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0  VISPĀRĪGĀ NODAĻA

004  Datorzinātne un datortehnoloģija. Skaitļošana.  
Datu apstrāde

Kopkataloga Id: 000930567
Kodors, Sergejs. Ievads prasību inženierijā / Sergejs Kodors ; recenzenti: Dr.ing.
sc. Pēteris Grabusts, Dr.ing.sc. Imants Zarembo ; redaktore Vita Ansone. — Rē-
zekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (68 lp., 
PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 2,41 MB. — Bibliogrāfija: 26. lp. — ISBN 
978-9984-44-226-6 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Metodoloģijas un modelēšanas valodas ir tikai izstrādātāja darba instrumen-
ti. Pārzinot un spējot savlaicīgi un efektīvi pielietot tos, viņš var radīt vēlamo sistēmu. Turklāt 
efektīva sistēmas izstrādāšana paredz ne tikai teicama gala rezultāta sasniegšanu, bet arī iegul-
dīto līdzekļu, darba un laika apjoma lietderīgu izmantošanu. Šīs grāmatas mērķis ir nevis iemācīt 
viennozīmīgi „pareizus” programmatūras prasību noteikšanas, aprakstīšanas un dokumentēša-
nas paņēmienus, bet dalīties pieredzē, lai topošais programmētājs spētu izveidot pamatu tālākai 
personīgai attīstībai un stimulētu labas prakses apgūšanu.

UDK	 004.41(075.8)

Kopkataloga Id: 000938648
Minecraft. Būvēsim! / sarakstījusi Stefānija Miltone ; Džo Boldera māksliniecis-
kais noformējums ; Raiena Mārša ilustrācijas ; tulkojusi Diāna Alksne ; redaktore 
Antra Jansone ; Mojang. — Rīga : Egmont Publishing, [2019].

Piedzīvojums atrakciju parkā. — 63 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Oriģinālno-
saukums: Minecraft: Let’s Build! Theme Park Adventure. — ISBN 978-9934-
16-644-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā uzzināsi, kā „Minecraft” vidē būvēt dažādas atrakcijas — gan kla-
sisko karuseli un spoku māju, gan satraucošu braucienu pa krācēm un baisus paralēlo dimensiju 
kalniņus. Ja sekosi grāmatas ieteikumiem, drīz vien tev būs vesels izklaides parks, kurā varēsi 
izpriecāties ar draugiem!

UDK	 004.9:794(02.053.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000930567
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938648
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Kopkataloga Id: 000938651
Minecraft iesācējiem : kā spēlēt — soli pa solim / sarakstījusi Stefānija Milto-
ne ; redaktors Nīls Kellijs ; Medoksa Filota un Ričarda Halla mākslinieciskais no-
formējums ; Raiena Mārša ilustrācijas ; tulkojusi Diāna Alksne ; redaktore Antra 
Jansone ; Mojang. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. — 63 lpp. : ilustrācijas ; 
30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Minecraft: for Begin-
ners. — ISBN 978-9934-16-630-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Trūkst pieredzes „Minecraft” spēlē? Tad šī grāmata ir tieši tas, kas vajadzīgs, 
lai iepazītu „Minecraft” pasaules „Bedrock” versiju. Vienkāršie, izsmeļošie norādījumi palīdzēs 
izdzīvot bīstamajā Virszemē. Tu iemācīsies iegūt materiālus, darināt rīkus, atrast pārtiku, būvēt 
pajumti un kalt bruņas. Grāmata sniegs daudz padomu un informācijas par dzīvniekiem, bries-
moņiem un interesantām vietām — sākot no govīm un krīperiem, beidzot ar ciematiem un pa-
zemes raktuvēm.

UDK	 004.9:794(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000938583
Petroviča, Sintija. Implementation of the Pedagogical Module in the Emotio-
nally Intelligent Tutoring System : summary of the doctoral thesis / Sintija Pet-
roviča ; scientific supervisor Dr.sc.ing., Dr.paed. Alla Anohina-Naumeca ; official 
reviewers: Dr.habil.sc.ing. Zigurds Markovics, Dr.sc.ing. Arnis Cirulis, Dr. Ginevra 
Castellano ; Riga Technical University. Faculty of Computer Science and Infor-
mation Technology. Institute of Applied Computer Systems. — Riga : RTU Press, 
2019. — 56 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 25 cm. — Ziņas par autori: uz 4. 
vāka. — Bibliogrāfija: 52.-56. lpp. — ISBN 978-9934-22-287-0 (brošēts).
UDK	 004.89:37(043)+004.89(043)+37.091.33:004(043)

Kopkataloga Id: 000938587
Petroviča, Sintija. Pedagoģiskā moduļa realizācija emocionāli intelektuālā mā-
cību sistēmā : promocijas darba kopsavilkums / Sintija Petroviča ; zinātniskā va-
dītāja Dr.sc.ing., Dr.paed. Alla Anohina-Naumeca ; oficiālie recenzenti: Dr.habil.
sc.ing. Zigurds Markovičs, Dr.sc.ing. Arnis Cīrulis, Dr. Ginevra Castellano ; Rīgas 
Tehniskā universitāte. Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte. Lie-
tišķo datorsistēmu institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 55 lpp. : ilus-
trācijas, shēmas, tabulas ; 25 cm. — Ziņas par autori: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 
51.-55. lpp. — ISBN 978-9934-22-285-6 (brošēts).
UDK	 004.89:37(043)+004.89(043)

Kopkataloga Id: 000938581
Petroviča, Sintija. Pedagoģiskā moduļa realizācija emocionāli intelektuālā mā-
cību sistēmā : promocijas darbs / Sintija Petroviča ; zinātniskā vadītāja Dr.sc.ing., 
Dr.paed. Alla Anohina-Naumeca ; Rīgas Tehniskā universitāte. Datorzinātnes un 
informācijas tehnoloģijas fakultāte. Lietišķo datorsistēmu institūts. — Rīga : RTU 
Izdevniecība, 2019. — 201 lpp., 53 nenumurētas lpp. : diagrammas, ilustrācijas, 
shēmas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autori: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 172.-
201. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotācijas arī angļu valodā.
UDK	 004.89:37(043.3)+004.89(043.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938651
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938583
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938587
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938581
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Kopkataloga Id: 000937977
Rikters, Matīss. Hibrīda mašīntulkošana, kombinējot vairāku mašīntulkošanas 
sistēmu rezultātus : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai 
datorzinātnes nozarē, apakšnozare: datoru un sistēmu programmatūra / Ma-
tīss Rikters ; zinātniskais vadītājs Dr.sc.comp. Inguna Skadiņa ; recenzenti: Dr.sc.
comp. Ģirts Karnītis, Dr.ing.sc.comp. Maja Popoviča, Dr.sc.comp. Kairita Sirtsa ; 
Latvijas Universitāte. Datorikas fakultāte = Hybrid Machine Translation by Com-
bining Output from Multiple Machine Translation Systems : summary of doctoral 
thesis submitted for the degree of doctor of philosophy in computer science (Dr.
sc.comp.), field: computer science, subfield: software and systems engineering / 
Matīss Rikters ; supervisor Dr.sc.comp. Inguna Skadiņa ; reviewers: Dr.sc.comp. 
Ģirts Karnītis, Dr.ing.sc.comp. Maja Popović, Dr.sc.comp. Kairit Sirts ; University 
of Latvia. Faculty of Computing. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2019. — 101 lpp. : 
ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 97.-101. lpp. — Teksts latvie-
šu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās.
UDK	 004.42:004.912(043)

Kopkataloga Id: 000937970
Rikters, Matīss. Hybrid Machine Translation by Combining Output from Multip-
le Machine Translation Systems : doctoral thesis submitted for the degree of doc-
tor of philosophy in computer science (Dr.sc.comp.), field: computer science, su-
bfield: software and systems engineering / Matīss Rikters ; scientific supervisor 
Dr.sc.comp. Inguna Skadiņa ; University of Latvia. Faculty of Computing. — Riga : 
[izgatavotājs nav zināms], 2019. — 144 lp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 31 cm + 
pielikums (sējums (aptuveni 167 lp.)). — Bibliogrāfija: 134.-144. lp.
UDK	 004.42:004.912(043)

02  Bibliotēku zinātnes. Bibliotēku darbs

Kopkataloga Id: 000928997
Zalcmane, Ginta. Latvijas Nacionālās bibliotēkas elektroniskie informācijas re-
sursi: meklēšana, atlase, izguve : mācību palīglīdzeklis / autoru kolektīvs: Ginta 
Zalcmane, Agnese Pagrode, Līga Lāce, Kristīna Papule, Jānis Kreicbergs ; atbildī-
gā redaktore Ginta Zalcmane ; Latvijas Nacionālā bibliotēka. Kompetenču attīstī-
bas centrs. — Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2018. — 210 lpp. : ilustrācijas ; 
30 cm. — (Liekam puzli). — Bibliogrāfija: 207. lpp. — ISBN 978-9984-850-57-3 
(spirāliesējums).

A n o t ā c i j a :  Mācību palīglīdzeklis ir speciāli radīts un paredzēts profesionālās tālākiz-
glītības un pilnveides izglītības iestādē „Latvijas Nacionālā bibliotēka” nepastarpinātā mācību 
procesā izglītības programmā „Bibliotēku zinības” un nav paredzēts citiem mērķiem. Mācību 
līdzekļa mērķis ir sniegt informāciju par būtiskajām funkcijām un iespējām, strādājot ar visdažā-
dākajām datubāzēm — gan LNB veidotajām, gan citu institūciju tiešsaistes resursiem.

UDK	 027:004(072)+025.17(072)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000937977
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000937970
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000928997
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087.5  Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 000938657
Barbie. — Rīga : Egmont Publishing, [2019].

Meiteņu pasaule : krāsojamā grāmata ar uzlīmēm. — 24 nenumurētas lpp., 
2 lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — (Barbie). — Tulkots no angļu valodas. — 
ISBN 978-9934-16-665-5 (brošēts).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000938207
Mana bilžu vārdnīciņa / tulkojums un izdevums latviešu valodā: Zvaigzne 
ABC. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019].

Laukos. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 16 cm. — Grāmatas muguri-
ņai piestiprināts rokturītis. — Oriģinālnosaukums: Bildwörterbuch. Bauern-
hof. — ISBN 978-9934-0-8113-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ar šīs mazās bilžu vārdnīciņas palīdzību bērns jau no 12 mēnešu vecuma 
pamazām iepazīs lauku sētas iemītniekus, lauku tehniku, laukos noderīgus darbarīkus un lauk-
saimniecības produktus. Vārdnīciņai ir ērts rokturis, tādēļ to kā somiņu var ņemt visur līdzi.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000938211
Mana bilžu vārdnīciņa / tulkojums un izdevums latviešu valodā: Zvaigzne 
ABC. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019].

Mašīnas un citi braucamie. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 16 cm. — 
Grāmatas muguriņai piestiprināts rokturītis. — Oriģinālnosaukums: Bil-
dwörterbuch. Fahrzeuge. — ISBN 978-9934-0-8112-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ar šīs mazās bilžu vārdnīciņas palīdzību bērns jau no 12 mēnešu vecuma 
pamazām iepazīs daudzveidīgus transporta līdzekļus. Vārdnīciņai ir ērts rokturis, tādēļ to kā so-
miņu var ņemt visur līdzi.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000936877
Mazuļa pasaule / tulkojums un izdevums latviešu valodā: Zvaigzne ABC. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2019].

