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0  VISPĀRĪGĀ NODAĻA

001  Zinātne un zināšanas kopumā. Garīgā darba organizācija

Kopkataloga Id: 000930373
Latvijas Zinātņu akadēmija. Gadagrāmata / sastādītāji: Ligita Āzena, Kristaps 
Broks, Daina Daija, Alma Edžiņa, Sofja Negrejeva, Ilze Stengrevica, Ilze Trapencie-
re ; fotogrāfi: Jānis Brencis, Kristaps Broks, Reinis Oliņš ; redaktore Antra Legzdi-
ņa ; Latvijas Zinātņu akadēmija. — Rīga : Zinātne, 2019.

2019. — 215, [1] lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, portre-
ti, tabulas ; 20 cm. — „ISSN 1407-0413”—Titullapas otrā pusē. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-549-79-3 (brošēts).

UDK	 001:061.2(474.3)(058)

02  Bibliotēku zinātnes. Bibliotēku darbs

Kopkataloga Id: 000929610
Informācija un dokumentācija. Bibliotēku sniegumu rādītāji : LVS ISO 11620 : 
2019. gada 17. janvāris, aizstāj: LVS ISO 11620:2008 / Latvijas Standarts. — Tre-
šais izdevums. — [Rīga] : LVS, 2019. — 120 lpp. : tabulas ; 30 cm. — (Latvijas 
standarts). — „Trešais izdevums atceļ un aizstāj otro izdevumu (ISO 11620:2008), 
kurš ir tehniski pārstrādāts”—4. lpp. — Bibliogrāfija: 118.-120. lpp. — Tulkots no 
angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Information and documentation. Library 
performance indicators (ISO 11620:2014).

A n o t ā c i j a :  Pārstrādātais izdevums vienkopus ietver snieguma rādītājus, kas attiecas 
gan uz bibliotēku elektroniskajiem, gan tradicionālajiem pakalpojumiem un resursiem. Stan-
darta galvenais mērķis ir sniegt informāciju par snieguma rādītāju izmantošanu bibliotēkās un 
norādījumus, kā veicams snieguma novērtējums. Jaunajā izdevumā iekļauti 15 jauni bibliotēku 
snieguma rādītāji, kas atspoguļo jaunas bibliotēku pakalpojumu attīstības tendences. Kopumā 
standartā iekļauti 52 bibliotēku snieguma rādītāji, kas aptver dažādas bibliotekārā darba jomas 
(krājums, piekļuve, digitalizācija, telpas, personāls u. tml.).

UDK	 024(474.3)(083.74)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000930373
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000929610
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087.5  Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 000930494
Auto un moto / [ilustrācijas]: Jordi Busquets. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 
10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 11×15 cm. — (Manas mašīnas). — Tulkots no 
spāņu valodas. — Oriģinālnosaukums: Mis vehiculos a motor: coches y motos. — 
ISBN 978-9934-0-7782-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mašīnas formas grāmatiņa, kas vedina bērnu rotaļājoties iepazīt sporta auto, 
sacīkšu motociklus un citus transportlīdzekļus. Grāmatiņa veidota no stingra materiāla, un to var 
gan lasīt, gan izmantot kā rotaļlietu.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000930510
Darba mašīnas / [ilustrācijas]: Jordi Busquets. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 
10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 11×15 cm. — (Manas mašīnas). — Tulkots no 
spāņu valodas. — Oriģinālnosaukums: Mis vehiculos a motor: máquinas. — ISBN 
978-9934-0-7784-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Neparastas formas grāmatiņa, kas vedina bērnu rotaļājoties iepazīt ekskava-
toru, buldozeru, asfalta klājēju un citas darba mašīnas. Grāmatiņa veidota no stingra materiāla, 
un to var gan lasīt, gan izmantot kā rotaļlietu.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000930450
Disney, Pixar 1001 uzlīme : ar milzīgu sienas līmbildi! / tulkojis Mārtiņš Karelis ; 
redaktore Linda Kalna. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. — 48 lpp., 4 lp. uz-
līmes : ilustrācijas ; 27 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: 
Disney, Pixar 1001 Stickers. — ISBN 978-9934-16-585-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pievienojies Zibenim Makvīnam, kovbojam Kārlim, Nemo un citiem „Disney 
Pixar” filmu varoņiem jautros piedzīvojumos! Grāmatā atradīsi 1001 košu uzlīmi — tostarp arī 
mirdzošas līmbildes un milzīgu sienas uzlīmi, kā arī daudz aizraujošu uzdevumu! Lai jauka dar-
bošanās!

UDK	 087.5+791-51

Kopkataloga Id: 000930469
Dmuchovskiene, Rasa. Zaķēns Ziķeris / Rasa Dmuchovskiene ; ilustrējusi Jurgi-
ta Juškaite-Jakaitiene. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019].

Spēlēsimies : pagalmā, atrakciju parkā, mājās. — 14 nenumurētas lpp., 2 lp. 
uzlīmes : ilustrācijas ; 23 cm. — (Zaķēns Ziķeris). — Izdevuma nosaukums 
angļu valodā: Little Bunny. Let’s Play. — Oriģinālnosaukums: Kiškutis Mikutis. 
Žaidimai. — ISBN 978-9934-0-8115-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Zaķēns Ziķeris aicina bērnus palēkāt kopā ar vardulēniem, uzbūvēt pili no 
rotaļu klučiem, slidināties no slīdkalniņa un ar prieku iesaistīties citās jaukās nodarbēs mājās, 
pagalmā un atrakciju parkā. Izpildot uzdevumus, bērns mācīsies koncentrēt uzmanību, attīstīs 
domāšanu, kā arī vingrinās savu rociņu. Zaķēna Ziķera uzdevumi paredzēti bērniem no 2 gadu 
vecuma.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000930466
Dmuchovskiene, Rasa. Zaķēns Ziķeris / Rasa Dmuchovskiene ; ilustrējusi Jurgi-
ta Juškaite-Jakaitiene. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019].

Zoodārzā : zvēriņi, putni. — 14 nenumurētas lpp., 2 lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 
23 cm. — (Zaķēns Ziķeris). — Izdevuma nosaukums angļu valodā: Little Bun-
ny. Zoo. — Oriģinālnosaukums: Kiškutis Mikutis. Zoologijos sodas. — ISBN 
978-9934-0-8114-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Zaķēns Ziķeris aicina bērnus doties uz zooloģisko dārzu un iepazīties ar žira-
fēm, ziloni, pandu un citiem zoodārza iemītniekiem. Izpildot uzdevumus, bērns mācīsies koncen-
trēt uzmanību, attīstīs domāšanu un vērīgumu, sekmēs acu un roku kustību koordināciju, kā arī 
vingrinās savu rociņu. Zaķēna Ziķera uzdevumi paredzēti bērniem no 2 gadu vecuma.

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000930494
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000930510
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000930450
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000930469
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000930466
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Kopkataloga Id: 000928380
Dzīve Burtniekā! : krāso un iepazīsti / vāka autore Anita Jansone-Zirnīte ; ilus-
trāciju autore Zane Rubene ; teksta autors Andris Soms. — [Burtnieku novads] : 
Burtnieku novada pašvaldība, [2018]. — 1 tiešsaistes resurss (30 lp., PDF) : 
ilustrācijas ; 52,54 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — ISBN 
9789934878800 (kļūda).
UDK	 087.5+59(474.364)(02.053.2)+58(474.364)(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000930487
Īpašie auto / [ilustrācijas]: Jordi Busquets. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 10 
nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 11×15 cm. — (Manas mašīnas). — Tulkots no spā-
ņu valodas. — Oriģinālnosaukums: Mis vehiculos a motor: camiones. — ISBN 
978-9934-0-7783-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ugunsdzēsēju auto formas grāmatiņa, kas vedina bērnu rotaļājoties iepazīt 
kravas auto, betona maisītāju, autocisternu un citus īpašus auto. Grāmatiņa veidota no stingra 
materiāla, un to var gan lasīt, gan izmantot kā rotaļlietu.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000929758
Kaķēns un draugi : mums patīk mācīties! / [teksts]: Elizabeth Golding ; [ilus-
trācijas]: Sophie Beer ; no angļu valodas tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore In-
dra Putre. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 24 nenumurētas lp. : ilustrācijas ; 
28 cm. — Oriģinālnosaukums: Pad Pals: Cat & Friends. — ISBN 978-9934-0-7875-
0 (brošēts).
UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000930398
Kas patīk kaķēnam? / [ilustrējusi] Gabriel Cortina ; tulkojusi Linda Kalna. — 
Rīga : Egmont Publishing, [2019]. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. — 
„Ar dažādiem taustes elementiem”—Uz vāka. — Tulkots no angļu valodas. — Ori-
ģinālnosaukums: What does kitten like?. — ISBN 978-9934-16-593-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Uzzini, kas kaķēniem rada vislielāko prieku! Šajā jaukajā grāmatiņā atradīsi 
daudz sirsnīgu zīmējumu un katrā atvērumā kādu taustes elementu.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000929788
Kucēns un draugi : mums patīk mācīties! / [teksts]: Elizabeth Golding ; [ilus-
trācijas]: Sophie Beer ; no angļu valodas tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore In-
dra Putre. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 24 nenumurētas lp. : ilustrācijas ; 
28 cm. — Oriģinālnosaukums: Pad Pals: Dog & Friends. — ISBN 978-9934-0-
7874-3 (brošēts).
UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000930447
Ledus sirds: 1001 uzlīme : ar milzīgu sienas līmbildi! / tulkojusi Linda Kalna ; 
redaktore Antra Jansone ; Disney. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. — 48 lpp., 
4 lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 27 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosau-
kums: Frozen 1001 Stickers. — ISBN 978-9934-16-584-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pievienojies Annai, Elzai, Olafam un citiem Arendelas iemītniekiem burvīgos 
piedzīvojumos! Grāmatā atradīsi 1001 skaistu uzlīmi — tostarp arī mirdzošas līmbildes un milzī-
gu sienas uzlīmi, kā arī daudz aizraujošu uzdevumu! Lai jauka darbošanās!

UDK	 087.5+791-51

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000928380
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000930487
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000929758
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000930398
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000929788
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000930447
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Kopkataloga Id: 000930458
Ledus sirds / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Linda Kalna ; Disney. — Rīga : 
Egmont Publishing, [2019].

Mācies ar prieku! 123. — 24 lpp., 2 lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģināl-
nosaukums: Frozen. Fun to Learn 123. — ISBN 978-9934-16-625-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pievienojies Annai, Elzai un viņu sirsnīgajiem draugiem burvestību pilnā 
skaitļu un uzlīmju piedzīvojumā! Šajā grāmatā varēsi vingrināties rakstīt skaitļus, mācīties skai-
tīt, risināt uzdevumus, izmantot krāsainās uzlīmes.

UDK	 087.5+791-57

Kopkataloga Id: 000930453
Ledus sirds / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Linda Kalna ; Disney. — Rīga : 
Egmont Publishing, [2019].

Mācies ar prieku! ABC. — 24 lpp., 2 lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģi-
nālnosaukums: Frozen. Fun to Learn ABC. — ISBN 978-9934-16-626-6 (bro-
šēts).

A n o t ā c i j a :  Pievienojies Annai, Elzai un viņu sirsnīgajiem draugiem burvestību pilnā pie-
dzīvojumā! Šajā grāmatā varēsi mācīties latviešu valodas alfabētu, vingrināties rakstīt burtus, 
risināt uzdevumus, izmantot krāsainās uzlīmes.

UDK	 087.5+791-57

Kopkataloga Id: 000930461
My Little Pony : uzzīmē un nodzēs! / tulkojusi Eva Jansone. — Rīga : Egmont 
Publishing, [2019]. — 18 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 27 cm + rakstāmlieta 
plastikāta ietverē. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: My Little 
Pony. — ISBN 978-9934-16-566-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Vingrinies zīmēt un rakstīt kopā ar iemīļotajiem animācijas filmu varoņiem! 
Izpildi uzdevumus, notīri lappuses un sāc atkal no jauna! Lai prieks darboties!

UDK	 087.5+791-51

Kopkataloga Id: 000930394
Peppa Pig / tulkojusi Linda Kalna. — Rīga : Egmont Publishing, 2019.

Mana mamma. — 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. — „Based on the 
TV series Peppa Pig. Peppa Pig created by Neville Astley and Mark Baker”—
Iespiedziņās. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Peppa Pig. 
My Mummy. — ISBN 978-9934-16-590-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šī grāmatiņa stāsta par cūciņas Pepas mammu. Viņas mamma ir ļoti gudra, 
viņa prot daudz ko darīt! Piemēram, lēkāt pa peļķēm kopā ar Pepu un viņas mazo brāli Džordžu! 
Izlasi šo lielisko grāmatu un uzzini visu to, par ko mēs mīlam savu mammu.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000930397
Peppa Pig / tulkojusi Linda Kalna. — Rīga : Egmont Publishing, 2019.

Mans tētis. — 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. — „Based on the TV 
series Peppa Pig. Peppa Pig created by Neville Astley and Mark Baker”—Ie-
spiedziņās. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Peppa Pig. 
My Daddy. — ISBN 978-9934-16-591-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šī grāmatiņa stāsta par cūciņas Pepas tēti. Viņš ir ļoti jautrs, viņš smejas 
daudz un dikti! It īpaši, kad viņš spēlējas ar Pepu un viņas mazo brālīti Džordžu. Izlasi šo aizrau-
jošo grāmatu un uzzini visu to, par ko mēs mīlam savu tēti.

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000930458
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000930453
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000930461
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000930394
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000930397
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Kopkataloga Id: 000930507
Traktori / [ilustrācijas]: Jordi Busquets. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 10 ne-
numurētas lpp. : ilustrācijas ; 11×15 cm. — (Manas mašīnas). — Tulkots no spāņu 
valodas. — Oriģinālnosaukums: Mis vehiculos a motor: tractores. — ISBN 978-
9934-0-7785-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Traktora formas grāmatiņa, kas vedina bērnu rotaļājoties iepazīt traktorus 
un citu lauku darbos noderīgu tehniku. Grāmatiņa veidota no stingra materiāla, un to var gan 
lasīt, gan izmantot kā rotaļlietu.

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000930507


Latvijas jaunākās grāmatas 2019 Nr. 7, 1.–15. aprīlis

6

1  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

13  Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves metafizika. Ezotērika

Kopkataloga Id: 000928662
Стурите, Байба. Кармический код судьбы : ведическая нумерология / Бай-
ба Стурите ; дизайн обложки: Елена Вавилова. — [Rīga] : [Baiba Stūrīte], 
[2019]. — 216 lpp. : tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autori: 1.-6. lpp. — ISBN 978-
9934-19-777-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izdevums ir indiešu vai vēdiskās numeroloģijas grāmata. Šīs zināšanas ir 
pārbaudītas tūkstošiem gadu ilgā pieredzē, tās viegli apgūt. Viss, kas jāzina, ir jūsu dzimšanas da-
tums! Jūs uzzināsiet, kā noteikt savu Dvēseles un Likteņa skaitli, un kā šie skaitļi ietekmē karmu 
un dzīves notikumus. Jaunās zināšanas palīdzēs jums labāk izprast sevi, savus mīļotos, kolēģus 
un draugus. Grāmatā jūs atradīsiet katra skaitļa nozīmi, karmiskos uzdevumus un daudz ko citu. 
Jūs arī uzzināsiet, kā rīkoties un pieņemt lēmumus, balstoties uz gada enerģētiku 9 gadu ciklā. 
Viss, kas notiek dzīvē, nenotiek vienkārši tāpat, visam ir nozīme. Arī jūs varat izmainīt savu likte-
ni uz labāku, zinot kā rīkoties, balstoties uz numeroloģiju!

