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0  VISPĀRĪGĀ NODAĻA

002  Dokumentācija. Grāmatas. Raksti. Autorība

Kopkataloga Id: 000925283
Latvijas Nacionālā bibliotēka. Zinātniskie raksti / galvenais redaktors Andris 
Vilks ; atbildīgā redaktore Sanita Briežkalne ; literārie redaktori: Ieva Jansone 
(latviešu valoda), Beata Paškevica (vācu valoda), Juris Beņķis (angļu valoda) ; tul-
kojumi angļu valodā: Juris Beņķis ; māksliniece Una Grants ; redakcijas kolēģija: 
Dr.philol. Pauls Daija, Dr.hist. Vija Daukšte, Dr.philol. Jana Dreimane [un vēl 14 
redaktori] ; Latvijas Nacionālā bibliotēka. — Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 
2019.

4 (XXIV), Grāmata un sabiedrība Latvijā līdz 1945. gadam : rakstu krājums. — 
367 lpp. : diagramma, faksimili, ilustrācijas, portreti, shēmas ; 24 cm. — Redak-
tori arī: Dr.philol. Māra Grudule, Dr.art. Jānis Kalnačs, Dr.philol. Ināra Klekere, 
Dr.hist. Kaspars Kļaviņš, Ph.D. Jānis Krēsliņš, Dr.hist. Mārtiņš Mintaurs, Ph.D. 
Andrejs Plakans, Dr.philol. Viesturs Zanders u.c. — Resursā uzrādīts elektro-
niskā izdevuma ISSN 1691-5941. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts lat-
viešu, vācu un angļu valodā, kopsavilkumi angļu un latviešu valodā.

A n o t ā c i j a :  Zinātniskie raksti iznāk kopš 1964. gada, un 4. (XXIV) sējums turpina biblio-
tēkas zinātnisku rakstu krājumu izdošanas tradīciju. Bibliotēkā 2016. gada 24. un 25. novembrī 
risinājās starptautiska zinātniska konference „Grāmata un sabiedrība Latvijā līdz 1945. gadam”, 
kas bija veltīta LNB ilggadējam darbiniekam, izcilajam grāmatniecības un literatūras vēsturnie-
kam Aleksejam Apīnim (1926-2004). Šajā sējumā ir apkopoti pētījumi, kas balstīti gan konferencē 
izskanējušajos referātos, gan jaunās tēmās, kuru izpēti rosināja konference. Rakstu krājums ir 
tematiski daudzveidīgs un būs noderīgs ikvienam, kurš interesējas par grāmatzinātni, bibliotēku 
un grāmatniecības vēsturi, bibliofiliju, kultūras un literatūras vēsturi. Rakstos ir aplūkots plašs 
problēmu spektrs, pievēršoties gan atsevišķu grāmatniecības un literatūras segmentu specifikas 
apzināšanai, gan grāmatu krājumu, atsevišķu kolekciju, ikonogrāfijas, bibliotēku attīstības pro-
cesa jautājumu izpētei.

UDK	 002.2(474.3)(091)(082)+027(474.3)(091)(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000925283
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Kopkataloga Id: 000925289
Latvijas Nacionālā bibliotēka. Zinātniskie raksti / galvenais redaktors Andris 
Vilks ; atbildīgā redaktore Sanita Briežkalne ; literārie redaktori: Ieva Jansone 
(latviešu valoda), Beata Paškevica (vācu valoda), Juris Beņķis (angļu valoda) ; tul-
kojumi angļu valodā: Juris Beņķis ; māksliniece Una Grants ; redakcijas kolēģija: 
Dr.philol. Pauls Daija, Dr.hist. Vija Daukšte, Dr.philol. Jana Dreimane [un vēl 14 
redaktori] ; Latvijas Nacionālā bibliotēka. — Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 
2019.

4 (XXIV), Grāmata un sabiedrība Latvijā līdz 1945. gadam : rakstu krājums. — 
1 tiešsaistes resurss (185 lp., PDF) : diagramma, faksimili, ilustrācijas, portre-
ti, shēmas ; 7,07 MB. — Redaktori arī: Dr.philol. Māra Grudule, Dr.art. Jānis 
Kalnačs, Dr.philol. Ināra Klekere, Dr.hist. Kaspars Kļaviņš, Ph.D. Jānis Krēsliņš, 
Dr.hist. Mārtiņš Mintaurs, Ph.D. Andrejs Plakans, Dr.philol. Viesturs Zanders 
u.c. — „ISSN 1691-5941”—Iespiedziņās. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — 
Teksts latviešu, vācu un angļu valodā, kopsavilkumi angļu un latviešu valodā.

UDK	 002.2(474.3)(091)(082)+027(474.3)(091)(082)

004  Datorzinātne un datortehnoloģija. Skaitļošana.  
Datu apstrāde

Kopkataloga Id: 000921784
Spuriņš, Uldis. Ieskats lielajos datos. Vai nākotne ir datu virzīta? / Uldis Spuriņš, 
Vjačeslavs Dombrovskis un Daunis Auers. — Rīga : Domnīca Certus, 2018. — 1 
tiešsaistes resurss (16 lp., PDF) : ilustrācijas ; 530 KB. — (Certus politikas pār-
skats ; 2018/2). — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Izdevums angļu valodā: 
An Introduction to Big Data. Are Data Driven Nations the Future? — ISBN 978-
9934-577-01-7 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Jau labu laiku par lielajiem datiem tiek runāts kā par nozīmīgāko nākotnes 
pavērsienu. Pieaugot pasaulē radīto datu apjomam (nākamo divu gadu laikā tas pieaugs vēl par 
40 zetabaitiem), šie dati tiek uztverti kā vērtīga un nozīmīga prece, ko varētu salīdzināt ar naftas 
vērtību pirms pusgadsimta. Pārskata mērķis ir izskaidrot lielo datu pamatjēdzienus, sniegt dažus 
lielo datu virzītu inovāciju piemērus kā publiskajā, tā privātajā sektorā, ieskicēt, kā lielo datu 
jautājums tiek regulēts Eiropā, kā arī apskatīt, kā nacionālās stratēģijas varētu sekmēt lielo datu 
izaugsmi. Nobeigumā tiek aplūkots, kādu vietu varētu ieņemt Latvija šajā jaunajā, datu virzītajā 
pasaulē. 

UDK	 004.6-022.257

Kopkataloga Id: 000921765
Spuriņš, Uldis. An Introduction to Big Data. Are Data Driven Nations the Futu-
re? / Uldis Spuriņš, Vjačeslavs Dombrovskis & Daunis Auers. — Riga : Domnīca 
Certus, 2018. — 1 tiešsaistes resurss (16 lp., PDF) : ilustrācijas ; 515 KB. — (Certus 
policy brief ; 2018/2). — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Izdevums latviešu 
valodā: Ieskats lielajos datos. Vai nākotne ir datu virzīta? — ISBN 978-9934-577-
00-0 (PDF).
UDK	 004.6-022.257

06  Vispārīga rakstura organizācijas

Kopkataloga Id: 000927236
Журавлёв, Сергей. До и после распада: Anno 1988 : Рига и русские общества 
Латвии : (из воспоминаний) / Сергей Журавлёв, текст, редакция, оформле-
ние. — Рига : Улей, [2019]. — 56 lpp. ; 21 cm.
UDK	 061.2(474.362.2)+323.1(=161.1)(474.362.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000925289
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000921784
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000921765
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927236
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087.5  Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 000927611
Bruksa, Felisitija. Gatavojos skolai : pirmās zināšanas / teksta autore Felisitija 
Bruksa ; Marinas Aizenas ilustrācijas ; Frančeskas Alenas dizains ; no angļu valo-
das tulkojusi Aija Biezaite ; redaktore Diāna Romanoviča. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2019]. — 26 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: All You Need to 
Know Before You Start School. — ISBN 978-9934-0-7839-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pieci draugi gatavojas skolai, un viņu dienas paiet aizraujošās nodarbībās, 
rotaļājoties un mācoties par skaitļiem, krāsām, formām, dzīvniekiem un dabas parādībām. Kopā 
ar viņiem tu uzzināsi daudz jauna un noderīga skolas gaitu uzsākšanai.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000928221
Enchantimals : priecīgi uzdevumi / tulkojis Edvīns Raups. — Rīga : Egmont Pub-
lishing, [2019]. — 24 lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 29 cm. — Oriģi-
nālnosaukums: Enchantimals. — ISBN 978-9934-16-640-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Satiec savas jaunās draudzenes Selīnu Skunksu, Līziju Lapsu, Terēzi Trusīti, 
Paulīnu Pāvu un Samantu Stirnu, lai dotos burvīgos piedzīvojumos! Šķir lappusi pēc lappuses un 
risini aizraujošus uzdevumus kopā ar jaukajiem Brīnumzemes iemītniekiem!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000928207
Kid-E-Cats : krāso ar ūdeni! / tulkojusi Lāsma Rūja. — Rīga : Egmont Publishing, 
[2019]. — 8 nenumurētas lp. : ilustrācijas ; 30 cm. — (Krāso ar ūdeni!). — „Tev 
vajag tikai ūdeni un otu”—Uz vāka. — Oriģinālnosaukums: Kid-E-Cats. — ISBN 
978-9934-16-618-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata sagādās prieku mazajiem māksliniekiem! Noskaidro, kādas krāsas 
ir paslēpušās lappusēs — tev vajadzēs tikai ūdeni un otu! Satiec iemīļotos varoņus un, kad attēls 
būs nožuvis, papildini to, krāsojot ar zīmuļiem, krītiņiem vai mirdzošajām pildspalvām.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000928223
Kid-E-Cats / tulkojusi Anna Bērziņa ; redaktore Linda Kalna. — Rīga : Egmont 
Publishing, [2019]. 
Trīs kaķēni : krāsojamā grāmata. — 32 lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrāci-
jas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: Kid-E-Cats. — ISBN 978-9934-16-633-4 (bro-
šēts).

A n o t ā c i j a :  Vai pazīsti trīs jaukos kaķēnus — brālīšus Pudiņu un Krekeru, un māsiņu Ka-
rameli? Steidz izkrāsot viņu brīnišķīgos piedzīvojumus! Un lai aizraujoša darbošanās ar grāmatai 
pievienotajām košajām uzlīmēm!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000928228
Krāsojamā grāmata : krāso un priecājies kopā ar Balticovo. — [Iecava] : [Bal-
ticovo], [2019]. — 20 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Bez lingvistiska 
satura.
UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927611
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000928221
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000928207
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000928223
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000928228
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Kopkataloga Id: 000927601
Lācēna grāmatiņa : mana grabuļgrāmatiņa / [ilustrācijas]: Christine Kugler. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 12 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 16×18 cm + 
grabulītis. — (Mana grabuļgrāmatiņa). — Teksts latviešu valodā, tulkots no vācu 
valodas. — Oriģinālnosaukums: Kleiner Kuller-Bär. — ISBN 978-9934-0-7947-4 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata kopā ar grabulīti, kurš griežas un skan, un palīdz attīstīt mazuļa acu 
un roku koordināciju un dzirdes uztveri.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000928205
Littlest Pet Shop : krāso ar ūdeni! / tulkojusi Eva Jansone. — Rīga : Egmont 
Publishing, [2019]. — 8 nenumurētas lp. : ilustrācijas ; 30 cm. — (Krāso ar ūde-
ni!). — „Tev vajag tikai ūdeni un otu”—Uz vāka. — Oriģinālnosaukums: Littlest 
Pet Shop. — ISBN 978-9934-16-611-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata sagādās prieku mazajiem māksliniekiem! Noskaidro, kādas krāsas 
ir paslēpušās lappusēs — tev vajadzēs tikai ūdeni un otu! Satiec iemīļotos varoņus un, kad attēls 
būs nožuvis, papildini to, krāsojot ar zīmuļiem, krītiņiem vai mirdzošajām pildspalvām.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000928217
Maša un Lācis / idejas un tēlu autors O. Kuzovkovs ; galvenais mākslinieks I. Tru-
sovs ; ilustrētāji: M. Šantiko, N. Zalomajeva. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. 

Jautrie piedzīvojumi : krāsojamā grāmata. — 24 lpp., 2 nenumurētas lp. uzlī-
mes : ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: Маша и Медведь. — ISBN 
978-9934-16-643-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Maša un Lācis tevi jau gaida, lai kopā varētu doties aizraujošās dēkās! Samek-
lē savus košākos krāsošanas piederumus un piešķir attēliem burvīgus toņus!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000927605
Mašīnu grāmatiņa : mana grabuļgrāmatiņa / [ilustrācijas]: Christine Kugler. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 12 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 16×18 cm + 
grabulītis. — (Mana grabuļgrāmatiņa). — Teksts latviešu valodā, tulkots no vācu 
valodas. — Oriģinālnosaukums: Kleines Kuller-Auto. — ISBN 978-9934-0-7946-7 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata kopā ar grabulīti, kurš griežas un skan, un palīdz attīstīt mazuļa acu 
un roku koordināciju un dzirdes uztveri.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000916464
Mūsu mazā bibliotēka : darba burtnīca. — [Rīga] : liels un mazs, [2018]. — 
32 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — (Mūsu mazā bibliotēka). — Projektā „Mūsu mazā 
bibliotēka” iekļautas šādas grāmatas: Mārtiņš Zutis „Nenotikušais atklājums”, 
Hilli Randa un Katerīne Zaripa „Sniegbaltais un ogļmelnais” (no igauņu valodas 
tulkojusi Maima Grīnberga), Pšemislavs Vehterovičs un Marta Ludviševska „Vista 
vai ola?” (no poļu valodas tulkojusi Ingmāra Balode), Pšemislavs Vehterovičs un 
Emilija Džubaka „Lūdzu, apskauj mani” (no poļu valodas tulkojusi Ingmāra Balo-
de), Majda Korena un Agata Dudeka „Uzvāri man pasaciņu!” (no slovēņu valodas 
tulkojusi Māra Gredzena), Peters Svetina un Damjans Stepančičs „Brīnumu gre-
dzens” (no slovēņu valodas tulkojusi Māra Gredzena). — ISBN 978-9934-574-21-4 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Mūsu mazā bibliotēka” ir lasītveicināšanas programma 4-8 gadus veciem 
bērniem, kurā aicinātas piedalīties visas Latvijas pirmsskolas izglītības iestādes, sākumskolas un 
bibliotēkas. Lasītveicināšanas programma vienlaikus tiek īstenota sešās Eiropas valstīs — Latvi-
jā, Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Horvātijā un Slovēnijā. Burtnīcā atradīsi spēlēs, varēsi risināt mīklas 
un uzdevumus, zīmēt, veidot, līmēt.

UDK	 087.5+028.01

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927601
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000928205
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000928217
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927605
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916464
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Kopkataloga Id: 000928213
My Little Pony : aizrautīgai krāsošanai / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Linda 
Kalna. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. — 32 lpp., 2 nenumurētas lp. ielīmes : 
ilustrācijas ; 30 cm. — Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. — Oriģi-
nālnosaukums: My Little Pony. — ISBN 978-9934-16-622-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Laipni aicinām jautrajā un krāsainajā poniju pasaulē. Šajā grāmatā sastapsi 
savus iemīļotos varoņus un varēsi tos koši izkrāsot. Brīnišķīgās ilustrācijas tevi iepriecinās un 
sasmīdinās.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000928199
Peppa Pig : krāso ar ūdeni! / Egmont. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. — 8 
nenumurētas lp. : ilustrācijas ; 30 cm. — (Krāso ar ūdeni!). — „Tev vajag tikai 
ūdeni un otu”—Uz vāka. — Oriģinālnosaukums: Peppa Pig: Paint with Water. — 
ISBN 978-9934-16-617-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata sagādās prieku mazajiem māksliniekiem! Noskaidro, kādas krāsas 
ir paslēpušās lappusēs — tev vajadzēs tikai ūdeni un otu! Satiec iemīļotos varoņus un, kad attēls 
būs nožuvis, papildini to, krāsojot ar zīmuļiem, krītiņiem vai mirdzošajām pildspalvām.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000928130
Troļļi / DreamWorks. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. Krāsošanas māksla. — 
48 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Trolls. It’s Color 
Time!. — ISBN 978-9934-16-648-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ļauj vaļu savam iekšējam trollim, iedzīvinot krāsās šos smalkos, detalizētos 
zīmējumus!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000928110
Vinnijs Pūks / Disney. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. 

100 pirmie vārdi. — 20 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 18×18 cm. — (Disney 
Vinnijs Pūks). — „Based on the „Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and 
E.H. Shepard”—Iespiedziņās. — Oriģinālnosaukums: Winnie the Pooh. — 
ISBN 978-9934-16-572-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Laiks spēlēties un mācīties! Jaukā, krāsainā grāmata par Vinniju Pūku un 
viņa draugiem palīdzēs bērniem iemācīties 100 vārdus, kuros nosauktas lietas un radības, kas 
sastopamas Simtjūdžu mežā.

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000928213
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000928199
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000928130
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000928110
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1  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

159.9  Psiholoģija

Kopkataloga Id: 000928879
Deida, Deivids. Īsta vīrieša ceļš : garīgā pilnveide un meistarība attiecībās, karje-
rā un seksā / Deivids Deida ; redaktore Ita Ankoriņa ; tulkojums latviešu valodā: 
Antra Lezdiņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 207, [1] lpp. ; 22 cm. — Ziņas par 
autoru: [208.] lpp. — Oriģinālnosaukums: The Way of the Superior Man. — ISBN 
978-9934-0-8052-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kāda ir vīrieša vērtība mūsdienās, kad to vairs nenosaka ieņemamais amats, 
finansiālais vai sociālais stāvoklis? Mūsdienu pasaulē vīrieša vērtīgākais kapitāls ir viņa klātbūt-
ne, proti, apzinātības dziļums. Kas ir vīrišķība? Kā izdzīvot savu patieso aicinājumu, neizmainot 
sevi ikdienas sīknaudā? Kāda loma attiecībās ir seksuālajai polaritātei? Deivids Deida, visā pa-
saulē pazīstams autors un viens no mūslaiku provokatīvākajiem garīgajiem skolotājiem, aicina 
uz šiem un daudziem citiem jautājumiem par seksualitāti un garīgumu paraudzīties atklāti un 
godīgi.

UDK	 159.922.1-055.1

Kopkataloga Id: 000927806
Havards, Aleksandrs. No temperamenta uz raksturu : kā kļūt par rakstura līde-
ri / Aleksandrs Havards ; tulkotāja Astra Feldmane ; tulkotājas redakcijā ; māksli-
nieks Staņislavs Volkovs. — [Rīga] : KALA Raksti, 2019. — 131, [3] lpp. : ilustrācijas, 
portreti ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: From Temperament to Character. — ISBN 
978-9984-871-73-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Temperaments ir mūsu iedzimtā nosliece reaģēt noteiktā veidā. Raksturu 
veido tikumi — tie ir morāli ieradumi, kuri tiek iegūti praksē. Mēs nepiedzimstam ar konkrētu 
raksturu, to mēs veidojam. Grāmatas lappusēs izklāstīts, kas ir jāzina un jādara, lai kļūtu par rak-
stura līderi. Šī ir praktiska rokasgrāmata, kas māca sevi iepazīt, pilnveidot un īstenot.

UDK	 159.923.4

Kopkataloga Id: 000927227
Laurinaitis, Eugenijs. Skatiens no spoguļa : sievietes dzīves ceļš vīrieša acīm / 
Eugenijs Laurinaitis ; sakārtojusi Aušra Stanaitīte-Karsikiene ; no lietuviešu valo-
das tulkojusi Daiga Lapāne ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; Emīla Garjāņa vāka 
grafiskais noformējums. — Rīga : Jumava, [2019]. — 215, [1] lpp. ; 20 cm. — Ori-
ģinālnosaukums: Žvilgsnis iš veidrodžio. — ISBN 978-9934-20-291-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Dažreiz tiešām vajag apsēsties pie spoguļa un paraudzīties sev acīs: paskatī-
ties, ko tajās redzi, un vai tas, ko redzi, tev patīk. Ja patīk, tad padomāt, kā to vairot, ja ne — kā to 
mainīt. Lietuvas psihoterapijas speciālists kodolīgi un saprotami par svarīgāko — attiecībām ar 
līdzcilvēkiem, ar sevi, ar pēcnācējiem.