Ciemos lauku sētā. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — Oriģināl-
nosaukums: Toddler’s World: Life at the Farm. — ISBN 978-9934-0-7986-3 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šajā somiņgrāmatā mazulim atklāsies jaunu vārdu pasaule. Bērns ar prieku 
šķirstīs grāmatiņu, jo tajā ir dzīvespriecīgi un koši attēli, un pamazām iepazīs lauku sētu.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000936881
Mazuļa pasaule / tulkojums un izdevums latviešu valodā: Zvaigzne ABC. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2019].

Dosimies ceļā!. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — Oriģinālno-
saukums: Toddler’s World: on the Move. — ISBN 978-9934-0-7985-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šajā somiņgrāmatā mazulim atklāsies jaunu vārdu pasaule. Bērns ar prieku 
šķirstīs grāmatiņu, jo tajā ir dzīvespriecīgi un koši attēli, un, klausoties pieaugušo runā, viņš pa-
mazām apgūs dažādu transportlīdzekļu nosaukumus.

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938657
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938207
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938211
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000936877
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000936881
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Kopkataloga Id: 000936837
Mazuļa pasaule / tulkojums un izdevums latviešu valodā: Zvaigzne ABC. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2019].

Manas jaukās rotaļlietas. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — Oriģi-
nālnosaukums: Toddler’s World: My Lovely Toys. — ISBN 978-9934-0-7988-7 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šajā somiņgrāmatā mazulim atklāsies jaunu vārdu pasaule. Bērns ar prieku 
šķirstīs grāmatiņu, jo tajā ir dzīvespriecīgi un koši attēli, un, klausoties pieaugušo runā, viņš pa-
mazām apgūs dažādu rotaļlietu nosaukumus.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000936892
Mazuļa pasaule / tulkojums un izdevums latviešu valodā: Zvaigzne ABC. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2019].

Mani mīļie dzīvnieciņi. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — Oriģi-
nālnosaukums: Toddler’s World: My Cute Animals. — ISBN 978-9934-0-7987-
0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šajā somiņgrāmatā mazulim atklāsies jaunu vārdu pasaule. Bērns ar prieku 
šķirstīs grāmatiņu, jo tajā ir dzīvespriecīgi un koši attēli, un, klausoties pieaugušo runā, pamazām 
apgūs dažādu dzīvnieku nosaukumus.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000936895
Rekur es! : bēē bēē / [ilustrējusi] Fhiona Galloway ; tulkojums un izdevums lat-
viešu valodā: Zvaigzne ABC. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 10 nenumurētas 
lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — Oriģinālnosaukums: Peekaboo: ba ba. — ISBN 978-
9934-0-7990-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Krāsainu somiņgrāmatu sērija ar draiskiem un mīlīgiem attēliem. Grāma-
tiņas būs labs palīgs, lai mazulis sāktu atšķirt krāsas, apgūt dzīvnieku nosaukumus un uzzināt, 
kāda kuram valodiņa. Katru grāmatiņu ir ērti satvert un šķirstīt, kā arī paņemt līdzi — uz bērnu-
dārzu, pludmali vai ceļojumā.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000936899
Rekur es! : lidu lidu / [ilustrējusi] Fhiona Galloway ; tulkojums un izdevums lat-
viešu valodā: Zvaigzne ABC. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 10 nenumurētas 
lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — Oriģinālnosaukums: Peekaboo: flutter flutter. — ISBN 
978-9934-0-7991-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Krāsainu somiņgrāmatu sērija ar draiskiem un mīlīgiem attēliem. Grāma-
tiņas būs labs palīgs, lai mazulis sāktu atšķirt krāsas, apgūt dzīvnieku nosaukumus un uzzināt, 
kāda kuram valodiņa. Katru grāmatiņu ir ērti satvert un šķirstīt, kā arī paņemt līdzi — uz bērnu-
dārzu, pludmali vai ceļojumā.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000936901
Rekur es! : ņau ņau / [ilustrējusi] Fhiona Galloway ; tulkojums un izdevums lat-
viešu valodā: Zvaigzne ABC. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 10 nenumurētas 
lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — Oriģinālnosaukums: Peekaboo: meow meow. — ISBN 
978-9934-0-7992-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Krāsainu somiņgrāmatu sērija ar draiskiem un mīlīgiem attēliem. Grāma-
tiņas būs labs palīgs, lai mazulis sāktu atšķirt krāsas, apgūt dzīvnieku nosaukumus un uzzināt, 
kāda kuram valodiņa. Katru grāmatiņu ir ērti satvert un šķirstīt, kā arī paņemt līdzi — uz bērnu-
dārzu, pludmali vai ceļojumā.

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000936837
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000936892
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000936895
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000936899
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000936901
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Kopkataloga Id: 000936918
Rekur es! : zumm zumm zumm / [ilustrējusi] Fhiona Galloway ; tulkojums un 
izdevums latviešu valodā: Zvaigzne ABC. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 10 ne-
numurētas lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — Oriģinālnosaukums: Peekaboo: buzz buzz 
buzz. — ISBN 978-9934-0-7989-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Krāsainu somiņgrāmatu sērija ar draiskiem un mīlīgiem attēliem. Grāma-
tiņas būs labs palīgs, lai mazulis sāktu atšķirt krāsas, apgūt dzīvnieku nosaukumus un uzzināt, 
kāda kuram valodiņa. Katru grāmatiņu ir ērti satvert un šķirstīt, kā arī paņemt līdzi — uz bērnu-
dārzu, pludmali vai ceļojumā.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000938663
Transformers Cyberverse : krāsojamā grāmata ar uzlīmēm. — Rīga : Egmont 
Publishing, [2019]. — 24 nenumurētas lpp., 2 lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — 
Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Transformers Cyberverse. 
Power of the Spark. — ISBN 978-9934-16-663-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Sameklē savus iecienītākos krāsošanas piederumus un kopā ar Optimu Pri-
mu dodies operācijā uz planētu Zeme! Iepazīsti Kameni un drosmīgos autobotus, bet nenovērtē 
par zemu Megatronu un citus deceptikonus!

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000936918
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938663
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1  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

13  Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves metafizika. Ezotērika

Kopkataloga Id: 000939211
Segliņš, Valdis. Maģija un burvestības Senajā Ēģiptē / Valdis Segliņš ; recenzenti: 
Dr.habil.philol. Ina Druviete, Dr.habil.philol. Janīna Kursīte, Dr.hist. Andris Šnē ; 
literārais redaktors Oskars Lapsiņš ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa. — Rīga : LU 
Akadēmiskais apgāds, [2019]. — 430, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — Bibliogrāfi-
ja nodaļu beigās. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 
978-9934-18-424-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata vēsta par būtisku seno ēģiptiešu dzīvesveida un reliģiskās pārliecī-
bas daļu, kas veidojās un nostiprinājās ilgstošā aizvēsturiskā laikposmā. Maģija Senajā Ēģiptē bija 
nozīmīga ikdienas sastāvdaļa, kurā savijās nedrošība un bezspēcība dievu un zemes valdnieku, 
dabas un citu apdraudējumu priekšā, kā arī ticība pēcnāves dzīvei. Autors ir centies iespējami 
vispusīgi apskatīt seno ēģiptiešu maģiskos rituālus un burvju vārdus, saskatīt arī to trūkumus 
plašākā kontekstā un apzināt ar tiem saistītās zināšanas dažādos senvēstures posmos.

UDK	 133.4(32)+398.47(32)+251-545

159.9  Psiholoģija

Kopkataloga Id: 000938864
Berndta, Kristina. Dzīvesspēks : psihiskā pretspēka noslēpums : kur rast spēku 
pretoties stresam, depresijai un izdegšanai / Kristina Berndta ; no vācu valodas 
tulkojusi Renāte Siliņa ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārā redaktore 
Irīda Miska. — Rīga : Jumava, [2019]. — 264 lpp. : tabulas ; 20 cm. — Bibliogrāfija: 
228.-252. lpp. un rādītāji: 256.-264. lpp. — Oriģinālnosaukums: Resilienz. — ISBN 
978-9934-20-333-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Laba ziņa tiem, kuri domā, ka ir bezjēdzīgi cīnīties ar smagiem likteņa sitie-
niem, jo šajā cīņā uzvaru neesot iespējams gūt. K. Berndtas grāmatā stāstīts par psihiski spēcī-
giem cilvēkiem, kuri spējuši turpināt normālu dzīvi pēc neiedomājami smagiem pārdzīvojumiem. 
Izrādās, ka spēja pārvarēt jebkuras grūtības nav tikai pārcilvēku varā. Zinātnieki ir pētījuši šādu 
īpašību cēloņus, un šajā grāmatā apkopoti ieteikumi, kādā veidā katrs spējīgs sevī attīstīt noturī-
bu pret stresu un apkārtējās vides nelabvēlīgo ietekmi.

UDK	 159.923.2

Kopkataloga Id: 000938029
Пушкорюс, Артур. Принцип энергетического мироустройства / Артур 
Пушкорюс. — Издание второе, уточненное. — Jūrmala, Latvija : IN AVANTE 
LUX, 2019. — 263 lpp. : shēma ; 22 cm. — (Интеллектуальные десерты фе-
ликспсихологии ; I [1]). — ISBN 978-9934-8834-1-5 (iesiets).
UDK	 159.923.2

17  Morāles filozofija. Ētika. Praktiskā filozofija

Kopkataloga Id: 000938868
Tarasovs, Vladimirs. Dzīves tehnoloģija : grāmata varoņiem / Vladimirs Tara-
sovs ; no krievu valodas tulkojusi Irīda Miska ; Tonija Stroda grāmatas māksli-
nieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska. — [Rīga] : Jumava, 
[2019]. — 182, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Oriģinālnosaukums: Технология 
жизни. Книга для героев. — ISBN 978-9934-20-334-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Vladimirs Tarasovs ir oriģināls un spožs menedžmenta domātājs un skolotājs 
pēcpadomju telpā. Grāmata „Dzīves tehnoloģijas” ir gadu tūkstošu kara un valsts austrumu gud-
rības, un rietumu pārvaldes funkcionālisma eksakta un pragmatiska, tēlaina un filozofiska sintē-
ze. To var lasīt un pārlasīt katru dienu — kā katram savs ceļš ejams uz mērķi, kas lielāks par dzīvi.

UDK	 17.02

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000939211
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938864
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938029
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938868
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Kopkataloga Id: 000938050
Пушкорюс, Артур. 320 Золотых правил жизни : сокращенная версия / 
Артур Пушкорюс. — Jūrmala : IN AVANTE LUX, 2019. — 325 lpp. ; 13×7 cm. — 
(Интеллектуальные десерты феликспсихологии ; II [2]). — Grāmatas „500 
Золотых правил жизни” saīsinātā versija. — ISBN 978-9934-8834-3-9 (iesiets).
UDK	 17.02(089.3)+821.161.1-84

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938050
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2  RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 000938779
Baikovs, Guntars. Grāmatiņa par gudrību : meditācija par pirmo bausli / Gun-
tars Baikovs ; literārā redaktore Inga Lievīte ; vāka autors Arnis Grīnbergs. — [1. 
izdevums]. — Rīga : Luterisma mantojuma fonds, 2019. — 107, [1] lpp. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 105.-[108.] lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-544-34-7 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šajā grāmatā apkopotās meditācijas par pirmo bausli ir pierakstītas cerībā, 
ka tās varētu palīdzēt dziļāk iepazīt trīsvienīgo Dievu, un pirmā baušļa atziņu gaismā skaidrāk 
izprast pašiem sevi, lai kā Dieva izredzētie un mīļotie, Dieva vārda un Svētā Gara spirdzināti, mēs 
pieaugtu gan bijībā Dieva priekšā, gan patiesā gudrībā un spētu gan svētīgi aizvadīt šeit atvēlēto 
laiku, gan izcīnīt uzvaru labajā ticības cīņā.