UDK	 133.5:51

159.9  Psiholoģija

Kopkataloga Id: 000930442
Pancs, Arkādijs. Sarunas par laimi / Arkādijs Pancs ; sastādītāja, priekšvārda 
autore Gaļina Panca ; no krievu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; grāmatas vāka 
un dizaina autors Aigars Truhins ; redaktore Oļesja Burkevica. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2019]. — 190, [1] lpp. ; 20 cm. — Vāka noformējumam izmantota autora 
fotogrāfija no personiskā arhīva. — Oriģinālnosaukums: Беседы о счастье. — 
ISBN 978-9934-0-8146-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šī grāmata ir kā gudra un iejūtīga saruna par daudziem būtiskiem jautāju-
miem mūsu dzīvē. To var lasīt kā aizraujošu romānu, no tās var gūt informāciju par psihoanalīzes 
pirmsākumiem Latvijā un pasaulē, tajā var meklēt atbildes un smelties iedvesmu dažādu prob-
lēmu risinājumam. „Laime ir iespējama, ciešanas nav obligātas, bet nepatikšanas ir pārejošas”, 
apgalvo grāmatas autors.

UDK	 159.964.28

Kopkataloga Id: 000930112
Repule, Iluta. Atbrīvošanās : teorija un vingrinājumi, lai justos labi, katru dienu / 
Iluta Repule ; redaktore Aurika Lībiete. — [Rīga] : [Iluta Repule], [2019].

Otrā grāmata. — 215, [1] lpp. : portrets ; 22 cm. — ISBN 978-9934-19-784-0 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir veltīta praktiskiem uzdevumiem, kuri palīdzēs justies arvien la-
bāk un labāk. Izdevums ietver informāciju, ar kuru autore dalās savas skolas kursos. Galvenokārt 
grāmata sastāv no dažādām tehnikām, kuras palīdz atrast atbildi uz jautājumu „Ko darīt?”. Grā-
matas mērķis ir sniegt padomus emocionālā stāvokļa uzturēšanai jums komfortablā stāvoklī. Šo 
grāmatu varētu arī nosaukt par „psihiskās veselības aptieciņu”, kurā „zāles” ir dažādas tehnikas 
un instrumenti darbam ar diskomforta sajutām.

UDK	 159.923.2+159.942

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000928662
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000930442
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000930112
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Kopkataloga Id: 000930366
Sokoviha, Irina. Veiksmīgā saimniece. Kā paspēt visu padarīt? : unikāla meto-
de, ar kuras palīdzību sakārtosi savu dzīvi / Irina Sokoviha ; no krievu valodas 
tulkojusi Inta Kalniņa ; Veronikas Stepanovas ilustrācijas ; vāka noformējums: 
Uldis Baltutis ; redaktore Ilze Čerņevska. — Rīga : Avots, [2019]. — 299, [1] lpp. : 
ilustrācijas ; 19 cm. — Oriģinālnosaukums: Счастливая Хозяйка: как все успе-
вать?. — ISBN 978-9934-534-84-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Autore dalās pieredzē, kā panākt, lai mājā valdītu kārtība, netērējot tam 
daudz pūļu un laika, kā izlauzties no neorganizētības murga. Iedvesmu autore smēlusies Ame-
rikas mājsaimnieces Marlas Silijas izstrādātajā sistēmā „flyledy” (lidojošā lēdija), pielāgojot to 
Eiropas situācijai. Grāmata dos ierosmi un praktiskus padomus jebkurai namamātei — gan māj-
saimniecei, gan algota darba darītājai, gan veiksmīgai uzņēmējai — neatkarīgi no viņas pieredzes 
un gadu skaita.

UDK	 159.922.26+64.047+648.5.012

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000930366
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3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Kopkataloga Id: 000929947
Daugavpils Universitāte. Starptautiskā zinātniskā konference (60 : 2018 : 
Daugavpils, Latvija). Daugavpils Universitātes 60. starptautiskās zinātniskās 
konferences rakstu krājums = Proceedings of the 60th International Scientific 
Conference of Daugavpils University / redaktore Dr.psych. Irēna Kokina ; atbildī-
gās par izdevumu: Olita Miglāne, Anna Vanaga ; Daugavpils Universitāte, Daugav-
pils Universitātes Zinātņu daļa. Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku aso-
ciācija. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 
2018.

B. daļa, Sociālās zinātnes = Part B, Social Sciences. — 1 tiešsaistes resurss 
(206 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 2,43 MB. — „ISSN 2500-
9842; ISSN 2500-9869”—Datnes 3. lapā. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — 
Teksts angļu valodā, kopsavilkumi angļu un latviešu valodā. — ISBN 978-
9984-14-864-9 (PDF).

UDK	 3(062)

316  Socioloģija

Kopkataloga Id: 000921708
North Atlantic Treaty Organization Strategic Communications Centre of Ex-
cellence. The Black Market for Social Media Manipulation / text editor: Anna 
Reynolds ; design: Kārlis Ulmanis ; authors: NATO StratCom COE ; research: Sin-
gularex. — Riga : NATO StratCom COE, 2018. — 1 tiešsaistes resurss (20 lp., PDF) : 
ilustrācijas ; 3,39 MB. — (Countering Malicious Use of Social Media). — Bibliogrā-
fija: 18. lp. — ISBN 978-9934-564-35-2 (PDF).
UDK	 316.774:004.738.5

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

Kopkataloga Id: 000926052
The Centenary of Latvia’s Foreign Affairs / edited by Kārlis Bukovskis, Andris 
Sprūds, Valters Ščerbinskis ; scientific reviewers: Daina Bleiere, Inna Šteinbu-
ka ; cover design: Kristīne Plūksna-Zvagule ; layout: Oskars Stalidzāns ; English 
language editing Talis Saule Archdeacon ; translations into English for selected 
articles: Language learning and translation centre „Bābele”. — Rīga : Latvian In-
stitute of International Affairs, [2018].

Scenarios for the Future. — 1 tiešsaistes resurss (208 lp., PDF) : diagrammas, 
tabulas ; 2,94 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Oriģinālnosaukums: Latvi-
jas Ārlietu simtgade. Scenāriji nākotnei.

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

UDK	 327(474.3)”1991/…”(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000929947
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000921708
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000926052
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Kopkataloga Id: 000926022
Latvijas ārējā un drošības politika : gadagrāmata / redaktori: Andris Sprūds, Eli-
zabete Vizgunova, Sintija Broka ; latviešu valodas redaktore Līga Elizabete Balo-
de ; vāka dizains: Kristīne Plūksna-Zvagule ; priekšvārds: Andris Sprūds ; ieva-
dvārdi: Edgars Rinkēvičs. — Rīga : Latvijas Ārpolitikas institūts, [2019].

2019. — 1 tiešsaistes resurss (240 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 4,58 MB. — 
Ziņas par autoriem: 233.-238. lapā. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-
9934-567-34-6 (PDF).

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

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

33  Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Kopkataloga Id: 000928318
International Scientific Conference „Innovative Potential of Socio-Econo-
mic Systems: the Challenges of the Global World” (3 : 2018 : Lisabona, Por-
tugāle). Innovative Potential of Socio-Economic Systems: the Challanges of the 
Global World : III [3] international scientific conference, December 28th, 2018 : 
proceedings of the conference / Nova University, Nova School of Business and 
Economics. — Rīga ; Lisbon, Portugal : Baltija Publishing, 2019. — vi, 149 lpp. : 
diagrammas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts 
angļu, ukraiņu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-571-58-9 (brošēts).
UDK	 33(062)+658(062)

332  Reģionālā, teritoriālā, zemes, dzīvokļu ekonomika

Kopkataloga Id: 000929468
Godiņš, Gunārs. Atkal jaunos laikos / Gunārs Godiņš ; redaktors un priekšvārda 
autors Jānis Polis ; dizains: Anda Nordena. — Alūksne : Selja, 2019.

Otrā grāmata. — 88 lpp. ; 24 cm. — ISBN 978-9934-8147-6-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a :  Smiltenietis G. Godiņš grāmatā pastāsta par paša pieredzēto „pārmaiņu lai-

kos” Launkalnes pagastā. Grāmatas saturā skaidri jūtams, ka tās autors ir agronoms un zemes 
ierīkotājs, bet šeit dažādas nesenās pagātnes un mūsdienu dzīves aktualitātes Latvijā skartas 
krietni plašākā skatījumā. Grāmata lielākoties sastāv no autora rakstiem, kas iesniegti publicēša-
nai presē. Materiāls savirknēts hronoloģiskā secībā. Rakstu sarakstīšanas vai publicēšanas laiks 
ir no 2002. līdz 2018. gadam.

UDK	 332.21(474.3)(091)+528.44(474.36)(092)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000926022
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000928318
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000929468
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338  Ekonomiskais stāvoklis. Ekonomiskā politika. Pārvalde un 
plānošana ekonomikā. Ražošana. Pakalpojumi. Cenas

Kopkataloga Id: 000921824
Dombrovskis, Vjačeslavs. Speciālās ekonomiskās zonas Latvijā / Vjačeslavs 
Dombrovskis, Uldis Spuriņš & Sergejs Gubins. — Rīga : Domnīca Certus, 2018. — 
1 tiešsaistes resurss (28 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 
3,63 MB. — (Certus politikas pārskats ; 2018/3). — Bibliogrāfija zemsvītras piezī-
mēs. — ISBN 978-9934-577-04-8 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Politikas pārskats piedāvā īsu vēsturisku ieskatu speciālo ekonomisko zonu 
(SEZ) attīstībā pasaulē un aplūko nozīmīgākos akadēmiskos pētījumus, kuros analizēta SEZ 
darbība dažādās pasaules daļās. Pēc tam tiek salīdzināta Liepājas SEZ ar divām lielākajām SEZ 
Ventspilī un Rēzeknē (Rīgas brīvosta, kas ir ieguvēja tās atrašanās vietas dēļ, netiek iekļauta sa-
līdzinošajā analīzē), kā arī ar Jelgavas industriālā parka teritoriju, kas gan nav SEZ, bet tajā arī 
koncentrējusies ievērojama ražošanas jauda. Visbeidzot, tiek iezīmēta reģionālā konkurence, sa-
līdzinot SEZ Igaunijā, Lietuvā, Polijā un Baltkrievijā. Nobeigumā tiek izteikti ieteikumi politikas 
veidotājiem.

UDK	 338.2(474.3)+338.2(4-11)

338(474.3)  Latvijas ekonomika

Kopkataloga Id: 000928477
Eteris, Eugene. Latvia in Europe and the World : growth strategy for a new 
centennial / Eugene Eteris ; scientific editor O. Sparitis ; editor I. Dovladbeko-
va ; layout: Oskars Stalidzāns. — Rīga : [Zinātne], 2018. — 1 tiešsaistes resurss 
(209 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, karte, tabulas ; 2,12 MB. — Resursā uzrā-
dīts iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija nodaļu beigās un zemsvītras piezī-
mēs. — ISBN 9789934549557 (kļūda).
UDK	 338(474.3)+316.42(474.3)

Kopkataloga Id: 000923240
Latvija: ziņojums Apvienoto Nāciju Organizācijai par ilgtspējīgas attīstības mēr-
ķu ieviešanu : ANO Augsta līmeņa politikas forumam par ilgtspējīgu attīstību, 
2018 / ievadvārdi: Māris Kučinskis ; Pārresoru koordinācijas centrs. — Rīga : Pār-
resoru koordinācijas centrs, 2018. — 1 tiešsaistes resurss (126 lp., PDF) : diagram-
mas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 4,34 MB. — Izdevums angļu valodā: Latvia: 
Implementation of the Sustainable Development Goals. — ISBN 978-9934-8766-
0-8 (PDF) ; ISBN 9789934876622 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Ziņojums ļaus Latvijas iedzīvotājiem izprast Latvijas attīstības mērķus starp-
tautiskajā ANO kontekstā. Tas sniegs iespēju visām valstīm izmantot vienotu terminoloģiju par 
ilgtspējīgu attīstību un vienādi izprast jebkuru no 17 ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

UDK	 338(474.3)

338.48  Tūrisms

Kopkataloga Id: 000930479
Manual for Nature-Based Outdoor Recreation / authors: Uldis Valainis, Kristīna 
Aksjuta [un vēl 9 autori]. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmis-
kais apgāds „Saule”, 2018. — 90 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 
30 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9984-14-854-0 (spirāliesē-
jums).

A n o t ā c i j a :  Rokasgrāmatas saturu veido Daugavpils Universitātes un Šauļu Universitātes 
kopējās maģistra studiju programmas „Dabas rekreācija” un Kordobas Universitātes (Spānija) 
studentu realizētā projekta „Dabas rekreācija — ekosistēmu pakalpojumi ilgtspējīgai attīstība” 
materiāli.

UDK	 338.48

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000921824
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000928477
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000923240
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000930479
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34  Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 000930273
Latvija. Augstākā tiesa. Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa. Latvijas 
Senāta nolēmumu atziņas : vēsturiskais mantojums / redaktore Anita Zikmane ; 
sagatavoja Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa. — Rīga : Latvijas Repub-
likas Augstākā tiesa, 2019. — 151 lpp. : tabulas ; 23 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs. — ISBN 978-9934-8261-5-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ar grāmatas „Latvijas Senāta atziņas: vēsturiskais mantojums” atvēršanu 
Augstākā tiesa noslēdza Latvijas Senāta simtgades gadu. Latvijas Senāta mantojums ir parādīts 
kontekstā ar tā aktualitāti šodien, un Senāta nolēmumos ietverto atziņu izmantošana šodienas 
tiesību praksē atbilst valsts nepārtrauktības doktrīnai un apliecina tiesību sistēmas vienotību un 
pēctecību. Grāmatas īpašā pievienotā vērtība ir Augstākās tiesas senatoru komentāri, kas atklāj 
starpkaru Senāta atziņu izzināšanu un izmantošanu šodien.

UDK	 347.9(474.3)

Kopkataloga Id: 000929399
Kriminālprocesa likums. — Rīga : AFS, 2019. — 415, [1] lpp. : tabula ; 20 cm. — 
ISBN 978-9984-889-56-6 (brošēts).
UDK	 343.13(474.3)(094)

Kopkataloga Id: 000923592
Robežu drošība un pārvaldība (7 : 2018 : Rēzekne, Latvija). VII Starptautiskā 
zinātniski praktiskā konference „Robežu drošība un pārvaldība” : iekšējās drošī-
bas un civilās aizsardzības zinātniskais žurnāls / Valsts Robežsardzes koledža, 
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija = VII International scientific and practical con-
ference „Border security and management” : scientific journal of internal security 
and civil defence / foreword, chief editor of the journal: Dr.oec. Iluta Arbidāne ; 
State Border Guard College, Rezekne Academy of Technologies. — Rezekne : Sta-
te Border Guard College : Rezekne Academy of Technologies, 2018. — 1 tiešsaistes 
resurss (203 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 3,92 MB. — Resursā 
uzrādīts iespiestā izdevuma ISSN 2592-849X. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — 
Teksts angļu valodā, nosaukums paralēli latviešu un angļu valodā.
UDK	 341.222(474.3)+327(474.2)(062)

36  Garīgo un materiālo dzīves vajadzību nodrošinājums. 
Apdrošināšana. Patērētāju interešu aizsardzība

Kopkataloga Id: 000928549
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 
Puriņa ; angļu teksta redaktore Andra Damberga. — Rīga : LU Akadēmiskais 
apgāds, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (214 lp., PDF) : ilustrācijas, karte, tabulas ; 
4,60 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās. — Teksts latviešu valodā, rakstu nosaukumi un kopsavilkumi paralēli lat-
viešu un angļu valodā. — ISBN 9789934183935 (kļūda).
UDK	 364-7(474)(047)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000930273
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000929399
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000923592
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000928549
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37  Izglītība

Kopkataloga Id: 000921985
Daugavpils Universitāte. Izglītības un vadības fakultāte. Zinātniski praktis-
kā konference „Laimīgs bērns drošā vidē” (3 : 2016 : Daugavpils, Latvija). 
Daugavpils Universitātes Izglītības un vadības fakultātes 3. zinātniski praktiskās 
konferences „Laimīgs bērns drošā vidē” un 4. zinātniski praktiskās konferences 
„Darbs dara darītāju” metodiskie materiāli : praktiskā pieredze izglītībā / redak-
tores: Elga Drelinga, Dr.paed. Sandra Zariņa ; recenzentes: Dr.paed. Elfrīda Kras-
tiņa, Dzintra Iliško, Edīte Zdanovska ; Daugavpils Universitāte. — Daugavpils : 
Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2018. — 1 tiešsaistes re-
surss (132 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 3,67 MB. — Bibliogrāfija 
rakstu beigās. — ISBN 978-9984-14-836-6 (PDF).
UDK	 37(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000921985
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5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

Kopkataloga Id: 000929985
Daugavpils Universitāte. Starptautiskā zinātniskā konference (60 : 2018 : 
Daugavpils, Latvija). Daugavpils Universitātes 60. starptautiskās zinātniskās 
konferences rakstu krājums = Proceedings of the 60th International Scientific 
Conference of Daugavpils University / redaktore Dr.psych. Irēna Kokina ; atbildī-
gās par izdevumu: Olita Miglāne, Anna Vanaga ; Daugavpils Universitāte, Daugav-
pils Universitātes Zinātņu daļa. Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku aso-
ciācija. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 
2018.