UDK	 159.922.1-055.2

Kopkataloga Id: 000928280
Putre, Indra. Zīmē un sagatavo roku rakstīšanai : mācību līdzeklis pirmsskolas 
vecuma bērniem / Indra Putre ; Māras Alševskas dizains ; zīmējumi: Juta Tīrona 
un Alise Landsberga. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 48 lpp. : pārsvarā ilustrā-
cijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-0-7616-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Burtnīca noderēs pirmsskolas vecuma bērniem, lai veiksmīgi sagatavotu 
roku rakstīšanai. Veicot dažādus vingrinājumus, bērns attīstīs acumēru, ritma izjūtu, nostiprinās 
rokas sīko muskulatūru un apgūs rakstīšanai nepieciešamās kustības.

UDK	 159.946.4(076)+373.2

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000928879
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927806
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927227
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000928280
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Kopkataloga Id: 000927458
Riso, Dons Ričards. Eneagrammas gudrība : deviņu personības tipu psiholoģis-
kās un garīgās izaugsmes rokasgrāmata / Dons Ričards Riso un Rass Hadsons ; 
no angļu valodas tulkojusi Ita Marija Ankoriņa ; redaktore Elīna Vanaga. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2019]. — 384 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Bibliogrāfija: [382.]-
384. lpp. — Oriģinālnosaukums: The Wisdom of the Enneagram. — ISBN 978-
9934-0-7968-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Eneagramma ir universālajā gudrībā sakņota mācība par deviņiem perso-
nības tipiem, to attīstības dinamiku un savstarpējo mijiedarbību. Šo unikālo pašizziņas sistēmu 
caurvij doma, kuru jau gadsimtiem ilgi sludina garīgie skolotāji: mēs esam iemiguši un neredzam 
ne paši sevi, ne savu dzīvi. Lielākoties mūsu prātu aizņem dažādas idejas, raizes un iztēles ainas. 
Metaforiski varētu teikt, ka mums ir uzdāvināta plaša savrupmāja ar greznām mēbelēm un brī-
nišķīgu dārzu, bet mēs nekad neizejam no neliela, tumša skapja mājas bēniņos.

UDK	 159.923(035)

Kopkataloga Id: 000924471
Starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība, integrācija, izglītība” 
(2018 : Rēzekne, Latvija). Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zi-
nātniskās konferences materiāli, 2018. gada 25.-26. maijs = Society. Integration. 
Education : proceedings of the international scientific conference, May 25th-26th, 
2018 / redaktori: Velta Lubkina, Kristīne Šneidere, Svetlana Ušča, Anda Zvaigzne ; 
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. — Rē-
zekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2018.

VII [7.] daļa, Psiholoģija = Volume VII [7], Psychology. — 1 tiešsaistes resurss 
(321 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 3,10 MB. — Resursā uzrādīts 
iespiestā izdevuma ISSN 1691-5887. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts 
latviešu, angļu un krievu valodā, kopsavilkumi angļu valodā.

UDK	 159.9(062)

Kopkataloga Id: 000928029
Зейглиш, Надежда. Место для названия свободно / Надежда Зейглиш ; фо-
тографии: Ирена Голуба ; редактор Ирина Авина ; дизайнер Анна Айзсил-
ниеце. — [Rīga] : [Nadežda Zeigliša], [2018]. — 223 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 
19 cm. — ISBN 978-9934-19-689-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatu mākslas konkursā „Zelta ābele 2018” izdevumam „Место для на-
звания свободно” tika pasniegta „Delfi” lasītāju balva.

UDK	 159.923.2

17  Morāles filozofija. Ētika. Praktiskā filozofija

Kopkataloga Id: 000927795
Havards, Aleksandrs. Radīts diženumam : cēlsirdības spēks / Aleksandrs Ha-
vards ; no angļu valodas tulkojusi Astra Feldmane ; teoloģiskā redaktore māsa 
Sofija CSCIJ (Irēna Ošmjanska) ; māksliniece Laura Feldberga ; ievadvārdi: Egils 
Purviņš. — Rīga : KALA Raksti, 2018. — 86, [5] lpp. ; 21 cm. — (Mieram tuvu dzī-
vesskola). — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Oriģinālnosaukums: Created 
for Greatness. — ISBN 978-9984-871-72-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Radīts diženumam” ir padziļināts turpinājums autora iepriekš izdotajam 
darbam „Līderis un tikums. Ceļš uz personas pilnību”. Šajā izdevumā Aleksandrs Havards vērš 
uzmanību tikai uz diviem īpašiem tikumiem, kuri veido patiesu līderi, un tie ir cēlsirdība un paze-
mība. Autors atzīst, ka viņam bija nepieciešami divi intensīva darba gadi, lai izprastu šos tikumus, 
lai izprastu to eksistenciālo dziļumu un bagātību. Runājot par līderismu saistībā ar cēlsirdības un 
pazemības tikumiem, autors dod praktiskus padomus to pilnveidei, kā arī sniedz neskaitāmus 
iedvesmojošus piemērus no izcilu personību dzīves.

UDK	 179.9+316.46

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927458
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924471
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000928029
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927795
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2  RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 000927774
Francisks, pāvests. Dievs ir jauns : saruna ar Tomasu Leončīni / pāvests Fran-
cisks ; no itāļu valodas tulkojis Ēvalds Ikaunieks ; literārā redaktore Astra Feld-
mane ; teoloģiskais konsultants priesteris Jānis Meļņikovs SJ ; māksliniece Laura 
Feldberga. — Rīga : KALA Raksti, 2019. — 116, [3] lpp. ; 21 cm. — (Mieram tuvu 
grāmata). — Vāka noformējumam izmantota mākslinieces Dinas Ābeles glezna 
„Sirds sauciens”. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Oriģinālnosaukums: Dio 
ė giovane. — ISBN 978-9984-871-75-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Dievs vienmēr ir jauns! Nemitīgi Viņš, Mūžīgais, spēj atjaunoties un visu 
atjaunināt. Jauniešiem raksturīgākās īpašības piemīt arī Dievam. Vecie sapņotāji un jaunie pra-
vieši ir mūsu bezsakņu sabiedrības glābšanas ceļš — divas atstumto paaudzes var izglābt visus”, 
apgalvo pāvests Francisks. Vienīgi ceļot tiltu starp vecajiem ļaudīm un jauniešiem, varēs notikt 
maiguma revolūcija, kas mums visiem tik ļoti nepieciešama. Pāvests skar tādas visai sabiedrībai 
būtiskas tēmas kā vides aizsardzība, ekstrēmisms, nabadzība, sociālie tīkli, mīlestība, nākotne 
un cerība.

UDK	 272-732.2(047.53)+272-584

Kopkataloga Id: 000927818
Mārtins, Džeimss. Septiņi pēdējie vārdi : aicinājums uz dziļāku draudzību ar 
Jēzu / Džeimss Mārtins ; no angļu valodas tulkojusi Agnese Strazdiņa ; literā-
rā redaktore Marta Jance ; māksliniece Laura Feldberga. — Rīga : KALA Raksti, 
2019. — 89, [4] lpp. ; 21 cm. — (Mieram tuvu grāmata). — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs. — Oriģinālnosaukums: Seven Last Words: an Invitation to a Deeper 
Friendship with Jesus. — ISBN 978-9984-871-76-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Septiņi pēdējie vārdi ir septiņi pēdējie teikumi, frāzes vai izsaucieni, kurus 
Jēzus izrunāja, atrazdamies uz krusta Lielajā piektdienā, kā tas aprakstīts evaņģēlijos.

UDK	 27-317

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927774
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927818


Latvijas jaunākās grāmatas 2019 Nr. 6, 16.–31. marts

9

3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

316  Socioloģija

Kopkataloga Id: 000921719
Robinson, Olga. Malicious Use of Social Media: Case Studies from BBC Monito-
ring / Olga Robinson ; text editor Anna Reynolds ; design: Kārlis Ulmanis. — Riga : 
NATO StratCom COE, 2018. — 1 tiešsaistes resurss (24 lp., PDF) : diagrammas, 
ilustrācijas ; 3,26 MB. — (Countering Malicious Use of Social Media). — Bibliogrā-
fija: 22.-23. lp. — ISBN 978-9934-564-41-3 (PDF).
UDK	 316.774:004.738.5(078.7)

32  Politika

Kopkataloga Id: 000920832
Paegle, Vaira. The Thorns of Freedom : an exile’s return to Latvia / Vaira Pa-
egle ; editor Paula Brisco ; cover design: Austris Mangulis. — Riga : VESTA-LK, 
[2018]. — 216 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (Laika grāmata). — ISBN 978-9934-511-
55-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Vaira Paegle grāmatā iepazīstina Ameriku ar Latvijas brīvības ērkšķiem. Grā-
mata vēsta par to laiku, kad Vaira Paegle, būdama divgadīgs bērns, kopā ar vecākiem 1944. gadā 
bija spiesta pamest Latviju, lai dotos uz bēgļu nometnēm Vācijā. Tas ir stāsts par dzīvi Amerikā, 
par atgriešanos Latvijā un iesaistīšanos politikā, par vilšanos un atpakaļceļu uz Ameriku. Paegles 
vēstījums ir bagātīgi piesātināts ar vēsturiskiem faktiem — gan par deportācijām, gan neatkarī-
bas atgūšanu, gan arī personiskām pārdomām par vairākkārtēju tikšanos ar Sibīrijas latviešiem, 
„Tautas partijas” laiku un attiecībām ar tās redzamākajām personām.

UDK	 32(474.3)(092)

Kopkataloga Id: 000924176
Rīgas Stradiņa universitāte. Zinātniskie raksti / redkolēģija: Dr.habil.med. Jānis 
Gardovskis, Dr.habil.med. Iveta Ozolanta, Dr.iur. Andrejs Vilks [un vēl 13 redakto-
ri] ; redaktori: Aija Lapsa (atbildīgā redaktore), Ināra Mikažāne (latviešu valoda), 
Jānis Zeimanis (angļu valoda) ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : RSU, 2018.

2017, Politika, tiesības : 2017. gada sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba 
publikācijas. — 1 tiešsaistes resurss (75 lp., PDF) ; 2,08 MB. — Redaktori arī: 
Dr.art. Deniss Hanovs, Dr.habil.iur. Osvalds Joksts, Dr.psych. Kristīne Mārtin-
sone, Dr.psych. Sandra Mihailova, Dr.med. Ženija Roja, Dr.med. Aivars Vētra, 
Dr.phil. Lolita Vilka, Dr.sc.soc. Vladislavs Volkovs u.c. — Resursā uzrādīts ie-
spiestā izdevuma ISBN. — „ISSN 1407-9453”—Datnes 3. lapā. — Bibliogrāfija 
rakstu beigās un autoru alfabētiskais rādītājs: 74. lp. — Teksts latviešu valodā, 
kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN 9789934563409 (kļūda).

UDK	 32(100)(082)+34(474.3)(082)

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

Kopkataloga Id: 000911574
Ijabs, Ivars. 2018 Parliamentary Elections in Latvia : analysis / Ivars Ijabs ; Fried-
rich-Ebert-Stiftung. — Riga : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2018. — 10 lpp. : tabula ; 
30 cm. — ISBN 978-9934-8794-0-1 (brošēts).
UDK	 324(474.3)+342.8(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000921719
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920832
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924176
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000911574
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329  Politiskās partijas un kustības

Kopkataloga Id: 000926108
Friedrich-Ebert-Stiftung. Social Democracy and State Foundation : Estonia. 
Latvia. Lithuania / Friedrich-Ebert-Stiftung. — Riga : Friedrich-Ebert-Stiftung, 
[2019]. — 188 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Bibliogrāfija nodaļu beigās un 
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8794-8-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ar starptautisko projektu „Sociāldemokrātija un valsts dibināšana” Frīdriha 
Eberta fonds vēlas izgaismot sociāldemokrātisko partiju devumu jauno, demokrātisko nacionālo 
valstu rašanās un izveidošanās procesā. Projektā aplūkoto valstu loks stiepjas no Islandes līdz 
Gruzijai un aptver arī Somiju, Igauniju, Latviju, Lietuvu, Ukrainu, Poliju, Baltkrieviju, Ungāriju, 
Čehoslovākiju, Serbiju, Horvātiju, Slovēniju un Austriju. Lai varētu sniegt plašu notikumu vērtē-
jumu, kas sniedzas pāri triju Baltijas valstu robežām, brošūras beigās atrodami īsi citās valstīs 
veikto pētījumu kopsavilkumi.

UDK	 329.14(474)

Kopkataloga Id: 000914525
Ījabs, Ivars. Sociāldemokrātija un valsts dibināšana : Latvija / Ivars Ījabs. — 
Rīga : Friedrich-Ebert-Stiftung, [2018]. — 91 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 67. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — 
ISBN 978-9934-19-670-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ar starptautisko projektu „Sociāldemokrātija un valsts dibināšana” Frīdriha 
Eberta fonds vēlas izgaismot sociāldemokrātisko partiju devumu jauno, demokrātisko nacionālo 
valstu rašanās un izveidošanās procesā. Pētījums par Latviju parāda, kāds bija sociāldemokrāti-
jas ieguldījums valsts dibināšanā, kādas sociāldemokrātiskās vērtības un priekšstati tika iekļauti 
konstitūcijas formulējumā. Vai sociāldemokrātija bija sekmīga vēlēšanās un valdības atbildības 
sfērā? Kāda veida apmaiņas procesi norisinājās ar citu valstu sociāldemokrātiskajām partijām? 
Un visbeidzot — kas no tā visa palicis šodien? Lai varētu sniegt plašu notikumu vērtējumu, kas 
sniedzas pāri valstu robežām, brošūras beigās atrodami īsi citās valstīs veikto pētījumu kopsa-
vilkumi.

UDK	 329.14(474.3)(091)+94(474.3)”1918”

33  Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Kopkataloga Id: 000924464
Starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība, integrācija, izglītība” 
(2018 : Rēzekne, Latvija). Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zi-
nātniskās konferences materiāli, 2018. gada 25.-26. maijs = Society. Integration. 
Education : proceedings of the international scientific conference, May 25th-26th, 
2018 / redaktori: Velta Lubkina, Svetlana Ušča, Anda Zvaigzne ; Rēzeknes Tehno-
loģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. — Rēzekne : Rēzeknes 
Tehnoloģiju akadēmija, 2018.

VI [6.] daļa, Ekonomika un sabiedrības pārvaldība = Volume VI [6], Economics 
and Public Administration. — 1 tiešsaistes resurss (548 lp., PDF) : diagram-
mas, ilustrācijas, tabulas ; 5,79 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma 
ISSN 1691-5887. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu, angļu un 
krievu valodā, kopsavilkumi angļu valodā.

UDK	 33(062)+338.48(062)+351(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000926108
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914525
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924464
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336  Finanses

Kopkataloga Id: 000927222
Lukašina, Olga. Komercdarījumu grāmatvedības uzskaite un nodokļu piemēro-
šana / Olga Lukašina, Jekaterina Juhimeca ; tulkotāja Maija Grebenko ; literārā 
redaktore Rita Cielēna. — Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2019. — 192 lpp. : 
tabulas ; 22 cm. — (Bilances bibliotēka). — ISBN 978-9984-896-21-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā vienlaikus ar problēmas izklāstu minētas vairākas lēmumu pa-
matojošas likumu normas. Bieži vien tie ir ne tikai nodokļu likumi un tos skaidrojošie Ministru 
kabineta noteikumi, bet arī Civillikums un Komerclikums. Katrs komercdarījums šajā grāmatā 
vispirms tiek analizēts no Latvijas Civillikuma un Komerclikuma skatupunkta, pēc tam — secīgi 
(pa etapiem) no nodokļu likumdošanas skatupunkta. Grāmatā pievērsta uzmanība arī likumdo-
šanā neatrisinātām un strīdīgām problēmām, par kurām atbildi var saņemt, vienīgi pieprasot VID 
uzziņu. Grāmata paredzēta darbiniekiem, kas pilda grāmatvedības, finanšu un auditoru funkcijas.

UDK	 336.22(474.3)+657(474.3)

Kopkataloga Id: 000921729
Reuter, Wolf Heinrich. On the Design of Stabilising Fiscal Rules / Wolf Heinrich 
Reuter, Oļegs Tkačevs, Kārlis Vilerts. — [Rīga] : Latvijas Banka, 2018. — 1 tiešsais-
tes resurss (31 lp., PDF) : tabulas ; 460 KB. — (Working Paper / Latvijas Banka ; 
2018/5). — Virstitulā: Latvijas Banka. Eirosistēma. — Bibliogrāfija: 29.-31. lp. — 
ISBN 978-9934-578-04-5 (PDF).
UDK	 336.1(4)

338  Ekonomiskais stāvoklis. Ekonomiskā politika.  
Pārvalde un plānošana ekonomikā. Ražošana.  
Pakalpojumi. Cenas

Kopkataloga Id: 000927158
Rubīna, Maija. Mana Rīga jeb Stāsts par energovadības līkločiem Rīgas pašvaldī-
bā / Maija Rubīna ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Mari-
ta Freija. — Rīga : Jumava, [2019]. — 223, [1] lpp., 120 nenumurētas lpp. ielīmes : 
ilustrācijas ; 25 cm. — Personu rādītājs: 211.-214. lpp. — Ietver pārskatu par M. 
Rubīnas publikācijām (2005-2018). — ISBN 978-9934-20-322-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata paver skatu uz to, kā varu Rīgas domē pārņēma un darbojas „Saska-
ņa”, kā šajā politiski sarežģītajā laikā Rīgā, laikposmā, kas saskanēja ar Eiropas enerģētikas politi-
kas virziena maiņu un jaunajiem uzdevumiem klimata pārmaiņu mazināšanā, pavērās iespēja Rī-
gas enerģētikas aģentūras (REA) veidošanai un darbības stabilizēšanai, kā REA izdevās izdzīvot 
pilsētas sarežģītajās politiskajās pārmaiņās un kā šajā laikā bija strādāt Domes struktūrās. REA 
aktīvā darbība enerģētikas un inovāciju jomā bija izcēlusi Rīgu citu Eiropas galvaspilsētu vidū.

UDK	 338.23:620.9(474.362.2)(092)+620.9(474.362.2)(092)+ 
	 +351:620.9(474.362.2)(092)

339  Tirdzniecība. Starptautiskās ekonomiskās attiecības. 
Pasaules ekonomika

Kopkataloga Id: 000921891
Kārkliņa, Signe. Does the Financial Cycle Theory Explain Short Term Devia-
tions from Covered Interest Rate Parity? / Signe Kārkliņa and Dominykas Ra-
junčius ; supervisor Ágnes Lubloy. — Riga : [Stockholm School of Economics in 
Riga], 2017. — 1 tiešsaistes resurss (59 lp., PDF) : diagrammas, shēmas, tabulas, 
1,83 MB. — (SSE Riga Student Research Papers, ISSN 1691-4643 ; 2017:5 (192)). — 
Bibliogrāfija: 43.-46. lp. — ISBN 978-9984-822-32-7 (PDF).
UDK	 339.7+336.7

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927222
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000921729
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927158
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000921891
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34  Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 000929333
Maksātnespējas likums. — Rīga : AFS, 2018. — 163, [1] lpp. : tabula ; 21 cm. — 
ISBN 978-9984-889-55-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Likums stājies spēkā 2010. gada 1. novembrī. Teksts ar grozījumiem, kas veik-
ti laika posmā no 2012. līdz 2018. gadam.