UDK	 27-428-242.6.1

Kopkataloga Id: 000938883
Brīns, Maiks. Māceklības kultūras veidošana : kā mācekļot cilvēkus tā, kā to da-
rīja Jēzus / Maiks Brīns ; tulkotāja Vēsma Sandberga ; redaktore Līva Fokrote ; 
māksliniece Dārta Hofmane ; [ievads]: Dainis Pandars. — Rīga : Baltijas Pastorā-
lais institūts, [2019]. — 285 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (BPI bibliotēka). — Ziņas 
par autoru: [287.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Building a Discipling Culture. — 
ISBN 978-9934-8829-0-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas autors meklē atbildes uz jautājumiem par to, kāpēc draudzē vieni 
raujas, cik spēj, un bieži ir izdeguši, citi kritizē notiekošo un nav gatavi jauniem izaicinājumiem, 
bet lielais vairums draudzes locekļu nevēlas nekādas straujas pārmaiņas — ir labi tāpat. Kāpēc 
tā notiek? Kādi ir risinājumi? Kā rīkoties? Autors rod atbildes Jēzus piemērā un principos, kas ir 
noderīgi arī mūsdienu pasaulē.

UDK	 27-584.5

Kopkataloga Id: 000938767
Bušs, Vilhelms. 365 reizes Viņš : meditācijas grāmata par Dieva vārdiem katrai 
dienai visa gada garumā / Vilhelms Bušs. — 2. izdevums. — Rīga : Luterisma 
mantojuma fonds, 2019. — vi, 372 lpp. ; 21 cm. — Ziņas par autoru: v-vi lpp. — 
Resursā uzrādīts iepriekšējā izdevuma ISBN. — Svēto Rakstu rādītājs: 367.-
372. lpp. — Oriģinālnosaukums: 365 Mal Er. — ISBN 9789984753928 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Vilhelma Buša grāmata ir meditācijas par Dieva vārdiem katrai dienai visa 
gada garumā. Vilhelms Bušs bija pazīstams luterāņu jauniešu mācītājs. Nacionālsociālisma 
(Ādolfa Hitlera) laikā ieņēma bezkompromisa nostāju pret Trešā reiha ietekmi baznīcas dzīvē, 
tādēļ arī tika vairākas reizes arestēts un turēts ieslodzījumā. Tomēr pat nacistu laikā mācītājam 
izdevās savām Bībeles stundām pievērst 200-300 jauniešu.

UDK	 274.5-534.4

Kopkataloga Id: 000937664
Dzīvesstāsti, kas iedvesmo / sastādīja Astra Feldmane un Aija Balode ; tulkotāja 
Baiba Gaile ; māksliniece Laura Feldberga ; teoloģiskais konsultants bīskaps And-
ris Kravalis. — Rīga : KALA Raksti, 2019. — 302, [1] lpp. ; 16 cm. — Autori: Kristīne 
Ceļmillere, Astra Feldmane, Nils Jansons, Ingrīda Lisenkova, Evija Puķe-Jansone, 
Inga Reinvalde, Inese Šuļžanoka. — ISBN 978-9984-871-77-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Dzīvesstāstus, kas iedvesmo” par savu dzīvi stāsta cilvēki, kuri dzīvojuši da-
žādos laikmetos un kontinentos. Klostermāsa, politiķis, verdzene, ārsts, frizieris, sociālā darbi-
niece, ģimenes māte, pilsētas mērs… Dažāds dzīves aicinājums, nodarbošanās un kalpojums. Bet 
ir viens, kas šos tik atšķirīgos cilvēkus vieno — Mīlestības Dievs. Dievs, kurš iedvesmo pirmais.

UDK	 27-726.6

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938779
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938883
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938767
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000937664
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Kopkataloga Id: 000938770
Grunnans, Pērs Anderss. Mīlestība, patiesība un žēlastība : kristīgais kate-
hisms / Pērs Anderss Grunnans ; tulkojums no zviedru valodas: Inese Paulso-
ne-Johansone ; literārā redaktore Elmīra Cacure ; vāka autore Agata Muze. — 4. 
izdevums. — Rīga : Luterisma mantojuma fonds, 2019. — 156 lpp. ; 22 cm. — Re-
sursā uzrādīts iepriekšējā izdevuma ISBN. — Oriģinālnosaukums: Kärlek, san-
ning och nåd — kristen katekes. — ISBN 9789984753676 (kļūda) (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Zviedru luterāņu mācītājs P.A. Grunnans soli pa solim aplūko un saprotami 
izskaidro Lutera „Mazā katehisma” mācību gabalus par baušļiem, Apustuļu ticības apliecību, lūg-
šanu, Kristību, grēksūdzi un Svēto Vakarēdienu.

UDK	 274.5-282.4

Kopkataloga Id: 000938450
Hiršs, Ilmārs. Māls veidotāja rokās : pārdomas par izredzētības mācību / Ilmārs 
Hiršs ; literārā redaktore Sigita Hirša ; mākslinieks Gints Veilands. — [Rīga] : 
Libri Style, [2019]. — 351 lpp. ; 21 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka atloka. — 
Bibliogrāfija: 326.-334. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8838-0-4 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Nolemts glābšanai vai pazudināšanai? Vai Dievs būtu radījis cilvēkus, aici-
nājis pie sevis un jau iepriekš nolēmis kādus pazudināt? Vai Dievs ir netaisns? Ja Dievs visu jau 
iepriekš ir noteicis un zina, vai tad cilvēks nav ierobežots savā izvēlē pieņemt vai noraidīt Kristus 
upuri? Cik brīva ir cilvēka griba mūžīgās dzīvības jautājumos? Šos un vēl citus jautājumus autors 
apskata grāmatā „Māls veidotāja rokās”.

UDK	 27-423.4

Kopkataloga Id: 000938772
Jirtss, Bū. Lielie meli un lielā patiesība / Bū Jirtss ; no zviedru valodas tulkojis 
Uģis Sildegs ; literārā redaktore Inga Lievīte ; vāka autors Arnis Grīnbergs. — Tre-
šais izdevums. — Rīga : Luterisma mantojuma fonds, 2019. — 200 lpp. ; 21 cm. — 
Resursā uzrādīts iepriekšējā izdevuma ISBN. — Uz vāka ir izmantots Lūkasa 
Krānaha vecākā (1472-1553) gleznojums „Ādams un Ieva” (1526). — Oriģinālno-
saukums: Den stora lögnen och den stora sanningen. — ISBN 9789984753539 
(kļūda).

A n o t ā c i j a :  Šajā grāmatā autors aplūko dažādus iebildumus, kuri ir vērsti pret kristīgo 
ticību no ateistu un sekulāro humānistu viedokļa, tos atspēkodams. Tādējādi šī grāmata ir ierin-
dojama kristīgās apoloģētikas grāmatu sarakstā, kura lasītājam vienkāršā valodā un veidā sniedz 
padomus sarunai ar ateistiem un citiem „neticīgajiem”. Tajā pašā laikā cauri visai grāmatai vijas 
„augšāmcelšanās tēma”.

UDK	 27-42

Kopkataloga Id: 000938775
Pless, Džons. Lūgšana ar Lutera „Mazo Katehismu” : veselīgas mācības paraugs / 
Džons Pless ; no angļu valodas tulkojis Kaspars Bankovskis ; literārā redakto-
re Inguna Puķīte ; vāka autors Arnis Grinbergs. — Rīga : Luterisma mantojuma 
fonds, [2019]. — 166 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Ori-
ģinālnosaukums: Praying Luther’s Small Catechism. — ISBN 978-9934-544-25-5 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Reformācijas laikā Mārtiņa Lutera „Mazais katehisms” kalpoja ne vien kā 
kristīgās mācības rokasgrāmata, bet arī kā lūgšanu grāmata. Luters bija pārliecināts, ka katehis-
ma tekstu var lietot lūgšanā un šī grāmata parāda, kā to darīt. Grāmatā ir secīgi aplūkotas sešas 
„Mazā katehisma” daļas, kā arī tā pielikumi par rīta un vakara lūgšanu un kristīgo namturību.

UDK	 274.5-282.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938770
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938450
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938772
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938775
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Kopkataloga Id: 000938782
Vīts, Džīns Edvards, dēls. Postmodernie laiki : kristīgs ceļvedis mūsdienu domas 
un kultūras izpētē / Džīns Edvards Vīts, dēls ; no angļu valodas tulkojusi Inguna 
Zarīte, literārā redaktore Inguna Puķīte ; vāka autors Arnis Grinbergs. — Otrais, 
rediģētais izdevums. — Rīga : Luterisma mantojuma fonds, 2019. — 228 lpp. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Oriģinālnosaukums: Postmodern 
Times: a Christian Guide to Contemporary Thought and Culture. — ISBN 978-
9984-9273-1-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  21. gadsimta sākumā ir skaidrs, ka Rietumu kultūra ir iegājusi jaunā fāzē, 
ko zinātnieki sauc par postmodernismu. Tomēr nav īsti saprotams, vai šīs pārmaiņas ir labas 
vai sliktas. Autors, analizējot postmoderno domu, mākslu, sabiedrību un reliģiju, lasītāju ved pa 
postmodernisma labirintu un aicina pašam lasītājam izdarīt secinājumus par šī jaunā laikmeta 
iezīmēm.

UDK	 27-1+316.74:2

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938782
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3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

316  Socioloģija

Kopkataloga Id: 000933669
Kosarenko, N. N. Social State: Problems of Implementation in Russian Federa-
tion : monograph / N.N. Kosarenko. — Riga : Scientific World, 2019. — 1 tiešsais-
tes resurss (116 lp., PDF) ; 1,13 MB. — Bibliogrāfija: 113.-114. lp. — ISBN 978-9934-
8833-0-9 (PDF).
UDK	 316.42(470+571)

33  Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Kopkataloga Id: 000934581
New Challenges of Economic and Business Development (10 : 2018 : Rīga, 
Latvija). 10th International Scientific Conference „New Challenges of Economic 
and Business Development” / organised by Faculty of Business, Management and 
Economics, University of Latvia in cooperation with European Commission Re-
presentation in Latvia. — Riga : University of Latvia, 2018.

2018, Productivity and Economic Growth : May 10-12 2018, Riga : abstracts of 
reports. — 1 tiešsaistes resurss (192 lp., PDF) ; 3,26 MB. — Resursā uzrādīts 
iespiestā izdevuma ISBN. — ISBN 9789934183355 (kļūda).

UDK	 33(4)(062)+658(062)

Kopkataloga Id: 000931818
New Challenges of Economic and Business Development (10 : 2018 : Rīga, 
Latvija). 10th International Scientific Conference „New Challenges of Economic 
and Business Development” / organised by Faculty of Business, Management and 
Economics, University of Latvia in cooperation with European Commission Re-
presentation in Latvia. — Riga : University of Latvia, 2018.

2018, Productivity and Economic Growth : May 10-12 2018, Riga : proce-
edings. — 1 tiešsaistes resurss (836 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabu-
las ; 21,22 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts 
angļu valodā, raksts arī franču valodā. — ISBN 978-9934-18-344-7 (PDF).