A. daļa, Dabaszinātnes = Part A, Natural Sciences. — 1 tiešsaistes resurss 
(445 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, kartes, shēmas, tabulas ; 9,12 MB. — 
„ISSN 2500-9842; ISSN 2500-9850”—Datnes 3. lapā. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās. — Teksts angļu valodā, kopsavilkumi angļu un latviešu valodā. — 
ISBN 978-9984-14-863-2 (PDF).

UDK	 5(062)+61(062)

53  Fizika

Kopkataloga Id: 000930426
Pauli, Gunters. The Zebra Aircon = Zebras gaisa kondicionētājs / Gunters Pauli ; 
māksliniece Katerina Baha ; redaktors Guntis Kalns ; tulkojums: Lilija Berzin-
ska. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 39 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — 
(Gunter’s fables). — „To never stop dreaming = Nekad nebeidz sapņot!”—Virsti-
tulā. — Ziņas par autoru um mākslinieci: 38.-39. lpp. — Teksts paralēli angļu un 
latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: The Zebra Air-
con. — ISBN 978-9934-0-7912-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Starptautiski ietekmīga inovatora un uzņēmēja Guntera Pauli, dēvēta arī par 
ilgtspējības Stīvu Džobsu, bilingvāla zinātniskā pasaka angļu un latviešu valodā 5-8 gadus veciem 
bērniem un vecākiem. Bērni uzzinās: kā termīti karstajā Āfrikā atvēsina savas mītnes; kāpēc zeb-
ras nepārkarst saulē; kā daba ir veiksmīgi atrisinājusi grūtības, ar kurām netiek galā cilvēki; kā 
varam izrādīt izpratni un cieņu pret citu atšķirībām, un iemācīsies runāt par emocijām un dabu. 
Grāmatas saturs atbilst kompetenču pieejai izglītībā.

UDK	 536.11(07.053.2)+591.543.1(07.053.2)

Kopkataloga Id: 000895339
Zubkins, Mārtiņš. Caurspīdīgu un elektrovadošu pārklājumu uz ZnO bāzes izga-
tavošanas procesa izstrāde un īpašību pētījumi : promocijas darba kopsavilkums 
doktora grāda iegūšanai fizikas nozarē, apakšnozare: cietvielu fizika / Mārtiņš 
Zubkins ; darba zinātniskais vadītājs Dr.habil.phys. Juris Purāns ; darba recen-
zenti: Dr.habil.phys. Māris Knite, Dr.phys. Aleksandrs Kaļinko, Dr.chem. Donāts 
Erts ; Latvijas Universitāte. Fizikas un matemātikas fakultāte. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2018. — 42 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
35.-39. lpp. — ISBN 978-9934-18-329-4 (brošēts).
UDK	 539.216(043)+546.47-31:539.216(043)

Kopkataloga Id: 000895419
Zubkins, Mārtiņš. Caurspīdīgu un elektrovadošu pārklājumu uz ZnO bāzes iz-
gatavošanas procesa izstrāde un īpašību pētījumi : promocijas darbs doktora 
grāda iegūšanai fizikas nozarē, apakšnozare: cietvielu fizika / Mārtiņš Zubkins ; 
zinātniskais vadītājs Dr.habil.phys. Juris Purāns ; darba recenzenti: Dr.habil.phys. 
Māris Knite, Dr.phys. Aleksandrs Kaļinko, Dr.chem. Donāts Erts ; Latvijas Univer-
sitāte. Fizikas un matemātikas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2018. — 
xxvi, 125 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija nodaļu 
beigās. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā.
UDK	 539.216(043)+546.47-31:539.216(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000929985
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000930426
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000895339
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000895419
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Kopkataloga Id: 000895428
Zubkins, Mārtiņš. Development of Transparent Conducting ZnO Based Films 
Deposition Process and Films Characterization : summary of doctoral thesis su-
bmitted for the degree of doctor of physics, subfield: solid state physics / Mar-
tins Zubkins ; supervisor Dr.habil.phys. Juris Purāns ; reviewers: Dr.habil.phys. 
Māris Knite, Dr.phys. Aleksandrs Kaļinko, Dr.chem. Donāts Erts ; University of 
Latvia. Faculty of Physics and Mathematics. — Riga : University of Latvia, 2018. — 
42 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 35.-39. lpp. — ISBN 
978-9934-18-330-0 (brošēts).
UDK	 539.216(043)+546.47-31:539.216(043)

55  Zemes zinātnes. Ģeoloģijas zinātnes

Kopkataloga Id: 000888118
Sīle, Tija. Vēja plūsmas Baltijas jūras Kurzemes piekrastē : promocijas darba 
kopsavilkums doktora grāda iegūšanai fizikā, apakšnozare: šķidrumu un gāzu 
mehānika / Tija Sīle ; darba zinātniskais vadītājs Dr.phys. Uldis Bethers ; darba 
recenzenti: Dr.habil.phys. Andrejs Cēbers, Dr. Andrea Hahmann, Dr. Aarne Män-
nik ; Latvijas Universitāte. Fizikas un matemātikas fakultāte. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2018. — 32 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabula ; 21 cm. — Biblio-
grāfija: 31.-32. lpp. — ISBN 978-9934-18-316-4 (brošēts).
UDK	 551.553.11(474.32)(043)+532(043)

Kopkataloga Id: 000888122
Sīle, Tija. Vēja plūsmas Baltijas jūras Kurzemes piekrastē : promocijas darbs 
doktora grāda iegūšanai fizikā, apakšnozare: šķidrumu un gāzu mehānika / Tija 
Sīle ; Latvijas Universitāte. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2018. — 89 lp. : 
diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 75.-78. lp.
UDK	 551.553.11(474.32)(043)+532(043)

Kopkataloga Id: 000888133
Sīle, Tija. Wind Flows at the Kurzeme Coast of the Baltic Proper : summary of 
doctoral thesis submitted for the degree of doctor of physics, subfield of fluid 
dynamics / Tija Sīle ; supervisor Dr.phys. Uldis Bethers ; reviewers: Dr.habil.phys. 
Andrejs Cēbers, Dr. Andrea Hahmann, Dr. Aarne Männik ; University of Latvia. Fa-
culty of Physics and Mathematics. — Riga : University of Latvia, 2018. — 32 lpp. : 
diagrammas, ilustrācijas, tabula ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 31.-32. lpp. — ISBN 978-
9934-18-317-1 (brošēts).
UDK	 551.553.11(474.32)(043)+532(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000895428
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000888118
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000888122
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000888133
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6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61  Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 000902016
Ceple, Ilze. Methods for Analyzing Perceptual Grouping in Central and Periphe-
ral Visual Field : summary of doctoral thesis submitted for the degree of doc-
tor in physics, subfield: medical physics / Ilze Ceple ; supervisor Dr.phys. Gunta 
Krūmiņa ; reviewers: Dr.biol. Juris Porozovs, Dr.phys. Aleksejs Kataševs, Dr.psych. 
Baingio Pinna ; University of Latvia. Faculty of Physics and Mathematics. — Riga : 
University of Latvia, 2018. — 30 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 21 cm. — Biblio-
grāfija: 28.-30. lpp. — ISBN 978-9934-18-355-3 (brošēts).
UDK	 612.843.6(043)+612.843.7(043)

Kopkataloga Id: 000902013
Ceple, Ilze. Metodes grupēšanas procesu pētījumiem centrālajā redzes laukā un 
perifērijā : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai fizikas no-
zarē, apakšnozare: medicīniskā fizika / Ilze Ceple ; darba zinātniskais vadītājs 
Dr.phys. Gunta Krūmiņa ; darba recenzenti: Dr.biol. Juris Porozovs, Dr.phys. Alek-
sejs Kataševs, Dr.psych. Baingio Pinna ; Latvijas Universitāte. Fizikas un matemā-
tikas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2018. — 30 lpp. : diagrammas, ilus-
trācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 28.-30. lpp. — ISBN 978-9934-18-354-6 (brošēts).
UDK	 612.843.6(043)+612.843.7(043)

Kopkataloga Id: 000902018
Ceple, Ilze. Metodes grupēšanas procesu pētījumiem centrālajā redzes laukā un 
perifērijā : promocijas darbs doktora grāda iegūšanai fizikas nozarē, apakšno-
zare: medicīniskā fizika / Ilze Ceple ; darba zinātniskais vadītājs Dr.phys. Gunta 
Krūmiņa ; darba recenzenti: Dr.biol. Juris Porozovs, Dr.phys. Aleksejs Kataševs, 
Dr.psych. Baingio Pinna ; Latvijas Universitāte. Fizikas un matemātikas fakultā-
te. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2018. — 110 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, ta-
bulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 95.-105. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī 
angļu valodā.
UDK	 612.843.6(043)+612.843.7(043)

614.8  Nelaimes gadījumi. Riski. Briesmas. Nelaimes gadījumu 
novēršana. Personu aizsardzība, drošība

Kopkataloga Id: 000927275
Estonian Red Cross 100 = Eesti Punane Rist 100 : 1919-2019 : exhibition catalo-
gue, 24.02.-19.05. / materials and text provided by Aleks Kivinuk ; translation by 
Kristjan Kaljusaar, Catherine Lapinsh ; layout by Anna Lapinsh. — Riga : Sava 
gramata ; [Tallina] : Tallinna Rüütliordude Muuseum, 2019. — 32 lpp. : ilustrāci-
jas, portreti ; 21 cm. — „Exhibition Estonian Red Cross 100 from the collection of 
Aleks Kivinuk = Eesti Punase Risti teenetemärkide näitus Aleks Kivinuki kollekt-
siooni põhjal = Выставка 100 лет эстонскому обществу Красного Креста из 
коллекции Алекса Кивинука”—Titullapā. — Teksts paralēli angļu, igauņu un 
krievu valodā. — ISBN 978-9934-582-17-2 (brošēts).
UDK	 614.885(474.2)(091)(083.824)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902016
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902013
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902018
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927275
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62  Inženierija. Tehnoloģija vispār

Kopkataloga Id: 000930028
Jaunais inženieris / konsultante Kerola Vordermena ; no angļu valodas tulkojis 
Guntis Kalns ; tulkojuma redaktore Gunta Šustere ; ilustrācijas: Katie Knutton. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 144 lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — (A Dorling Kin-
dersley book). — Rādītājs: [140.]-143. lpp. — Oriģinālnosaukums: How to be an 
Engineer. — ISBN 978-9934-0-8081-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Inženieri vēro pasauli un cenšas izzināt, kā viss darbojas. Jaunais inženieris 
palīdzēs tev izprast dažādas tehnoloģiskas konstrukcijas, piemēram, reaktīvos dzinējus, tuneļus 
un debesskrāpjus. Grāmatā ir daudz interesantu eksperimentu un projektu, kas palīdzēs atrast 
atbildes uz dažādiem āķīgiem jautājumiem un saprast mums apkārt notiekošo.

UDK	 62/69(02.053.2)

620  Materiālu pārbaudes. Rūpnieciskas nozīmes materiāli. 
Spēkstacijas. Enerģētikas ekonomika

Kopkataloga Id: 000902032
Kosmaca, Jelena. Resonance Application for Characterization of Nanomaterials 
and Nanoelectromechanical Systems (NEMS) : doctoral thesis in material phy-
sics / Jelena Kosmaca ; supervisor Dr.chem. Donats Erts ; University of Latvia. Fa-
culty of Physics and Mathematics. — Riga : University of Latvia, 2018. — 89 lpp., 
78 nenumurētas lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 
76.-89. lpp. un saistīto publikāciju beigās.
UDK	 620.22-022.532(043)

Kopkataloga Id: 000902028
Kosmaca, Jelena. Resonance Application for Characterization of Nanomaterials 
and Nanoelectromechanical Systems (NEMS) : summary of doctoral thesis sub-
mitted for the degree of doctor of physics, subfield of material physics / Jelena 
Kosmaca ; supervisor Dr.chem. Donats Erts ; reviewers: Dr.habyl.phys. Donats 
Millers, Dr.habil.sc.ing. Janis Viba, Dr.phys. Rynno Lohmus ; University of Lat-
via. Faculty of Physics and Mathematics. — Riga : University of Latvia, 2018. — 
43 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 37.-42. lpp. — ISBN 978-
9934-18-349-2 (brošēts).
UDK	 620.22-022.532(043)

Kopkataloga Id: 000902023
Kosmača, Jeļena. Rezonanses izmantošana nanomateriālu un nanoelektrome-
hānisko sistēmu (NEMS) raksturošanai : promocijas darba kopsavilkums doktora 
grāda iegūšanai fizikas nozarē, apakšnozare: materiālu fizika / Jeļena Kosmača ; 
darba zinātniskais vadītājs Dr.chem. Donāts Erts ; recenzenti: Dr.habil.phys. Do-
nāts Millers, Dr.habil.sc.ing. Jānis Vība, Dr. Rynno Lohmus ; Latvijas Universitāte. 
Fizikas un matemātikas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2018. — 42 lpp. : 
ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 36.-41. lpp. — ISBN 978-9934-18-348-
5 (brošēts).
UDK	 620.22-022.532(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000930028
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902032
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902028
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902023


Latvijas jaunākās grāmatas 2019 Nr. 7, 1.–15. aprīlis

17

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

Kopkataloga Id: 000928305
Kraucs, Eduards. Latvijas enerģētikas lepnums — Ķeguma hidroelektrostacija 
Eduarda Krauca fotogrāfijās = Pride of Latvia’s Energy Industry Kegums Hydro-
power Plant in the Photographs by Eduards Kraucs / atbildīgā par izdevumu In-
grīda Lāce ; izdevumu sagatavoja: Ina Lastovecka, Ginta Zālīte, Danute Kindzule, 
Vineta Ungailo, Ieva Miseviča, Antra Bērziņa, Helēna Blumberga, Guntars Mi-
hailovs, Andris Siksnis, Edgars Liepiņš, Cilda Redliha ; dizains: Laila Martuļeva ; 
Latvenergo. — Rīga : Latvenergo, 2018. — 224, [1] lpp. : faksimili, fotogrāfijas ; 
27 cm. — Ziņas par fotogrāfu: 18.-22. lpp. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — 
Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-9539-5-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Latvijas valsts pirmā perioda viens no lielākajiem tautsaimniecības sasnie-
gumiem ir Ķeguma hidroelektrostacija. Sagaidot „Latvenergo” 80. jubileju, izdots fotoalbums, 
kurā apkopotas ievērojamā kinodokumentālista un fotogrāfa Eduarda Krauca (1898−1977) izcilas 
284 fotogrāfijas par Ķeguma HES celtniecību 1936.−1940. gadā. Šī kolekcija ir līdz šim Eiropā vie-
nīgā zināmā kāda būvobjekta tik vērienīga fotodokumentācija, tā ir iekļauta UNESCO program-
mas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā. Autors mūsdienu cilvēkam radījis unikālu 
iespēju — skatīt un dzīvot līdzi spēkstacijas būvniecības procesam, pievēršot uzmanību konkrē-
tām objekta detaļām, un vienlaikus ļaujot apbrīnot arī vērienīgos un kolorītos būves kopskatus. 
Fotoalbumā publicētās fotogrāfijas papildina fragmenti no Ķeguma spēkstacijas būvinspekcijas 
tehniķa Ēvalda Šica rakstītajām būvdarbu dienasgrāmatām.