UDK	 347.736(474.3)(094)

Kopkataloga Id: 000925487
Levits, Egils. Valstsgriba : idejas un domas Latvijai, 1985-2018 / Egils Levits ; grā-
matas sastādītāja Rudīte Kalpiņa ; literārā redaktore Ilze Lāce ; māksliniece Anna 
Aizsilniece ; priekšvārds: Ineta Ziemele. — Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2019. — 
843 lpp. : portrets ; 28 cm. — Bibliogrāfija: 840.-843. lpp. un personu rādītājs: 
836.-839. lpp. — ISBN 978-9984-840-56-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir darbs, kuru caurvij viens kopīgs motīvs — fundamentāla juri-
diskā, politiskā un morālā argumentācija par Latvijas valsts un latviešu nācijas pastāvēšanas 
tiesībām, jēgu un būtību, par pilsoņu attiecībām ar valsti un tās sekmīgu pārvaldību. Grāmata 
ceļu pie lasītājiem uzsāk 15. februārī — datumā, kurā pirms 97 gadiem tika pieņemta Latvijas 
Republikas Satversme. Grāmatā apkopota daļa no Egila Levita rakstiem un sniegtajām intervijām 
presei (1985-2018), kas atklāj gan Latvijas jaunāko laiku vēsturi, gan paša Egila Levita personību 
un devumu, plašai sabiedrībai saprotami analizējot daudzus ar Latvijas neatkarības un demokrā-
tiskās valsts iekārtas atjaunošanu saistītos jautājumus.

UDK	 342(474.3)+32(474.3)

351  Valsts administratīvā pārvalde (policija)

Kopkataloga Id: 000924760
International Council on Monuments and Sites. ICOMOS tiesību avoti kultūras 
mantojuma aizsardzībā un saglabāšanā / ievada autori: Jana Jākobsone, Dagnija 
Baltiņa, Jānis Asaris ; komentāri: Dr.arch. Jānis Lejnieks, Katrīna Kukaine, Sandra 
Zirne, Jānis Meinerts, Jānis Asaris, Andris Biedriņš. — Rīga : Pētergailis, [2018]. — 
1 tiešsaistes resurss (85 lp., PDF) : ilustrācijas ; 1,75 MB. — ICOMOS=International 
Council on Monuments and Sites (Starptautiskā pieminekļu un ievērojamu vietu 
padome). — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija zemsvīt-
ras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, ievadraksts paralēli arī angļu valodā. — 
ISBN 9789984334745 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  ICOMOS tika izveidota 1965. gadā kā pasaules mēroga organizācija, kuras ie-
tvaros kultūras mantojuma speciālisti nodarbojas ar kultūras mantojuma vietu izpēti, dokumen-
tēšanu un aizsardzību. Organizācijas mērķis kopš izveides ir ar visām tās īstenotajām darbībām 
popularizēt saglabāšanas ētiku un palīdzēt veicināt sabiedrības izpratni par cilvēces materiālo 
kultūras mantojumu visās tā formās un daudzveidībā.

UDK	 351.85:930.85(082)+351.85:930.85(094)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000929333
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000925487
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924760
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36  Garīgo un materiālo dzīves vajadzību nodrošinājums. 
Apdrošināšana. Patērētāju interešu aizsardzība

Kopkataloga Id: 000927515
Stepčenko, Anna. Sociālā spēcināšana rīcībspējai un pārmaiņām : pārskats par 
projektu „Sociālā spēcināšana reģionos” (SEMPRE) Interreg Baltijas jūras re-
ģiona transnacionālās teritoriālās sadarbības programmā 2014.-2020. gadam = 
Social Empowerment for Capability and Changes : report on the project „Social 
empowerment in rural areas” (SEMPRE), Interreg Baltic Sea region transnatio-
nal European territorial cooperation programme 2014-2020 / Anna Stepčenko, 
Laura Jaunromāne ; recenzenti: Dr.phil. Signe Dobelniece, Dr.sc.soc. Ritma Run-
gule ; zinātniskā redaktore Dr.phil. Anna Stepčenko ; literārā redaktore Ruta Pu-
riņa ; angļu teksta redaktore Andra Damberga. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 
[2019]. — 210 lpp. : ilustrācijas, karte, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija rakstu bei-
gās. — Teksts latviešu valodā, rakstu nosaukumi un kopsavilkumi paralēli latvie-
šu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-393-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Projekta pamatmērķis ir noskaidrot, kādas pārmaiņas nepieciešams veikt, 
lai sociālo pakalpojumu organizāciju personāls kļūtu rīcībspējīgāks un atvērtāks pārmaiņām. 
Tajā tiek apzināts, kādas jaunas pieejas, metodes un instrumentus nepieciešams ieviest sociālo 
pakalpojumu organizāciju darbā, ko mainīt vai uzsākt no jauna un kā spēcināt to personālu, lai 
ikdienas darbs ar sociālo pakalpojumu lietotājiem būtu sekmīgāks. Projekta rezultātu galvenā 
nozīmība ir saistīta ar inovatīvu pieeju meklējumiem un atradumiem sociālo problēmu risināša-
nā. Te atspoguļotās jaunās pieejas, zināšanas un pieredze var būt noderīgas Latvijā.

UDK	 364-7(474)(047)

37  Izglītība

Kopkataloga Id: 000927256
Kraģis, Indars. Radošums un kritiskā domāšana / Indars Kraģis ; redaktors Jānis 
Oga ; Māra Garjāņa vāks. — Rīga : Mansards, [2019]. — 107, [2] lpp. : ilustrācijas, 
tabulas ; 21 cm. — (Mansards izglītībai). — Ziņas par autoru: [109.] lpp. — Biblio-
grāfija: 79.-[87.] lpp. — ISBN 978-9934-585-04-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir palīglīdzeklis skolotājiem, skolēniem un citiem interesentiem, 
lai neapmaldītos projekta „Skola 2030” paredzētajās jaunajās izglītības pieejās un to ieviešanā, 
uzskatāmi izskaidrojot, ko nozīmē „jaunrade un iniciatīva” un „problēmu risināšana un kritiskā 
domāšana”.

UDK	 37.015.3:159.954+37.015.31:16

Kopkataloga Id: 000927524
Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference (76 : 2018 : Rīga, Latvija). Hu-
man, Technologies and Quality of Education = Cilvēks, tehnoloģijas un izglītības 
kvalitāte / editor Linda Daniela ; Latvijas Universitāte. — [Rīga] : LU Akadē-
miskais apgāds, [2018]. — 222 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 
24 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9934-18-400-0 (brošēts).
UDK	 37(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927515
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927256
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927524
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373  Vispārējā izglītība

Kopkataloga Id: 000924436
Starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība, integrācija, izglītība” 
(2018 : Rēzekne, Latvija). Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zi-
nātniskās konferences materiāli, 2018. gada 25.-26. maijs = Society. Integration. 
Education : proceedings of the international scientific conference, May 25th-26th, 
2018 / redaktori: Velta Lubkina, Svetlana Ušča, Anda Zvaigzne ; Rēzeknes Tehno-
loģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. — Rēzekne : Rēzeknes 
Tehnoloģiju akadēmija, 2018.

II [2.] daļa, Skolu pedagoģija. Pirmsskolu pedagoģija = Volume II [2], School 
Pedagogy. Preschool Pedagogy. — 1 tiešsaistes resurss (664 lp., PDF): dia-
grammas, ilustrācijas, tabulas ; 5,94 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevu-
ma ISSN 1691-5887. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu, angļu un 
krievu valodā, kopsavilkumi angļu valodā.

UDK	 373(062)

374  Ārpusskolas izglītība un apmācība. Papildizglītība

Kopkataloga Id: 000916797
Boldiševica, Madara. Mācību video izmantošana pieaugušo interešu izglītī-
bā / Madara Boldiševica ; redaktore Dr.paed. Vija Dišlere ; zinātniskie recen-
zenti: Dr.paed. Baiba Briede, Dr.paed. Nataļja Vronska ; vāka dizains: Madara 
Boldiševica. — Jelgava : LLU IMI, 2018. — 103 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, 
tabulas ; 21 cm + 1 DVD. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 
987998442040. — Pielikumā DVD „Spogulītis ar rozes ziediem” — Deco Clay 
ziedu veidošanas tehnoloģija iesācējiem, dekoratīva spogulīša izgatavošanas pa-
matprincipi. — Bibliogrāfija: 71.-80. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums 
angļu valodā. — ISBN 978-9984-48-203-3 (brošēts) ; 978-9984-48-311-5 (DVD).

A n o t ā c i j a :  Madara Boldiševica 2013. gadā ieguvusi Japānas Deco Clay akadēmijas ins-
truktora sertifikātu. Polimērmāls Deco Clay ir viegli veidojams, nav nepieciešama termiskā ap-
strāde un tas sakalst 24 stundu laikā. Grāmatas mērķis ir pamatota mācību video izmantošanas 
nepieciešamība pieaugušo interešu izglītībā, apgūstot smalkas rokdarbu tehnoloģijas no Deco 
Clay materiāla. 

UDK	 374.7.091.33

Kopkataloga Id: 000920409
Praktisks ceļvedis darbam ar pieaugušajiem profesionālās izglītības iestādēs : 
metodiskais materiāls (rokasgrāmata) / metodikas izstrādē piedalījās: Ilze Ku-
pše, Agris Ruperts, Ieva Ruperte [un vēl 23 izstrādātāji] ; Valsts izglītības satura 
centrs. — Rīga : Valsts izglītības satura centrs, 2018. — 84 lpp. : ilustrācijas, tabu-
las ; 30 cm. — Izstrādātāji arī: Indra Ruperte, Ilze Brante, Ginta Garkalne, Baiba 
Liepiņa, Ilze Ozola, Dace Runča, Agnese Gedule, Teiksma Sūna, Maija Vanaga, Vija 
Zommere, Sandra Bidzāne, Ineta Īvāne, Guntars Loba, Inga Šikova, Dagnija Vana-
ga, Jolanta Brilte, Artūrs Caune, Dita Danosa, Anita Kundrāte, Kristaps Lešinskis, 
Dainis Locāns, Inese Slūka, Lelde Šarķe. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — 
ISBN 978-9934-540-14-1 (spirāliesējums).
UDK	 374.7(474.3)(035)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924436
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916797
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920409
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Kopkataloga Id: 000924462
Starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība, integrācija, izglītība” 
(2018 : Rēzekne, Latvija). Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zi-
nātniskās konferences materiāli, 2018. gada 25.-26. maijs = Society. Integration. 
Education : proceedings of the international scientific conference, May 25th-26th, 
2018 / redaktori: Velta Lubkina, Svetlana Ušča, Anda Zvaigzne ; Rēzeknes Tehno-
loģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. — Rēzekne : Rēzeknes 
Tehnoloģiju akadēmija, 2018.

V [5.] daļa, Mūžizglītība. Informācijas tehnoloģiju izmantošana izglītībā = Vo-
lume V [5], Lifelong Learning. Information Technologies in Education. — 1 
tiešsaistes resurss (484 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 
8,65 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISSN 1691-5887. — Biblio-
grāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu, angļu un krievu valodā, kopsavilkumi 
angļu valodā.

UDK	 374.7(062)+37:004(062)

376  Speciālu grupu audzēkņu izglītība, apmācība, mācības

Kopkataloga Id: 000924445
Starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība, integrācija, izglītība” 
(2018 : Rēzekne, Latvija). Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zi-
nātniskās konferences materiāli, 2018. gada 25.-26. maijs = Society. Integration. 
Education : proceedings of the international scientific conference, May 25th-26th, 
2018 / redaktori: Velta Lubkina, Svetlana Ušča, Anda Zvaigzne ; Rēzeknes Tehno-
loģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. — Rēzekne : Rēzeknes 
Tehnoloģiju akadēmija, 2018.

III [3.] daļa, Speciālā pedagoģija. Sociālā pedagoģija. Inovācijas valodu izglītī-
bā = Volume III [3], Special Pedagogy. Social Pedagogy. Innovation in Langua-
ge Education. — 1 tiešsaistes resurss (604 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, 
tabulas ; 6,14 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISSN 1691-5887. — 
Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu, angļu un krievu valodā, kopsa-
vilkumi angļu valodā.

UDK	 376(062)+37.013.42(062)

378  Augstākā izglītība. Augstskolas. Akadēmiskās studijas

Kopkataloga Id: 000924434
Starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība, integrācija, izglītība” 
(2018 : Rēzekne, Latvija). Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zi-
nātniskās konferences materiāli, 2018. gada 25.-26. maijs = Society. Integration. 
Education : proceedings of the international scientific conference, May 25th-26th, 
2018 / redaktori: Velta Lubkina, Svetlana Ušča, Anda Zvaigzne ; Rēzeknes Tehno-
loģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. — Rēzekne : Rēzeknes 
Tehnoloģiju akadēmija, 2018.

I [1.] daļa, Augstākā izglītība = Volume I [1], Higher Education. — 1 tiešsaistes 
resurss (668 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 7,95 MB. — 
Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISSN 1691-5887. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās. — Teksts latviešu, angļu un krievu valodā, kopsavilkumi angļu valodā.

UDK	 378(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924462
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924445
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924434
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398  Folklora

Kopkataloga Id: 000927135
Ķencis, Toms. Vācot padomju folkloru / Toms Ķencis ; redaktore Gita Bērziņa ; 
mākslinieks Krišs Salmanis. — Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas in-
stitūts, [2019]. — 222 lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas ; 
21 cm. — (LFK krājums ; II [2]). — Bibliogrāfija: 193.-196. lpp. un zemsvītras pie-
zīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9984-
893-40-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  T. Ķenča monogrāfija aizved aizraujošā ceļojumā uz pēckara pirmo desmit-
gadi un izseko folkloristu gaitas Tukuma, Siguldas, Cēsu, Ventspils un citos Latvijas rajonos, kur 
no 1947. līdz 1954. gadam tika rīkotas zinātniskās folkloras vākšanas ekspedīcijas. Tautasdzies-
mas par Staļinu, sakāmvārdi par kolhozu, pionieru dzeja un sienas avīžu virsraksti ir tikai daļa 
no tā laika padomju folkloras materiāliem, kas mūsdienās atrodami Latviešu folkloras krātuvē. 
Grāmata ir pētījums par šī neērtā kultūras mantojuma tapšanu, izmantošanu propagandas dar-
bā, vākšanu un interpretēšanu. Pirmā pētījuma daļa veltīta Folkloras institūta akadēmiskajām 
aizkulisēm un unikālos arhīvu materiālos balstītai institucionālajai vēsturei vēlīnā staļinisma 
laikā, savukārt otrajā daļā ir apkopoti tipiskākie un interesantākie no vairāk nekā 5000 padomju 
folkloras materiāliem.

UDK	 398(474.3)

Kopkataloga Id: 000926201
Vīksna, Māra. Rucavas garamantas / sastādījusi Māra Vīksna ; redaktore Ināra 
Stašulāne ; mākslinieks Aldis Aleks ; ievadteksts, komentāri: Inga Tapiņa ; ieva-
dteksts, vārdnīca: Beatrise Reidzāne ; LU Literatūras, folkloras un mākslas insti-
tūts. Latviešu folkloras krātuve. — Rīga : Zinātne, [2019].

I [1]. — 407 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — (Novadu folklora). — Ietver vārdnīcu: 
390.-402. lpp. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-549-70-
0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izdevumā apkopoti divu rucavnieku folkloras vākumi 20. gs. 20. gados, fol-
kloristu vairāku ekspedīciju materiāli no pagājušā gadsimta otrās puses un zinātniski pētīju-
mi. Saturiski interesantas ir rucavnieka Jāņa Ģirņa burtnīcas. Tajās ir gan folklora — klasiskās 
tautasdziesmas, gan garās dziesmas un ziņģes ar un bez notīm, pasakas, rotaļas, visdažādāko 
saimniecisko darbu (ēku būvniecība, linu mīstīšana, ziepju vārīšana, dzijas krāsošana, aušana) un 
tradīciju (gadskārtu, svētku un ģimenes godu — kāzu, krustabu, bēru) apraksti, ēdienu receptes. 
Burtnīcas ir liecība par senajām Rucavas tradīcijām, tās var uzskatīt par Rucavas etnogrāfisko 
enciklopēdiju.

UDK	 398(474.3)

Kopkataloga Id: 000927234
Журавлев, Сергей. Широкая, раздольная, сырная, честная, перебируха, 
лакомка — Госпожа Масленица : сценарий, обряды, розыгрыши, действа, 
стихи, частушки, пословицы, поговорки / соавтор-составитель Сергей Жу-
равлев. — Рига : Улей, [2019]. — 54 lpp., 1 nenumurēta lp. ielīme : ilustrācijas ; 
30 cm. — Virstitulā: Русский культурный центр „Улей”, Шаляпинское обще-
ство Латвии, Петровская академия наук и искусств, Латвийское отделение 
им. В.С. Пикуля. — Bibliogrāfija: 53. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
UDK	 398.332.47(=161)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927135
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000926201
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927234
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5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

55  Zemes zinātnes. Ģeoloģijas zinātnes

Kopkataloga Id: 000924330
Latvijas Dabas muzejs. Iepazīsti Latvijas Dabas muzeju : uzdevumu grāmata 
bērniem : 7-12 gadi / teksts: Latvijas Dabas muzeja autoru kolektīvs ; mākslinie-
ce A. Kalniņa ; ilustrācijas: A. Kalniņa, I. Lapiņa, J. Meža, I. Ozoliņa ; fotogrāfijas: 
S. Bērziņa, J. Dreimanis, A. Kalniņa, L. Miķelsone, V. Skuja, V. Vītola. — [Rīga] : 
Latvijas Dabas muzejs, [2018]. — 24 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9984-
9704-8-6 (spirāliesējums).

A n o t ā c i j a :  Latvijas Dabas muzejam ir vairāk kā 170 gadu. Kāpēc muzejs ir vajadzīgs? 
Lai saglabātu, pētītu un parādītu cilvēkiem liecības par dabas attīstības vēsturi. Uzdevumu grā-
mata palīdzēs atklāt, kādus dārgumus glabā muzejs un kādi pārsteigumi sastopami Latvijas un 
pasaules dabā.