UDK	 33(062)+658(062)

Kopkataloga Id: 000938728
Zelmenis, Dainis. Valsts loma tirgus ekonomikā : teorija un prakse / D. Zelme-
nis ; priekšvārda autore Anna Ābeltiņa ; recenzenti: Dr.oec. Raita Karnīte, Dr.oec. 
Ivars Brīvers ; zinātniskā redaktore Dr.oec. Inna Dovladbekova ; redaktore Ināra 
Mikažāne ; vāka dizains: Modris Brastiņš ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : 
Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. — 317 lpp. : tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 
297.-308. lpp. un zemsvītras piezīmēs, rādītājs: 309.-314. lpp. — ISBN 978-9934-
563-34-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Daiņa Zelmeņa monogrāfija ir veltīta ekonomiskajā teorijā strīdīgā jautāju-
ma — kādai jābūt valsts varas aparāta lomai ekonomikā, kas būvēta uz brīvā tirgus un brīvās 
konkurences pamatiem — noskaidrošanai. Vai valsts tirgus ekonomikas norisēs ir tikai pasīvs vē-
rotājs vai arī šo procesu aktīvs līdzdalībnieks? Šīs monogrāfijas mērķis — izvērtējot ekonomiskās 
domas atstāto mantojumu, mēģināt noteikt to optimālo lomu, kādu valstij ar tās ekonomiskās un 
politiskās varas aparātu vajadzētu ieņemt mūsdienu tirgus ekonomikas norisēs.

UDK	 330.83+338.242.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000933669
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000934581
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000931818
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938728
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331  Darbs. Nodarbinātība. Darba ekonomika.  
Darba organizācija

Kopkataloga Id: 000932856
Karjeras konsultantu rokasgrāmata dizaina, tehnoloģiju un ekonomikas starp-
disciplinaritātes īstenošanai / redaktori: Dr.paed. Gunārs Strods, Māris Igavens, 
PhD. Eduard Shevtshenko, PhD. Tatjana Karaulova, Dr. Vidmantas Tutlys, Dr. Ilo-
na Tandzegolskiene. — [Rēzekne] : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, [2019]. — 
1 tiešsaistes resurss (100 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 5,76 MB. — Virstitu-
lā: CareerBaltics. — Rokasgrāmatu izveidoja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija 
(Erasmus+ projekts „Jaunas starpdisciplināras metodes izveide karjeras kon-
sultēšanā”) sadarbībā ar Tallinas Tehnisko universitāti Igaunijā un Vitauta Dižā 
universitāti Lietuvā. — Izdevums lietuviešu valodā: Dizaino, technologijų ir eko-
nominių išteklių tarpdiscipliniškumo taikymas karjeros konsultavime. — Izde-
vums angļu valodā: Handbook for Implementing Interdisciplinarity of Design, 
Technology and Economics in Career Guidance. — Izdevums igauņu valodā: Di-
saini, tehnoloogia ja majanduse erialadevaheliste põhimõtete rakendamise kar-
jäärinõustamise käsiraamat. — Bibliogrāfija: 99. lp. un nodaļu beigās. — ISBN 
978-9984-44-232-7 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Izstrādātā materiāla ideja ir veicināt vidusskolas skolotājus ar profesionālās 
orientācijas kompetenci, balstoties uz starpdisciplinaritāti starp dizainu, tehnoloģijām un ekono-
miku. Šajā rokasgrāmatā ir doti paraugi, kā īstenot projekta ideju ar kritiskās domāšanas un mā-
cīšanās stratēģijām karjeras konsultācijās un ļaut vidusskolas studentiem iepazīstināt ar vietē-
jām nozarēm, izstrādājot dizaina, tehnoloģiju un ekonomikas kompetenci. Būs redzami karjeras 
konsultāciju paraugi lauksaimniecībā un pārtikā, metālapstrādē un mašīnbūvē, mežsaimniecības 
un kokrūpniecības nozarēs.

UDK	 331.548:62/63(035)

Kopkataloga Id: 000932894
Disaini, tehnoloogia ja majanduse erialadevaheliste põhimõtete rakendamise 
karjäärinõustamise käsiraamat / toimetajad: PhD Gunars Strods, PhD Maris Iga-
vens, PhD Eduard Ševtšenko, Tatjana Karaulova, Dr. Vidmantas Tutlis, Dr. Ilona 
Tandzegolskiene. — [Rēzekne] : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, [2019]. — 1 
tiešsaistes resurss (100 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 5,51 MB. — Bibliogrāfija: 
99. lp. un nodaļu beigās. — ISBN 978-9984-44-234-1 (PDF).
UDK	 331.548:62/63(035)

Kopkataloga Id: 000932862
Dizaino, technologijų ir ekonominių išteklių tarpdiscipliniškumo taikymas kar-
jeros konsultavime / redaktoriai: Dr. Gunars Strods, Maris Igavens, Dr. Eduard 
Shevtshenko, Tatjana Karaulova, Dr. Vidmantas Tūtlys, Dr. Ilona Tandzegols-
kienė. — [Rēzekne] : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, [2019]. — 1 tiešsaistes 
resurss (100 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 4,88 MB. — Bibliogrāfija: 99. lp. un 
nodaļu beigās. — ISBN 978-9984-44-238-9 (PDF).
UDK	 331.548:62/63(035)

Kopkataloga Id: 000932887
Handbook for Implementing Interdisciplinarity of Design, Technology and Eco-
nomics in Career Guidance / editors: Dr.paed. Gunars Strods, Maris Igavens, 
PhD Eduard Shevtshenko, PhD Tatjana Karaulova, Dr. Vidmantas Tutlis, Dr. Ilo-
na Tandzegolskiene. — [Rēzekne] : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, [2019]. — 1 
tiešsaistes resurss (100 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 5,09 MB. — Bibliogrāfija: 
99. lp. — ISBN 978-9984-44-236-5 (PDF).
UDK	 331.548:62/63(035)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000932856
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000932894
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000932862
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000932887
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336  Finanses

Kopkataloga Id: 000938729
Bukovskis, Kārlis. Ārvalstu privātās bankas kā eiropeizācijas aģenti: Latvijas 
piemērs no 1995. līdz 2004. gadam : promocijas darba kopsavilkums politikas 
doktora zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte — starptautiskā politika / Kārlis 
Bukovskis ; darba zinātniskais vadītājs Dr.hist. Daina Bleiere ; oficiālie recenzenti: 
Dr.sc.pol. Toms Rostoks, Dr.oec. Inna Šteinbuka, Dr.sc.pol. Ramūnas Vilpišausks ; 
Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. — 49 lpp. : 
ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 45.-49. lpp. 
UDK	 336.71(474.3:4)(043)

Kopkataloga Id: 000938718
Bukovskis, Kārlis. Foreign Private Banks as Europeanization Agents: Example 
of Latvia 1995-2004 : summary of the doctoral thesis for obtaining the degree of a 
doctor of political science, speciality — international politics / Kārlis Bukovskis ; 
scientific supervisor Dr.hist. Daina Bleiere ; official reviewers: Dr.sc.pol. Toms 
Rostoks, Dr.oec. Inna Šteinbuka, Dr.sc.pol. Ramūnas Vilpišauskas ; Rīgas Stradi-
ņa universitāte. — Rīga : Rīga Stradiņš University, 2019. — 50 lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 46.-50. lpp.
UDK	 336.71(474.3:4)(043)

Kopkataloga Id: 000938715
Bukovskis, Kārlis. Foreign Private Banks as Europeanization Agents: Example 
of Latvia 1995-2004 : the doctoral thesis for obtaining the degree of a doctor of 
political science, speciality — international politics / Kārlis Bukovskis ; scientific 
supervisor Dr.hist. Daina Bleiere ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : [izgata-
votājs nav zināms], 2019. — 180 lp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 158.-
180. lp. — Teksts angļu valodā, anotācija arī latviešu valodā.
UDK	 336.71(474.3:4)(043)

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

Kopkataloga Id: 000930639
Preventīvs sociāli pedagoģiskais un sociālais darbs mūsdienās: izaicināju-
mi, risinājumi, praktiskā pieredze (2018 : Rēzekne, Latvija). Jauno zinātnie-
ku un praktiķu starptautiskās zinātniski praktiskās konferences „Preventīvais 
sociāli pedagoģiskais un sociālais darbs mūsdienās: izaicinājumi, risinājumi, 
praktiskā pieredze” materiālu krājums / sastādītāja Dr.paed. Ženija Truskovska ; 
atbildīgie par tekstu angļu valodā: Sabīne Miglāne, Veronika Paklina, Mārīte 
Opincāne ; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju 
akadēmija, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (85 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, 
tabulas ; 2,09 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu un angļu valo-
dā, kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN 978-9984-44-229-7 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Studējošo un praktizējošo sociālā darba speciālistu un interesentu izvērtēša-
nai tiek nodots vēl viens zinātniski metodisko rakstu krājums, kas ir tapis Rēzeknes Tehnoloģiju 
akadēmijā (RTA) īstenotā projekta ietvaros. 2018. gada RTA granta zinātniskai pētniecībai pro-
jekts ir loģisks turpinājums 2017. gadā realizētajam projektam „Jauno zinātnieku pētījumi so-
ciālajā jomā: rezultātu pārnese praksē”, jo tiek ievērots pēctecības princips, kā arī tiek ņemta vērā 
studējošo pieaugošā interese piedalīties šāda veida projektos un pieprasījums no praktiķu puses, 
kas tika apzināts, izvērtējot projekta rezultātus (dalībnieku anketēšana, intervijas). Šī gada pro-
jekta aktualitāti pamato RTA attīstības stratēģijā noteikto prioritāro pētniecības virzienu, tajā 
skaitā labklājības, attīstīšanas nepieciešamība, veicinot zinātniskās kapacitātes pieaugumu. Ak-
cents tiek likts uz aktīvāku studējošo iesaistīšanu publicitātes pasākumos, stiprinot profesionālo 
identitāti un izaugsmi, veicinot sabiedrībā aktuālo sociālo problēmu apzināšanu, izpēti, risināju-
mu meklēšanu, labās prakses piemēru apzināšanu un ātrāku zinātnes produktu pārnesi praksē.

UDK	 364-78(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938729
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938718
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938715
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000930639
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37  Izglītība

Kopkataloga Id: 000937785
Akmentiņa, Mārīte. Ļaut iepazīt un piedzīvot : Siguldas Valdorfbērnudārza ik-
diena un svētki / Mārīte Akmentiņa ; māksliniece Daiga Segliņa ; grāmatas di-
zains: Aldis Aleks ; redaktore Anta Lazareva. — [Sigulda] : [Mārīte Akmentiņa], 
[2019]. — 143 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Ziņas par autori: 137.-138. lpp. — Biblio-
grāfija: 142. lpp. — ISBN 978-9934-19-725-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Siguldas Valdorfa bērnudārzam aprit 20 gadi. Pārkāpjot pilngadības slieksni, 
ir tapusi grāmata, kurā apkopotas gan pasaulē zināmas valdorfpedagoģijas teorētiskās atziņas, 
gan Siguldas Valdorfa pirmsskolas izglītības iestādes pedagogu darba pieredze. Grāmatā ap-
rakstītā pirmsskolas izglītības iestādes dzīve demonstrē, kā, īstenojot valodorfpedagoģiju, vien-
laikus tiek aktualizētas latviešu tautas tradīcijas un ētiskais kodols, kā arī sniegtas zināšanas un 
prasmes iestādes audzēkņiem saskaņā ar Latvijā oficiāli noteikto pirmsskolas izglītības saturu. 
Grāmatā aprakstītais aicina domāt, cik svarīgs mūsdienās ir sakārtots dzīves ritms, sevis apzinā-
šanās un prasme veidot attiecības ar apkārtējo pasauli.