UDK	 621.311.21(474.3)(091)+621.311.21(474.361)(091)(084.12)+ 
	 +77.044(474.3)(084.12)

624  Civilās un strukturālās inženierbūves kopumā

Kopkataloga Id: 000912536
Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Vides un būvzinātņu fakultāte. 
Būvniecības studiju programmas studentu un maģistrantu zinātniski prak-
tiskā konference „Būvniecība’2018” (2018 : Jelgava, Latvija). Būvniecības 
studiju programmas studentu un maģistrantu zinātniski praktiskā konference 
„Būvniecība’2018” : konferences ziņojumu tēžu krājums : 2018. gada 14. jūnijā, 
Jelgava / atbildīgā par izdevumu S. Gusta ; Latvijas Lauksaimniecības universitā-
te. Vides un būvzinātņu fakultāte. — Jelgava : LLU, 2018. — 1 tiešsaistes resurss 
(44 lp., PDF) ; 357,61 KB. — „ISSN 2243-6936”—Datnes sākumlapā. — Bibliogrā-
fija rakstu beigās. — Teksts latviešu valodā, rakstu nosaukumi un kopsavilkumi 
angļu valodā. — ISBN 978-9984-48-310-8 (PDF).
UDK	 624(062)+69(062)

63  Lauksaimniecība. Mežsaimniecība. Medības. Zivsaimniecība

Kopkataloga Id: 000927017
International Scientific Conference „Students on Their Way to Science” (13 : 
2018 : Jelgava, Latvija). Students on Their Way to Science : 13th international 
scientific conference : (undergraduate, graduate, post-graduate students) : col-
lection of abstracts, April 20, 2018 / Latvia University of Life Sciences and Te-
chnologies. — Jelgava : [Latvia University of Life Sciences and Technologies], 
2018. — 1 tiešsaistes resurss (176 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
3,26 MB. — „ISSN 2255-9566”—Datnes 2. lapā. — Bibliogrāfija rakstu beigās.
UDK	 63(062)+62(062)+004(062)+3(062)+37(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000928305
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000912536
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927017
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630  Mežsaimniecība

Kopkataloga Id: 000917211
Brauners, Indulis. Heterobasidion izraisītā sakņu trupe maza diametra skujko-
ku celmos = Heterobasidion Root Rot in Small Diameter Conifer Stumps : promo-
cijas darbs mežzinātņu doktora (Dr.silv.) zinātniskā grāda iegūšanai mežzināt-
nes nozares meža ekoloģijas un mežkopības apakšnozarē / Indulis Brauners ; 
promocijas darba vadītāji: Dr.silv. Tālis Gaitnieks, Dr. Rimvydas Vasaitis ; Latvi-
jas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”, Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 
Meža fakultātes Mežkopības katedra. — Salaspils ; Jelgava : [izgatavotājs nav zi-
nāms], 2018. — 70 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 
62.-70. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK	 630*44(043)+582.47(043)+632.4(043)

Kopkataloga Id: 000917209
Brauners, Indulis. Heterobasidion izraisītā sakņu trupe maza diametra skujko-
ku celmos : promocijas darba kopsavilkums Dr.silv. zinātniskā grāda iegūšanai = 
Heterobasidion Root Rot in Small Diameter Conifer Stumps : summary of aca-
demic dissertation for acquiring the doctor’s degree of forest sciences / Indu-
lis Brauners ; promocijas darba zinātniskie vadītāji: Dr.silv. Tālis Gaitnieks, Dr. 
Rimvydas Vasaitis ; oficiālie recenzenti: Dr.silv. Olga Miezīte, Dr.biol. Guntis Brū-
melis, Dr. Vaidotas Lygis ; Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”, Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte. — Salaspils ; Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte], 2018. — 51 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 21 cm. — Teksts paralēli 
latviešu un angļu valodā.
UDK	 630*44(043)+582.47(043)+632.4(043)

Kopkataloga Id: 000927332
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. — 1 tiešsaistes resurss (277 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, kar-
tes, tabulas ; 8,96 MB. — „ISSN 2255-923X”—Datnes sākumlapā. — Resursā 
uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISSN 1691-4031. — Bibliogrāfija rakstu beigās.

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

631  Lauksaimniecība kopumā

Kopkataloga Id: 000927335
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. — 1 tiešsaistes resurss (285 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, ta-
bulas ; 6,36 MB. — „ISSN 2255-923X”—Datnes sākumlapā. — Resursā uzrādīts 
arī iespiestā izdevuma ISSN 1691-4031. — Bibliogrāfija rakstu beigās.

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

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917211
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917209
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927332
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927335


Latvijas jaunākās grāmatas 2019 Nr. 7, 1.–15. aprīlis

19

Kopkataloga Id: 000915879
Šepeļevs, Igors. Potato Processing By-Product Evaluation for Microencapsula-
ted Phenolic Compound Production = Kartupeļu pārstrādes blakusproduktu iz-
pēte mikrokapsulētu fenolu savienojumu ieguvei : doctoral dissertation for the 
scientific degree (Dr.sc.ing.) in engineering science in the field of food science / 
Igors Šepeļevs ; scientific supervisor Dr.sc.ing. Ruta Galoburda ; Latvia Univer-
sity of Life Sciences and Technologies. Faculty of Food Technology. Department of 
Food Technology. — Jelgava : [izgatavotājs nav zināms], 2018. — 115 lp. : diagram-
mas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 95.-109. lp. — Teksts 
angļu valodā, anotācija un satura rādītājs paralēli angļu un latviešu valodā.
UDK	 631.57:628.477.2(043)+547.56.056(043)

Kopkataloga Id: 000915875
Šepeļevs, Igors. Potato Processing By-Product Evaluation for Microencapsula-
ted Phenolic Compound Production : summary of the doctoral dissertation for 
the scientific degree of Dr.sc.ing. = Kartupeļu pārstrādes blakusproduktu izpēte 
mikrokapsulētu fenolu savienojumu ieguvei : promocijas darba kopsavilkums 
Dr.sc.ing. zinātniskā grāda iegūšanai / Igors Šepeļevs ; promocijas darba vadītā-
ja Dr.sc.ing. Ruta Galoburda ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Dalija Segliņa, Dr.agr. 
Ilze Skrabule, Dr.sc.ing. Māra Dūma ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Pār-
tikas tehnoloģijas fakultāte. — Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 
2018. — 50 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Teksts pa-
ralēli angļu un latviešu valodā.
UDK	 631.57:628.477.2(043)+547.56.056(043)

633/635  Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Kopkataloga Id: 000917145
Dēķena, Dzintra. Plūmju potcelmu ietekme uz šķirņu ziemcietību un ražu : pro-
mocijas darba kopsavilkums Dr.agr. zinātniskā grāda iegūšanai = The Influence 
of Plum Rootstocks on the Winterhardiness and Yield of Cultivars : summary of 
the doctoral thesis for the scientific degree Dr.agr. / Dzintra Dēķena ; darba zi-
nātniskais vadītājs Dr.biol. Ina Alsiņa ; darba recenzenti: Dr.biol. Edīte Kaufma-
ne, Dr.agr. Māra Skrīvele, Dr.biol. Uldis Kondratovičs ; Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte. Lauksaimniecības fakultāte. — Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte], 2018. — 50 lpp. : diagrammas, tabulas ; 21 cm. — Teksts paralēli 
latviešu un angļu valodā.
UDK	 634.22(043)+631.541.1(043)+631.526.3(043)

Kopkataloga Id: 000917148
Dēķena, Dzintra. Plūmju potcelmu ietekme uz šķirņu ziemcietību un ražu = The 
Influence of Plum Rootstocks on the Winterhardiness and Yield of Cultivars : 
promocijas darbs lauksaimniecības zinātņu doktora (Dr.agr.) grāda iegūšanai 
lauksaimniecības nozares laukkopības apakšnozarē / Dzintra Dēķena ; promo-
cijas darba vadītāja Dr.biol. Ina Alsiņa ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 
Lauksaimniecības fakultāte. Augsnes un augu zinātņu institūts. — Jelgava : [izga-
tavotājs nav zināms], 2018. — 167 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — 
Bibliogrāfija: 113.-122. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK	 634.22(043)+631.541.1(043)+631.526.3(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915879
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915875
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917145
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917148
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636  Lopkopība un dzīvnieku audzēšana kopumā.  
Lopu audzēšana. Mājdzīvnieku audzēšana

Kopkataloga Id: 000929929
Kāpēc govīm ir ragi / autori: Anet Spengler-Neff, Beatrice Hurni and Ricco Strei-
ff sadarbībā Šveices Biodinamiskās lauksaimniecības asociācijas Liellopu au-
dzētāju biedrību ; tulkojums latviešu valodā: Ina Strautniece ; konsultante Ilze 
Pētersone ; fotogrāfi: Thomas Alföldi, Beatrice Hurni, Jan Brinkmann [un vēl 11 
fotogrāfi] ; zīmētāji: Magdalena Savoldelli Lorenz, Johanna Probst. — Rīga : Alis, 
2019. — 1 tiešsaistes resurss (28 lp., PDF) : ilustrācijas, shēma ; 4,52 MB. — Resur-
sā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934504334. — Oriģinālnosaukums: 
Die Bedeutung der Hörner für die Kuh. — ISBN 978-9934-504-34-1 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Apkopojot dažus būtiskākos faktus un vērojumus, izdevumā aprakstītie attīs-
tības, psiholoģiskie un uzvedības fenomeni nepārprotami parāda, cik nozīmīgi govīm un citiem 
atgremotājiem ir ragi. Ieteikums, kas no tā nepārprotami izriet — gan bioloģiskajai jeb organis-
kajai lauksaimnieku kustībai, gan ārpus tās — ragi ir jāsaglabā.

UDK	 636.2+636.2.083.43

Kopkataloga Id: 000928313
Kāpēc govīm ir ragi / autori: Anet Spengler-Neff, Beatrice Hurni and Ricco Strei-
ff sadarbībā Šveices Biodinamiskās lauksaimniecības asociācijas Liellopu au-
dzētāju biedrību ; tulkojums latviešu valodā: Ina Strautniece ; konsultante Ilze 
Pētersone ; fotogrāfi: Thomas Alföldi, Beatrice Hurni, Jan Brinkmann [un vēl 11 
fotogrāfi] ; zīmētāji: Magdalena Savoldelli Lorenz, Johanna Probst. — Rīga : Alis, 
[2019]. — 28 lpp. : ilustrācijas, shēma ; 30 cm. — Resursā uzrādīts arī elektronis-
kā izdevuma ISBN 9789934504341 (PDF). — Oriģinālnosaukums: Die Bedeutung 
der Hörner für die Kuh. — ISBN 978-9934-504-33-4 (brošēts).
UDK	 636.2+636.2.083.43

656  Transporta un pasta pakalpojumi.  
Satiksmes organizācija un kontrole

Kopkataloga Id: 000930014
Bogdane, Ruta. Development of the Model of the Relationship Between Flight Sa-
fety Level and Production Factors in the Airline : summary of the doctoral thesis / 
Ruta Bogdane ; scientific supervisor Dr.habil.sc.ing. Vladimirs Šestakovs ; official 
reviewers: Dr.habil.sc.ing. Mārtiņš Kleinhofs, Eduardas Lasauskas, Dr.habil.sc.ing. 
Aleksandrs Andronovs ; Riga Technical University. Faculty of Mechanical Engine-
ering, Transport and Aeronautics. Institute of Aeronautics. — Riga : RTU Press, 
2019. — 50 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — Īsas ziņas par autori: uz 
4. vāka. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934222399. — 
Bibliogrāfija: 42.-49. lpp. — ISBN 978-9934-22-238-2 (brošēts).
UDK	 656.73:005.334(043)+656.73.08(043)+629.735.067(043)

Kopkataloga Id: 000930019
Bogdane, Ruta. Lidojumu drošības līmeņa likumsakarību ar ražošanas fakto-
riem aviokompānijā analīzes modeļa izstrāde : promocijas darba kopsavilkums / 
Ruta Bogdane ; zinātniskais vadītājs Dr.habil.sc.ing. Vladimirs Šestakovs ; oficiā-
lie recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Mārtiņš Kleinhofs, Dr.sc.ing. Eduardas Lasauskas, 
Dr.habil.sc.ing. Aleksandrs Andronovs ; Rīgas Tehniskā universitāte. Mašīnzinī-
bu, transporta un aeronautikas fakultāte. Aeronautikas institūts. — Rīga : RTU 
Izdevniecība, 2019. — 51 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — Īsas zi-
ņas par autori: uz 4. vāka. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 
9789934222412. — Bibliogrāfija: 43.-50. lpp. — ISBN 978-9934-22-240-5 (bro-
šēts).
UDK	 656.73:005.334(043)+656.73.08(043)+629.735.067(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000929929
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000928313
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000930014
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000930019
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Kopkataloga Id: 000929991
Bogdane, Ruta. Lidojumu drošības līmeņa likumsakarību ar ražošanas fakto-
riem aviokompānijā analīzes modeļa izstrāde : promocijas darbs / Ruta Bogda-
ne ; zinātniskais vadītājs Dr.habil.sc.ing. Vladimirs Šestakovs ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte. Aeronautikas 
institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 98 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabu-
las ; 24 cm. — Īsas ziņas par autori: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 90.-97. lpp.
UDK	 656.73:005.334(043)+656.73.08(043)+629.735.067(043)

658  Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība.  
Tirdzniecības organizācija

Kopkataloga Id: 000924665
Competitiveness of Latvian enterprises in external markets / scientific editors: 
Marija Krūmiņa, Anna Zasova ; reviewers: PhD Arnis Sauka, PhD Zane Vārpiņa, 
PhD Oļegs Tkačevs ; style editor Andra Damberga ; grāmatas dizainu izveidojis 
Aleksejs Muraško. — Riga : The University of Latvia Press, 2018. — 1 tiešsais-
tes resurss (121 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 1,32 MB. — (Innovations and 
Sustainable Development in Latvia ; B). — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma 
ISBN. — Bibliogrāfija: 101.-114. lp. — Teksts angļu valodā, kopsavilkums latviešu 
valodā. — ISBN 9789934183072 (kļūda).
UDK	 658.8(474.3)+005.343(474.3)+339.5(474.3)

66  Ķīmijas tehnoloģija. Ķīmijas un radniecīgās saskarnozares

Kopkataloga Id: 000928011
Dembovska, Laura. Sārmu aktivizēti karstumturīgie alumosilikātu kompozīt-
materiāli industriālam pielietojumam : promocijas darba kopsavilkums = Al-
kali-Activated Aluminosilicate Composites with Heat-Resistant Aggregates for 
Industrial Applications : summary of the doctoral thesis / Laura Dembovska ; 
zinātniskās vadītājas: Dr.sc.ing. Diāna Bajāre, Dr.sc.ing. Ina Pundiene ; oficiālie 
recenzenti: Dr.sc.ing. Sandris Ručevskis, Dr. Viktor Gribniak, Dr. Danute Vaiciuky-
niene ; Rīgas Tehniskā universitāte. Būvniecības inženierzinātņu fakultāte. Mate-
riālu un konstrukciju institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 88 lpp. : dia-
grammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autori: uz 4. vāka. — Resursā 
uzrādīts elektroniskā izdevuma ISBN 9789934222337 (PDF). — Bibliogrāfija: 86.-
88. lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-22-232-0 
(brošēts).
UDK	 666.762.1:666.798(043)+536.45:666.762.1(043)

Kopkataloga Id: 000928008
Dembovska, Laura. Sārmu aktivizēti karstumturīgie alumosilikātu kompozīt-
materiāli industriālam pielietojumam : promocijas darbs / Laura Dembovska ; 
zinātniskās vadītājas: Dr.sc.ing. Diāna Bajāre, Dr.sc.ing. Ina Pundiene ; Rīgas Teh-
niskā universitāte. Būvniecības inženierzinātņu fakultāte. Materiālu un kons-
trukciju institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 149 lpp. : diagrammas, ilus-
trācijas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autori: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 
130.-149. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK	 666.762.1:666.798(043)+536.45:666.762.1(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000929991
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924665
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000928011
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000928008
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67  Dažādas nozares, amatniecība un amati