UDK	 55/59(474.3)(076)+069:502(474.3)(076)

Kopkataloga Id: 000924334
Latvian Museum of Natural History. Discover the Latvian Museum of Natural 
History : textbook for children : age from 7 to 12 / text: the group of authors of 
the Latvian Museum of Natural History ; designer A. Kalniņa ; illustrations: A. 
Kalniņa, I. Lapiņa, J. Meža, I. Ozoliņa ; photos: S. Bērziņa, J. Dreimanis, A. Kalniņa, 
L. Miķelsone, V. Skuja, V. Vītola. — [Rīga] : Latvian Museum of Natural History, 
[2018]. — 24 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Iepazīsti Latvijas 
Dabas muzeju. — ISBN 978-9984-9704-9-3 (spirāliesējums).
UDK	 55/59(474.3)(076)+069:502(474.3)(076)

Kopkataloga Id: 000924339
Naturkundemuseum Lettlands. Lerne das Naturkundemuseum Lettlands 
kennen : Aufgabenbuch für Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren / text: Team von 
Autoren des Naturkundemuseum Lettlands ; künstlerische Fassung A. Kalniņa ; 
Illustrationen: A. Kalniņa, I. Lapiņa, J. Meža, I. Ozoliņa ; Photos: S. Bērziņa, J. Drei-
manis, A. Kalniņa, L. Miķelsone, V. Skuja, V. Vītola. — [Rīga] : Naturkundemuseum 
Lettlands, [2018]. — 24 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Iepazīsti 
Latvijas Dabas muzeju. — ISBN 978-9934-8801-1-7 (spirāliesējums).
UDK	 55/59(474.3)(076)+069:502(474.3)(076)

Kopkataloga Id: 000924336
Латвийский музей природы. Ознакомься с Латвийским Музеем приро-
ды : сборник заданий для школьников 7-12 лет / текст: коллектив авторов 
Латвийского музея природы ; художник А. Калниня ; иллюстрации: А. Кал-
ниня, И. Лапиня, Я. Межа, И. Озолиня ; фотографии: С. Берзиня, В. Витола, 
Я. Дрейманис, А. Калниня, Л. Микельсоне, В. Скуя. — [Рига] : Латвийский 
музей природы, [2018]. — 24 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: 
Iepazīsti Latvijas Dabas muzeju. — ISBN 978-9934-8801-0-0 (spirāliesējums).
UDK	 55/59(474.3)(076)+069:502(474.3)(076)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924330
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924334
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924339
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924336
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Kopkataloga Id: 000921966
Noviks, Gotfrīds. Reģionika. Vides dimensija. Latgale / Gotfrīds Noviks, Edgars 
Čubars, Ludmila Kartunova, Vladimirs Vetreņņikovs ; G. Novika redakcijā ; recen-
zenti: Dr.med. Dagmāra Sprūdža, Dr.geol. Astrīds Freimanis, Valērijs Treimanis, 
Ērika Ruskule [un vēl 3 recenzenti] ; redaktore Vita Ansone. — Rēzekne : Rēzek-
nes Tehnoloģiju akadēmija, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (278 lp., PDF) : diagram-
mas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 50,2 MB. — Bibliogrāfija: 268.-278. lp. — Teksts 
latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9984-44-225-9 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Latgale kā etniski vēsturisks reģions teritoriāli nesakrīt ar oficiāli noteikta-
jām Latgales plānošanas reģiona robežām. Tā kā visi statistiskie dati pašlaik ir piesaistīti plāno-
šanas reģionam, darba autori bija spiesti ar to rēķināties. Sliktāka situācija ir ar iekšējo adminis-
tratīvo dalījumu reģionā, kas pēdējo desmitu gadu laikā ir mainījies, tāpēc tekstā ir iekļauti dati, 
kas atbilst attiecīgajam laika posmam, gan par rajoniem, gan arī novadiem, kurus nevar apvienot. 
Darbā nav vienādi detalizēti izskatīti visi vides dimensijas aspekti — vispirms ir analizētas tās 
problēmas, kurām pašlaik nav vai ir ļoti maz pievērsta citu Latvijas pētnieku uzmanība, piemē-
ram, ģeoloģiskā vide, ģeofizikālie lauki un to anomālijas, vides nemateriālie resursi, ekosistēmu 
pakalpojumi, ģeofizikālo lauku ietekme uz demogrāfiju, niedru bioresursu izmantošana, vides 
faktoru ievērošana telpiskās plānošanas procesos.

UDK	 55(474.38)

58  Botānika

Kopkataloga Id: 000917217
Polmanis, Kaspars. Skujbires (Lophodermium spp.) ietekme uz parastās prie-
des (Pinus sylvestris L.) jaunaudžu morfometriskajiem parametriem = Influence 
of needle cast (Lophodermium spp.) on morphological parameters of young scots 
pine (Pinus sylvestris L.) stands : promocijas darbs mežzinātņu doktora (Dr.silv.) 
zinātniskā grāda iegūšanai mežzinātnes nozares meža ekoloģijas un mežkopības 
apakšnozarē / Kaspars Polmanis ; promocijas darba zinātniskie vadītāji: Dr.silv. 
Āris Jansons, Dr.silv. Tālis Gaitnieks ; Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Sila-
va”, Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Meža fakultāte. — Salaspils ; Jelga-
va : [izgatavotājs nav zināms], 2018. — 90 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
31 cm. — Bibliogrāfija: 73.-90. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu 
valodā.
UDK	 582.475(043)+630*44(043)+632.4(043)

Kopkataloga Id: 000917216
Polmanis, Kaspars. Skujbires (Lophodermium spp.) ietekme uz parastās prie-
des (Pinus sylvestris L.) jaunaudžu morfometriskajiem parametriem : promoci-
jas darba kopsavilkums Dr.silv. zinātniskā grāda iegūšanai mežzinātnes nozarē 
meža ekoloģijas un mežkopības apakšnozarē = Influence of needle cast (Lop-
hodermium spp.) on morphological parameters of young scots pine (Pinus syl-
vestris L.) stands : summary of the doctoral thesis for the scientific degree of 
Dr.silv. / Kaspars Polmanis ; promocijas darba zinātniskie vadītāji: Dr.silv. Āris 
Jansons, Dr.silv. Tālis Gaitnieks ; oficiālie recenzenti: Dr.silv. Jurģis Jansons, Dr.ha-
bil.biol. Īzaks Rašals, Dr. Rimvydas Vasaitis ; Latvijas Valsts mežzinātnes institūts 
„Silava”, Latvijas Lauksaimniecības universitāte. — Salaspils ; Jelgava : Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte, 2018. — 52 lpp. : diagrammas, tabulas ; 21 cm. — 
Teksts latviešu un angļu valodā.
UDK	 582.475(043)+630*44(043)+632.4(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000921966
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917217
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917216
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59  Zooloģija

Kopkataloga Id: 000926796
Brūma, Dženija. Animalium / teksta autore Dženija Brūma ; ilustrējusi Keitija 
Skota ; no angļu valodas tulkojusi Maija Brīvere ; zinātniskais konsultants Māris 
Lielkalns. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2018]. — 95 lpp. : ilustrācijas ; 38 cm. — 
(Laipni lūgti muzejā). — Rādītājs: 94.-95. lpp. — Oriģinālnosaukums: Anima-
lium. — ISBN 978-9984-23-699-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Laipni lūgti „Animalium”! Šis muzejs ir vienmēr atvērts, un tas var lepoties 
ar pasaules lieliskāko un neparastāko dzīvo radību kolekciju. Uzzini, kā attīstījušās dzīvnieku 
sugas, izpēti dzīvnieku anatomiju un atklāj Zemes iemītnieku daudzveidību… Iepazīsti dzīvnieku 
pasauli visā tās diženumā!

UDK	 59(03.035.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000926796
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6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61  Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 000927711
Kindzule, Alise. Ar uzturu uz tu : uztura psiholoģija un apzināta ēšana / Alise 
Kindzule ; vāka grafiskais noformējums: Aija Andžāne ; ilustrācijas: Emīls Gar-
jānis ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Elīna Kokareviča ; 
priekšvārds: Zane Eniņa. — Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. — 191 lpp. : ilustrāci-
jas, shēmas, tabulas ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 173.-181. lpp. un tēmu rādītājs: 182.-
190. lpp. — ISBN 978-9934-15-591-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā atradīsiet jaunākajos pētījumos balstītas atziņas par to, kas veido 
uzturu: kā gudri kombinēt produktus, kas ietekmē ēšanas paradumus un uztura izvēles, kā do-
mas ietekmē uzvedību, kas bērnam būs garšīgi un veselīgi, kuri ēdieni mazina stresu un ārstē, kā 
nepārēsties svētkos, kādā šķīvī pasniegt ēdienu ir veselīgi?

UDK	 613.2+159.922.23

Kopkataloga Id: 000924144
Rīgas Stradiņa universitāte. Collection of Scientific Papers / editorial board: I. 
Ozolanta (editor-in-chief), Ģ. Briģis, J. Gardovskis [un vēl 11 redaktori] ; editor J. 
Zeimanis ; layout: I. Stikāne ; Rīga Stradiņš University. — Rīga : RSU, 2018.

2017, Internal Medicine, Surgery, Medical Basic Sciences : research articles 
in medicine & pharmacy. — 1 tiešsaistes resurss (37 lp., PDF) : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 2,88 MB. — Redaktori arī: E. Grēns, I. Knēts, A. Skaģers, 
J. Vētra, L. Vīksna u.c. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — „ISSN 
1691-497X”—Datnes 3. lapā. — Bibliogrāfija rakstu beigās un autoru rādītājs: 
37. lp. — ISBN 9789934563218 (kļūda).

UDK	 61(082)

Kopkataloga Id: 000924011
Rīgas Stradiņa universitāte. Zinātniskie raksti / redkolēģija: I. Ozolanta (atbil-
dīgā zinātniskā redaktore), J. Gardovskis, E. Grēns [un vēl 11 redaktori] ; literārie 
redaktori: I. Lievīte, I. Kokorēviča, I. Mikažāne, J. Zeimanis ; Rīgas Stradiņa univer-
sitāte. — Rīga : RSU, 2018.

2017, Internā medicīna, ķirurģija, medicīnas bāzes zinātnes, stomatoloģija, 
farmācija : 2017. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas. — 1 
tiešsaistes resurss (242 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 
4,83 MB. — Redaktori arī: E. Miklašēvičs, M. Murovska, A. Skaģers, J. Vētra, 
L. Vīksna u.c. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — „ISSN 1407-
9453”—Datnes 3. lapā. — Bibliogrāfija rakstu beigās un autoru alfabētiskais 
rādītājs: 242.-243. lp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu valodā. — 
ISBN 9789934563201 (kļūda).

UDK	 61(082)

Kopkataloga Id: 000926156
Zavadska, Dace. Bērnu vecuma un citu riska grupu personu vakcinācija : prak-
tiskas rekomendācijas : 1. versija / Dace Zavadska, Dana Isarova, Nataļja Kurjā-
ne ; recenzenti: Dace Rezeberga, Zane Dāvidsone, Agita Jeruma, Ilze Andersone ; 
Rīgas Stradiņa universitāte, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Bērnu vakci-
nācijas centrs. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, [2019]. — 48 lpp. : tabulas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 37.-38. lpp. — ISBN 978-9934-563-43-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pie augsta riska grupām pieskaita personas vai personu grupas, kurām dažā-
du apstākļu dēļ ir paaugstināti ar slimību saistītie riski — risks saslimt ar konkrētām infekcijas 
slimībām, smaga slimības norise, hospitalizācijas, komplikāciju un pat nāves attīstības risks kon-
krētu infekcijas slimību dēļ, vai paaugstināti ar vakcīnām un vakcināciju saistītie riski — nevē-
lamo reakciju attīstības risks pēc vakcinācijas, nepietiekamas imūnās aizsardzības izveidošanās 
risks, neiespējama vakcinācija īslaicīgu vai pastāvīgu absolūtu vai relatīvu kontrindikāciju dēļ.

UDK	 614.47+614.47-053.3

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927711
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924144
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924011
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000926156
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630  Mežsaimniecība

Kopkataloga Id: 000917409
Research for Rural Development (24 : 2018 : Jelgava, Latvija). Research for 
Rural Development 2018 : annual 24th international scientific conference proce-
edings / Latvia University of Life Sciences and Technologies. — Jelgava : Latvia 
University of Life Sciences and Technologies, 2018.

Volume 1. — 276 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 30 cm. — 
„ISSN 1691-4031”—Uz vāka. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma 
ISSN 2255-923X. — Bibliogrāfija rakstu beigās.

UDK	 630(062)+556(062)+712(062)+636.09(062)+631.3(062)

631  Lauksaimniecība kopumā

Kopkataloga Id: 000917458
Research for Rural Development (24 : 2018 : Jelgava, Latvija). Research for 
Rural Development 2018 : annual 24th international scientific conference proce-
edings / Latvia University of Life Sciences and Technologies. — Jelgava : Latvia 
University of Life Sciences and Technologies, 2018.

Volume 2. — 284 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — „ISSN 1691-
4031”—Uz vāka. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISSN 2255-
923X. — Bibliogrāfija rakstu beigās.

UDK	 631(062)+338.43(062)+37(062)+004(062)

Kopkataloga Id: 000916791
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas iespējas ar klimatam draudzīgu 
lauksaimniecību un mežsaimniecību Latvijā : monogrāfija / redakcijas kolēģija: 
Dr.habil.sc.ing. Pēteris Rivža (galvenais redaktors), Dr.oec. Dina Popluga, Dr.sc.
ing. Andis Lazdiņš, Dr.sc.ing. Ritvars Sudars, Dr.sc.ing. Laima Bērziņa, Dr.agr. 
Dzidra Kreišmane, Dr.oec. Kaspars Naglis-Liepa ; latviešu valodas redaktore 
Ausma Mukāne ; angļu valodas redaktors Sandris Ancāns ; vāka dizains: Mārtiņš 
Ošs ; recenzenti: Dr.oec. Irina Pilvere, Dr.sc.ing. Gaidis Klāvs. — Jelgava : Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte, 2018. — 304 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, ta-
bulas ; 25 cm. — Autori: Dr.sc.ing. Bērziņa Laima, Dr.agr. Degola Lilija, Grīnberga 
Linda, Dr.agr. Kreišmane Dzidra, Dr.sc.ing. Lagzdiņš Ainis, Dr.silv. Lazdiņš Andis, 
Lēnerts Arnis, Lupiķis Ainārs, Dr.oec. Naglis-Liepa Kaspars, Dr.oec. Popluga Dina, 
Dr.habil.sc.ing. Rivža Pēteris, Dr.sc.ing. Sudārs Ritvars. — Bibliogrāfija nodaļu 
beigās. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN 978-9984-
48-308-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Monogrāfija ir uzskatāma par pirmo grāmatu latviešu valodā, kas skaidro un 
apraksta galveno klimata pārmaiņu veicinātāju — siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju saistību un 
mijiedarbību ar lauksaimniecības un mežsaimniecības praksi Latvijā, kā arī sniedz risinājumus 
SEG emisiju mazināšanai.

UDK	 631:502.131.1(474.3)(082)+630:502.131.1(474.3)(082)+ 
	 +504.7.064(474.3)(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917409
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917458
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916791
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636  Lopkopība un dzīvnieku audzēšana kopumā.  
Lopu audzēšana. Mājdzīvnieku audzēšana

Kopkataloga Id: 000917331
Mālniece, Aija. Jauna veida austas kompozīta materiāla aortas protēzes bioin-
tegrācija suņa vēdera aortā = Biointegration of a new type woven aortic prosthe-
sis from a composite material in a dog abdominal aorta : promocijas darbs 
veterinārmedicīnas doktora (Dr.med.vet.) zinātniskā grāda iegūšanai veterinār-
medicīnas nozares ķirurģijas apakšnozarē / Aija Mālniece ; promocijas darba 
vadītājs Dr.med.vet. Alberts Auzāns ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Ve-
terinārmedicīnas fakultāte. Klīniskais institūts. — Jelgava : [izgatavotājs nav zi-
nāms], 2018. — 143 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 
110.-127. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK	 636.7.09:616.136-77(043)

Kopkataloga Id: 000917225
Mālniece, Aija. Jauna veida austas kompozīta materiāla aortas protēzes bioin-
tegrācija suņa vēdera aortā : promocijas darba kopsavilkums Dr.med.vet. zināt-
niskā grāda iegūšanai = Biointegration of a new type woven aortic prosthesis 
from a composite material in a dog abdominal aorta : summary of the doctoral 
thesis for the scientific degree of Dr.med.vet. / Aija Mālniece ; promocijas darba 
zinātniskais vadītājs Dr.med.vet. Alberts Auzāns ; oficiālie recenzenti: Dr.med.vet. 
Arnis Mugurevičs, Dr.med.vet. Dace Bērziņa, Dr.med.vet. Alius Pockevičius ; Lat-
vijas Lauksaimniecības universitāte. Veterinārmedicīnas fakultāte. — Jelgava : 
[Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2018. — 82 lpp. : diagrammas, ilustrāci-
ja, tabulas ; 21 cm. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
UDK	 636.7.09:616.136-77(043)

639  Medības. Zveja. Zivju audzēšana

Kopkataloga Id: 000926197
Latvijas zivsaimniecības gadagrāmata / redaktors un priekšvārda autors Nor-
munds Riekstiņš ; izdevumu sagatavojis Kristaps Gramanis. — [Ozolnieki] : Lat-
vijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, [2018].

2018, 22. gads. — 183 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 22 cm. — 
Autori: Olga Adamenko, Miks Veinbergs, Eduards Sproģis, Jānis Ābele, Ilze 
Rūtenberga-Bērziņa, Georgs Korņilovs, Didzis Ustups, Inese Ozoliņa, Ivo Šics, 
Ludmila Ankviča, Elita Benga, Juris Hāzners, Irina Pilvere, Sandra Muižniece 
Brasava, Mihails Šilovs, Ruta Medne, Santa Purviņa, Kaspars Abersons, Jolan-
ta Jēkabsone, Inese Bārtule, Matīss Ābiķis, Gundega Balode. — Satura rādītājs 
arī angļu valodā.

UDK	 639.2/.3(474.3)(058)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917331
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917225
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000926197
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64  Mājturība. Mājsaimniecība. Komunālā un sadzīves 
saimniecība. Sadzīves pakalpojumi

Kopkataloga Id: 000921633
Fadejeva, Ludmila. Latvijas mājsaimniecību finanšu un patēriņa apsekojuma 
rezultāti / Ludmila Fadejeva, Jānis Lapiņš, Līva Zorgenfreija. — [Rīga] : Latvijas 
Banka, [2018]. — 1 tiešsaistes resurss (72 lp., PDF) : diagrammas, shēma, tabulas ; 
2,83 MB. — (Diskusijas materiāls / Latvijas Banka ; 2018/1). — Virstitulā: Latvijas 
Banka. Eirosistēma. — Bibliogrāfija: 71.-72. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Izde-
vums angļu valodā: Results of the Household Finance and Consumption Survey 
in Latvia. — ISBN 978-9934-578-06-9 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Pētījumā sniegts pārskats par Latvijā 2014. gadā veiktā „Mājsaimniecību 
finanšu un patēriņa apsekojuma” galvenajiem rezultātiem. Apsekojuma laikā tika saņemtas no 
2814 atbildes uz jautājumiem no 1202 mājsaimniecībām. Tika iegūti unikāli dati par mājsaimnie-
cību bagātību, t.sk. aktīviem un saistībām, kā arī par to ienākumiem un patēriņu. Apsekojumā 
ietvertie dati attiecināmi uz visu valsti, un šāds apsekojums jāveic regulāri, lai laika gaitā pētītu 
mājsaimniecību budžetu kopējās un sadalījuma pārmaiņas, bagātības sastāvdaļas un nevienlī-
dzību.

UDK	 64.03(474.3)(083.41)

Kopkataloga Id: 000928072
Meirāne, Signe. 52 omletes : viena omlete katrai nedēļas nogalei / Signes Meirā-
nes receptes un fotogrāfijas. — Rīga : Story About Food, [2018]. — 159 lpp. : ilus-
trācijas ; 15 cm. — Rādītājs: 156.-157. lpp. — ISBN 978-9934-8745-0-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Noderīga grāmata ikvienam omlešu mīlim. Omlešu grāmata, katrai nedēļas 
nogalei viena recepte. It kā brokastīm, bet tomēr atcerieties vienu lietu — brīvdienās brokastis 
mēdz sākties 12.00 un ieilgt līdz vēlai pēcpusdienai, un tad noderēs kāda no sātīgajām omletēm, 
kuras recepti atradīsiet šajā grāmatā.