UDK	 37.091.4VAL(474.3)+373.24(474.3)

Kopkataloga Id: 000938849
Višķere, Zane. Mazais pētnieks : Montesori pedagoģijas iedvesmotas attīsto-
šās rotaļas bērniem 2-5 gadu vecumā / Zane Višķere ; atbildīgā redaktore Anna 
Pavlovska ; fotogrāfe Jeļena Šveica ; literārā redaktore Brigita Šoriņa. — Rīga : 
Jumava, [2019]. — 142, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-20-312-1 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Montesori pedagoģiskajā pieejā balstītām aktivitātēm nav robežu, un šī grā-
mata ir lielisks apliecinājums tam. Šeit atrodamas gan idejas, kas tiešā veidā aizgūtas no Marijas 
Montesori izstrādātajiem didaktiskajiem materiāliem, gan tādas, kas veidotas, radoši pieejot ik-
dienišķiem priekšmetiem un ņemot vērā bērnu intereses un attīstības uzdevumus atbilstošajā 
vecumposmā. Montesori devīze „Palīdzi man veikt to pašam!” ir gan par bērnu nepieciešamību 
veidoties patstāvīgiem, gan par pieaugušo lomu šajā ceļā.

UDK	 37.091.4MON+37.091.33-027.22:796+37.015.31

373  Vispārējā izglītība

Kopkataloga Id: 000939323
Mūsu Ogres 1. vidusskola : absolventu atmiņu krājums / sastādītājas: Dace Kābe-
le, Vineta Briška, Dace Bedikere, Nora Meire, Vita Beikerte. — Ogre : Ogres 1. vi-
dusskolas absolventu klubs, 2019. — 224 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija: 217.-220. lpp. — ISBN 978-9934-19-837-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mana, tava, mūsu — tā ir Ogres 1. vidusskola daudzu ogrēniešu paaudzēm. 
To mēdz saukt par Kalna skolu. Šovasar Ogres 1. vidusskolai 100. gadadiena. Skolas absolventi 
dalījušies atmiņās par savu skolu un izveidojuši šo atmiņu krājumu.

UDK	 373.5(474.361)(092)

374  Ārpusskolas izglītība un apmācība. Papildizglītība

Kopkataloga Id: 000930720
Praktisks ceļvedis darbam ar pieaugušajiem profesionālās izglītības iestādēs : 
metodiskais materiāls (rokasgrāmata) / metodikas izstrādē piedalījās: Ilze Kup-
še, Agris Ruperts, Ieva Ruperte, Indra Ruperte, Ilze Brante, Ginta Garkalne, Bai-
ba Liepiņa, Ilze Ozola, Dace Runča, Agnese Gedule, Teiksma Sūna, Maija Vanaga, 
Vija Zommere, Sandra Bidzāne, Ineta Īvāne, Guntars Loba, Inga Šikova, Dagnija 
Vanaga, Jolanta Brilte, Artūrs Caune, Dita Danosa, Anita Kundrāte, Kristaps Le-
šinskis, Dainis Locāns, Inese Slūka, Lelde Šarķe ; Valsts izglītības satura centrs. — 
Rīga : Valsts izglītības satura centrs, 2018. — 1 tiešsaistes resurss (84 lp., PDF) ; 
3,03 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-540-15-8 (PDF).
UDK	 374.7(474.3)(035)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000937785
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938849
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000939323
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000930720
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377  Speciālā izglītība. Aroda, tehniskā un profesionālā izglītība. 
Arodkoledžas, institūti. Politehnikumi

Kopkataloga Id: 000902160
Būmanis, Jānis. Mūsu Malnava : Valsts Malnavas Lauksaimniecības (vidusskola, 
tehnikums, koledža) 1921.-2017. g.g. vēsturiskā skatījumā / Jānis Būmanis. — [Lat-
vija] : [Autora izdevums], 2018. — 130 lpp. : ilustrācijas, karte, portreti ; 30 cm. — 
Bibliogrāfija: 130. lpp. un zemsvītras piezīmēs.

A n o t ā c i j a :  Mēdz teikt, ka atmiņa esot vienīgā paradīze, no kuras neviens nevar izdzīt. 
Ar šo izdevumu atkal tuvosimies savai skolai, atcerēsimies vienu otru skaistu un arī sāpīgu brīdi. 
Grāmata rakstīta, balstoties uz arhīvu materiāliem, cilvēku liecībām un atmiņu stāstījumiem, kā 
arī paša piedzīvoto. Grāmata ir laika līdzgaitnieku patiess vēstures atspoguļojums.

UDK	 377.36:63(474.383)(091)

398  Folklora

Kopkataloga Id: 000938874
Pasaules tautu pasakas / ar Niklāva Strunkes ilustrācijām ; tulkojums latviešu 
valodā: Helma Švābe, Arveds Švābe ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; vāka gra-
fiskais noformējums: Daina Vīķele. — Rīga : Jumava, [2019]. — 95, [1] lpp. : ilustrā-
cijas ; 22 cm. — „Grāmata sagatavota pēc 1931. gada izdevuma”—Titullapas otrā 
pusē. — Tulkots no daudzu tautu valodām. — ISBN 978-9934-20-280-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā iekļautas afrikāņu, vācu, austrāliešu, indiāņu, igauņu, japāņu, ķī-
niešu, tibetiešu, turku, indiešu, kaukāziešu, albāņu, franču, krievu, angļu, norvēģu un lietuviešu 
pasakas. Ļauj, lai tās aizved Tevi ceļojumā apkārt pasaulei, kurā putni joprojām dzied cilvēku 
balsīs, līgavaiņi atgriežas pie savām mīļotajām pēc gadu simtiem un mājas stāv uz gaiļa kājām.

UDK	 398.21

Kopkataloga Id: 000939238
Vīķe-Freiberga, Vaira. The Singer of Songs : on cognitive schemas and sequ-
ential structuring in longer Latvian folk songs / Vaira Vīķe-Freiberga ; scientific 
reviewers: Dr.art. Rūta Muktupāvela, Dr.habil.philol. Beatrise Reidzāne ; language 
editor Kārlis Roberts Freibergs ; graphic design: Gita Treice. — Rīga : Zinātne, 
[2019]. — 287 lpp. : faksimils, ilustrācijas, karte, notis, shēmas, tabulas ; 22 cm. — 
Bibliogrāfija: 282.-287. lpp. — ISBN 978-9934-549-80-9 (iesiets).
UDK	 398.8(=174)(091)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902160
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938874
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000939238
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5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

51  Matemātika

Kopkataloga Id: 000937938
Valdats, Māris. Galīgu automātu pārejas funkcijas sarežģītība : promocijas darba 
kopsavilkums doktora grāda iegūšanai datorzinātnē, apakšnozare: datorzinātnes 
matemātiskie pamati / Māris Valdats ; darba zinātniskais vadītājs Dr.sc.comp. Ju-
ris Smotrovs ; darba recenzenti: Dr.sc.comp. Uldis Straujums, Dr.sc.comp. Uģis 
Sarkans, Dr.math. Mika Hirvensalo ; Latvijas Universitāte. Datorikas fakultāte. — 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2019. — 27 lpp. : tabula ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 26.-
27. lpp.
UDK	 519.713(043)

Kopkataloga Id: 000937928
Valdats, Māris. Galīgu automātu pārejas funkcijas sarežģītība : promocijas darbs 
datorzinātnē / Māris Valdats ; darba zinātniskais vadītājs Juris Smotrovs ; Latvi-
jas Universitāte. Datorikas fakultāte. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2019. — 
76 lpp. : ilustrācijas ; 31 cm + 1 pielikums (sējums, 46 dažādi numurētas lpp.). — 
Bibliogrāfija: 73.-76. lpp.
UDK	 519.713(043)

Kopkataloga Id: 000937934
Valdats, Māris. Transition Function Complexity of Finite Automata : summary 
of the doctoral thesis submitted for the doctoral degree in computer science, su-
bfield: mathematical foundations of computer science / Māris Valdats ; super-
visor Dr.sc.comp. Juris Smotrovs ; reviewers: Dr.sc.comp. Uldis Straujums, Dr.sc.
comp. Uģis Sarkans, Dr.math. Mika Hirvensalo ; University of Latvia. Faculty of 
Computing. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2019. — 26 lpp. : tabula ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija: 25.-26. lpp.
UDK	 519.713(043)

54  Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Kopkataloga Id: 000938226
Kinēns, Artis. Hirāli DMAP atvasinājumi kā Lūisa bāzes katalizatori : promocijas 
darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai ķīmijas nozarē, apakšnozare: orga-
niskā ķīmija / Artis Kinēns ; darba zinātniskais vadītājs Dr.chem. Edgars Sūna ; 
darba recenzenti: Dr.h.chem. Andris Zicmanis, Dr.chem. Māris Turks, Dr.rer.nat. 
Thomas Werner ; Latvijas Universitāte. Ķīmijas fakultāte = Lewis Base Catalysis 
by Chiral DMAP Species : summary of doctoral thesis submitted for the degree 
of doctor of chemistry, subfield of organic chemistry / Artis Kinēns ; supervisor 
Dr.chem. Edgars Sūna ; reviewers: Dr.h.chem. Andris Zicmanis, Dr.chem. Māris 
Turks, Dr.rer.nat. Thomas Werner ; University of Latvia. Faculty of Chemistry. — 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2019. — 50 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
22.-24. un 48.-50. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titulla-
pām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-405-5 (brošēts).
UDK	 547.82(043)+547.82(043.2)+544.478(043.2)

Kopkataloga Id: 000938198
Kinēns, Artis. Lewis Base Catalysis by Chiral DMAP Species : doctoral thesis / 
Artis Kinēns ; supervisor Dr.chem. Edgars Sūna ; reviewers: Dr.h.chem. Andris 
Zicmanis, Dr.chem. Māris Turks, Dr.rer.nat. Thomas Werner ; University of Latvia. 
Faculty of Chemistry. — Riga : University of Latvia, 2019. — 201 lpp. : ilustrācijas ; 
24 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija nodaļu beigās.
UDK	 547.82(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000937938
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000937928
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000937934
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938226
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938198
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6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61  Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 000938749
Acta medico-historica Rigensia / galvenais redaktors Jānis Stradiņš ; atbildīgā 
redaktore Ineta Lipša ; redkolēģija: Dr.pharm. Baiba Mauriņa, Dr.med. Ieva Lībie-
te, Dr.med. Juris Salaks, Dr.med. Maija Pozemkovska ; literārās redaktores: Indra 
Orleja, Inga Lievīte ; vāka mākslinieks Modris Brasliņš ; Rīgas Stradiņa universi-
tāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas vēstures institūts : Paula 
Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs, 2018.

Volumen XI (XXX) (11 (30)). — 159 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 
21 cm. — „ISSN 1022-8012”—[4.] lpp. — „Pauli Stradini Museum Historiae Me-
dicinae, Universitas Rigensis Stradina”—Titullapā. — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, raksts arī angļu valodā, priekšvārds lat-
viešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-563-46-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Sākot ar „Acta medico-historica Rigensia” 11. sējumu, tas turpmāk būs re-
cenzēts akadēmisks brīvpieejas žurnāls, kas veltīts pētījumiem medicīnas un dzīvības zinātņu 
vēsturē un medicīnas muzeoloģijā Latvijā un Baltijas jūras reģiona valstīs.