Kopkataloga Id: 000894309
Vidinejevs, Sergejs. Development and Characterisation of Polymer Composite 
Materials with Bio-Inspired Functions : doctoral thesis submitted for the degree 
of doctor of physics, subfield of physics of materials / Sergejs Vidinejevs ; super-
visor Dr.sc.ing. Andrey Aniskevich ; reviewers: Dr.sc.sng. Andrejs Krasņikovs, Dr. 
Andres Krumme, Dr.phys. Anatolijs Šarakovskis ; University of Latvia. Faculty of 
Physics and Mathematics. Institute for Mechanics of Materials. — Riga : Univer-
sity of Latvia, 2018. — 98 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrā-
fija: 86.-97. lpp. — Teksts angļu valodā, anotācija arī latviešu valodā.
UDK	 678.5.067(043)+678.5.067(043.3)

Kopkataloga Id: 000894316
Vidinejevs, Sergejs. Development and Characterisation of Polymer Composite 
Materials with Bio-Inspired Functions : summary of doctoral thesis submitted 
for the degree of doctor of physics, subfield of physics of materials / Sergejs Vi-
dinejevs ; supervisor Dr.sc.ing. Andrey Aniskevich ; reviewers: Dr.sc.ing. Andrejs 
Krasņikovs, Dr. Andres Krumme, Dr.phys. Anatolijs Šarakovskis ; University of 
Latvia. Faculty of Physics and Mathematics. Institute for Mechanics of Mate-
rials. — Riga : University of Latvia, 2018. — 32 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 30.-31. lpp. — ISBN 978-9934-18-339-3 (brošēts).
UDK	 678.5.067(043)

Kopkataloga Id: 000894321
Vidinejevs, Sergejs. Polimēru kompozītmateriāli ar bioinspirētām funkcijām: 
izstrādāšana un raksturīpašības : promocijas darba kopsavilkums doktora grā-
da iegūšanai fizikas nozarē, apakšnozare: materiālu fizika / Sergejs Vidinejevs ; 
darba zinātniskais vadītājs Dr.sc.ing. Andrejs Aņiskevičs ; darba recenzenti: Dr.sc.
ing. Andrejs Krasņikovs, Dr. Andres Krumme, Dr.phys. Anatolijs Šarakovskis ; Lat-
vijas Universitāte. Fizikas un matematikas fakultāte. Materiālu mehānikas insti-
tūts. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2018. — 32 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 30.-31. lpp. — ISBN 978-9934-18-338-6 (brošēts).
UDK	 678.5.067(043)

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

Kopkataloga Id: 000929986
Vanaga, Ruta. Climate Adaptive Building Shell for Nearly Zero Energy Buil-
dings: Application of Biomimicry Principles : summary of the doctoral thesis / 
Ruta Vanaga ; scientific supervisors: Dr.sc.ing. Andra Blumberga, Dr.habil.sc.ing. 
Dagnija Blumberga ; official reviewers: Dr.sc.ing. Gatis Bažbauers, Dr.sc.ing. Ainis 
Lagzdiņš, Dr. Uli Jakob ; Riga Technical University. Faculty of Power and Electrical 
Engineering. Institute of Energy Systems and Environment. — Rīga : RTU Press, 
2019. — 47 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Īsas ziņas par autori: 
uz 4. vāka. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934222481. — 
Bibliogrāfija: 46.-47. lpp. — ISBN 978-9934-22-245-0 (brošēts).
UDK	 692.232(043)+697.132(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000894309
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000894316
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000894321
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000929986
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Kopkataloga Id: 000929988
Vanaga, Ruta. Klimatam adaptīvas fasāžu sistēmas risinājums gandrīz nulles 
enerģijas ēkām: biomimikrijas principu lietojums : promocijas darba kopsavil-
kums / Ruta Vanaga ; zinātniskie vadītāji: Dr.sc.ing. Andra Blumberga, Dr.habil.
sc.ing. Dagnija Blumberga ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Gatis Bažbauers, Dr.sc.
ing. Ainis Lagzdiņš, Dr. Uli Jakob ; Rīgas Tehniskā universitāte. Enerģētikas un 
elektrotehnikas fakultāte. Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts. — 
Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 47 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
24 cm. — Īsas ziņas par autori: uz 4. vāka. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā 
izdevuma ISBN 9789934222504. — Bibliogrāfija: 46.-47. lpp. — ISBN 978-9934-
22-249-8 (brošēts).
UDK	 692.232(043)+697.132(043)

Kopkataloga Id: 000929982
Vanaga, Ruta. Klimatam adaptīvas fasāžu sistēmas risinājums gandrīz nulles 
enerģijas ēkām: biomimikrijas principu lietojums : promocijas darbs / Ruta Va-
naga ; zinātniskie vadītāji: Dr.sc.ing. Andra Blumberga, Dr.habil.sc.ing. Dagnija 
Blumberga ; Rīgas Tehniskā universitāte. Enerģētikas un elektrotehnikas fakul-
tāte. Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 
2019. — 164 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Īsas ziņas par au-
tori: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 151.-164. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavil-
kums arī angļu valodā.
UDK	 692.232(043)+697.132(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000929988
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000929982
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7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Kopkataloga Id: 000929457
Latvijas mākslas vēsture / Eduards Kļaviņš, Elita Grosmane, Valdis Villerušs, 
Imants Lancmanis, Inese Sirica ; sastādītājs, priekšvārda autors un zinātniskais 
redaktors Eduards Kļaviņš ; redaktore Kristiāna Ābele ; māksliniece Ieva Vīri-
ņa ; recenzenti: Dr.art. Aija Brasliņa, Dr.arch. Jānis Zilgalvis, Jolita Mulevičūte. — 
Rīga : Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts : Mākslas vēstures 
pētījumu atbalsta fonds, [2019].

III [3. sējums], 1780-1890. I [1.] grāmata. — 423 lpp. : faksimili, ilustrācijas, 
kartes, plāni, portreti ; 29 cm. — Uz vāka: Johans Georgs Adams Berlics „Kaz-
dangas pils”, 1800-1804. — Vienlaikus publicēts identisks sējums angļu va-
lodā. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un rādītāji: 410.-423. lpp. — ISBN 
978-9934-8824-0-1 (3. sējums, 1. grāmata) (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Latvijas mākslas vēstures” 3. sējums izdots divās grāmatās un aptver laiku 
no 1780. līdz 1890. gadam. Pirmajā grāmatā iekļauts klasicisma un romantisma perioda (1780-
1840) aplūkojums mākslas dzīvē, tēlotājā mākslā, grāmatu mākslā, arhitektūrā un lietišķajā 
mākslā un tautas mākslā.

UDK	 7.034/.035(474.3)

Kopkataloga Id: 000929442
Art History of Latvia / Eduards Kļaviņš, Elita Grosmane, Valdis Villerušs, Imants, 
Lancmanis, Inese Sirica ; edited by Eduards Kļaviņš ; editor Kristiāna Ābele ; de-
signer Ieva Vīriņa ; translator from Latvian Stella Pelše ; copy editor of English 
Iveta Boiko ; reviewers: Dr.art. Aija Brasliņa, Dr.arch. Jānis Zilgalvis, Jolita Mulevi-
čiūte. — Rīga : Institute of Art History of the Latvian Academy of Art : Art History 
Research Support Foundation, [2019].

III [3rd volume], 1780-1890. Book I [1]. — 423 lpp. : faksimili, ilustrācijas, 
kartes, plāni, portreti ; 29 cm. — Uz vāka: Johann Georg Adam Berlitz „Kaz-
danga Palace”, 1800-1804. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un rādītāji: 
411.-423. lpp. — Teksts angļu valodā, tulkots no latviešu valodas. — Oriģināl-
nosaukums: Latvijas mākslas vēsture. — ISBN 978-9934-8824-1-8 (iesiets) (3. 
sējums, 1. grāmata).

UDK	 7.034/.035(474.3)

Kopkataloga Id: 000929461
Latvijas mākslas vēsture / Eduards Kļaviņš, Kristiāna Ābele, Valdis Villerušs, 
Daina Lāce, Silvija Grosa, Inese Sirica ; sastādītājs un zinātniskais redaktors Ed-
uards Kļaviņš ; redaktore Kristiāna Ābele ; māksliniece Ieva Vīriņa ; recenzenti: 
Dr.art. Aija Brasliņa, Dr.arch. Jānis Zilgalvis, Jolita Mulevičūte. — Rīga : Latvijas 
Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts : Mākslas vēstures pētījumu at-
balsta fonds, [2019].

III [3. sējums], 1780-1890. II [2.] grāmata. — 390, [1] lpp. : faksimili, ilustrāci-
jas, kartes, plāni, portreti ; 29 cm. — Uz vāka: Jānis Staņislavs Roze „Helēnas 
Cimzes portrets”, 1851. — Vienlaikus publicēts identisks sējums angļu valo-
dā. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un 384.-390. lpp., un rādītāji: 372.-
384. lpp. — ISBN 978-9934-8824-0-1 (iesiets) (3. sējums, 2. grāmata).

A n o t ā c i j a :  „Latvijas mākslas vēstures” 3. sējums izdots divās grāmatās un aptver laiku 
no 1780. līdz 1890. gadam. Otrā grāmata iepazīstina ar historisma un reālisma perioda (1840-
1890) mākslas dzīvi, tēlotāju mākslu, grāmatu mākslu, arhitektūru, lietišķo mākslu un dizaina 
sākumiem un tautas mākslu.

UDK	 7.035(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000929457
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000929442
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000929461
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Kopkataloga Id: 000929450
Art History of Latvia / Eduards Kļaviņš, Kristiāna Ābele, Valdis Villerušs, Dai-
na Lāce, Silvija Grosa, Inese Sirica ; edited by Eduards Kļaviņš ; editor Kristiāna 
Ābele ; designer Ieva Vīriņa ; translator from Latvian Stella Pelše ; copy editor of 
English Iveta Boiko ; reviewers: Dr.art. Aija Brasliņa, Dr.arch. Jānis Zilgalvis, Jolita 
Mulevičiūte. — Rīga : Institute of Art History of the Latvian Academy of Art : Art 
History Research Support Foundation, [2019].

III [3rd volume], 1780-1890. Book II [2]. — 390, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, 
kartes, plāni, portreti ; 29 cm. — Uz vāka: Jānis Staņislavs Roze „Portrait of 
Helēna Cimze”, 1851. — Bibliogrāfija: 384.-389. lpp. un zemsvītras piezīmēs, 
un rādītājs: 374.-384. lpp. — Oriģinālnosaukums: Latvijas mākslas vēsture. — 
ISBN 978-9934-8824-1-8 (iesiets) (3. sējums, 2. grāmata).

UDK	 7.035(474.3)

Kopkataloga Id: 000929993
Daugavpils Universitāte. Starptautiskā zinātniskā konference (60 : 2018 : 
Daugavpils, Latvija). Daugavpils Universitātes 60. starptautiskās zinātniskās 
konferences rakstu krājums = Proceedings of the 60th International Scientific 
Conference of Daugavpils University / redaktore Dr.psych. Irēna Kokina ; atbildī-
gās par izdevumu: Olita Miglāne, Anna Vanaga ; Daugavpils Universitāte, Daugav-
pils Universitātes Zinātņu daļa. Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku aso-
ciācija. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 
2018.

C. daļa, Humanitārās zinātnes = Part C, Humanities. — 1 tiešsaistes resurss 
(224 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, kartes ; 11,08 MB. — „ISSN 2500-9842; 
ISSN 2500-9877”—Datnes 3. lapā. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts an-
gļu valodā, kopsavilkumi angļu un latviešu valodā. — ISBN 978-9984-14-865-
6 (PDF).

UDK	 7/9(062)

Kopkataloga Id: 000928463
The Portrait in Latvia. 20th Century. Facial Expressions / editor Ginta Ger-
harde-Upeniece ; authors of the texts: Pēteris Bankovskis, Māris Bērziņš, Gin-
ta Gerharde-Upeniece, Natālija Jevsejeva, Jānis Kalnačs, Eduards Kļaviņš, Dace 
Lamberga, Inta Pujāte, Laima Slava ; translators: Valdis Bērziņš, Filips Birzulis, 
Stella Pelše, Terēze Svilane ; layout: Inga Ģibiete ; photos: Normunds Brasliņš, Jā-
nis Pipurs, Aigars Altenbergs, Daina Auziņa, Armands Lācis, Māra Lāss, Eduards 
Melbārzdis, Olga Šilova, Zane Tuča ; [introduction]: Māra Lāce. — [Rīga] : Latvijas 
Nacionālais mākslas muzejs : Neputns, [2018]. — 640 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 
28 cm. — Uz 1. vāka: Janis Rozentāls „Self-Portrait”, 1900 (detail). — Uz 4. vāka: 
Imants Lancmanis „Self-Portrait by the Apple Wreath”, 2011 (detail). — Bibliogrā-
fija rakstu beigās. — Tulkots no latviešu valodas. — Oriģinālnosaukums: Portrets 
Latvijā. 20. gadsimts. Sejas izteiksme. — ISBN 978-9934-538-24-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Izstāde ir vērienīgs Latvijas Nacionālā mākslas muzeja projekts, kas piedāvā 
tikšanos ar spilgtāko portretu izlasi vesela gadsimta griezumā. Portrets tiešā vai netiešā veidā 
dokumentē Latvijas vēstures, sabiedrības, sociālās un kolektīvās atmiņas veidošanos, nacionālās 
identitātes izpausmes, valstiskuma tapšanu, politiskos kontekstus un nodevas ideoloģijām. Iz-
stādes spektrs ietver visai plašu amplitūdu no cilvēka-indivīda tēlojuma līdz vispārinājumam, no 
valsts pasūtījuma līdz brīvai interpretācijai, no reprezentācijas līdz privātumam un intimitātei. 
Vairāk nekā 1100 eksponāti — glezniecība, grafika, tēlniecība, fotogrāfija, objekti, videodarbi un 
instalācijas sniedz pārskatu par žanra attīstību, stilistiskām interpretācijām, Latvijas mākslinie-
ku-portretistu ieguldījumu personas (vai grupas) atklāsmē, kā arī ataino 20. gadsimtam rakstu-
rīgo ikonogrāfiju, kas, salīdzinot ar vēsturiskā portreta ģenēzi, ir pietuvināta laikā un attieksmē 
paust savu ideju.

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

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000929450
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000929993
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000928463
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Kopkataloga Id: 000929154
Portrets Latvijā. 20. gadsimts. Sejas izteiksme (izstāde) (2018 : Rīga, Lat-
vija). Portrait in Latvia. 20th Century. Facial Expressions ; Portrait with a Smile. 
Caricatures and Cartoons in Latvia. 20th Century : exhibition guide, 03.11.2018-
24.02.2019. / exhibition curator and preface: Dr.art. Ginta Gerharde-Upeniece ; 
Latvian National Museum of Art, Exhibition Hall „Arsenāls”, Museum of Romans 
Suta and Aleksandra Beļcova. — [Riga] : [Latvian National Museum of Art], 
[2018]. — 26 nenumurētas lpp. : ilustrācijas, plāni, portreti ; 21 cm.

A n o t ā c i j a :  Izstāde „Portrets Latvijā. 20. gadsimts. Sejas izteiksme” ir vērienīgs projekts, 
kas piedāvā tikšanos ar spilgtāko portretu izlasi vesela gadsimta griezumā. Izstāde izvirza jautā-
jumu par portreta žanra statusu 20. gadsimtā un mūsdienās. Projekts norisinās vienlaikus trijās 
vietās un tas uzlūkojams kā viena izstāde trīs dažādās telpās, ko ieteicams uztvert kā vienotu 
ekspozīciju. Izstādes sadaļa Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejā ir veltīta karikatūrai, 
saržam un mākslinieku-karikatūristu darbībai simt gados.