UDK	 641.55:637.4(083.12)+637.4

66  Ķīmijas tehnoloģija. Ķīmijas un radniecīgās saskarnozares

Kopkataloga Id: 000928021
Brazdausks, Prans. Furfurola iegūšana no industriālās kaņepes spaļiem biora-
finēšanas sistēmas priekšapstrādes posmā : promocijas darba kopsavilkums / 
Prans Brazdausks ; zinātniskie vadītāji: Dr.sc.ing. Jeļena Pubule, Dr.sc.ing. Māris 
Puķe ; oficiālie recenzenti: Dr.habil.chem. Māris Kļaviņš, Dr.sc.ing. Indra Muižnie-
ce, Dr.sc.ing. Vladimirs Biziks ; Rīgas Tehniskā universitāte. Enerģētikas un elek-
trotehnikas fakultāte. Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts. — Rīga : 
RTU Izdevniecība, 2019. — 36 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — 
Bibliogrāfija: 35.-36. lpp. — ISBN 978-9934-22-234-4 (brošēts).
UDK	 661.727.8(043)

Kopkataloga Id: 000928018
Brazdausks, Prans. Furfurola iegūšana no industriālās kaņepes spaļiem biorafi-
nēšanas sistēmas priekšapstrādes posmā : promocijas darbs / Prans Brazdausks ; 
zinātniskie vadītāji: Dr.sc.ing. Jeļena Pubule, Dr.sc.ing. Māris Puķe ; konsultanti: 
Dr.sc.ing. Jānis Rižikovs, Dr.habil.chem. Nikolajs Vederņikovs ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. Vides aizsardzības un sil-
tuma sistēmu institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 115 lpp. : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 97.-115. lpp.
UDK	 661.727.8(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000921633
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000928072
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000928021
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000928018
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Kopkataloga Id: 000928020
Brazdausks, Prans. Production of Furfural from Industrial Hemp Shives in the 
Pretreatment Stage of a Biorefinery System : summary of the doctoral thesis / 
Prans Brazdausks ; scientific supervisors: Dr.sc.ing. Jeļena Pubule, Dr.sc.ing. Mā-
ris Puķe ; official reviewers: Dr.habil.chem. Māris Kļaviņš, Dr.sc.ing. Indra Muiž-
niece, Dr.sc.ing. Vladimirs Biziks ; Riga Technical University. Faculty of Power and 
Electrical Engineering. Institute of Energy System and Environment. — Rīga : 
RTU Press, 2019. — 37 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Biblio-
grāfija: 36.-37. lpp. — ISBN 978-9934-22-236-8 (brošēts).
UDK	 661.727.8(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000928020
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7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

77  Fotogrāfija un līdzīgi procesi

Kopkataloga Id: 000928023
Atskaties. Apstājies. Ej! : biedrības „Fotostudija Aspazija” 10 gadu jubilejas grā-
mata = Reflect. Contemplate. Proceed! : the 10 year anniversary book of the as-
sociation „Photo studio Aspazija” / tulkojums angļu valodā: Merita Jauce, Sannija 
Praisa, Anna Jauce ; konsultants Valters Poļakovs ; priekšvārda autore Inta Bau-
mane. — [Jūrmala] : Fotostudija Aspazija, [2018]. — 64 nenumurētas lpp. : fotog-
rāfijas ; 22×30 cm. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, tulkots no latviešu 
valodas. — ISBN 978-9934-19-610-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Jūrmalas fotostudijas „Aspazija” fotogrāfi piedalās visos svarīgākajos pilsētas 
notikumos, iemūžinot tos un daloties ar fotogrāfijām sociālajos tīklos. Fotostudija „Aspazija” ar 
savu līdzšinējo darbību ir pierādījusi, ka tās dalībnieki ir entuziasti un pilsētas patrioti ar aktīvu 
dzīves pozīciju, kuri nesavtīgi ziedo savu laiku un līdzekļus, lai fotogrāfijas žanrā gan Latvijā, gan 
ārvalstīs popularizētu Jūrmalas galvenās vērtības — dabu, cilvēkus un kultūrvēsturisko manto-
jumu.

UDK	 77.04(474.362.4)(084.12)+7.077(474.362.4)(084.12)

78  Mūzika

Kopkataloga Id: 000928316
Solozemnieks, Jānis. „Gaudeamus” simtgadē / Jānis Solozemnieks. — Rīga : [Jā-
nis Solozemnieks], 2019. — 150 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm.

A n o t ā c i j a :  J. Solozemnieks grāmatā apkopojis informāciju par Rīgas Tehniskās univer-
sitātes vīru kora „Gaudeamus” koncertiem Latvijā un ārzemēs 2018. gadā. Autors stāsta par kora 
ikdienu, par „Gaudeamus” piedalīšanos XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos, 18. Baltijas 
valstu studentu dziesmu svētkos un par 57. Latviešu kultūras dienu koncertiem Austrālijā.

UDK	 78:061(474.362.2)+78.071.2(474.3)

Kopkataloga Id: 000927431
Visendorfs, Māris. Latvijas armijas kara orķestri, 1919-1940 / Māris Visendorfs ; 
māksliniece Daiga Brinkmane. — Rīga : Vesta-LK, [2019]. — 152 lpp. : ilustrācijas, 
portreti ; 27 cm. — (Laika grāmata). — Personu rādītājs: 148.-152. lpp. — Biblio-
grāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-511-58-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šajā darbā autors izseko līdzi kara orķestru rašanās vēsturei Latvijā, orķes-
tra pienākumiem armijas ikdienā un ceremoniālos, apraksta koncertdarbību, repertuāru, dalību 
Dziesmu svētkos un starptautiskos sakarus. Sniegtas arī īsas armijas orķestru kapelmeistaru 
biogrāfijas. Jāatzīmē, kā Latvijas armijā pūtēju orķestru vadītājus — diriģentus sauca tieši par 
kapelmeistariem. Interesants ir kāds grāmatā pieminēts fakts — dokumentāli apstiprinātais ga-
dījums, kad 1919. gadā kapelmeistara Ferdinanda Koša vadītais Sarkanās armijas Vieglās artilēri-
jas brigādes orķestris 32 vīru sastāvā pārgāja nacionālo spēku pusē un pieteicās pulkvedim Jānim 
Balodim, nododot sevi Latvijas armijas rīcībā. Grāmata ir saistoša lasāmviela arī no kultūras un 
militārās vēstures viedokļa.

UDK	 78:061(474.3)(091)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000928023
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000928316
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927431
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792  Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski uzvedumi

Kopkataloga Id: 000927213
Veidemane, Elita. Zemdegas gruzd. Eduards Pāvuls / Elita Veidemane ; Lijas Kal-
niņas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārā 
redaktore Brigita Šoriņa. — Atkārtots izdevums. — Rīga : Jumava, [2018]. — 206, 
[2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Eduarda Pāvula teātra lomu saraksts veidots pēc 
Lilijas Dzenes grāmatas „Aktieris pret savu gribu”, Rīga, 1987. — ISBN 978-9934-
20-252-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Tautas spēks ir cilvēki. Kā koks sakņojas zemē, tā Latvijas pagastu dzimtas 
ir tajā ieaugušas. Tāda ir arī Salas pagasta Pāvulu dzimta. Eduards Pāvuls dzimis Valteros, sava 
mūža lielāko daļu dzīvojis Jūrmalā, taču Salas pagasts ir allaž klātesošs viņa gaitās. 1951. gadā par 
Eduarda sievu kļūst Lilija — viņa Džuljeta, Solveiga, Anita, kas mūža garumā ir atbalsts, draugs, 
biedrs, mierinājums. Salas pagasta baznīcā Pāvulu Eidis iesvētīts, bet 2006. gada jūlijā guldīts 
Salas pagasta kapos, kā pats to vēlējies, un Lilija vairākus gadus vēlāk rada savu atdusas vietu 
viņam blakus. Cilvēki aiziet, bet stāsti paliek … Arī šī grāmata ļauj vēlreiz atdzimt personībām un 
senām dzīves līnijām, ko nu var iepazīt arī nākamās paaudzes!

UDK	 792.071.2.028(474.3)+791.635-051(474.3)

796  Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Kopkataloga Id: 000924450
Starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība, integrācija, izglītība” 
(2018 : Rēzekne, Latvija). Sabiedrība. Integrācija. Izglītība starptautiskās zināt-
niskās konferences materiāli, 2018. gada 25.-26. maijs = Society. Integration. Ed-
ucation : proceedings of the international scientific conference, May 25th-26th, 
2018 / redaktori: Velta Lubkina, Svetlana Ušča, Anda Zvaigzne ; Rēzeknes Tehno-
loģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. — Rēzekne : Rēzeknes 
Tehnoloģiju akadēmija, 2018.

IV [4.] daļa, Sports un veselība. Māksla un dizains = Volume IV [4], Sport and 
Health. Art and Design. — 1 tiešsaistes resurss (542 lp., PDF) : diagrammas, 
ilustrācijas, kartes, shēmas, tabulas ; 12,0 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā 
izdevuma ISSN 1691-5887. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu, 
angļu un krievu valodā, kopsavilkumi angļu valodā.

UDK	 796(062)+61(062)+7(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927213
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924450
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8  VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

Kopkataloga Id: 000926503
Starptautiskā rakstnieku un tulkotāju māja. Gada grāmata / sastādītājas: 
Andra Konste, Ieva Balode ; redaktore Ieva Kolmane ; mākslinieks Aivars Vilip-
sons ; ievads: Andra Konste ; Starptautiskā rakstnieku un tulkotāju māja = Inter-
national Writers’ and Translators’ House. — Ventspils : Starptautiskā Rakstnieku 
un tulkotāju māja, 2018.

2018. — 158, [1] lpp., 4 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 22 cm. — Zi-
ņas par autoriem: 151.-[156.] lpp. — Autori: Suat Baran, Наталія Бельченко, 
Cristina Drios, Heike Fink, Dmitrij Gawrisch, Johanna Hansen, Carl Johansen, 
Маркіян Камиш, Маруся Климова, Кирилл Кобрин, Eda Kriseová, Mari 
Konno, Amrit Mehta, Olev Remsu, Tobias Roth, Emmanuèle Sandron, Гала 
Узрютова, Улья Нова, Luc Vandermaelen. — Tulkotāji: Jānis Elsbergs, Alda 
Barone, Edvīns Raups, Jana Vērdiņa, Arvis Kolmanis, Jānis Krastiņš, Anna 
Beļeviča, Maima Grīnberga, Gita Grīnberga. — Teksts latviešu, angļu, vācu, 
portugāļu, franču, krievu, igauņu, čehu, ukraiņu valodā, tulkots no angļu, vācu, 
portugāļu, franču, krievu, igauņu, čehu, ukraiņu valodas. — ISBN 978-9934-
8360-5-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Gadagrāmata šogad veltīta Latvijas simtgadei. Atzīmējot Latvijas simtgadi, 
gadagrāmata veidota personiskāka, savācot autoru stāstus par piedzīvoto, satikto un nosapņoto 
Latvijā un Ventspilī.

UDK	 82(082)

811.174  Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 000927146
Kārkliņš, Ivars. AMMA : rīmju ābece / Ivars Kārkliņš, rokraksts, skices, vāka 
dizains ; rediģējusi Solveiga Vītola. — [Vecumnieki] : [Ivars Kārkliņš], 2019. — 
35 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-8819-0-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izdevums paredzēts pusaudžiem, lasot un pildot uzdevumus kopā ar vecā-
kiem, citiem ģimenes locekļiem vai skolā ar savu skolotāju vai darbam klasē. Grāmata ir mācību 
palīglīdzeklis, kas var palīdzēt saprast un apgūt valodu, nepiespiesti iemācīties alfabētu, ja tas 
sagādā problēmas, virzīt uz domāšanas attīstību un radošumu.

UDK	 811.174’351(075.2)+821.174-93-1

821  Daiļliteratūra

821.111  Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 000927668
Edvardsa-Džonsa, Imodžena. Sanktpēterburgas raganas / Imodžena Edvard-
sa-Džonsa ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Paegle ; māksliniece Nataļja Kuga-
jevska ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Ieva Stabiņa. — 
Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. — 478 lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: The 
Witches of St. Petersburg. — ISBN 978-9934-15-583-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Sanktpēterburgā ierodas Melnkalnes princeses Milica un Stana, mežonīgi 
skaistas, apveltītas ar mistiskām spējām un pārņemtas ar melno maģiju. Taču viņām jāpierāda 
sevi, lai kļūtu par carienes Aleksandras uzticības personām. Gaisā virmo revolūcijas noskaņas, pa 
Sanktpēterburgas ielām klīst neapmierināti ļaudis, bet cara galms rīko izšķērdīgas balles, kurās 
blāvi zilos cigarešu dūmos sveicinās un vodkas mēriņos spurdz augstās sabiedrības vīri, un di-
mantu un pērļu vizmā čalo galma dāmas. Kādu dienu Milica iepazīstina cara ģimeni ar Rasputinu, 
klaidoni no Sibīrijas stepēm. Kā nerimstoši sabiedrības pavadoņi ir tenkas un slāpes pēc varas 
un statusa. Vēstījums ir piesātinātas ar melno maģiju, seksu, intrigām un nodevību, tas ir smalks 
vēsturisks romāns ar sulīgām vēsturiskām detaļām no Romanovu ēras.

UDK	 821.111-311.6

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000926503
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927146
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927668
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Kopkataloga Id: 000928261
Pulmans, Filips. Putekļu grāmata : romāns / Filips Pulmans ; no angļu valodas 
tulkojusi Santa Brauča ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019].

Pirmā daļa, La belle sauvage. — 541, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: 
The Book of Dust. Volume one, Belle Sauvage. — ISBN 978-9934-0-7721-0 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  Malkolms Polsteds ir vienpadsmitgadīgs zēns, viesnīcnieku dēls, kas dzīvo 
citā pasaulē. Šī pasaule gan ir stipri līdzīga mūsējai, tomēr arī lielā mērā atšķirīga. Tajā katram 
cilvēkam ir savs dēmons dzīvnieka veidolā, ar kuru viņš ir nedalāms veselums. Tur notiek nesa-
mierināmas cīņas starp pretišķīgiem spēkiem, un šo cīņu pamatā ir pētījumi par noslēpumaina-
jām Visuma daļiņām — Putekļiem. Kad Malkolma dzimto Oksfordu pārņem nepieredzēti plūdi, 
zēns glābjas savā mazajā kanoe kopā ar virtuves izpalīdzi Alisi un mazo Liru, kurai ir būtiska 
loma liktenīgā raganu pareģojumā. Vai bērniem izdosies paglābties no negantajiem plūdiem un 
vajātājiem? Un vai viņi tiks kaut nedaudz tuvāk noslēpuma atrisinājumam?

UDK	 821.111-93-312.9

Kopkataloga Id: 000928872
Volša, Rozija. Vīrietis, kurš nepiezvanīja : romāns / Rozija Volša ; no angļu va-
lodas tulkojusi Adriana Bleka ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore Ilona Ancā-
ne. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 365, [1] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: 
The man who didn’t call. — ISBN 978-9934-0-8071-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Sāra sastop Ediju, pavada ar viņu kopā septiņas brīnišķīgas dienas un ir ne-
glābjami iemīlējusies. Turklāt jūtas ir abpusējas. Šķiet, arī Edijs bija gaidījis tieši Sāru. Kad viņš 
dodas sen ieplānotā ceļojumā un apsola piezvanīt no lidostas, nav iemesla viņam neticēt. Tomēr 
Edijs nepiezvana. Draugi iesaka par viņu aizmirst, bet Sāra to nespēj. Viņa ir pārliecināta, ka kaut 
kas ir atgadījies. Aizrit minūtes, dienas un nedēļas, līdz Sāra uzzina, ka viņai bijusi taisnība un ka 
Edija pazušanai tik tiešām ir iemesls — kāds noslēpums, kuru abi nebija izrunājuši.

UDK	 821.111-31

821.111(73)  Amerikāņu literatūra

Kopkataloga Id: 000928076
Čemberlena, Diāna. Vijolniece : romāns / Diāna Čemberlena ; redaktore Liene 
Akmens ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; vāka dizains: Artūrs Za-
riņš. — Rīga : Kontinents, [2019]. — 455 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: The 
Silent Sister. — ISBN 978-9984-35-938-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Railija Makfērsone visu mūžu ir ticējusi, ka viņas vecākā māsa Līza — skaistā 
un talantīgā vijolniece — pusaudzes gados mīklainos apstākļos gājusi bojā. Šis notikums lielā 
mērā ietekmējis Railijas dzīvi, kurā vienmēr klātesoša ir apziņa par zaudēto māsu. Tagad, kad 
miris tēvs, kārtodama ģimenes mājas arhīvu un tēva kolekcijas, divdesmit gadus pēc traģēdijas 
Railija atrod pierādījumus tam, ka māsa joprojām ir dzīva… Rodas neskaitāmi jautājumi. Kā tas 
ir iespējams? Vai tēvs to zināja? Un, pats galvenais, kas ir noticis ar Līzu? Railijas jaunie atklājumi 
liek apšaubīt visu, ko viņa zina par savu ģimeni.

UDK	 821.111(73)-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000928261
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000928872
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000928076


Latvijas jaunākās grāmatas 2019 Nr. 6, 16.–31. marts

29

821.111(94)  Austrāliešu literatūra angļu valodā

Kopkataloga Id: 000927675
Taunzenda, Džesika. Nekadbija / Džesika Taunzenda ; no angļu valodas tulko-
jusi Laura Romanovska ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; literārā redaktore 
Lilita Vīksna. — Rīga : Latvijas Mediji, [2019].

[1], Moriganas Kraukles pārbaudījumi. — 459, [4] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — 
Oriģinālnosaukums: Nevermoor. [1], Trials of Morrigan Crow. — ISBN 978-
9934-15-579-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  10 gadus vecā Morigana Kraukle ir nolādēta. Tāpat kā citus bērnus, kas dzi-
muši kārtējā laikmeta pēdējā dienā, līdzcilvēki viņu vaino visās savās neveiksmēs, turklāt lāsts 
nozīmē, ka Moriganai jāmirst savā 11. dzimšanas dienā. Tomēr liktenīgajā dienā pie Moriganas 
ierodas neparasts vīrs vārdā Jupiters Ziemelis, lai nogādātu meiteni drošībā uz slepeno, maģisko 
pilsētu Nekadbiju. Lai Morigana varētu tur palikt, viņai jāiekļūst prestižajā Brīnamainajā Biedrī-
bā. Moriganai jāiztur četri pārbaudījumi, sacenšoties ar simtiem citu kandidātu, un katram pie-
mīt kāds īpašs talants… „Moriganas Kraukles pārbaudījumi” ir maģiskās sērijas par Moriganu 
Kraukli pirmā grāmata.

UDK	 821.111(94)-93-32+821.111(94)-312.9

821.112.2  Vācu literatūra

Kopkataloga Id: 000927169
Jēgers, Teobalds Roberts. Atgriezties no nāves : komas pacienta pieredze / Teo-
balds Roberts Jēgers ; no vācu valodas tulkojusi Irīda Miska ; Tonija Stroda vāka 
grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore 
Ilze Fogele. — Rīga : Jumava, [2019]. — 140, [3] lpp. ; 20 cm. — Oriģinālnosau-
kums: Vom Sterben zurück. — ISBN 978-9934-20-319-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Kad Teobalds Roberts Jēgers pamodās no teju trīs nedēļu komas, viņš nespē-
ja neko atcerēties. Viņš neatpazina sievu un meitu, nezināja savu vārdu, kas viņš ir un kas ir bi-
jis. Pakāpeniski smadzeņu spējas atjaunojās un atmiņa atgriezās, viņam nācās no jauna mācīties 
staigāt, rakstīt un rēķināt. Četrus gadus pēc komas Teobalds atsāka strādāt. Bija nepieciešami 
divdesmit pieci gadi, līdz atjaunojās ātrās atmiņas spējas. Šo fascinējošo un patieso grāmatu viņš 
rakstīja divdesmit sešus gadus. Līdz šim neviens cilvēks pēc atmiņas zaudēšanas nav spējis tik 
labi aprakstīt šos notikumus un padarīt tos saprotamus visiem. Tas padara šo grāmatu neatkār-
tojamu.