UDK	 61(474.3)(082)

Kopkataloga Id: 000938188
Brokmane, Nīna. Viva la vagina! : viss par sieviešu dzimumu / Dr. Nīna Brok-
mane, Ellene Stēkene Dāle ; [ilustratore] Hanne Sigbjørnsen ; no norvēģu valo-
das tulkojusi Guna Gavare ; redaktors Gints Tenbergs. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2019]. — 335, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 323.-[336.] lpp. — Ori-
ģinālnosaukums: Gleden med skjeden. — ISBN 978-9934-0-8061-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ģenitālijas ir pasakaini un neticami jutīgi orgāni. Saistībā ar tiem ir tik daudz, 
ko atklāt, par ko brīnīties un… ko izbaudīt? Grāmatā tu vari noskaidrot patiesību par dzimu-
morgānu personisko dzīvi, par menstruālo hormonu danci un to, vai patiešām eksistē vaginālais 
orgasms; uzzināt, kā ķermeni iespaido dažādi kontracepcijas veidi, kā izskatās „normāla” vagīna 
un kas patiesībā ir klitors; gūt nepieciešamās zināšanas, lai izdarītu gudras izvēles par labu savai 
seksuālajai veselībai.

UDK	 613.88-055.2

Kopkataloga Id: 000934659
Inovācijas bērnu attīstības traucējumu diagnostikā un terapijā (2018 : 
Rīga, Latvija). Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes starptautiskā zināt-
niskā konference „Inovācijas bērnu attīstības traucējumu diagnostikā un te-
rapijā” : rakstu un tēžu krājums = Innovations in the Diagnosis and Treatment 
of Children’s Developmental Disorders : articles and abstracts / atbildīgie par 
izdevumu: Valdis Folkmanis, Ivars Pēkainis. — Rīga : Latvijas Universitātes 
Akadēmiskais apgāds, 2018. — 1 tiešsaistes resurss (60 lp., PDF) : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 1,58 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — 
Bibliogrāfija atsevišķu rakstu beigās. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 
9789934183850 (kļūda).
UDK	 616-053.2(062)

Kopkataloga Id: 000938762
International Conference of Morphology Sciences (24 : 2019 : Rīga, Latvi-
ja). XXIV Student International Conference of Morphology Sciences : 9 May 2019, 
Rīga : abstracts book / Rīga Stradiņš University. Institute of Anatomy and An-
thropology. — Rīga : Rīga Stradiņš University, 2019. — 89 lpp. ; 21 cm. — Autoru 
rādītājs: 88.-89. lpp. — ISBN 978-9934-563-49-2 (brošēts).
UDK	 611(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938749
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938188
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000934659
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938762
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Kopkataloga Id: 000930719
Putniņa, Aivita. Pētījums par pacientu apmierinātību ar veselības aprūpes pa-
kalpojumu kvalitāti : gala ziņojums / Aivita Putniņa, Māris Brants ; Nacionālais 
veselības dienests. — Rīga : Nacionālais veselības dienests, 2018. — 1 tiešsaistes 
resurss (222 lp., PDF) : diagrammas ; 1,77 MB. — Virstitulā: Projektu un kvalitātes 
vadība. — Ietver bibliogrāfiju. — ISBN 978-9984-837-46-8 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Pētījuma mērķis ir atbalstīt uz pierādījumiem balstītas veselības politikas 
veidošanu, izmantojot pacienta viedokli par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kva-
litāti visos veselības aprūpes līmeņos — pirmsslimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības, 
ambulatorās, stacionārās un terciārās veselības aprūpes pakalpojumos. Veselības aprūpes pakal-
pojumu kvalitātes mērījums veikts ar aptaujas palīdzību. Pētījums norāda uz sistemātiska valsts 
atbalsta trūkumu pacientu tiesību definēšanā un ievērošanā, kā arī vienotu pakalpojumu kvali-
tātes kritēriju definēšanā.

UDK	 614(474.3)

Kopkataloga Id: 000930950
Society. Health. Welfare (7 : 2018 : Rīga, Latvija). 7th International Interdiscip-
linary Scientific Conference „Society. Health. Welfare” / editor Lolita Vilka ; Rīga 
Stradiņš University. — Rīga : Rīga Stradiņš University, 2018.

Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development 
Perspectives : Rīga, 10-12 October 2018 : abstracts. — 1 tiešsaistes resurss 
(197 lp., PDF) : ilustrācijas ; 3,56 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma 
ISBN. — Autoru rādītājs: 191.-195. lp. — ISBN 9789934563393 (kļūda).

UDK	 614.2(062)+3(062)+364.2(062)

Kopkataloga Id: 000937679
Trobiša, Ingrīda. Prieks būt sievietei un kāda loma tajā ir vīrietim / Ingrīda 
Trobiša ; no angļu valodas tulkojusi Kristīne Ceļmillere ; literārā redaktore Aija 
Balode ; māksliniece Laura Feldberga ; konsultanti: Anna Suhanova, Baiba Sti-
kute, Dainis Stikuts, Aiga Rotberga, Sandra Lase, Marks Jermaks ; ievads: Anna 
Suhanova. — Atkārtots un papildināts izdevums. — Rīga : KALA Raksti, 2018. — 
133, [2] lpp. ; 21 cm. — (Mieram tuvu dzīvesskola). — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs. — Oriģinālnosaukums: The Joy of Being a Woman and What a Man Can 
Do. — ISBN 978-9984-871-42-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas „Prieks būt sievietei” autore, ģimeņu konsultante un rakstniece In-
grīda Trobiša atzīst, ka tieši garīgu iemeslu dēļ viņa gan šajā, gan citos savos darbos runā galveno-
kārt par sievietes dzīves fiziskajiem aspektiem. „Prieks būt sievietei” — tāds ir arī grāmatas au-
tores moto, un uz patiesu prieku par savu dzimumu viņa aicina gan savas lasītājas, gan lasītājus.

UDK	 613.99+159.922.1-055.2

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000930719
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000930950
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000937679
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629  Transportlīdzekļu inženierija

Kopkataloga Id: 000937694
Liepiņš, Edvīns. Rīgas auto : Latvijas automobiļu vēstures lappuses / Edvīns 
Liepiņš, Andris Biedriņš ; dizains: Anna Aizsilniece ; fotogrāfiju autori: Ilmārs 
Apkalns, Ivans Barancevs, Aija Bauere, Andris Biedriņš, Mikus Biedriņš, Gunārs 
Dortāns, Jānis Gžibovskis, Odrija Heinrihsone, Gvido Kajons, Jānis Knāķis, Maikls 
Kole un Gatis Rozenfelds. — Trešais papildinātais izdevums. — Rīga : CSDD Rīgas 
Motormuzejs, 2018. — 271 lpp. : faksimili, ilustrācijas, tabulas, portreti ; 25 cm. — 
Ziņas par autoriem: 270.-271. lpp. — Bibliogrāfija: 268.-269. lpp. — ISBN 978-
9934-8746-0-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir vēstures liecībās balstīts stāstījums par automobiļu parādīša-
nos Latvijā un vairāk vai mazāk veiksmīgiem mēģinājumiem šeit būvēt spēkratus. Šajā grāma-
tā publicēts līdz šim plašākais materiāls par Rīgas autobusu fabrikas RAF vēsturi. Papildināta 
informācija par autobūves pirmsākumiem Latvijā un leģendāro „Russo-Balt” automobili, kā arī 
unikālo Augusta Krastiņa automobili, tā meklējumiem Amerikā un restaurāciju Rīgā. Grāmatā 
lasītājs atradīs maz zināmus faktus par „velosipēdu karaļa” Aleksandra Leitnera Rīgā izgatavo-
tajiem automobiļiem, kā arī par autobūves pirmsākumiem „Krievu-Baltijas vagonu fabrikā” un 
tur ražotajiem „Russo-Balt” spēkratiem. Atsevišķas šī izdevuma nodaļas veltītas „Ford-Vairogs” 
veiksmes stāstam, RAF spēkratu lielražošanai 20. gadsimta otrajā pusē, kā arī inženiera Andra 
Dambja novatoriskajiem elektriskajiem automobiļiem.

UDK	 629.331(474.3)(091)

Kopkataloga Id: 000937704
Liepiņš, Edvīns. Rīgas auto : pages from Latvian automobile history / Edvīns 
Liepiņš, Andris Biedriņš ; design: Anna Aizsilniece ; English translation: Uldis 
Verners Brūns ; photographs: Ilmārs Apkalns, Ivan Barantsev, Aija Bauere, Andris 
Biedriņš, Mikus Biedriņš, Gunārs Dortāns, Jānis Gžibovskis, Odrija Heinrihsone, 
Gvido Kajons, Jānis Knāķis, Michael Cole and Gatis Rozenfelds. — Third revised 
edition. — Rīga : CSDD Rīga Motor Museum, 2018. — 271 lpp. : faksimili, ilustrāci-
jas, tabulas, portreti ; 25 cm. — Ziņas par autoriem: 270.-271. lpp. — Bibliogrāfija: 
268.-269. lpp. — Oriģinālnosaukums: Rīgas auto : Latvijas automobiļu vēstures 
lappuses. — ISBN 978-9934-8746-1-1 (iesiets).
UDK	 629.331(474.3)(091)

63  Lauksaimniecība. Mežsaimniecība. Medības. Zivsaimniecība

Kopkataloga Id: 000934480
Engineering for Rural Development (17 : 2018 : Jelgava, Latvija). 17th Interna-
tional Scientific Conference „Engineering for Rural Development” : proceedings : 
May 23-25, 2018 / editor of language Larisa Malinovska ; Latvia University of Life 
Sciences and Technologies. Faculty of Engineering. — Jelgava : Latvia University 
of Life Sciences and Technologies, 2018.

Volume 17. — 1 tiešsaistes resurss (2153 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, 
tabulas ; 162 MB. — „ISSN 1691-5976”—Datnes 3. lapā. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās.

UDK	 63(062)+631.17(062)+631.3(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000937694
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000937704
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000934480
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630  Mežsaimniecība

Kopkataloga Id: 000938176
Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana — jauni produkti 
un tehnoloģijas : valsts pētījumu programma ResProd, 2014-2018 : rakstu krā-
jums = Forest and Earth Entrails Resources: Research and Sustainable Utiliza-
tion — New Products and Technologies : National Research Programme ResProd, 
2014-2018 : proceedings / sastādīja: Dr.chem. Bruno Andersons, Dr.silv. Jurģis 
Jansons, Dr.silv. Dagnis Dubrovskis, Dr.sc.ing. Uldis Spulle, Dr.sc.ing. Aivars Žū-
riņš, Dr.geol. Valdis Segliņš, Dr.biol. Olga Mutere, Dr.geol. Agnese Kukela. — Rīga : 
Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, 2018. — 193 lpp. : diagrammas, ilustrāci-
jas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu valodā, kop-
savilkums angļu valodā, titullapa, satura rādītājs un rakstu nosaukumi paralēli 
latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-8769-0-5 (brošēts).
UDK	 630(474.3)(082)+553(474.3)(082)

Kopkataloga Id: 000936332
Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana — jauni produkti un 
tehnoloģijas : Valsts pētījumu programma ResProd, 2014-2018 : rakstu krājums = 
Forest and Earth Entrails Resources: Research and Sustainable Utilization — New 
Products and Technologies : National Research Programme ResProd, 2014-2018 : 
proceedings / sastādīja: Dr.chem. Bruno Andersons, Dr.silv. Jurģis Jansons, Dr.silv. 
Dagnis Dubrovskis, Dr.sc.ing. Uldis Spulle, Dr.sc.ing. Aivars Žūriņš, Dr.geol. Valdis 
Segliņš, Dr.biol. Olga Mutere, Dr.geol. Agnese Kukela. — Rīga : Latvijas Valsts kok-
snes ķīmijas institūts, 2018. — 1 tiešsaistes resurss (196 lp., PDF) : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 8,49 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 
9789934876905. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu valodā, kop-
savilkums angļu valodā, titullapa, satura rādītājs un rakstu nosaukumi paralēli 
latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-8769-1-2 (PDF).
UDK	 630(474.3)(082)+553(474.3)(082)

631  Lauksaimniecība kopumā

Kopkataloga Id: 000934731
Entrepreneurship in Rural Areas through the production and exploitation of 
medicinal and aromatic plants : manual / authors: Dana Maria Bobiţ, Mariana 
Ciufu, Viorica Ghinea, Lāsma Līcīte, Aina Muška, Līga Paula, Dina Popluga, Lore-
na-Andreea Urse, Lucian Urse. — 1 tiešsaistes resurss (130 lp., PDF) : ilustrācijas, 
tabulas ; 3,33 MB. — Bibliogrāfija: 17. lp.
UDK	 631.1(035)+633.88(035)

633/635  Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Kopkataloga Id: 000938870
Strautiņa, Sarmīte. Avenes un to audzēšana / Sarmīte Strautiņa, Ieva Kalniņa ; 
atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Ilze Fogele. — Rīga : Ju-
mava, [2019]. — 108, iii lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-20-
331-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  S. Strautiņas un I. Kalniņas grāmatai ir divas īpašas vērtības. Pirmā — tā labi 
var noderēt gan mazdārziņu kopējiem ar pāris aveņu vadziņām, gan profesionālam audzētājam, 
kurš nolēmis rūpnieciskos apmēros pievērsties šai ogulāju kultūrai. Otrā īpašā vērtība — grāma-
ta ir Latvijas dārzkopju tepat Latvijā radīts un uz Latvijā gūtu pieredzi balstīts darbs.