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

Kopkataloga Id: 000916743
Portrets Latvijā. 20. gadsimts. Sejas izteiksme (izstāde) (2018 : Rīga, Latvi-
ja). Portrets Latvijā. 20. gadsimts. Sejas izteiksme ; Portrets ar smaidu. Šarži un 
karikatūras Latvijā. 20. gadsimts : izstādes ceļvedis, 03.11.2018.-24.02.2019. / iz-
stādes kuratore un priekšvārda autore Dr.art. Ginta Gerharde-Upeniece ; Latvijas 
Nacionālais mākslas muzejs, Izstāžu zāle „Arsenāls”, Romana Sutas un Aleksand-
ras Beļcovas muzejs. — [Rīga] : [Latvijas Nacionālais mākslas muzejs], [2018]. — 
24 nenumurētas lpp. : karte, plāni, portreti ; 21 cm.
UDK	 7.041.5(474.3)(036)+7.036/.037(474.3)(036)

Kopkataloga Id: 000929197
Portrets Latvijā. 20. gadsimts. Sejas izteiksme (izstāde) (2018 : Rīga, Latvi-
ja). Portrets Latvijā. 20. gadsimts. Sejas izteiksme / [teksta autores]: Elīna Bēr-
ziņa, Katrīna Vastlāve ; grafiskais dizains: Anete Straume. — [Rīga] : [Latvijas 
Nacionālais mākslas muzejs], [2018].

Portrets : ceļvedis skolēniem, 6.-12. klase. Laika līnija, 1945-2000. — 14, 
[2] lpp. : ilustrācijas, plāns, portreti ; 21 cm. — LNMM izstāžu zāle Arsenāls, 
03.11.2018-24.02.2019. 

A n o t ā c i j a :  Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstādē „Portrets Latvijā. 20. gadsimts. Se-
jas izteiksme” 6.-12. klašu skolēniem tiek piedāvāts ceļvedis, kas ar dažādu uzdevumu palīdzību 
izstādes iepazīšanu padara aizraujošāku. Māksla, literatūra, vēsture un modernās tehnoloģijas 
ceļveža krāsainajās lappusēs kļūst par pamudinājumu skolēniem domāt par aizgājušā gadsimta 
svarīgākajiem vēstures notikumiem, pētīt mākslas darbus un meklēt tajos dažādas vēstures liecī-
bas, kā arī iepazīt nozīmīgas personības.

UDK	 7.041.5(474.30(07)+7.036/.037(474.3)(07)

Kopkataloga Id: 000929191
Portrets Latvijā. 20. gadsimts. Sejas izteiksme (izstāde) (2018 : Rīga, Latvi-
ja). Portrets Latvijā. 20. gadsimts. Sejas izteiksme / [teksta autores]: Elīna Bērzi-
ņa, Laura Dravniece, Anna Pūtele ; grafiskais dizains: Anete Straume. — [Rīga] : 
[Latvijas Nacionālais mākslas muzejs], [2018].

Portrets : ceļvedis skolēniem, 6.-12. klase. Laika līnija, 1900-1945. — 14, 
[2] lpp. : ilustrācijas, plāns, portreti ; 21 cm. — LNMM izstāžu zāle Arsenāls, 
03.11.2018-24.02.2019. 

UDK	 7.041.5(474.3)(07)+7.036/.037(474.3)(07)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000929154
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916743
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000929197
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000929191
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Kopkataloga Id: 000928524
Tā : Latvijas jauno dzejnieku antoloģijas „Kā pārvarēt niezi galvaskausā?” tekstu 
vizuālā interpretācija / attēls: Karlīna Marta Zvirbule, Alise Krajeviča, Beāte Gre-
dzena, Sigita Ēķe, Anna Malicka, Kate Rasa Ozola, Baiba Jegorova. — [Saldus] : 
[Valters Dakša], [2018]. — 41 nenumurēta lpp. : ilustrācijas ; 42 cm. — Antoloģijā 
„Kā pārvarēt niezi galvaskausā?” ietvertie autori: Anna Belkovska, Kirils Vilhelms 
Ēcis, E.F. Kuks, Raimonds Ķirķis, Marija Luīze Meļķe, Lauris Veips, Lote Vilma Vī-
tiņa. — Bez lingvistiska satura. — ISBN 978-9934-8743-4-5 (brošēts).
UDK	 7.038(474.3)(084.1)

Kopkataloga Id: 000929168
Tieši laikā. Dizaina stāsti par Latviju (2018 : Rīga, Latvija). Tieši laikā. Di-
zaina stāsti par Latviju : izstādes ceļvedis = Just on Time. Design stories about 
Latvia : exhibition guide : 21.11.2018-27.01.2019 / Dekoratīvās mākslas un dizaina 
muzejs. — Rīga : Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs, [2018]. — 11 lpp. : ilus-
trācijas, plāns ; 21 cm. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.

A n o t ā c i j a :  Izstāde caur materiālās kultūras liecībām vēstī par Latvijas sabiedrību vai-
rākos vēstures posmos. Veiksmīgs dizaina risinājums ir neizbēgami saistīts ar konkrētā brīža 
tehnoloģijām un estētiskajiem priešstatiem, tādējādi iemiesojot lietās sabiedrības vērtības un 
ikdienu.

UDK	 7.05(474.3)(083.824)+7.012(474.3)(083.824)

72  Arhitektūra

Kopkataloga Id: 000928310
Diplomprojektu gadagrāmata / Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras 
fakultāte ; ievads: Uģis Bratuškins ; dizains: Sabīne Artamonova, Kristaps Blau-
bergs ; sastādītāji: Sabīne Artamonova, Kristaps Blaubergs, Aiva Dorbe, Sidhards 
Jānis Libers. — Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 2019.

2019, Sinerģija = Synergy. — 89 nenumurētas lpp. : ilustrācijas, kartes, plāni, 
portreti ; 30 cm. — Ietver ziņas par arhitektiem. — Teksts paralēli latviešu un 
angļu valodā.

UDK	 72.071.5(474.3)(058)+711.4(474.3)(058)

Kopkataloga Id: 000929711
The FAD BA & MA Thesis Book / sastādītāji: Zane Vēja, Diāna Ņikitina, Zanda 
Priedeslaipa, Helēna Laura Bindemane ; teksti: Dina Suhanova, Jānis Dripe ; di-
zains: Zane Vēja, Diāna Ņikitina, Zanda Priedeslaipa, Ernests Šveisbergs, Igors 
Malovickis ; Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA. Arhitektūras un 
dizaina fakultāte. — Rīga : RISEBA, [2019].

2019, stepping stone : arhitektūras bakalaura un maģistra darbu gadagrāma-
ta = The Architecture BA & MA Thesis Yearbook. — 128 lpp. : ilustrācijas, plā-
ni, karte ; 25 cm. — „ISSN 2661-5096”—Iespiedziņās. — Teksts latviešu un 
angļu valodā. — ISBN 9772661509000 (kļūda).

UDK	 72.071.5(474.3)(058)+711.4(474.3)(058)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000928524
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000929168
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000928310
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000929711
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Kopkataloga Id: 000924679
Kultūras pieminekļu uzmērojumi 1921-1965 / [teksts]: Juris Dambis ; Valsts kul-
tūras pieminekļu aizsardzības inspekcija. — [Rīga] : Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcija, [2018]. — 1 tiešsaistes resurss (16 lp., PDF) ; 1,36 MB. — 
Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Teksts paralēli latviešu un angļu 
valodā. — ISBN 9789934863042 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Kopš kultūras mantojuma saglabāšanas pirmajiem centieniem attīstījusies 
arī kultūras vērtību dokumentēšana. Mūsdienu tehnoloģiju laikmetā rodas arvien jaunas iespē-
jas, pat nepieskaroties kultūrvēsturiskam objektam, iegūt precīzu informāciju par tā formu, krā-
su, virsmu faktūru, novietni, uzbūvi, struktūru, deformācijām un zudumiem. Šāda informācija 
nodrošina kvalitatīvāku kultūrvēsturisko vērtību apzināšanu, atjaunošanu un pārraudzību.

UDK	 72.025(474.3)(084.11)+7.025(474.3)(084.11)

77  Fotogrāfija un līdzīgi procesi

Kopkataloga Id: 000930362
Kundziņš, Māris. Kamēr citi strādā / teksts, foto: Māris Kundziņš ; mākslinieks 
Andris Lamsters. — Rīga : Madris, [2019]. — 199 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Bib-
liogrāfija: 199. lpp. — ISBN 9789984319872 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Māra Kundziņa autobiogrāfiskā grāmata ir vaļsirdīgs stāsts par viņa — bio-
loga, dabas fotogrāfa, fotogrāfijas mākslas teorijas pasniedzēja — dzīvi ar fotokameru. Autors 
grāmatā atklāj unikālus mirkļus, nianses, pārdzīvojumus, vīzijas, pat riskus, ko nereti piedzīvojis, 
lai uzņemtu vienu vienīgu kadru, un ļauj iejusties noslēpumainajā fotogrāfijas rašanas procesā. 
Mākslinieka humorpilnais stāstījums ir tikpat izjusts un dvēseliski bagāts kā viņa fotogrāfijas.

UDK	 77-051(474.3)+57(474.3)(092)+821.174-94

78  Mūzika

Kopkataloga Id: 000930296
Kudiņš, Jānis. Oskars Stroks : tango karaļa mantojums : monogrāfija / Jānis Ku-
diņš ; recenzenti: Deniss Hanovs, Kevin C. Karnes ; redaktore Ligita Bībere ; kop-
savilkuma tulkotāja angļu valodā Andra Damberga ; mākslinieks, vāka dizains: 
Andris Nikolajevs. — Rīga : Zinātne, [2019]. — 415 lpp. : faksimili, ilustrācijas, 
notis, portreti ; 25 cm. — Bibliogrāfija: [386.]-405. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — 
Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-549-61-8 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Interesējoties par Oskara Stroka radošo biogrāfiju, ir nācies secināt, ka Dau-
gavpilī dzimušais mūziķis joprojām ir sava veida margināla figūra Latvijas kultūrvēsturē, un līdz 
pat šodienai nav tikuši atbildēti vairāki jautājumi. Jāņa Kudiņa monogrāfija piedāvā objektīvā 
kultūras konteksta analīzē, izmantojot dažādas kultūras, kultūrvides atmiņas, populārās mūzikas 
teorijas un izpētes metodes, balstītu vispusīgu vērtējumu Oskara Stroka radošajam mantojumam 
pagātnē un mūsdienās.

UDK	 78.071(=411.16)(474.3)

792  Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski uzvedumi

Kopkataloga Id: 000930464
Mironovs, K. Grima mācība / K. Mironovs ; tulkojis Arvīds Zirnis ; redaktore I. 
Melnbārde. — Faksimilizdevums. — [Rīga] : Avots, [2019]. — 50, [2] lpp. : ilus-
trācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: [51.] lpp. — Tulkots no krievu valodas. — Faksi-
mils no: Rīga : Latvijas Valsts izdevniecība, 1947. — Oriģinālnosaukums: Уроки 
грима. — ISBN 978-9934-534-83-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas uzdevums — iemācīt aktieri, kā pareizi pieiet pie atbilstoša grima 
meklējumiem. Daudz jāvingrinās, jāiemācās atrast ikkatra tēla raksturīgās pazīmes, jāiepazīstas 
kaut galvenajos vilcienos ar cilvēka sejas uzbūvi, jāizprot grima atkarība no apgaismošanas stip-
ruma un novietnes, labi jāpārzina savas sejas īpatnības, mīmika utt. Prasmi labi izpildīt un pareizi 
pielietot šos paņēmienus aktieris apgūst tikai praksē. Bez novērošanas spējām, bez prasmes re-
dzēt un sajust nevar apgūt grimēšanās mākslu.

UDK	 792.024.3

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924679
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000930362
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000930296
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000930464
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8  VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

81  Valodniecība un valodas

Kopkataloga Id: 000930376
Valoda — 2018 : valoda dažādu kultūru kontekstā : XXVIII [28.] zinātnisko rakstu 
krājums = Proceedings of Scientific Readings XXVIII [28] / atbildīgā redaktore 
Svetlana Polkovņikova ; redakcijas kolēģija: Ina Druviete, Zaiga Ikere, Anatolijs 
Kuzņecovs [un vēl 10 redaktori] ; literārie redaktori: S. Meškova (angļu valoda), J. 
Butāne-Zarjuta (latviešu valoda), V. Šaudiņa (lietuviešu valoda), G. Sirica (krievu 
valoda) ; māksliniece S. Kukle ; Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. — 
Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2018. — 
391 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 24 cm. — (Zinātnisko rakstu 
krājums / Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte, ISSN 1691-6042 ; XXVIII 
[28]). — Redaktori arī: Ilze Oļehnoviča, Gaļina Sirica, Vilma Šaudiņa u.c. — Bib-
liogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu, angļu, lietu-
viešu un krievu valodā, kopsavilkumi pārsvarā angļu valodā. — ISBN 978-9984-
14-861-8 (brošēts).
UDK	 81’1(062)

811.174  Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 000931100
Golubova, Vita. Latviešu valodas burtnīca : 3. klase / Vita Golubova, Iveta Ikale, 
Anita Lanka ; vāka noformējumam izmantoti Alises Landsbergas zīmējumi ; Lau-
ras Mortensenas-Floresas vāka dizains ; redaktore Indra Putre. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2019].

1. — 40 lpp. ; 24 cm. — (Raibā pasaule ; 3. klase). — ISBN 978-9934-0-8164-4 
(brošēts).

UDK	 811.174(076)

Kopkataloga Id: 000928509
Reformācija un valoda / Dr.phil. V. Tēraudkalna un Dr.habil.philol. A. Veisber-
ga redakcijā ; redaktores: Ieva Jansone (latviešu valoda), Regīna Jozauska (an-
gļu valoda). — Rīga : Zinātne, [2018]. — 1 tiešsaistes resurss (128 lp., PDF) ; 
788,54 KB. — (Valsts valodas komisijas raksti ; 9. sējums). — Resursā uzrādīts 
iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un dažu rakstu 
beigās. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu valodā, viens raksts angļu 
valodā ar kopsavilkumu latviešu valodā. — ISBN 9789934549632 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Krājumā apkopoti Valsts valodas komisijas sadarbībā ar Latvijas Universitāti 
un Latvijas Bībeles biedrību rīkotās starptautiskās konferences „Reformācija, valoda, kultūra” 
materiāli. Konference notika Rīgas pilī 2017. gada 19. maijā, un tajā ar referātiem uzstājās Vācijas, 
Igaunijas un Latvijas speciālisti — valodnieki, vēsturnieki, kulturologi, teoloģijas speciālisti.

UDK	 811.174’25(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000930376
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000931100
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000928509
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821  Daiļliteratūra

821.111  Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 000930777
Džūela, Līza. Zelta meitene : romāns / Līza Džūela ; no angļu valodas tulkojusi 
Dina Kārkliņa ; vāka noformējums: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. — 
Rīga : Kontinents, [2019]. — 411 lpp. ; 21 cm. — (Pasaules bestsellers). — Oriģināl-
nosaukums: Then She Was Gone. — ISBN 978-9984-35-940-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Elija bija lieliska zelta meitene. Priekšā vēl visa dzīve, bet vienā mirklī viss 
spēji mainījās. Elijas vairs nebija. Tagad ir pagājuši desmit gadi kopš Elijas nozušanas. Tikai māte 
Lorela tā arī nav atteikusies no cerības viņu atrast. Vienā dienā Lorela iepazīstas ar apburošu sve-
šinieku vārdā Floids, un drīz abi saprot, ka viņiem varētu būt kopīga nākotne. Tikšanās ar Floida 
meitu Popiju izrādās tikpat elpu aizraujoša kā iepazīšanās ar Floidu. Popija tik ļoti līdzinās viņas 
pazudušajai meitai Elijai. Kā tas var būt? Kurš vēl glabā kādus noslēpumus?