UDK	 821.112.2-94

Kopkataloga Id: 000927695
Kēlmans, Daniels. Tils : romāns / Daniels Kēlmans ; no vācu valodas tulkojis 
Zigurds Skābardis ; redaktore Gundega Blumberga. — Rīga : Dienas Grāmata, 
[2019]. — 325, [2] lpp. ; 22 cm. — Vāka noformējumam izmantota Fransisko Goi-
jas glezna „El entierro de la Sardina” („Sardīnes bēres”). — Oriģinālnosaukums: 
Tyll. — ISBN 978-9934-546-77-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Flāmu tautas varonis Tils Pūcesspieģelis, ko romānā pirmoreiz iemūžinājis 
Šarls de Kostērs 19. gadsimta vidū, joprojām ir dzīvāks par dzīvu. Leģendārais jokdaris ceļo pa pa-
saules teātru skatuvēm un kinoteātru ekrāniem. Daniela Kēlmana aizraujošais vēstījums aizved 
uz 17. gadsimtu, kad notiek Trīsdesmitgadu karš, plosās Inkvizīcija un sārtos deg burvji, kad ļaužu 
dzīvības pļauj ne tikai bads, bet arī valdnieku iegribas, lodes, zobeni un mēris. Visos grūtos lai-
kos vienīgais drošticamais izdzīvošanas līdzeklis ir bijuši smiekli, un Tils, kopā ar savu uzticamo 
draudzeni Neli apceļodams valsti, šo prasmi ir izkopis līdz pilnībai. Nabagie un augstmaņi — viņi 
visi patiešām tic, ka Tils ir nemirstīgs, un vienīgi viņš pats zina, cik nežēlīgi ievainota miesa un 
dvēsele paslēpta aiz jokdara maskas.

UDK	 821.112.2-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927675
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927169
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927695
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Kopkataloga Id: 000927152
Kreca, Ingrīda. Snoushilas muižas mantinieki : vēsturisks mīlas romāns / Ingrī-
da Kreca ; no vācu valodas tulkojusi Ligita Sproģe ; Ingas Ieviņas mākslinieciskais 
noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. — Rīga : Jumava, [2018]. — 
318, [1] lpp. ; 20 cm. — Oriģinālnosaukums: Die Erben von Snowhill Manor. — 
ISBN 978-9934-20-238-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Romāns aizved lasītāju uz 19. gadsimta Angliju. Godātā sera Sačmora mei-
ta Katrīna ir iemīlējusies dārznieka dēlā Pērsijā. Tas vecākiem nav pieņemams, tāpēc meitene 
tiek nosūtīta uz Snoushilas muižu par lēdijas Martas Derabontas kompanjoni. Katrīna piedalās 
augstākās sabiedrības dzīvē, tomēr izdevīga precinieka atrašana nav viņas prātā. Ar vērīgumu 
apveltītā meitene drīz vien atskārš, ka Derabontu ģimene glabā kādu noslēpumu. Kas ir skaistā 
sieviete gleznā? Kur pazudis zēns, kas senāk dzīvojis Snoushilas muižā? Katrīnas dabiskums un 
ziņkāre apslāpē sociālos ierobežojumus, un viņa nolemj noslēpumus atklāt.

UDK	 821.112.2-31

821.112.5  Holandiešu literatūra

Kopkataloga Id: 000927534
De Koks, Mihaels. Rozija un Musa, meitene un zēns : stāsti / Mihaels de Koks ; 
[ilustrācijas]: Judīte Fanistendāla ; no nēderlandiešu valodas tulkojusi Inese Pa-
klone ; redaktors Jānis Kalve. — Rīga : Pētergailis, [2019]. — 180, [2] lpp. : ilustrā-
cijas ; 22 cm. — ISBN 978-9984-33-486-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „… pat vienkārša grāmata var sniegt plašu baudījuma spektru, iedziļinoties, 
līdzpārdzīvojot un arī smejoties līdzi,” raksta vācu prese. Autora daiļradi raksturo precīza valoda 
un skaidrs sižets, kas bērnam, ņemot palīgā iztēli, ļauj uzburt grāmatu varoņu gaitas, kurās tam 
jāsastopas ar smagām problēmām un jāgūst godīgas atbildes uz neērtiem jautājumiem. Tas mūs-
dienīgs stāsts par divu bērnu draudzību lielā pilsētā. Izdevniecībā „Pētergailis” četri stāsti par 
Roziju un Musu iznāk divās grāmatās.

UDK	 821.112.5-93-32

821.113.3  Islandiešu literatūra

Kopkataloga Id: 000927440
Sigurdardotira, Irsa. Sāga : kriminālromāns / Irsa Sigurdardotira ; no islandie-
šu valodas tulkojusi Inga Bērziņa ; redaktore Iveta Polkmane. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2019]. — 415, [1] lpp. ; 23 cm. — (Zvaigznes detektīvu klubs). — Oriģinālno-
saukums: Sogið. — ISBN 978-9934-0-8027-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Tas ir otrais darbs ciklā par psiholoģes Freijas un detektīva Huldara izmeklē-
tājiem noziegumiem. Skolas pagalmā tiek atrakta laika kapsula ar skolēnu pirms desmit gadiem 
rakstītiem sacerējumiem. Starp tiem viens ir tik savāds, ka skolas vadība nolemj to nodot poli-
cijai. Tajā ticis izteikts brīdinājums par vairākām slepkavībām, kas notiks 2016. gadā — desmit 
gadus tālā nākotnē. Lai gan nešķiet, ka šis pusaudža rakstītais būtu jāuztver patiešām nopietni, 
Huldars un Freija ķeras pie vēstījuma autora identificēšanas. Seko nepatīkami notikumi un slep-
kavības. Huldars un Freija tiek ierauti jaunas šokējošas lietas epicentrā, un nu vēstījuma autora 
atrašana kļūst vitāli svarīga…

UDK	 821.113.3-312.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927152
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927534
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927440
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821.113.5  Norvēģu literatūra

Kopkataloga Id: 000927444
Fjells, Jāns Ēriks. Ziņotājs : izmeklē Antons Breke / Jāns Ēriks Fjells ; no norvēģu 
valodas tulkojusi Raita Kozlovska ; redaktore Iveta Polkmane. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2019]. — 335, [1] lpp. ; 23 cm. — (Zvaigznes detektīvu klubs). — Oriģinālno-
saukums: Tysteren. — ISBN 978-9934-0-7450-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ņujorka, 1960. gads. Vincents Džordāno tiek uzņemts Lokatelli mafijas ģi-
menē un saņem savu ugunskristību uzdevumu: viņam jānonāvē kāds ziņotājs. Fredrikstade 
Norvēģija, mūsdienas. Tiek nogalināts lielas firmas īpašnieks. Ir pamats domāt, ka slepkavībai 
bijuši ekonomiski motīvi. Lai vadītu šīs lietas izmeklēšanu, no Oslo ierodas Antons Breke, Smago 
noziegumu nodaļas vecākais inspektors, skarbs, bet gudrs izmeklētājs. Kopā ar dedzīgo policijas 
akadēmijas studentu Magnusu Torpu abiem nāksies pētīt senākus un ne tik senus notikumus 
un šķetināt daudzus pavedienus, pirms izdosies tuvoties šī sarežģītā nozieguma atrisinājumam.

UDK	 821.113.5-312.4

821.113.6  Zviedru literatūra

Kopkataloga Id: 000927690
Ēriksone, Karolīne. Nomodā : psiholoģiskās spriedzes romāns / Karolīne Ērik-
sone ; no zviedru valodas tulkojusi Ineta Balode ; atbildīgā redaktore Inga Ābelī-
te ; literārā redaktore Ilze Brēmere ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais 
noformējums. — Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. — 319 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālno-
saukums: Hon som vakar. — ISBN 978-9934-15-597-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Radošo krīzi piedzīvojusi rakstniece Elēna bezmiega stundas aizvada, pa logu 
vērojot kaimiņus. Šķietami saderīgā Stūrmu pāra ikdiena atklāj tumšu ģimenes drāmu. Jo vairāk 
Elēna uzzina, jo lielākas kļūst viņas bažas par to, kas varētu notikt. Pēc tam, kad rakstnieci ap-
ciemo kaimiņu pāru dēls, sieviete attopas ievilkta notikumu un sajūtu karuselī. Kur īsti beidzas 
izmisums un sākas neprāts?

UDK	 821.113.6-312.4

Kopkataloga Id: 000927254
Keplers, Lārss. Smilšuvīrs : zviedru kriminālromāns / Lārss Keplers ; no zvied-
ru valodas tulkojis Māris Tīts ; Māris Garjānis, vāka dizains. — Rīga : Mansards, 
[2019]. — 498, [2] lpp. ; 23 cm. — (Mansards detektīvi). — „Smilšuvīrs” ir cetur-
tais romāns sērijā par inspektoru Jonu Linnu. Iepriekšējie izdevumi „Hipnotizē-
tājs”, „Paganīni līgums” un „Uguns liecinieks”. — Oriģinālnosaukums: Sandman-
nen. — ISBN 978-9934-585-02-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vēlu naktī Mikaels tiek atrasts ejam pa sliežu ceļu uz dzelzceļa tilta ārpus 
Stokholmas. Viņa džinsi ir stīvi no sažuvušām asinīm, un no apakšdelma plūst karstas asinis. 
Mikaels un viņa māsa pazuduši pirms trīspadsmit gadiem un pasludināti par mirušiem. Sarunā 
ar policiju viņš atklāj, ka aizbēdzis no kāda Smilšuvīra un viņa māsa joprojām esot dzīva. Lai at-
risinātu senos notikumus un atrastu Mikaela māsu, lieta tiek atvērta no jauna un inspektors Jona 
Linna steidzami ķeras pie darba. Šajā grāmatā arī uzzināsim, kas noticis ar Jonas Linnas ģimeni, 
kādēļ viņš ir viens pats, un jā — tas ir saistīts ar Mikaela nozušanu.

UDK	 821.113.6-312.4

Kopkataloga Id: 000928286
Kestere, Ulrika. Kā Otto pie džempera tika / Ulriha Kestere, [teksts un ilustrāci-
jas] ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane ; redaktore Sarmīte Lomovce-
va. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 26 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — 
Oriģinālnosaukums: Ottos ulliga tröja. — ISBN 978-9934-0-8100-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Otto ilgi, ilgi ir braucis ar velosipēdu, lai apciemotu savus draugus Līsu un 
Nilu, kuri dzīvo tālu ziemeļos. Tur viņš grib uzgleznot skaisto ziemeļblāzmu. Taču nakts ir auksta, 
un Otto kažoks nav gana silts. Līsa un Nils prāto, kā draugam palīdzēt. Kāda veiksme — lemuram 
Otto ir tik izpalīdzīgi draugi!

UDK	 821.113.6-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927444
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927690
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927254
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000928286
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821.131.1  Itāliešu literatūra

Kopkataloga Id: 000927754
Martinello, Džesika. Pat briesmoņi tīra zobus / Džesika Martinello, Greguārs 
Mabīrs ; tulkojusi Laura Romanovska ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā 
redaktore Ilze Brēmere. — Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. — 25 nenumurētas lpp. : 
ilustrācijas ; 28 cm. — Oriģinālnosaukums: Même les monstres se brossent les 
dents. — ISBN 978-9934-15-582-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Džesikas Martinello grāmata bērniem ar Greguāra Mabīra ilustrācijām. Pat 
briesmoņi tīra zobus! Vai netici? Ver vaļā grāmatu un uzzini, kā gadījās mazajai meitenītei, kura 
atteicās tīrīt zobus. Tikai uzmanies… tu vari sastapt šaušalīgus briesmoņus!

UDK	 821.131.1-93-32

821.161.1  Krievu literatūra

Kopkataloga Id: 000928745
Glazova, Jeļena. Алчность = Alkatība / Jeļena Glazova ; no krievu valodas at-
dzejojis Arvis Viguls ; grāmatas dizains un fotogrāfijas: Aleksejs Muraško. — 
[Saldus] : Valters Dakša, [2019]. — 95 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — 
Teksts paralēli krievu un latviešu valodā, atdzejots no krievu valodas. — ISBN 
978-9934-8743-6-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Valtera Dakšas izdevniecība laidusi klajā Jeļenas Glazovas dzejoļu krājumu 
„Алчность/Alkatība”. J. Glazova ir ieguvusi atpazīstamību, nodarbojoties ar konceptuālo mūziku 
un mākslu. Krājumā iekļauti autores teksti, kas sarakstīti no 2014. līdz 2018. gadam. J. Glazova 
dzejoļus raksta pārsvarā krieviski, un krājumā iekļautos atdzejojumus latviešu lasītājiem saga-
tavojis Arvis Viguls.

UDK	 821.161.1-1(474.3)+821.161.1-1(474.3)=030.161.1=174

Kopkataloga Id: 000926211
Goraļika, Linora. Akmens papīra lapu tur : dzeja = Камень удерживает бу-
магу / Linora Goraļika ; ievads: Dmitrijs Kuzmins ; no krievu valodas atdzejoja 
un rediģēja Aivars Eipurs un Einārs Pelšs. — [Saldus] : Valters Dakša, [2018]. — 
161 lpp. ; 15 cm. — Teksts paralēli latviešu un krievu valodā. — Oriģinālnosau-
kums: Камень удерживает бумагу. — ISBN 978-9934-8743-0-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Šodien, kad dzīve Krievijā varas un trula pūļa centienu rezultātā virzās uz 
elles un apokalipses pusi, ne tikai noskaņas, bet arī konkrēti Goraļikas dzejas motīvi uztverami 
kā ļoti aktuāli, pat pareģojumi” — tā grāmatas ievadā par Linoras Goraļikas dzeju raksta Dmitrijs 
Kuzmins, krievu dzejnieks, literatūrzinātnieks un literāro projektu organizators, kurš kopš 2014. 
gada dzīvo Latvijā.

UDK	 821.161.1-1=030.161.1=174

Kopkataloga Id: 000927230
Журавлев, Сергей. Иван Бунин в зеркалах благодарной памяти : сборник 
материалов / составитель, соавтор Сергей Журавлев. — Рига : Родина, 
[2018]. — 96 lpp. : faksimili, portreti ; 30 cm.
UDK	 821.161.1(092)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927754
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000928745
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000926211
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927230
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Kopkataloga Id: 000927239
Журавлёв, Сергей. ЕГЭ и дедушка Крылов, или Хиханьки да хаханьки : 
басни, ирония, сатира / Сергей Журавлёв, текст, оформление, редакция. — 
Рига : Улей, [2019]. — 16, [2] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Uz vāka: басни, поба-
сёнки, ирония, сатира. 
UDK	 821.161.1-17(474.3)

Kopkataloga Id: 000927238
Журавлёв, Сергей. Легальная Гаврилиада : из лирики, сатиры, басни, по-
басёнки / Сергей Журавлёв. — [Rīga] : [Sergejs Žuravļovs], [2019]. — 36 lpp. ; 
22 cm. — Bibliogrāfija: 34.-[36.] lpp.
UDK	 821.161.1-1(474.3)

821.172  Lietuviešu literatūra

Kopkataloga Id: 000926973
Dacjūte, Evelina. Laime ir lapsa / Evelina Dacjūte ; Aušra Kjudulaite, ilustrācijas ; 
Dace Meiere, tulkojums latviešu valodā. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. — 47 
nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — Oriģinālnosaukums: Laimė yra lapė. — 
ISBN 978-9984-23-726-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Reiz kādā lielā pilsētā dzīvoja Pāvils. Viņam bija tētis un mamma, un ģimenei 
bija māja kokā. Kādu dienu zēna dzīvē parādījās lapsa. Un, kad tavā dzīvē ienāk lapsa, var sagaidīt 
it visu…

UDK	 821.172-93-32

821.174  Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 000923245
Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā : rakstu krājums = Cur-
rent Issues in Literary and Cultural Research : conference proceedings volume / 
redakcijas kolēģija: Dr.philol. Edgars Lāms, Dr.philol. Zanda Gūtmane, Dr.habil.
philol. Benedikts Kalnačs, Dr.philol. Ieva Kalniņa, Dr.habil.philol. Juris Andrejs 
Kastiņš, Dr.philol. Anda Kuduma, Dr.phil. Skaidrīte Lasmane, Dr.phil. Liene Laus-
ka, Dr.philol. Ilze Stikāne, Dr.philol. Rita Treija ; redaktora priekšvārdu angļu 
valodā tulkojis Renārs Voicehovičs ; redaktores: Anita Helviga un Sigita Ignat-
jeva ; priekšvārds: Edgars Lāms ; Liepājas Universitāte. Humanitāro un mākslas 
zinātņu fakultāte. Kurzemes Humanitārais institūts, LU Literatūras, folkloras un 
mākslas institūts. — Liepāja : LiePA, 2018.

23. — 1 tiešsaistes resurss (328 lp., PDF) : ilustrācijas ; 3,35 MB. — Resursā uz-
rādīts iespiestā izdevuma ISSN 2500-9508. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — 
Teksts latviešu un angļu valodā.

UDK	 821.174.09+821.174(092)+82.09+821.112.2.091

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927239
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927238
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000926973
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000923245
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Kopkataloga Id: 000927569
Aspazija. Kopoti raksti / Aspazija ; sastādītāja Ausma Cimdiņa ; redakcijas kolē-
ģija: Ausma Cimdiņa, Ella Buceniece, Gaida Jablovska, Benedikts Kalnačs, Sigita 
Kušnere, Iveta Ruskule, Anna Šmite, Inese Treimane, Jānis Zālītis ; bibliogrāfijas 
sastādītājas: Dagnija Ivbule, Inguna Mīlgrāve ; literārā redaktore Laura Slišāne ; 
vāka un iekšlapu dizains: Aivars Plotka. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2018].

2. sējums. — 527 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — Bibliogrāfija: 
496.-527. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-18-394-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Aspazija (īst.v. Johanna Emīlija Lizete Rozenberga, 1865-1943) ir viena no vis-
izcilākajām un vispretrunīgāk vērtētajām Latvijas kultūras personībām. Kopoto rakstu 2. sējums 
veltīts Aspazijas agrīnajai dzejai un liroepikai. Viņas tekstus pārlapojot, domās un jūtās sastap-
sies dažādu laikmetu un paaudžu lasītāji, kam literatūra ir veids, kā saprast sevi un pasauli, savas 
esības pamatus.

UDK	 821.174(081.1)

Kopkataloga Id: 000927748
Auseklis, Uldis. četras otas : gadalaiku dzejoļi bērniem / Uldis Auseklis ; māks-
linieki: Aleksejs Naumovs, Signe Ērmane, Gundega Muzikante, Ilze Dambe ; atbil-
dīgā redaktore Renāte Neimane. — Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. — 40 nenumu-
rētas lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — ISBN 978-9934-15-546-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā apkopoti Ulda Ausekļa dzejoļi par Latvijas dabu un tās mūžīgo 
mainību — četriem gadalaikiem. Grāmatas burvība slēpjas arī citā četriniekā. Katru gadalaiku 
ilustrējuši dzejniekam tuvi, mīļi un spilgti Latvijas mākslinieki. Pavasara ota dota Aleksejam Nau-
movam, vasaras — Signei Ērmanei, rudens — Gundegai Muzikantei, bet ziemas — Ilzei Dambei.

UDK	 821.174-93-1

Kopkataloga Id: 000928289
Auziņš, Arnolds. Kā pliks pa nātrēm : atgadījumi iz dzīves / Arnolds Auziņš ; 
mākslinieks Kristaps Auzenbergs ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. — Rīga : 
Jumava, [2019]. — 102, [1] lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. — ISBN 978-9934-20-305-3 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Rakstnieks Arnolds Auziņš grāmatā „Kā pliks pa nātrēm” dalās ar spilgtā-
kajiem, humorīgākajiem notikumiem no savas dzīves un ir pateicīgs liktenim, ka ir bijusi laime 
satikties un iepazīties ar daudziem interesantiem cilvēkiem, ievērojamām personībām. Viņš visu 
mūžu ir rakstījis dienasgrāmatu, un tā palīdz atsaukt atmiņā notikumus pirms vairāk nekā pus-
gadsimta.

UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 000927160
Auziņš, Arnolds. Sieviete neprot zaudēt : romāns / Arnolds Auziņš ; atbildīgā 
redaktore Eva Jansone ; vāka grafiskais noformējums: Emīls Garjānis. — Rīga : 
Jumava, [2019]. — 182, [1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-20-313-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Olga ieprecējusies labi situētā ģimenē, bet cieš no vīra Viktora vecāku tirani-
zēšanas. Viņa ļoti pārdzīvo, ka Viktoram uzradusies mīļākā. Viņš ierosina šķirties, taču Olga nav 
ar mieru… Romānā „Sieviete neprot zaudēt” varoņus neraksturo pats autors, bet visi notikumi 
tiek skatīti no personāžu puses. Izjūtu gamma ir plaša — kaisle un mīlestība, nodevība un greiz-
sirdība, naids un atriebība, spēja mainīties un piedošanas māksla.

UDK	 821.174-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927569
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927748
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000928289
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927160
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Kopkataloga Id: 000928295
Barkovskis, Gints. Harizmātiskais mistiķis : kā paveikt neiespējamo / Gints 
Barkovskis ; redaktore Olita Rause ; dizains: Elīna Indrika. — [Rīga] : Biedrība 
„Eurika”, [2019]. — 189, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-8545-4-5 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Piedzīvojumu filozofs, okeāna airētājs un smieklu jogas treneris Gints Bar-
kovskis dalās ar piedzīvojumu meklētāju neparastām pieredzēm un meklē atbildes uz jautāju-
miem. Kā notiks pirmais publiskais kontakts ar citām civilizācijām? Kāpēc pagātne nepārtraukti 
mainās? Kas ir realitāte un paralēlās pasaules? Kā neiespējamo padarīt iespējamu. Harizmātiskā 
mistiķa 33 stāsti ir opuss Priekam, Saulei un Brīvībai un veltījums topošajiem piedzīvojumu mek-
lētājiem, mirdzošām acīm, visiem sava ceļa gājējiem.

UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 000927106
Beitiņa, Silvija. Gadu krelles / Silvija Beitiņa. — [Rīga] : Sava grāmata, [2019]. — 
53 lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-582-16-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Šo dzejas krājumiņu esmu uzrakstījusi rokrakstā. Kas zina, varbūt pēc ga-
diem rokrakstā vispār nerakstīs. Tad tām tālajām paaudzēm būs ko redzēt. Prieks par to, ka va-
rēju to paveikt, un vēl lielāks prieks būs, ka tie kas lasīs, varēs atrast kaut ko tieši sev. Dzīve 
ir skaista un paldies visiem debess spēkiem par katru nodzīvoto dienu, kaut ko jauku uzzinot, 
piedzīvojot un kaut ko labu padarot”, tā saka pati autore par grāmatu!

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000927888
Boka, Gunita. Pasaule šorīt paklupusi / Gunita Boka ; redaktore Jana Egle ; māk-
sliniece Veronika Skvorcova. — [Liepāja] : Latvijas Rakstnieku savienības Liepā-
jas nodaļa, [2019]. — 86, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 978-9934-19-754-3 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Dzejniecei jau bijušas publikācijas presē, bet šis ir pirmais viņas dzejas krā-
jums. Autores dzeja ar katram pazīstamiem un ikdienišķiem sadzīves, dabas un sajūtu tēliem 
prot iekustināt, iedarbināt visdziļākās emociju stīgas, radot dziļu un patiesu līdzpārdzīvojumu. 
Tajā ir atrasts brīnišķīgs samērs, apbrīnojams līdzsvars, neiekrītot šodien nereti vērojamā dzejas 
intelektualizācijā, tomēr tekstam nekļūstot banālam. Gaišums un rotaļīgums liek paraudzīties un 
lietām un notikumiem no cita skatupunkta. Šī dzeja ir lakoniska, tieša un viegli lasāma.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000927087
Daukste-Silasproģe, Inguna. Gaidot laivu : latviešu rakstnieki bēgļu ceļos Zvied-
rijā / Inguna Daukste-Silasproģe ; redaktore Sigita Kušnere ; recenzenti: Baiba 
Bela, Viesturs Zanders ; [kopsavilkuma tulkojums]: Anna Reynolds. — Rīga : LU 
Literatūras, folkloras un mākslas institūts, [2019]. — 542 lpp., 40 nenumurētas 
lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — Izdoto grāmatu rādītājs: 
495.-499. lpp. un personu rādītājs: 513.-526. lpp. — Bibliogrāfija: 502.-512. lpp. un 
zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — 
ISBN 978-9984-893-39-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Monogrāfijā autore turpina latviešu bēgļu un trimdas laika izpēti. Pētījuma 
pamatiecere ir atgādināt par laiku, kas bija smagas izšķiršanās un traģisku pārdzīvojumu laiks 
daļai latviešu. Aizbraukšana no Latvijas Otrā pasaules kara norišu fonā izmainīja agrāko dzīvi un 
uz vairākiem gadu desmitiem iezīmēja robežu starp Zviedriju un latviešiem okupētajā Latvijā. 
Tam ir būtiska nozīme tautas pašapziņas un kolektīvās atmiņas aspektā. Pētījuma centrā ir latvie-
tis, bēglis, radoša personība. Aplūkotais laikposms simboliski veido nogriezni — no vienas puses, 
Kurzemes krasts un ceļš bēgļu laivā pāri jūrai, un no otras puses — jaunā mītnes zeme Zviedrija 
bēgļa statusā, kur nākas no jauna apliecināt savas prasmes un zināšanas, līdztekus dzīvojot divas 
paralēlas dzīves — zviedrisko un latvisko, izdot latviešu periodiskos izdevumus, izdot grāmatas 
latviešu valodā, veidot aktīvu un rosīgu sabiedrisko, kultūras un literāro dzīvi, kas ļāva emocio-
nāli izturēt svešumu un šķirtni no Latvijas.

UDK	 821.174(092)+821.174.09

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000928295
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927106
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927888
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927087
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Kopkataloga Id: 000921598
Denisa-Liepniece, Solvita. Caps — un ciet jeb Vilks manipulators / Solvita De-
nisa-Liepniece ; Marinas Heniņas ilustrācijas ; no krievu valodas tulkojusi Inga 
Karlsberga ; zinātniskā konsultante Dr.sc.comm. Klinta Ločmele. — Valmiera : 
Vidzemes Augstskola, 2018. — 1 tiešsaistes resurss (32 lp., PDF) : ilustrācijas ; 
17,53 MB. — ISBN 978-9984-633-45-9 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā lieli un mazi lasītāji atradīs medijpratības pasaku, kas uzskatāmā 
veidā palīdzēs labāk izprast informācijas manipulācijas procesus un tehnikas. Grāmata veidota 
kā izglītojošs un izklaidējošs stāsts, kas bērniem vecumā no 9 līdz 11 gadiem palīdzēs saprast, 
kā veidojas informatīvā vide, un mācīs kritiski izvērtēt redzēto vai dzirdēto, tostarp, internetā 
atrastos apgalvojumus tādās lapās, kas nav uzticami mediji, paturot prātā, ka ne viss ir tāds, kā 
tas izskatās.

UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 000922035
elmis, R. H. Girthur’s Pain / R.H. elmis. — [Salaspils novads] : R.H. elmis, [2019].

Book one, Escape to Sartamis. — 1 tiešsaistes resurss (MOBI) : portrets ; 
4,86 MB. — ISBN 978-9934-19-758-1 (MOBI).

UDK	 821.174-3=111

Kopkataloga Id: 000922008
elmis, R. H. Girthur’s Pain / R.H. elmis. — [Salaspils novads] : R.H. elmis, [2019].

Book one, Escape to Sartamis. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) : portrets ; 
680 KB. — ISBN 978-9934-19-759-8 (ePUB).

UDK	 821.174-3=111

Kopkataloga Id: 000927099
Ivanova, Anna Sintija. 115-tais rīts : dzeja / Anna Sintija Ivanova ; teksta redak-
tore Rudīte Rinkeviča ; mākslinieciskais noformējums: Madara Pastare ; vāka 
noformējums: Jeļena Jonāne. — Rīga : Sava grāmata, 2018. — 117 lpp. : ilustrā-
cijas ; 16×16 cm. — Teksts latviešu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-582-12-7 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Rīts vienmēr ir cerīgs — tas iezīmē jaunas dienas sākumu, un pat šķietami 
rutīnas pilnā ikdiena rīta stundās liekas daudzsološa. Rītu asociējam ar jaunību, bet vai tāpēc tas 
ir bezrūpīgāks? Šādu asociāciju virkne caurvij jaunās dzejnieces Annas Sintijas Ivanovas dze-
jas krājumu, kurā tikšanās, satikšanās, šķiršanās un nesatikšanās ar sevi, savējiem un pasauli 
uzplaiksnī daudzveidīgā krāsu un izjūtu gammā. Vienlaikus drosmīgi un trausli. Ar rītu pagalvī, 
sapņos un nomodā — 115-to. Nav svarīgi tos skaitīt, būtiski ir ļauties — katram tiek dota iespēja 
satikt savu RĪTU.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000927686
Judina, Dace. Lāsts : romāns / Dace Judina ; Artura Nīmaņa vāka māksliniecis-
kais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Elīza Ro-
zīte-Stabulniece. — Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. — 333, [2] lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — (Izmeklē Anna Elizabete / Dace Judina ; 10. grāmata). — ISBN 978-9934-
15-587-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Vairs nekādas politikas!” — tieši tāda ir ikviena Pūču mājas iemītnieka, viņu 
draugu un paziņu apņemšanās. Pat policijas priekšnieks Boze ir vienisprātis, ka Kaķīša komanda 
nopelnījusi atpūtu. Turklāt Annas Elizabetes vecmāmiņa nosūta ģimenes romantisko četrotni: 
Annu, Miku, Kārli un Ievu medusmēnesī uz Vec-Vilku muižu. Diez vai viņi zina, uz ko īsti parak-
stās… Tomēr Anna Elizabete zina — miera nebūs! Arī ģenerālim Basam un kinologam Viktoram 
nav miera, bet Bozi mierā neliek Ģirta Meldera jaunā draudzene. Pazudis viņas brāļadēls. Gluži 
neviļus visi kā viens ir iesaistīti katrs savā izmeklēšanā. Šoreiz pat baronese Anna Roze, Omīte un 
Bišu Miķelis nepaliek malā.

UDK	 821.174-312.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000921598
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000922035
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000922008
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927099
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927686
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Kopkataloga Id: 000926241
Kā pārvarēt niezi galvaskausā? : septiņi jaunie dzejnieki / Anna Belkovska, Kirils 
Vilhelms Ēcis, E.F. Kuks, Raimonds Ķirķis, Marija Luīze Meļķe, Lauris Veips, Lote 
Vilma Vītiņa ; redaktors, sastādītājs, priekšvārda autors Artis Ostups ; mākslinie-
ce Beāte Gredzena. — [Saldus] : Valters Dakša, [2018]. — 50, [3] lpp. ; 25 cm. — 
Īsas ziņas par autoriem: 53. lpp. — ISBN 978-9934-8743-3-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Domājot par šiem septiņiem autoriem, nāk prātā ideja un tiešs vēstījums kā 
laikmetīgas vērtības, kas daļēji iezīmē pretstatu dziļdomībai un filigrānai stilizācijai pēc moder-
nisma paraugiem. Jauno autoru darbi arvien biežāk aicina uz sarunu par kādu viņiem būtisku 
dzīves epizodi, nemēģinot to aptumšot ar virtuozām iztēles ainām, eksistenciāliem vispārināju-
miem vai elitārām kultūras atsaucēm”, saka priekšvārda autors Artis Ostups.

UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000927910
Kreics, Antons. Helikona izlase / Antona Kreica redzējumā ; redaktore Inga Ron-
če ; mākslinieks Uldis Baltutis. — Liepāja : LiePA, 2019. — 366 lpp., 16 nenumu-
rētas lpp. ielīmes : portreti ; 21 cm. — Ziņas par autoriem: 354.-364. lpp. — ISBN 
978-9934-569-50-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izdevumā apkopoti materiāli par Liepājas literātu un radošo mūziķu bied-
rības „Helikons” piecpadsmit gadu ilgo darbību. Te pausti dažādi uzskati par cilvēka dzīvi, par 
tautu un līdzcilvēku attiecībām, par vēsturi, par reliģiju, par vecām un jaunām vērtībām, kas pa-
zūd un mainās ik brīdi. Rakstu un dzejoļu saturs ir par mūsu laiku, par laiku, kad Latvija iestājās 
Eiropas Savienības valstu saimē. Ir arī raksti par vēsturi, par izcilām latviešu personībām, bet 
dzeja galvenokārt sakņojas mūsdienu problēmās.

UDK	 821.174-92

Kopkataloga Id: 000927955
Kreics, Antons. Skaista mana tēvu zeme visos gadalaikos / Antons Kreics ; re-
daktore Inga Ronče ; mākslinieks Imants Liepiņš. — Liepāja : LiePA, 2018. — 
106 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Bibliogrāfija: 103. lpp. — ISBN 978-9934-569-49-
4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Miniatūru un dzejas krājumā Antons Kreics uzrunā lasītāju, vēstot par Latvi-
jas dabas skaistumu, par pasaules labestību ap mums, par spēju pamanīt un saskatīt to. Izdevu-
mu papildina V. Deiliko, A. Daukša, R. Jonases, M. Zihmaņa, R. Vērnieces, J. Rūsiņa un Ā. Gaujieša 
dzejoļi par Latviju no žurnāla „Helikons”.

UDK	 821.174-1+821.174-3

Kopkataloga Id: 000927537
Ķepale, Ilona. saliniece un putnu pārdevējs / Ilona Ķepale ; redaktors Ronalds 
Briedis ; māksliniece Renāte Kloviņa. — Rīga : Pētergailis, [2019]. — 63 lpp. ; 
20 cm. — ISBN 978-9984-33-487-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Debijas krājums pārsteidz ar savu poētisko gatavību un savdabību, kura ne 
mirkli nav pašmērķīga. Vadmotīvi caurauž krājumu, pakāpeniski uzburot suģestējošu, nedefinē-
jamu atklāsmju pilnu pasauli, kurā liekas — nekas nenotiek tāpat vien. Dzejas krājumā jaušama 
īpaša intimitāte un personiskums, no kura dzejniece nekautrējas.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000927704
Lagzdiņa, Gunita. ieraudzīt varavīksni : stāsti / Gunita Lagzdiņa ; atbildīgā re-
daktore Līga Sīle ; literārās redaktores: Solvita Velde, Ilze Brēmere ; Nataļjas Ku-
gajevskas vāka mākslinieciskais noformējums. — Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. — 
318, [1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-15-586-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Gunita Lagzdiņa arī savā otrajā grāmatā septiņos stāstos šķetina attiecību 
peripetijas. Uz spēles tiek likta draudzība un mīlestība, meli un neuzticība. Likmes ir augstas. Cik 
tālu esam nosprauduši savas robežas? Vai mērķis attaisno līdzekļus? Ko esam gatavi ziedot, lai 
būtu laimīgi, bet ko paturēt pie sevis, lai nepadarītu nelaimīgu kādu citu? Vai, reiz apdedzināju-
šies, spējam uzticēties otram? Un paši sev?

UDK	 821.174-34

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000926241
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927910
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927955
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927537
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927704
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Kopkataloga Id: 000928892
Landara, Ellena R. Lietussargs : fantāzijas žanra stāsts / Ellena R. Landara ; Agi-
jas Stakas ilustrācijas ; redaktors Aldis Vēvers ; grāmatas un vāku dizaina auto-
re Māra Alševska. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 190, [2] lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-0-7725-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  E.R. Landaras fantāzijas žanra stāsts jauniešiem sakņojas japāņu mitoloģijā 
un folklorā. Galvenajai varonei Junai Ivanami ir tikai 13 gadu, un viņa labprāt izbauda elpu aizrau-
jošus un bīstamus piedzīvojumus grāmatu lappusēs, nevis īstenībā. Taču kādā svelmainā dienā 
lietus sezonas vidū, kad lietussargs tiek atstāts mājās, meitene negaidīti iekļūst dēkā, kuru pati 
negribot izraisa. Junai ir jādodas dziļi garu pasaulē, ja vien patiesi vēlas izglābt savus vecākus, 
kurus viņa var zaudēt pavisam. Ceļojums izrādās pārpilns ar briesmām un noslēpumiem, tajā Ju-
nai jāsastopas gan ar draudzīgām un izpalīdzīgām būtnēm, gan viltīgiem un ļauniem radījumiem.

UDK	 821.174-93-312.9

Kopkataloga Id: 000927140
Laukmane, Maija. Spalgi kliedz kaijas : 137 trīsrindes haiku pantmērā / Mai-
ja Laukmane ; redaktore Iluta Moldane-Greiškane ; Viļņa Lapiņa grāmatas di-
zains. — Rīga : Annele, [2019]. — 48 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 13×14 cm. — 
ISBN 978-9934-559-19-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Lasīšanai uzdāvinātie dzejas vārdi ir vēja pūsma gar deniņiem — nekas, maz-
liet un tieši tik, cik katrs, tos lasot, gribēs mirklīti piestāt un pārdomāt.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000927119
Mačs, Osvalds. Priekos bēdās gadi rit : publicistika / Osvalds Mačs. — Rīga : Sava 
grāmata, 2019. — 328 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm.

A n o t ā c i j a :  Kamēr pastāvēs pasaule, pastāvēs arī vēsture. Kamēr pastāvēs vēsture, pa-
stāvēs arī vēsturiskas atmiņas un liecības. Krājumā apkopota daļa no Osvalda Mača dažādu laiku 
publikācijām. Apstrādājot šos materiālus, var vērot, kā pēc jaunības jūsmas seko gadi, kuros krā-
jas dzīves pieredze un izpratne. Tas atspoguļots publicētajos materiālos un arī pirmpublicējumos 
kā liecība par gadu desmitos pieredzēto un pārdzīvoto.

UDK	 821.174-92

Kopkataloga Id: 000927708
Manfelde, Andra. Zemnīcas bērni / Andra Manfelde ; māksliniece Aija Andžā-
ne ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane. — Trešais izdevums. — Rīga : Latvijas 
Mediji, [2019]. — 123 lpp., 21 nenumurēta lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-
9934-15-589-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Zemnīcas bērni” pirmo reizi klajā nāca 2010. gadā un saņēma Ventspils pilsē-
tas un Ventspils Starptautiskās Rakstnieku un tulkotāju mājas balvu „Sudraba tintnīca”. Grāmata 
tika nominēta arī Latvijas Literatūras gada balvai. Andra Manfelde atslēdz paaudžu durvis, pār-
var laiktelpu un nokāpj zemnīcas krēslā. Atmiņu tēlojumā autore vēlas dalīties ar to, ko aizvestie, 
izturēdami Sibīrijas stepē un sniegā, jūt. Tie ir viņas vecvecāki — Anna, Kristaps un viņu bērni.

UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 000927598
Paklone, Inese. Es picas brālēnu cepu / Inese Paklone ; māksliniece Vivianna 
Maria Stanislavska ; redaktore Māra Cielēna. — Rīga : Pētergailis, 2019. — 67, 
[4] lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — ISBN 978-9984-33-484-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šajā grāmatā satiekam pašpārliecināto Rīgas puiku Albertu, prātvēderu Niku, 
dvīņus Bruno un Edgaru. Dzejoļos ir zēna pasaule ar mammas zīmītēm pie ledusskapja, viņas 
brīnumaino cepumu kārbu un bērnu svētku cepurēm, tēta iemācīto būvēšanu, makšķerēšanu, 
Eiropas monētu krāšanu, vecmammas tēju plauktu, tamborētajām pasaulēm un gatavotajām pus-
dienām. Arī ar vectēva sāpošo muguru, kurpju tīrīšanu visiem, augšanas atzīmēm uz stenderes, 
picas brālēna cepšanu un cerību saņemt dāvanā Džeronīmo Stiltonu uz diviem penāļiem, kas būs 
vajadzīgi skolai. Un Alberts ļoti, ļoti grib iet skolā, lai gan patiesībā ir slepenais aģents 006. Par ko 
nezina savējie, kur nu vēl sveši.

UDK	 821.174-93-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000928892
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927140
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927119
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927708
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927598
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Kopkataloga Id: 000928631
Pastore, Luīze. Maskačkas stāsts / Luīze Pastore ; ilustrējis Reinis Pētersons ; 
redaktors Māris Salējs. — [Atkārtots izdevums]. — Rīga : Neputns, [2018]. — 125, 
[2] lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — Resursā uzrādīts iepriekšējā izdevuma ISBN. — 
ISBN 9789934512087 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Šis ir stāsts par visiem zināmo, taču līdz galam neiepazīto Rīgas rajonu — 
Maskavas forštati jeb tautā kareivīgi dēvēto Maskačku. Mazais Jēkabs Putns, dzīvodams smalkā 
Brīvības ielas dzīvoklī, aiz gara laika gandrīz nogremdē Rīgu Daugavas dibenā. Tētis nolemj mazo 
nelaimes putnu aizsūtīt pie radiem uz Maskačku. Tur puisēns satiek īstu jūrnieku Ērgli, pavisam 
neciešamu meiteni Mimmi un sadraudzējas ar pašu Maskačkas bosu — runājošu suni! Vai kopā 
viņi izglābs Maskačku — bērnu un klaiņojošu suņu republiku — no negantā Dižkuņģa Mantrau-
ša? Uzzini, kas patiesībā notiek Maskačkā, un iepazīsties ar varoņiem, kas patiešām dzīvo tepat 
mums blakus — visnoslēpumainākajā Rīgas rajonā!

UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 000927894
Pāvulīte, Aina. Vecenīte : dzeja / Aina Pāvulīte ; redaktors Ēriks Kūlis ; dizains: 
Uldis Baltutis. — Liepāja : LiePA, 2018. — 163 lpp. ; 21 cm. — Aldis Kļaviņš, autores 
portreta zīmējums uz 4. vāka. — ISBN 978-9934-569-48-7 (brošēts).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000927742
Plūdons, Vilis. Eža kažociņš / Vilis Plūdons ; māksliniece Marina Heniņa ; atbil-
dīgā redaktore Inga Ābelīte. — Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. — 41 nenumurēta 
lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — (Skaistākās pasakas). — ISBN 978-9934-15-598-7 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ar Viļa Plūdona pasaku „Eža kažociņš” aizsākas grāmatu sērija „Skaistākās 
pasakas”. Pasakas pirmizdevums bija 1921. gadā, un tā stāsta par drosmīgo un atjautīgo ezīti, kurš 
dabūja princesi par sievu un pārvērtās par staltu ķēniņa dēlu.

UDK	 821.174-93-1

Kopkataloga Id: 000927900
Pro Patria = Par Tēvzemi / Annas Žīgures ievads ; Kuldīgas Tehnoloģiju un tūris-
ma tehnikums. — [Liepāja] : LiePA, 2019.

V [5], Rakstnieka Edvarta Virzas 135. jubilejai veltītā literāro un pētniecisko 
darbu, pārspriedumu konkursa darbi. — 259 lpp. ; 20 cm. — Grāmatas 1. vāka 
noformējumā izmantota Daces Cines fotogrāfija (Senā Baltijas skolotāju semi-
nāra ēka Kuldīgā), 4. vāka noformējumā Ivetas Rogas fotogrāfijas (rakstnieka 
Edvarta Virzas 135. jubilejai veltītā konkursa laureāti). — ISBN 978-9934-569-
52-4 (brošēts).

UDK	 821.174-9(082)

Kopkataloga Id: 000927223
Raudonis, Pāvils. Starp redzamajām robežām / Pāvils Raudonis ; mākslinieks 
Pēteris Sidars ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. — Rīga : Jumava, [2019]. — 
56 lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. — ISBN 978-9934-20-321-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Tas ir paralēlais visums, kas ir augšā, ir tāds pats kā apakšā. Viss, kas ir glez-
nā, ir arī dzejā. Gluži kā kvants var atrasties divās vietās vienlaikus, arī māksla var būt gan gleznā, 
gan skulptūrā, gan dzejā.

UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000928631
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927894
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927742
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927900
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927223
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Kopkataloga Id: 000927094
Rundziņa, Brigita. Zelteņu uznāciens : ironiska īsproza / Brigita Rundziņa. — 
Rīga : Sava grāmata, 2019. — 158 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-582-15-8 (bro-
šēts).
UDK	 821.174-3

Kopkataloga Id: 000927706
Šmite, Linda. Aizved mani uz Hiršenhofu : romāns / Linda Šmite ; atbildīgā re-
daktore Līga Sīle ; literārā redaktore Ilze Brēmere ; Nataļjas Kugajevskas vāka 
mākslinieciskais noformējums. — Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. — 252, [3] lpp. ; 
20 cm. — „Iršu vācu kolonijai (1766-1939) un Latvijai simtgadē”—Titullapā. — 
ISBN 978-9934-15-549-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Kādu dienu Iršu pagasta centrā ieripo trīs aizdomīgas vieglās automašīnas, 
līdzi atvezdamas svešiniekus gaišās drānās. Liebe Heimat! Liebe Rosa! Svešie jūsmo „Bullāņu” 
māju pagalmā, samulsinot Gabrielu. Ko tas nozīmē? Kāpēc vecmāmiņa tik ilgi klusējusi par savu 
patieso izcelsmi? Romāna vēstījums lasītāju izved cauri vairāku paaudžu sieviešu dzīves līklo-
čiem. Tajos netrūkst nedz mīlestības un kaislību, nedz sāpju pilnu pavērsienu. Romāns par Baltijā 
lielāko vācu koloniju balstīts patiesos notikumos, bet personāži ir mainīti.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 000928267
Švarca, Sandra. Klusumu meklējot / Sandra Švarca ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; 
redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 221, [1] lpp. ; 21 cm. — 
(Zvaigznes detektīvu klubs). — ISBN 978-9934-0-7966-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata par ļaunumu un tā iemesliem, par to, cik svarīgs ir katrs mūsu solis, 
vārds, rīcība. Autore ir ne tikai centusies iedziļināties noziegumu aprakstā, bet arī meklējusi tā 
saknes, piedāvājot atminēt mīklu — kurš tad ir vainīgais? Kad izmeklēšanas grupa no Rīgas iero-
das attālajā novada centrā Pulkažos, atklājas, ka tur pazudušas vairākas sievietes. Ir veseli pieci 
aizdomās turamie, un visi — ciemā labi pazīstami un godājami vīri. Kurš no viņiem ir maniaks, 
kas meklē klusumu?

UDK	 821.174-312.4

Kopkataloga Id: 000928929
Vācietis, Ojārs. Uz putnu lielceļa / Ojārs Vācietis ; sakārtojusi Gundega Sēja ; grā-
matas vāka un dizaina autors Aigars Truhins ; redaktore Marika Taube. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2019]. — 109 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-8017-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Dzejnieka O. Vācieša (1933-1983) dzejoļu izlasē putnu un cilvēku zemē, skum-
ju un cerību debesīs var aizņemties spēku lidojumam. Starta enerģiju. Un tad — pacelties spār-
nos, jo spārni taču ir katram. Grāmata būs jauka dāvana skolu absolventiem.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000928276
Zarāne, Agnese. Slīdošās kāpnes : stāsts jauniešiem / Agnese Zarāne ; redaktore 
Daina Grūbe ; Kristas Jūlijas Kreišmanes vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2019]. — 207, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-7794-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vidusskolniece Signe no Latvijas austrumu pierobežas mazpilsētas pārceļas 
uz Rīgu. Iesākot skolas gaitas jaunā klasē, paralēli mācībām meitenei ir jāatrisina vairāki „cietie 
rieksti” personiskajā dzīvē: jāatšķetina vecāku gadiem samezglojušās un neskaidrās attiecības, 
jāmeklē sava vieta mācību iestādē, kurā skolēni tiek dalīti stilīgajos un nestilīgajos, un jāiepa-
zīstas ar pirmās mīlestības jūsmu un trauslumu. Risinot šos uzdevumus, meitene saskaras ar 
mulsinošu nepieciešamību meklēt savu identitāti.

UDK	 821.174-93-3

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927094
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927706
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000928267
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000928929
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000928276
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Kopkataloga Id: 000927765
Znots, Dainis. Trīs vārdi… / Dainis Znots ; mākslinieciskais noformējums: Laura 
Feldberga. — Rīga : KALA Raksti, 2019. — 97, [6] lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. — ISBN 
978-9984-871-74-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šajā krājumā neglābjamais Siguldas romantiķis Dainis Znots dzejas rindās ir 
ielicis savu mīlestības pieredzi — smeldzi, ilgas, cerības un to piepildījumu. Jo mīlestība nekad 
nebeidzas.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000927831
Эйдус, Язеп. Прошедшее : взгляд в прошлое и переоценка / Язеп Эйдус ; пе-
ревод Инессы Карбановой ; послесловие: Инесса Карбанова, Эдвин Шилтер, 
Абрам Клецкин. — [Grēnes, Olaines novads] : Drukātava, [2019]. — 307 lpp. : 
faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Pagājība.

A n o t ā c i j a :  Grāmatā ir apkopotas fizikas un ķīmijas doktora profesora J. Eidusa (1916-
2004) atmiņas. Autoram ir nācies piedzīvot divdesmitā gadsimta nežēlību, izciest tā briesmas, 
pastāstīt par bijušo un novērtēt to. Stāstījumā rādīts laikmeta fons, vide, apkārtne, cilvēki un citas 
svarīgas norises.

UDK	 821.174-94+53(474.3)(092)

821.511.111  Somu literatūra

Kopkataloga Id: 000927586
Pāsilinna, Arto. Mīlīgā indes brūvētāja / Arto Pāsilinna ; no somu valodas tul-
kojusi Ingrīda Peldekse ; redaktori: Māra Kalve, Jānis Kalve ; vāka dizains: Nils 
Olsons. — Rīga : Pētergailis, [2019]. — 190 lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: 
Suloinen myrkynkeittäjä. — ISBN 978-9984-33-483-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Linnea Ravaska, 78 gadus veca atraitne, dzīvo viena pati kāda ciemata no-
malē Somijas dienvidu piekrastē. Viņas brāļadēls Kauko Nīsinens, krāpnieks un huligāns katru 
mēnesi dodas atņemt tantei pensiju. Jaunais vīrietis kopā ar diviem draugiem pie viņas ierodas 
zagtā mašīnā. Taču šoreiz tradicionālais pirtiņas apmeklējums ar alus iedzeršanu turpinās pavi-
sam nelāgi un, kad viņi nogalina tantes kaķi, visbeidzot arī sīkstās Linneas mērs ir pilns. Izpeldē-
jusies mežezerā un rūpīgi uzkrāsojusies, sirmgalve gatavojas kaujai ļoti sievišķīgā veidā. Linnea 
pārceļas uz Helsinkiem pie ģimenes ārsta, sava bijušā mīļākā. Baidoties no pretīgā brāļadēla un 
viņa draugiem, viņa nospriež, ka vislabākais aizsargierocis ir inde.

UDK	 821.511.111-31

821.511.113  Igauņu literatūra

Kopkataloga Id: 000927559
Contra. Tik grūti ir būt latvietim / Contra ; no igauņu valodas atdzejojis Guntars 
Godiņš ; atbildīgā redaktore Inguna Cepīte ; redaktore Sandra Godiņa ; māksli-
nieciskais noformējums: Elīna Brasliņa ; priekšvārds: Guntars Godiņš. — Rīga : 
Pētergailis, [2019]. — 123, [4] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9984-33-485-1 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Contras dzejas valodu nav iespējams sajaukt, jo tās kodam piemīt oriģināla 
ekspresija un noskaņa. Viņa dzejā igauņu valodā ir ļoti daudz vārdu spēļu, fonētisku saskaņu, iz-
teicienu un frazeoloģismu, un to pašu viņš turpina, rakstot dzejoļus latviski. Īpašu šarmu Contras 
dzejai piešķir bagātīgā humora, satīras, ironijas un paradoksu klātbūtne, šīs īpašības ir reti sasto-
pamas īpašības latviešu dzejā, tāpēc Contras dzeja papildina mūsu samērā pieticīgās ironiskās 
un humora dzejas amplitūdu.

UDK	 821.511.113-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927765
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927831
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927586
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927559
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82–93  Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Kopkataloga Id: 000928176
Paw Patrol / tulkojis Mārtiņš Karelis ; redaktore Linda Kalna. — Rīga : Egmont 
Publishing, [2019]. 

Kucēni glābj ballīti. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 21×21 cm. — Oriģi-
nālnosaukums: Paw Patrol. Pups Save the Party. — ISBN 978-9934-16-638-9 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ķepu patruļa rīko Čeisam dzimšanas dienas pārsteiguma ballīti, kad piepeši 
salūst vēja turbīna un Piedzīvojumu līcī pazūd elektrība! Vai kucēni paspēs novērst bojājumus 
un izglābt ballīti?

UDK	 82-93-32

Kopkataloga Id: 000928170
Paw Patrol / tulkojis Mārtiņš Karelis ; redaktore Linda Kalna. — Rīga : Egmont 
Publishing, [2019]. 

Maršals dzēš liesmas. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 21×21 cm. — Ori-
ģinālnosaukums: Paw Patrol. Pups Fight Fire. — ISBN 978-9934-16-637-2 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Maršals vēlas izcīnīt ātrākā ugunsdzēsēja kucēna balvu, bet viņš šaubās par 
savām spējām. Par laimi, Ķepu patruļa ir gatava palīdzēt! Vai Maršals paveiks uzdevumus laikā 
un iegūs kāroto trofeju?

UDK	 82-93-32

Kopkataloga Id: 000928185
Peppa Pig / tulkojusi Linda Kalna. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. 

Džordža pirmā diena bērnudārzā. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 
21×21 cm. — Oriģinālnosaukums: Peppa Pig. George’s First Day at Play-
group. — ISBN 978-9934-16-647-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pepa un Džordžs dodas uz bērnudārzu. Džordžs to dara pirmo reizi, un Pepa 
nav pārliecināta, vai vēlas viņu savā grupiņā. Bet vai cūciņa pārdomās, redzot, kā draugi priecājas 
par tikšanos ar viņas mazo brālīti?

UDK	 82-93-32

Kopkataloga Id: 000928192
Peppa Pig / tulkojusi Linda Kalna. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. 

Pepas smilšu rotaļas. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 21×21 cm. — Oriģi-
nālnosaukums: Peppa Pig. — ISBN 978-9934-16-646-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pepa kopā ar draugiem smilšu kastē būvē nomaļu alu. Šī rotaļa izvēršas pa-
tiesi aizraujoša!

UDK	 82-93-32

Kopkataloga Id: 000928163
Takere, Krista. Fancy Nancy Clancy / teksta autore Krista Takere ; ilustrējusi 
Greisa Lī ; tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Linda Kalna ; Disney. — Rīga : Eg-
mont Publishing, [2019]. 

Manas burvīgās lietas. — 32 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — (Disney 
junior). — Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosau-
kums: Fancy Nancy Clancy. My Fanciest Things. — ISBN 978-9934-16-607-5 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Nensijai ļoti patīk burvīgās lietas, kas atrodas viņas istabā — elegantie ba-
letsvārciņi no deju koncerta, smalkā tējas servīze un senlaicīgais spoguļgaldiņš, kurš reiz piede-
rējis vecmāmiņai. Bet visām meitenes burvīgajām mantām ir kas kopīgs…

UDK	 82-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000928176
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000928170
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000928185
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000928192
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000928163
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Kopkataloga Id: 000928197
Vāģi 3 / tulkojusi Lāsma Rūja ; redaktore Linda Kalna ; Disney, Pixar. — Rīga : 
Egmont Publishing, [2019]. 

Sacentīsimies! : stāsts miedziņam. — 16 lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilus-
trācijas ; 18 cm. — (Stāsts miedziņam). — Oriģinālnosaukums: Cars 3. Passion 
of Racing. — ISBN 978-9934-16-624-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Visi bērni pirms aizmigšanas labprāt klausās kādu pasaciņu. Ievediet bērnu 
sapņu valstībā, lasot priekšā šo jauko stāstu!

UDK	 82-93-32+087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000928197
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9  ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

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

Kopkataloga Id: 000927133
Laiks Ogrē = Time in Ogre / teksta autore Dace Voitkeviča ; [fotoklubs „Ogre”]. — 
[Rīga] : Biedrība „Esi radošs!”, [2019]. — 57 [2] lpp. : fotogrāfijas ; 21×28 cm. — 
Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-582-14-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatu veido dažādu autoru darbi, kas tapuši foto plenēros četru gadu lai-
kā. Grāmata ir mākslinieku un radošu cilvēku skatījums uz Ogri. Tie ir skati, ko viņi ieraudzīja un 
vēlējās parādīt citiem.

UDK	 913(474.361)(084.12)

94  Vispārīgā vēsture

Kopkataloga Id: 000921470
Rochko, Josif. Jewish Latgale : guidebook / author, photographer: Josif Rochko ; 
translated from the Russian by Anna Kats. — Second edition, supplemented. — 
Daugavpils : Museum „Jews in Daugavpils and Latgale”, 2018. — 63 lpp. : ilustrā-
cijas ; 20 cm. — Oriģinālnosaukums: Еврейская Латгалия : путеводитель. — 
ISBN 978-9934-8762-1-9 (brošēts).
UDK	 94(474.38)(=411.16)(036)+913(474.38)(036)

94(474.3)  Latvijas vēsture

Kopkataloga Id: 000928081
Jēkabsons, Ēriks. Cīņa par brīvību: Latvijas Neatkarības karš (1918-1920) Lat-
vijas Valsts vēstures arhīva dokumentos / sastādītāji: Dr.hist. Ēriks Jēkabsons, 
Dr.hist. Jānis Šiliņš ; galvenā redaktore Valda Pētersone ; redaktore Ilze Antēna ; 
māksliniece Ināra Jēgere ; kopsavilkumu angļu valodā tulkojusi Gunta Nalivai-
ko. — Rīga : Latvijas Nacionālais arhīvs, [2019].

1. daļa, 1918. gada 18. novembris — 1919. gada 16. aprīlis. — 335 lpp., 16 ne-
numurētas lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — (Vēstures avoti ; X 
[10]). — Priekštitullapā: Veltījums Oskaram Kalpakam (1882-1919). — Perso-
nu rādītājs: [318.]-325. lpp. — Atsauces uz konkrētiem arhīva dokumentiem 
tekstā. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-
9984-9866-8-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Sērijas „Vēstures avoti” grāmata sagatavota, pieminot Latvijas Neatkarības 
kara (1918-1920) simtgadi. Izdevums veltīts latviešu nacionālo militāro formējumu pirmajam 
virspavēlniekam Oskaram Kalpakam. Grāmatā apkopoti un komentēti 190 dokumenti no Latvi-
jas Valsts vēstures arhīva krājuma, kas atklāj nozīmīgus vēstures notikumus laikā pēc Latvijas 
Republikas neatkarības proklamēšanas 1918. gadā un ceļu uz valstiskās neatkarības izcīnīšanu.

UDK	 94(474.3)”1918/1920”(093.2)

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=000927133
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000921470
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000928081
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