UDK	 634.711

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938176
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000936332
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000934731
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938870
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64  Mājturība. Mājsaimniecība. Komunālā un sadzīves 
saimniecība. Sadzīves pakalpojumi

Kopkataloga Id: 000930825
Rubanovskis, Aleksandrs. Healthy Food Menu from Carnivorous to Vegans / 
Aleksandrs Rubanovskis ; [recenzenti]: Oskars Zīds, Tatjana Ratņikova, Viktors 
Morohins ; Latvian Academy of Agricultural and Forestry Sciences. — Rīga : 
[Aleksandrs Rubanovskis] : Latvian Academy of Agricultural and Forestry Scien-
ces, 2018. — 1 tiešsaistes resurss (646 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 5,58 MB. — 
Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija: 643.-646. lp. — ISBN 
9789934197284 (kļūda).
UDK	 641.1+641.564+641.568+613.261

658  Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība.  
Tirdzniecības organizācija

Kopkataloga Id: 000937602
Adaptive Management of Trade Enterprises: Theory and Practice : the mono-
graph / scientific editor Dr.oec. Viktoriia Hrosul ; reviewers: Dr.oec. Tatjana Va-
siljeva, Dr.oec. Tatul Mkrtchyan. — Riga : RISEBA University of Business, Arts 
and Technology, 2018. — 1 tiešsaistes resurss (171 lp., PDF) : ilustrācijas, tabu-
las ; 2,93 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija: 152.-
170. lp. — ISBN 9789984705415 (kļūda).
UDK	 658.8

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000930825
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000937602
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7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Kopkataloga Id: 000933361
Latvijas Mākslas akadēmija. Maģistrantu zinātniskā konference (7 : 2018 : 
Rīga, Latvija). Latvijas Mākslas akadēmijas 7. maģistrantu zinātniskās konfe-
rences referātu tēzes : 2018. gada 6. decembrī / referātu tēžu sastādītāja Inese 
Sirica ; Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas zinātnes nodaļa. — Rīga : [Latvijas 
Mākslas akadēmija], 2018. — 1 tiešsaistes resurss (16 lp., PDF) ; 337 KB. — ISBN 
978-9934-541-38-4 (PDF).
UDK	 7(474.3)(062)

73  Tēlniecība

Kopkataloga Id: 000939195
Burāne, Ingrīda. Kārlis Zemdega „Un spēcīgs celšos…” = „And I shall rise power-
ful…” / Ingrīdas Burānes koncepcija, teksti un sakārtojums ; redaktore Ieva Jan-
sone ; vāka mākslinieks Aldis Aleks ; fotogrāfi: Armands Lācis un Aigars Alten-
bergs, Leonards Birzmalis, Uldis Briedis, Ingrīda Burāne, Krista Burāne, Gints 
Burāns, Arturs Hansons, Dainis Kārkluvalks, Eduards Melbārzdis ; tulkotāja an-
gļu valodā Andra Damberga ; angļu teksta redaktore Regīna Jozauska. — Rīga : 
Zinātne, [2019]. — 271 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 31 cm. — Ziņas par 
mākslinieku: 243.-248. lpp. — Bibliogrāfija: 259.-268. lpp. un personu rādītājs: 
268.-269. lpp. — Teksts latviešu valodā, daļa teksta tulkota angļu valodā. — ISBN 
978-9934-549-67-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mākslas zinātnieces I. Burānes veidotā grāmata veltīta tēlniekam Kārlim 
Zemdegam — vienam no izcilākajiem 20. gadsimta latviešu māksliniekiem un dižai personībai. 
Izdevums ir ne tikai pirmais aptverošais pētījums par talantīgā latviešu tēlnieka personību un 
mūžu mākslā, bet arī ilustratīva Latvijas brīvības pieminekļu vēsture. Grāmatā pirmo reizi Latvi-
jas grāmatniecības vēsturē sakārtota lielākā daļa Kārļa Zemdegas veidoto darbu, raksti, ieceres, 
dzīves fiksējums, atziņas. Līdzās Zemdegas darbiem ir Raiņa dzejoļi kā vienotības zīme par abu 
mākslinieku augstāko ideālu — indivīda, tautas, valsts Brīvību.

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

Kopkataloga Id: 000938872
Cēbere, Gundega. Oļegs Skarainis : latviešu tēlnieka dzīve un darbs laiku grie-
žos / Gundega Cēbere ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; vāka dizaina autori 
Krista un Reinis Dzudzilo. — Rīga : Jumava, [2019]. — 140, [3] lpp., 56 nenumu-
rētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — ISBN 978-9934-20-
303-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Cilvēka likteni lielā mērā nosaka viņa raksturs, un, ja likteņa nejaušībām va-
rētu dot vārdu, tad tēlniekam Oļegam Skarainim tā būtu izdzīvošanas spēja, kas viņu pavada kopš 
bērnības. Jau kopš laika, kad viņš sāka apzināties sevi, tieši izdzīvošanas spēja, šķiet, ir bijusi 
viņa dinamiskās radošās dzīves svarīgākais balsts. Cilvēks jau neizvēlas pasauli, kādā nākt, viņš 
atrod pasauli, ko veidojuši citi. Kas nospraudis Oļega ceļu, ko zinām par Oļegu Skaraini — par 
mākslinieku, par cilvēku? Autore vairāk par Oļegu Skaraini stāsta kā par interesantu personību, 
kolēģi un labestīgu cilvēku, atklājot sabiedrībai mazāk zināmus faktus par tēlnieka dzīvi mūža 
pirmajā pusē.

UDK	 73.071.1(474.3)(084.12)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000933361
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000939195
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938872
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77  Fotogrāfija un līdzīgi procesi

Kopkataloga Id: 000938199
Latvijas fotogrāfija / redaktors Arnis Balčus ; dizains: Aleksejs Muraško ; latvie-
šu valodas literārā redaktore Ieva Lejasmeijere ; tulkotājas: Rita Ruduša, Laima 
Ruduša. — Rīga : Mūsdienu kultūras centrs „KultKom”, [2019].

2019. — 30, xxx lpp., 79 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — „ISSN 2243-
6979”—Iespiedziņās. — Fotogrāfi: Anna Maskava, Reinis Hofmanis, Anne-
marija Gulbe, Sandijs Ruļuks, Anda Magone. — Īsas ziņas par fotogrāfiem: 
28. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-8754-1-0 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  Žurnāla „Foto Kvartāls” ikgadējais izdevums jau devīto gadu popularizē Lat-
vijas laikmetīgo fotogrāfiju un šoreiz tajā iekļauti pieci projekti, kas pievēršas ķermeņa reprezen-
tācijai fotogrāfijā. Reinis Hofmanis fotografējis modeļus, kas pozē kaili dažādās mākslas skolās, 
Anda Magone kopā ar draudzeni daudzu gadu garumā iemūžinājusi savu novecošanos, Anna 
Maskava vērojusi kā vides maiņa ietekmē viņas ķermeni, Sandijs Ruļuks reflektējis par mūsdienu 
jauniešu seksualitāti, bet pērnā gada FK Balvas ieguvēja — labākā jaunā Latvijas fotogrāfe — An-
nemarija Gulbe mēģinājusi atbildēt uz jautājumu, kas viņas paaudzei ir mīlestība.

UDK	 77.04(474.3)(084)

78  Mūzika

Kopkataloga Id: 000936329
Beitāne, Anda. Notes from Latvia : multipart music in the field / text, compi-
led and commented by Anda Beitāne ; signal processing and mastering by Varis 
Kurmiņš ; cover photo by Ruta Cibule ; design by Daina Salmiņa. — Rīga : Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija ; Vienna : Department for Folk Music Resear-
ch and Ethnomusicology of the University of Music and Performing Arts Vienna, 
2018. — 212 lpp. : ilustrācijas, kartes ; 13×14 cm + 2 CD (61:31 ; 30:41 ; digitāls, ste-
reo ; 12 cm). — (European voices: audiovisuals ; number 1). — Saturs pilnībā grā-
matā. — Bibliogrāfija piezīmēs: 198.-203. lpp. un rādītājs: 204.-212. lpp. — Teksts 
angļu valodā, daļa teksta paralēli latviešu un angļu valodā (tulkots no latviešu 
valodas), daļa teksta paralēli latgaliešu rakstu valodā un angļu valodā (tulkots 
no latgaliešu rakstu valodas). — Dzied latgaliešu dialektā un latviešu valodā. — 
ISBN 978-9934-547-02-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  CD dubultalbums un grāmata „Notes from Latvia” adresēta plašai starptau-
tiskai auditorijai, mēģinot pastāstīt nezinātājam, piemēram, par to, kas ir Jāņi un Jumis, ar ko 
atšķiras apdziedāšana Latgalē no apdziedāšanās Kurzemē, par značku vilkšanu, dziedot maija 
mēnesī pie krusta u.tml. Līdzās Ziemeļlatgales, Dienvidkurzemes un Suitu daudzbalsībai izdevu-
mā iekļauti arī daži spilgti portreti no Sibīrijas Marienburgas Sukinavas.

UDK	 784.4(474.3)+398.8(=174)+784(086.76)

791  Kinematogrāfija. Filmas (kinofilmas)

Kopkataloga Id: 000936121
Pakalniņa, Laila. Laila Pakalniņa : film directors from Latvia = Cinéastes de Let-
tonie / Laila Pakalniņa ; editor Kristīne Matīsa ; translating: Nicolas Auzanneau, 
Amanda Zaeska, Līga Kriķe ; photos by Agnese Zeltiņa, Gints Bērziņš, Ivars Burt-
nieks ; design: Arnis Grinbergs. — Rīga : National Film Centre of Latvia, [2019]. — 
34 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Ziņas par režisori: 5. lpp. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — Teksts paralēli angļu un franču valodā.