UDK	 821.111-31

Kopkataloga Id: 000929690
Meins, Endrū. Naturālists : romāns / Endrū Meins ; no angļu valodas tulkojusi 
Diāna Breita ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. — Rīga : Kon-
tinents, [2019]. — 426 lpp. ; 21 cm. — (Pasaules bestsellers). — Oriģinālnosau-
kums: Naturalist. — ISBN 978-9984-35-939-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Biodatorikas profesoram Teo Krejam piemīt apbrīnojamas spējas saskatīt 
likumsakarības tur, kur citi redz tikai haosu. Kad mīklainos apstākļos tiek noslepkavota Kreja 
bijusī studente un viņš kļūst par vienu no aizdomās turamajiem, profesors sāk pētīt nozieguma 
detaļas. Viņa atklājumi ir satraucoši, un tie ir klajā pretrunā ar policijas versiju. Riskējot ar savu 
dzīvību, Teo Krejs sāk dzīt pēdas slepkavam, kurš, pēc likumsargu domām, nemaz neeksistē.

UDK	 821.111-312.4

821.111(73)  Amerikāņu literatūra

Kopkataloga Id: 000930022
Bahs, Ričards. Kaija, vārdā Džonatans Livingstons : pilns izdevums / Ričards 
Bahs ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; vāka un grāmatas dizains: 
Aigars Truhins ; redaktore Marika Taube. — 3., papildinātais izdevums. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2019]. — 93, [2] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Oriģinālnosaukums: 
Jonathan Livingston Seagull. — ISBN 978-9934-0-8108-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Romantisks stāsts par kaiju, kas vēlējās iemācīties lidot ātrāk, augstāk un 
tālāk nekā citi. Protams, grāmata jau nav par putniem, bet par mums. Tā atklāj tos slēptos, īpašos 
sapņus, ko dziļi sirds dziļumā glabā katrs no mums — par iespēju sasniegt iekšējo brīvību, sajūtu 
par dzīves jēgas esību, iegūt plašu skatījumu un izpratni par pasauli, nepārtrauktu kustību ceļā uz 
pilnību. Kopā ar Džonatanu mēs saprotam, ka šajā pasaulē nav nekā neiespējama, viss ir atkarīgs 
tikai no gara spēka un mērķtiecības.

UDK	 821.111(73)-3

Kopkataloga Id: 000930053
Birkerts, Svens. Esejas / Svens Birkerts ; sastādījis un no angļu valodas tulkojis 
Vilis Kasims ; literārais redaktors Arturs Hansons ; māksliniece Anna Aizsilnie-
ce. — Rīga : Neputns, [2019]. — 237 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Oriģinālnosau-
kums: Essays. — ISBN 978-9934-565-63-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Svena Birkerta latviski izdotajā darbu izlasē pārstāvēti divi pēdējie eseju krā-
jumi: „The Other Walk” (Cita pastaiga, 2011) un „Changing the Subject: Art and Attention in the In-
ternet Age” (Mainām tēmu: māksla un uzmanība interneta laikmetā, 2015). Birkerta eseju pieejas 
stils ir izplatīts ASV, tajās tiek runāts par sarežģītiem jautājumiem, bet caur personisku prizmu, 
koncentrējoties uz kādu atsevišķu epizodi, izmantojot to kā lēcu, caur ko tiek skatīta problēma. 
Grāmatu papildina īpaši tai sarakstīts autora priekšvārds un pēcvārds. Pēcvārdā viņš raksta par 
savām attiecībām ar tēvu, arhitektu Gunāru Birkertu. Izrādās, attiecības jaunības gados nav biju-
šas iepriecinošas, jo tēvs nav bijis iepriecināts ar dēla aizraušanos ar literatūru.

UDK	 821.111(73)-4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000930777
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000929690
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000930022
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000930053
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821.113.6  Zviedru literatūra

Kopkataloga Id: 000930436
Vīslandere, Juja. Mūmamma kāpj kokā / Juja Vīslandere, Svens Nūrdkvists ; pēc 
Jujas un Tūmasa Vīslanderu idejas ; no zviedru valodas tulkojusi Dace Deniņa ; 
redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 101, [1] lpp. : ilustrāci-
jas ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Mamma Mu klättrar i träd. — ISBN 978-9934-
0-8139-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Bērnu tik ļoti iemīļotā Mūmamma ir atgriezusies jaunā grāmatā ar desmit 
aizraujošiem stāstiem! Ko interesantu šoreiz dara Mūmamma un viņas draudzene Vārna? Mū-
mamma nolemj iemācīties kāpt kokā, un Vārnai neatliek nekas cits kā viņu atbalstīt. Taču tas nav 
tik vienkārši, kā no malas izskatās…

UDK	 821.113.6-93-32

Kopkataloga Id: 000930432
Vīslandere, Juja. Mūmamma svin Vārnas dzimšanas dienu / Juja Vīslandere, 
Svens Nūrdkvists ; no zviedru valodas tulkojusi Dace Deniņa ; redaktore Daina 
Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 51, [1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Ori-
ģinālnosaukums: Mamma Mu firar kråkan. — ISBN 978-9934-0-8143-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vai zināt, kā Mūmamma iepazinās ar Vārnu? Nē? Tad izlasiet Jujas Vīslande-
res komiksu grāmatu ar krāšņām, asprātīgām Svena Nūrdkvista ilustrācijām. Grāmatā iekļauti 
vēl trīs citi stāsti par neparasto govs un vārnas draudzību: „Govju zoo”, „Atkritumu mašīna” un 
„Saulriets”. — Vai tad tev nebūs dzimšanas dienas ballītes, Vārna? — Protams, man būs dzimša-
nas dienas ballīte! Īsta vārnu ballīte! Atlidos visas vārnas un arī dažas žagatas. Tortes, dāvanas, 
baloni! Un mūzika! Jā!

UDK	 821.113.6-93-32+82-312.5:741

821.161.1  Krievu literatūra

Kopkataloga Id: 000930796
Kuzmins, Mihails. Tīkli = Сети / Mihails Kuzmins ; atdzejotāji: Einārs Pelšs, 
Kārlis Vērdiņš ; krievu teksta redaktors Aleksandrs Zapoļs ; redaktors un priekš-
vārda tulkotājs latviešu valodā Jānis Elsbergs ; māksliniece Anna Aizsilniece ; 
Dmitrija Kuzmina priekšvārds. — Rīga : Neputns, [2019]. — 335 lpp. : portrets ; 
16 cm. — Teksts paralēli latviešu un krievu valodā, tulkots no krievu valodas. — 
Oriģinālnosaukums: Сети. — ISBN 978-9934-565-66-3 (iesiets).
UDK	 821.161.1-1=030.161.1=174

Kopkataloga Id: 000930388
Slāvu lasījumi = Славянские чтения = Slavic Readings / galvenā redaktore A. 
Stankeviča ; Daugavpils Universitātes Rusistikas un slāvistikas katedra. — Dau-
gavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2018.

XII [12]. — 298 lpp. ; 20 cm. — „ISSN 1407-7817”—Titullapas otrā pusē. — Bib-
liogrāfija rakstu beigās. — Teksts krievu, angļu un poļu valodā, kopsavilkumi 
angļu valodā; saturs paralēli latviešu, krievu un angļu valodā. — ISBN 978-
9984-14-859-5 (brošēts).

UDK	 821.161.1.09(082)+811.16’24(082)

Kopkataloga Id: 000930499
Taja Teika. Квадратик солнца : мысли в ритмах / Taja Teika ; рисунки (грин-
тайгеры) автора. — Rīga : [Tatjana Ščerbina], 2019. — 182 lpp. : ilustrācijas ; 
25 cm. — ISBN 978-9934-19-788-8 (iesiets).
UDK	 821.161.1-1(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000930436
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000930432
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000930796
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000930388
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000930499
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Kopkataloga Id: 000929314
Бородин, Василий. машенька : стихи и опера 2013-2018 гг. / Василий Боро-
дин ; редактор проекта Дмитрий Кузьмин ; дизайн обложки: Олег Пащен-
ко. — [Ozolnieki] : Literature Without Borders, [2019]. — 51 lpp. ; 21 cm. — (По-
эзия без границ. Русская серия ; [13]). — Dzejoli uz 4. vāka latviski atdzejojis 
Einārs Pelšs. — ISBN 978-9934-8708-7-3 (brošēts).
UDK	 821.161.1-1+821.161.1-293

Kopkataloga Id: 000929324
Горалик, Линор. всенощная зверь : стихи / Линор Горалик ; редактор про-
екта Дмитрий Кузьмин ; дизайн обложки: Олег Пащенко. — [Ozolnieki] : Li-
terature Without Borders, [2019]. — 47 lpp. ; 21 cm. — (Поэзия без границ. Рус-
ская серия ; [12]). — Dzejoli uz 4. vāka latviski atdzejojis Einārs Pelšs. — ISBN 
978-9934-8708-8-0 (brošēts).
UDK	 821.161.1-1

Kopkataloga Id: 000928319
Тынянова, Лидия. Из воспоминаний детства = No bērnības atmiņām / Ли-
дия Тынянова ; составитель Т. Синельникова ; перевод О. Романова. — Ре-
зекне : [Резекненский центр культуры и туризма], 2019. — 59 lpp. : faksimili, 
ilustrācijas, portreti ; 23 cm. — Teksts latviešu un krievu valodā, tulkots no krievu 
valodas.
UDK	 821.161.1-94=030.161.1=174

821.174  Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 000927985
Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā : rakstu krājums = Cur-
rent Issues in Research of Literature and Culture : conference proceedings volu-
me / redakcijas kolēģija: Dr.philol. Edgars Lāms (atbildīgais redaktors), Dr.philol. 
Zanda Gūtmane, Dr.habil.philol. Benedikts Kalnačs [un vēl 10 redaktori] ; redak-
tores: Anita Helviga un Sigita Ignatjeva ; priekšvārds: Edgars Lāms ; priekšvārdu 
angļu valodā tulkojis Renārs Voicehovičs ; vāka dizains: Uldis Baltutis ; Liepājas 
Universitāte. Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte, Kurzemes Humanitārais 
institūts. — Liepāja : LiePA, 2019.

24. — 320 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Redaktori arī: 
Dr.philol. Ieva Kalniņa, Dr.habil.philol. Juris Andrejs Kastiņš, Dr.philol. Anda 
Kuduma, Dr.phil. Skaidrīte Lasmane, Dr.phil. Liene Lauska, Dr.philol. Ilze Sti-
kāne, Dr.philol. Rita Treija u.c. — Virstitulā arī: LU Literatūras, folkloras un 
mākslas institūts, Lietuviešu literatūras un folkloras institūts. Vītauta Dižā 
universitāte. — „ISSN 2500-9508”—Titullapā. — Bibliogrāfija rakstu beigās 
un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu un angļu valodā.

UDK	 821.174.09+82.09+39(=174)

Kopkataloga Id: 000930159
Berķis, Uldis. Mīlestības saldais lāsts : stāsts / Uldis Berķis ; redaktore, vāka 
dizains: Agnese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2019. — 70 lpp. ; 20 cm. — 
ISBN 978-9934-558-81-8 (iesiets).
UDK	 821.174-34

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000929314
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000929324
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000928319
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927985
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000930159
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Kopkataloga Id: 000930174
Bisenieks, Kārlis. Ar mugursomu / Kārlis Bisenieks (Akmens) ; Zigurda Kalma-
ņa ievadvārdi. — Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 2019. — 159 lpp. : faksimili, 
ilustrācijas, portreti ; 23 cm. — ISBN 978-9934-513-33-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā „Ar mugursomu” apkopots valcēnieša Kārļa Bisenieka (literārais 
pseidonīms — Akmens) ģimenē saglabātais literārais mantojums — dzejoļi, biogrāfiskie tēloju-
mi, stāsti, esejas un literārās pasakas. Visus viņa darbus raksturo īpaša, personīga attieksme pret 
aprakstīto tēmu, konkrēti tēlu raksturojumi.

UDK	 821.174-94+821.174-34+821.174-1

Kopkataloga Id: 000930486
Caune, Ausma. Ugunskurs : dzeja / Ausma Caune ; Santa Duda, vāka dizains. — 
[Rīga] : Iedvesmas grāmata, [2019]. — 47 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-550-33-1 
(iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000930146
Dambis, Egils. Domu karuselis : dzeja / Egils Dambis ; teksta redaktore un vāka 
dizains: Agnese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2019. — 252 lpp. ; 20 cm. — 
ISBN 978-9934-558-30-6 (brošēts).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000930372
Felkere, Anete. Zēns, meitene, internets un gadījums / Anete Felkere, Andris 
Marts ; Māris Baumanis, zīmējumi ; Lilija Rimicāne, vāka noformējums. — Rīga : 
Avots, [2019]. — 127, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Romāns „Zēns, meitene, in-
ternets un gadījums” ir fantastikas žanra romānu triloģijas „Neparastā misija” 2. 
daļa. — ISBN 978-9934-534-86-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Romāna notikumi risinās pēc pirmā Kosmiskā sūtņa Kristapa atgriešanās 
uz savas dzimtās planētas. Zemes iedzīvotāji, zinot par citu Kosmisko civilizāciju eksistenci, sāk 
gatavoties uzņemšanai Lielajā Kosmiskajā Brālībā. Lai novērotu, kā notiek šī sagatavošanās, uz 
Zemi no Gulbja zvaigznāja planētas tiek nosūtīti divi citi novērotāji. Viņus sauc Elza un Maikls. 
Šobrīd viņi ir tikai 16 gadus veci pusaudži.

UDK	 821.174-93-3+821.174-312.9

Kopkataloga Id: 000930264
Gaisma tumsā : kristīgās dzejas izlase / Osvalds Bambis, Ginta Freivalde, Ziedī-
te Kalna, Dzidra Melnudre, Māra Timma ; vāka dizains: Agnese Piļāne. — Rīga : 
Ezerrozes grāmatas, 2019. — 140 lpp. : ilustrācija ; 20 cm. — ISBN 978-9934-558-
83-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Kad tumsa mijas ar gaismu, tā jaunu pasauli manā priekšā rada. Tīras, dieviš-
ķas gaismas pasauli. Es zinu, ka tāda ir. Es zinu ceļu uz turieni. Es zinu, ka tur būšu.

UDK	 821.174-141(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000930174
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000930486
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000930146
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000930372
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000930264
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Kopkataloga Id: 000929748
Grīziņš, Jānis. Vārnu ielas republika / Jānis Grīziņš ; redaktore Antra Vagnere ; 
mākslinieks Edgars Ozoliņš ; Irēnas Žgutas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2019]. — 245, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — (Lasītprieks!, ISSN 1407-3730). — 
Resursā norādīts iepriekšējā izdevuma ISBN. — ISBN 9789934024153 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Ne visiem bērniem ir nodibināta sava republika. Šiem ir. Vārnu ielas republi-
kāņi par teritorijām nemitīgi karo ar indiāņiem, kas patiesībā kaimiņu ielas bērni vien ir. Bet, kad 
viņu vecāki iesaistās 1905. gada revolūcijā, arī republikāņi nevar stāvēt malā.

UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 000930248
Jankovičs, Juris. Trapped in Siberia : a diary of deportation and despair 1941-
1943 / Juris Jankovičs ; translated from the Latvian by Amanda Jātnieks. Surviving 
Siberia : a chronicle of tenacity and persistence / Juris Jankovičs ; translated from 
the Russian by Ināra Penēze ; editor, historical introduction and foreword: Val-
ters Nollendorfs ; English text editor Roberts Līsmanis ; cover and book design: 
Andris Leja ; Latvijas Okupācijas muzeja biedrība. — Talsi : APL ; [Rīga] : Latvi-
jas Okupācijas muzejs, 2019. — 527 lpp. ; faksimili, ilustrācijas, kartes ; 21 cm. — 
Teksts angļu valodā, pirmais darbs tulkots no latviešu valodas, otrais — no krievu 
valodas. — Tulkots no: Перекрестки упорства. — Oriģinālnosaukumi: Skorpio-
na slazdā, Spīta krustcelēs. — ISBN 978-9934-513-30-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Skorpionu slazdā” ir dienasgrāmata, kas sniedz vērtīgu dokumentāciju par 
izvešanas gadu notikumiem no jaunekļa viedokļa skatoties. Diendienā, sīki aprakstot notikumus, 
viņš piemin ikdienišķas sarunas ar līdzgaitniekiem un sazināšanās iespējas ar ārējo pasauli, ie-
skaitot tikšanos ar latviešiem. Viņš arī pierakstījis, kur vairāki latvieši ir izmetināti, atstāstot viņu 
likteņus. Savukārt „Spīta krustceles” nav dienasgrāmata. Tā ir Jura Jankoviča autobiogrāfija. Taču 
arī šai grāmatai piemīt dienasgrāmatas precizitāte un līdz ar to augsta dokumentāla un ticamības 
vērtība.

UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 000930219
Latvijas oļi : veltījums Latvijai un Latvijas novadiem / redaktore, vāka dizains: 
Agnese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2019.

II [2]. — 188 lpp. ; 21 cm. — Autori: Ingrīda Aizupe, Osvalds Bambis, Uldis Ber-
ķis, Lidija Bērze, Aija Celma, Vilnis Emsiņš, Linda Galiņa, Kitija Lūcija Gristi-
ņa, Jans Ikes, Edvīns Jansons, Ilze Jackēviča-Voitkeviča, Ziedīte Kalna, Rihards 
Kalnmals, Lāsma Krama, Irēna Krastiņa, Monta Krūmiņa, Henita Kupjanska, 
Anna Lankovska, Laura Lūciņa, Dzidra Mintika, Mejs Na, Ieva Puzirevska, 
Iveta Reinsone, Līga Skriaba, Aina Stankēviča, Māra Šnē, Silvija Šterna, Astra 
Tomsone, Sandra Vanaga, Inta Zaļuma. — ISBN 978-9934-558-79-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Māte Latvija, man piedzimt lemts šeit, starp tavām baltajām ievām un de-
besīm zilām, kur Baltijas jūra mierīga šalc. Izaugt šeit, starp tavām staltajām priedēm un skaid-
rajiem avotiem, kur dzīva vēl skan latviešu valoda. Dzīvot šeit, starp tavu silu viršiem un ozolu 
gatvēm. Mīlēt šeit, starp rudens lietiem un baltām kupenām, ziliem vizbuļiem un sārtām kļavla-
pām…

UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000930052
Lāce, Elīna. Tas brīdis, kad… : nātru pinums 12 nodaļās / Elīna Lāce, teksts un 
ilustrācijas. — [Talsi] : Aleksandra Pelēča lasītava, 2018. — 254, [1] lpp. : ilustrāci-
jas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-513-34-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Tas brīdis, kad veikala ejas otrā galā ieraugi vīrieti, kurš tev nav vienaldzīgs, 
kuram tu neesi vienaldzīga, bet ar kuru tu nekad nebūsi kopā, un jūs to abi zināt. Divas sekundes 
jūs skatāties katrs no sava ejas gala, cenšoties izcīnīt iekšēju cīņu sevī un vienam ar otru par to, 
vai jums ir jāsatiekas. Divas sekundes, un viņš sper soli, un tu sper soli…

UDK	 821.174-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000929748
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000930248
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000930219
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000930052


Latvijas jaunākās grāmatas 2019 Nr. 7, 1.–15. aprīlis

35

Kopkataloga Id: 000928535
Literatūra un reliģija : rakstu krājums / sastādītāja un zinātniskā redaktore 
Dr.philol. Ieva Kalniņa ; redkolēģija: Māra Grudule, Ieva E. Kalniņa, Ojārs Lāms, 
Gita Bērziņa ; literārā redaktore Ruta Puriņa ; angļu teksta redaktore Andra Dam-
berga ; vācu teksta redaktore Mudīte Smiltēna. — Rīga : Latvijas Universitātes 
Akadēmiskais apgāds, [2018].

Svētie un grēcinieki. — 1 tiešsaistes resurss (162 lp., PDF) : faksimili, ilustrā-
cijas ; 5,28 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs un atsevišķu rakstu beigās. — Teksts latviešu, vācu un 
angļu valodā, kopsavilkumi angļu un latviešu valodā, ievads paralēli latviešu 
un angļu valodā. — ISBN 9789934183843 (kļūda).

UDK	 821.174.09+82.09

Kopkataloga Id: 000930165
Medvedjeva, Dzidra. Sirdspukstu stāsti : dzeja / Dzidra Medvedjeva, teksts, vāka 
dizains, mākslinieciskais noformējums. — [Latvija] : [Autorizdevums], 2018. — 
198 lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. — ISBN 978-9934-558-41-2 (brošēts).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000916704
Račs, Guntars. Reiz Ziemassvētkos… / Guntars Račs ; mākslinieciskais noformē-
jums: Guntars Ošenieks. — Rīga : MicRec, [2018]. — 71 lpp. ; 16 cm + CD. — CD: 
Ziemassvētku dziesmas un instrumentālie pavadījumi. — ISBN 978-9934-8734-
2-3 (iesiets) ; ISBN 9789934873409 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Dzejnieks un mūziķis Guntars Račs vienā grāmatā apkopojis daudzu gadu 
laikā rakstītos, kā arī jaunus, īpaši šim izdevumam radītus Ziemassvētku dzejolīšus. Lai būtu 
jautrāk, pievienojis arī daudzu populāru Ziemassvētku dziesmu vārdus. Grāmatas pircēji saņem 
dāvanā CD, kurā atradīs populāras dziesmas ar Guntara Rača vārdiem, kā arī šo dziesmu instru-
mentālos pavadījumus (fonogrammas).

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000929410
Reinbergs, Māris. Aiz sidraba šķidrauta… : sirreāls stāsts dzejā / Māris Rein-
bergs, Sarma Upesleja ; redaktore Silvija Ģibiete ; gleznotājs Jānis Rudaks ; di-
zainers Uldis Baltutis. — Liepāja : LiePA, 2019. — 127 lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. — 
ISBN 978-9934-569-54-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  M. Reinbergs un S. Upesleja pabeiguši darbu pie savām naksnīgajām saru-
nām, kas ir jau otrais kopīgi rakstītais dvēseļu dialogs internetā. Pirmais — likteņa proza dzejā 
„Tik tuvu tev” izdots 2011. gadā. Grāmatā Sargeņģelim dots vārds Aspazija. Sarmai Upeslejai tā ir 
tuvā un saprotamā Dvēsele. Kā izdevies autoru dzejas dialogs, jāvērtē lasītājiem.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000930593
Švarca, Sandra. Gliemezis uz rīta takas : romāns / Sandra Švarca ; redakto-
re Dzintra Zālīte ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains. — Rīga : Latvijas Mediji, 
[2019]. — 191, [1] lpp. ; 20 cm. — (Vakara romāns ; 2019/4 (238)). — ISBN 978-
9934-15-573-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Dzīvē bieži vien viss ir savstarpēji saistīts. Arī romāna galveno varoņu dzīve 
cieši savijusies — gan Andreja, kurš dēkas dēļ zaudējis mīļoto sievu un dēlu, gan Kārļa, kurš 
sagandējis dzīvi, jaunības maksimālismā labprātīgi piesakoties dienestam Afganistānā, gan po-
pulārās dziedātājas Alises liktenis, kura iepazīstas ar narkomāni Liju un uzņemas rūpes par viņas 
bērnu. Mīlestība, kaislība, nodevība, vilšanās, piedošana, sapņi un cerība ir visu romānā iesaistīto 
varoņu pavadoņi.

UDK	 821.174-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000928535
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000930165
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916704
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000929410
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000930593
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Kopkataloga Id: 000930483
Tirza, Nora. Force majeure = Nepārvaramā vara : dzeja / Nora Tirza ; vāka nofor-
mējums: Rihards Freijs ; priekšvārda autors Normunds Treijs. — Rīga : NT2015, 
2019. — 100, [3] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — „Autores novēlotas pašcenzūras 
rezultātā grāmatā iztrūkst 63.-66. lpp. un attiecīgi arī trīs dzejoļi!”—Izdevuma 
beigās. — Teksts latviešu valodā, atsevišķi dzejoļi slovāku, angļu un krievu valo-
dā. — ISBN 978-9934-8580-8-6 (iesiets).
UDK	 821.174-1

82–93  Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Kopkataloga Id: 000930304
Dambo / tulkojis Edvīns Raups ; redaktore Linda Kalna ; Disney. — Rīga : Egmont 
Publishing, [2019].

Zilonēns, kurš prata lidot : stāsts miedziņam. — 16 lpp., 2 lp. uzlīmes : ilustrā-
cijas ; 18 cm. — (Stāsts miedziņam). — Tulkots no angļu valodas. — Oriģināl-
nosaukums: Dumbo. Sticker Fun. — ISBN 978-9934-16-660-0 (brošēts).

UDK	 82-93-32

Kopkataloga Id: 000930300
Ledus sirds / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Linda Kalna ; Disney. — Rīga : 
Egmont Publishing, [2019].

Arendelas spoks : stāsts miedziņam. — 16 lpp., 2 lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 
18 cm. — (Stāsts miedziņam). — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosau-
kums: Frozen. Ghost of Arendelle. — ISBN 978-9934-16-629-7 (brošēts).

UDK	 82-93-32

Kopkataloga Id: 000930306
Vinnijs Pūks / tulkojusi Linda Kalna ; Disney. — Rīga : Egmont Publishing, [2019].

Draugi no sirds : stāsts miedziņam. — 16 lpp., 2 lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 
18 cm. — (Stāsts miedziņam). — „Based on the „Winnie the Pooh” works by 
A.A. Milne and E.H. Shepard”—Iespiedziņās. — Tulkots no angļu valodas. — 
Oriģinālnosaukums: Winnie the Pooh. Sweetest Friends. — ISBN 978-9934-
16-645-7 (brošēts).

UDK	 82-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000930483
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000930304
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000930300
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000930306
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9  ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

904  Vēsturisko laikmetu materiālās kultūras liecības

Kopkataloga Id: 000930357
Dumpe, Baiba. Turaidas pils 10.-19. gadsimta keramikas trauki : katalogs = Ce-
ramics Vessels at Turaida castle in the 10th-19th centuries : catalogue / teksts: 
Baiba Dumpe, Alise Gunnarsone, Ieva Ose ; foto: Nauris Dainis, Baiba Dumpe, Ali-
se Gunnarsone, Agris Tabaks ; zīmējumi: Anda Bērziņa, Baiba Dumpe, Alise Gun-
narsone ; tulkojums angļu valodā: Eva Eihmane, Alise Gunnarssone ; redaktores: 
Ināra Stašulāne (latviešu valodā), Antra Legzdiņa (angļu valodā) ; mākslinieks 
Andris Nikolajevs ; ievada autore Ieva Ose ; Turaidas muzejrezervāts. — Rīga : 
Zinātne, [2019]. — 223 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, plāni, tabulas ; 25 cm. — 
Priekštitullapā: Turaidas muzejrezervāts. — Turaidas muzejrezervāta septītais 
katalogs tematiskajā sērijā par arheoloģiskās kolekcijas senlietām. — Bibliogrā-
fija: 215.-223. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, tulkots no latviešu valo-
das. — ISBN 978-9934-549-78-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Izdevums sastāv no ievada, trim nodaļām un kataloga. Grāmatā informācija 
publicēta latviešu un angļu valodā. Katalogā ietvertās senlietas — keramikas trauku fragmen-
ti — iegūtas Turaidas pils arheoloģisko izrakumu laikā no 1976. līdz 2000. gadam. Tās pārstāv 
māla izstrādājumus, raksturojot pilī izmantotās keramikas daudzveidību, kas Turaidas pilī lietota 
apmēram tūkstoš gadu garumā. Izrakumi veikti arheologa profesora Jāņa Graudoņa vadībā.

UDK	 904(474.362)+666.641/647(474.362)

929  Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi

Kopkataloga Id: 000930037
Priedīte, Guntis. Skalbergu dzimtas leģendas / Guntis Priedīte, Atis Priedītis, 
Kaspars Skalbergs ; grafika: Aida Skalberga, Atis Priedītis. — Rīga : Ezerrozes 
grāmatas, 2019. — 91, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 29 cm. — ISBN 978-
9934-558-82-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šajā grāmatā ir apkopoti divu Skalbergu dzimtas pārstāvju stāsti un leģen-
das. Rakstot šo grāmatu, ir uzzināts arī par citiem dzimtas pārstāvjiem. Lai gan pagaidām nav 
izdevies noskaidrot precīzu radniecības pakāpi, ir ticams pieņēmums, ka visi Latvijas Skalbergi 
ir radinieki. Iespējams, ka visas dzimtas pirmsākums ir bijusi leģendārā meitene no Zviedrijas 
ciema ar nosaukumu Skalberg.

UDK	 929.5(474.3)

94(474.3)  Latvijas vēsture

Kopkataloga Id: 000930384
Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. Vēsture: avoti un cilvēki = 
History: Sources and People / redkolēģija: Irēna Saleniece (atbildīgā redaktore), 
Aleksandrs Ivanovs, Ēriks Jēkabsons [un vēl 9 redaktori] ; literārās redaktores: 
Jana Butāne-Zarjuta, Sandra Meškova, Gaļina Sirica ; Daugavpils Universitāte. — 
Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2019.

XXII [22]. — 335, [1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 22 cm. — 
(Vēsture: avoti un cilvēki = History: Sources and People, ISSN 1691-9297). — 
Redaktori arī: Tatjana Kuzņecova, Ilgvars Misāns, Henrihs Soms, Vitālijs Šal-
da, Juris Urtāns u.c. — „ISSN 1691-9297”—Iespiedziņās. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu, angļu un krievu valodā, 
kopsavilkumi latviešu vai angļu valodā.

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

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000930357
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000930037
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000930384
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Redaktores: Ilva Āķe ilva.ake@lnb.lv
 Rita Dzvinko rita.dzvinko@lnb.lv
Maketētāja: Anita Rašmane anita.rasmane@lnb.lv

Kopkataloga Id: 000929850
Kalniete, Sandra. Con zapatos de fiesta… en las nieves de Siberia / Sandra Kal-
niete ; text editor Maria Maestro ; translated by Jānis Kleinbergs ; cover designer 
Agnese Čemme ; Gulag map by Ļevs Domburs, Ruta Ozoliņa. — [Ķekava] : Pub-
licētava, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) : faksimili, ģenealoģiskā tabula, 
ilustrācijas, kartes, portreti ; 15,93 MB. — Bibliogrāfija piezīmēs. — Teksts spāņu 
valodā, tulkots no latviešu valodas. — Oriģinālnosaukums: Ar balles kurpēm Si-
bīrijas sniegos. — ISBN 978-9984-899-71-8 (ePUB).

A n o t ā c i j a :  Sandras Kalnietes dzimtas stāstā „Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos” atai-
notas Kalnietes ģimenes vēstures traģiskākās lappuses — izsūtījums uz Sibīriju. S. Kalnietei bija 
četri gadi un seši mēneši, kad ģimene atgriezās Latvijā no izsūtījuma. Īsto Sibīriju viņa iepazina 
no savu vecāku un viņu draugu stāstījumiem, kas šķita kā baisas pasakas, kurās darbojās ļauni 
briesmoņi un labie varoņi izturēja pārbaudījumus, par balvu saņemdami atļauju atgriezties Lat-
vijā. Patiesību S. Kalniete saprata vēlāk, būdama pieaugusi.

UDK	 94(474.3)”1941”-054.74(093.3)+323.28(47+57)(093.3)

https://lnb.lv/
https://www.facebook.com/lnb.lv
https://twitter.com/lnb_lv
https://www.instagram.com/lnblv/
https://www.youtube.com/channel/UCorC9b7jIZFJDx8j9QA04JA
https://lnb.lv/lv/izdevejdarbibas-statistika/krajums-latvijas-izdevejdarbibas-statistika
https://lnb.lv/lv/izdevejiem/latvijas-jaunakas-gramatas
https://lnb.lv/lv/izdevejiem/nacionalas-bibliografijas-raditajs-periodikas-raditajs
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000929850
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