A n o t ā c i j a :  Laila Pakalniņa ir viena no šobrīd pazīstamākajām latviešu kinorežisorēm. 
Pakalniņas pirmās melnbaltās īsfilmas apliecināja spilgtu autorkino rokrakstu, interpretējot do-
kumentālo vidi, to piesātinot ar skaudru, askētisku poētismu, tādējādi radot jaunu paradigmu 
latviešu poētiskā dokumentālā kino tradīcijai. Lailas Pakalniņas filmas izrādītas un godalgotas 
starptautiskajos un nacionālajos filmu festivālos, nominētas Eiropas Kinoakadēmijas balvai.

UDK	 791.633-055.2(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938199
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000936329
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000936121
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Kopkataloga Id: 000936133
Rancevs, Dmitrijs. Meditācijas un precizējumi : kinokritiķa versija / Dmitrijs 
Rancevs ; sastādītāji: Dmitrijs Rancevs, Bruno Mellis ; priekšvārda autore Daniela 
Zacmane ; no krievu valodas tulkoja: Eduards Liniņš, Kristīne Matīsa, Asnāte Va-
siļjeva un Zane Volkinšteine ; redaktore Kristīne Matīsa ; vizuālais noformējums: 
Bruno Mellis ; vāka dizains: Nadīne Bokovikova. — Rīga : Veiters Korporācija, 
2019. — 239 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — Ziņas par autoru: uz 2. vāka. — Bib-
liogrāfija zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 232.-235. lpp. un filmu rādītājs: 
236.-239. lpp. — Oriģinālnosaukums: Медитации и подробности. — ISBN 978-
9934-8665-8-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata „Meditācijas un precizējumi” autors apkopojis savus aizvadītās 
desmitgades labākos tekstus par kino. Krājumā aptvertas ievērojamas pasaules kinomākslas 
teritorijas, izceļot tajās interesantākos mezglu punktus. Atsevišķi raksti veltīti īpašām kino per-
sonībām — piemēram, režisoriem Larsam fon Trīram, Mihaelam Hanekem, Paolo Sorentino, 
Andrejam Zvjagincevam. Turklāt nopietna vērība jaunajā grāmatā pievērsta mūsdienu Latvijas 
kinematogrāfijai, kas šobrīd piedzīvo īstu uzplaukumu. Grāmatā ievietoti gan analītiski apkopo-
jumi par kopējo Latvijas kino ainu, gan recenzijas par atsevišķām spēlfilmām un dokumentāla-
jām filmām. Starp autoriem, kuru filmas apskatītas grāmatā, izceļami Dāvis Sīmanis, Laila Pakal-
niņa, Ināra Kolmane, Aiks Karapetjans, Jānis Putniņš, Renārs Vimba.

UDK	 791.2(081)+791.2(049.32)

Kopkataloga Id: 000936130
Ранцев, Дмитрий. Медитации и подробности : версия кинокритика / Дми-
трий Ранцев ; составители: Бруно Меллис и Дмитрий Ранцев ; автор пре-
дисловия Даниэла Зацмане ; художественное оформление: Бруно Меллис ; 
дизайн обложки: Надин Боковикова. — Рига : Veiters Korporācija, 2019. — 
239 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs, personu rā-
dītājs: 232.-235. lpp. un filmu rādītājs: 236.-239. lpp. — ISBN 978-9934-8665-7-9 
(brošēts).
UDK	 791.2(081)+791.2(049.32)

796  Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Kopkataloga Id: 000938838
Terzens, Arnis. Lūsis. Laikmeta iezīmētais : latvietis, kurš valdīja pasaulē / Ar-
nis Terzens ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; Ingus Feldmaņa vāka grafis-
kais noformējums. — Rīga : Jumava, [2019]. — 302, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 
25 cm. — ISBN 978-9934-20-340-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  2019. gadā Latvijas izcilākais sportists Jānis Lūsis atzīmēs savu 80 gadu jubi-
leju. Grāmata atklāj lasītājiem vēl nezināmus Jāņa Lūša dzīves un sportisko cīņu faktus, kas mums 
ļauj novērtēt viņa aso prātu, dziļo cilvēcību un vienkāršību saskarsmē ar līdzcilvēkiem. Jānis Lū-
sis, latviešu zemnieces dēls, spējis sevi attīstīt līdz trenētības augstākajām virsotnēm cilvēces 
senākajā sporta rīkā — šķēpa mešanā, ar kuru mūsu sentēvi ieguva pārtiku un gāja karā, bet Jānis 
uzvarējis 200 lielākajās pasaules sacensībās, ceturtdaļu gadsimta valdot pasaules šķēpa mešanā.

UDK	 796.433.2.071.2(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000936133
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000936130
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938838
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8  VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

Kopkataloga Id: 000938447
Saprovska, Inta. Dzīve ir brīnišķīga / sakārtojusi Inta Saprovska ; redakto-
re Gundega Sēja ; vāka un dizaina autore Vita Lēnerte. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2019]. — 47, [1] lpp. ; 16×16 cm. — ISBN 978-9934-0-8271-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pieredzējusī domu graudu krājēja Inta Saprovska, pārlapojusi daudzu romā-
nu lappuses, mums piedāvā atziņu krājumu, kuru lasot tiekam mudināti uz pārdomām un varbūt 
jaunām atziņām.

UDK	 82-84(082)

81  Valodniecība un valodas

Kopkataloga Id: 000933671
Korobova, E. Using Game Technology to Develop Cognitive Activity of Students 
Specializing in Economics : monograph / Korobova E., Kardovich I., Mirinova 
D., Kalashnikova N., Zarudnaya M. — Riga : Scientific World, 2019. — 1 tiešsais-
tes resurss (174 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 1,56 MB. — Bibliogrāfija: 128.-
145. lp. — ISBN 978-9934-8833-2-3 (PDF).
UDK	 81’243:33

Kopkataloga Id: 000931416
Valoda — 2018. Valoda dažādu kultūru kontekstā : XXVIII [28.] zinātnisko rakstu krā-
jums = 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) ; māk-
sliniece S. Kukle ; Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. — Daugavpils : 
Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2018. — 1 tiešsaistes re-
surss (392 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 3,75 MB. — (Zi-
nātnisko rakstu krājums / Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte, ISSN 
1691-6042 ; XXVIII [28]). — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Redak-
tori arī: Ilze Oļehnoviča, Gaļina Sirica, Vilma Šaudiņa u.c. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu, angļu, lietuviešu un krievu va-
lodā, kopsavilkumi pārsvarā angļu valodā. — ISBN 9789984148618 (kļūda).
UDK	 81’1(062)

811.174  Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 000937974
Kalviša, Liene. Evidencialitāte latviešu valodā / Liene Kalviša ; recenzenti: 
Dr.philol. Linda Lauze, Dr.philol. Daiki Horiguchi ; kopsavilkumu tulkojusi Dr.phi-
lol. Brigita Cīrule ; angļu valodas redaktore Andra Damberga. — Rīga : LU Aka-
dēmiskais apgāds, [2018]. — 1 tiešsaistes resurss (168 lp., PDF) : faksimili, ilus-
trācijas, tabulas ; 1,35 MB. — (Res latvienses: Latvijas Universitātes Humanitāro 
zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas raksti, ISSN 2256-0262 ; V 
[5]). — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija: 133.-142. lp. 
un terminu rādītājs: 131.-132. lp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu 
valodā. — ISBN 9789934181627 (kļūda).

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

UDK	 811.174’366.5+811.174-114

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938447
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000933671
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000931416
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000937974
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821  Daiļliteratūra

821.111  Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 000939216
Pārksa, Adele. Nāc iekšā, mīļā : romāns / Adele Pārksa ; no angļu valodas tul-
kojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. — 
Rīga : Kontinents, [2019]. — 478 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: I invited Her 
in. — ISBN 978-9984-35-948-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Romāns par tādām dzīves vērtībām kā draudzība, labestība un ģimene, un 
arī par skaudību, ļaunumu un atriebību. Kad Melānijas dzīvē negaidīti uzrodas studiju laika drau-
dzene Ebija, viņa nevilcinoties ieaicina sievieti savā tagadējā dzīvē. Savulaik universitātē abas 
bija sirdsdraudzenes, līdz Melānijas neplānotā grūtniecība lika viņai pārtraukt studijas. Tagad, 
17 gadus vēlāk, abu draudzeņu dzīves krasi atšķiras. No vientuļas mātes Melānija ir kļuvusi par 
gādīgu sievu, viņas ģimenē aug trīs bērni. Savukārt Ebija ir vīlusies mīlestībā un savā šķietami 
ideālajā laulībā. Vai atjaunotā draudzība ir patiesa? Vai varbūt aiz tās slēpjas aizvainotas jūtas un 
slepena atriebība?

UDK	 821.111-31

Kopkataloga Id: 000938427
Pračets, Terijs. Man būs pusnakts kleita / Terijs Pračets ; no angļu valodas tul-
kojusi Māra Poļakova ; [ilustrācijas]: Paul Kidby ; redaktore Bārbala Simsone. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 431, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (Diska pasaule / 
Terijs Pračets ; [38]). — (Tifānijas Smelgas piedzīvojumi / Terijs Pračets ; 4). — 
Ziņas par autoru priekštitullapā. — Ceturtā grāmata romānu sērijā par Tifānijas 
Smelgas piedzīvojumiem. — Oriģinālnosaukums: I Shall Wear Midnight. — ISBN 
978-9934-0-8141-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kā sava novada ragana Tifānija dara, ko spēj, lai tiktu galā ar nebeidzamajiem 
pienākumiem pret ļaudīm. Taču kāds, vai kaut kas apkārtnes iedzīvotājos iedveš pret raganām 
vērstas dusmas, bailes un tumšas domas. Tifānijai jāatrod šo domu cēlonis un jāsakauj ļaunums 
tā saknē. Kaut gan jaunajai raganai jau atkal talkā nāk mazo, drosmīgo fīglu cilts, Tifāniju gaida 
smagākais pārbaudījums viņas dzīvē. Ja meitene nespēs izprast noslēpumaino briesmu avotu, 
bojāeja draud gan viņai pašai, gan viņas novadam…

UDK	 821.111-93-32

Kopkataloga Id: 000937724
Railija, Lūsinda. Mēness māsa : Tigijas stāsts : romāns / Lūsinda Railija ; no an-
gļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; redaktore Elga Rusmane. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, [2019]. — 592 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — (Septiņas māsas / Lūsinda 
Railija ; [5. grāmata]). — Bibliogrāfija: 589. lpp. — Oriģinālnosaukums: The Moon 
Sister. — ISBN 978-9934-0-8199-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pēc mīļotā tēva negaidītās nāves Tigija pārceļas uz nomaļu, mazapdzīvotu 
vietu Skotijā. Tur viņai tiek piedāvāts sirdij tīkams darbs: rūpēties par dzīvniekiem muižas saim-
niecībā, kas pieder Čārlijam Kinērdam. Tigijas mierpilnā dzīve mainās, kad Čilijs, vecs čigāns, 
kurš īpašumā dzīvo jau daudzus gadus, izstāsta par sen izteiktu pareģojumu, kas vēsta, ka tieši 
viņš aizvedīs Tigiju uz dzimteni Granadā Spānijā… Tur, pie varenās Alhambras, Tigija atklāj savu 
saistību ar leģendāro Sakromontes čigānu kopienu. Tigija izzina eksotisko un sarežģīto ģimenes 
pagātni un apdāvināta čigānu bruja uzraudzībā sāk apzināt un izkopt iedzimto dziedināšanas 
talantu. Bet pienāk brīdis, kad viņai ir jāizlemj, vai palikt pie jaunatrastās ģimenes vai arī atgriez-
ties Skotijā pie Čārlija…

UDK	 821.111(417)-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000939216
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938427
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000937724
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821.111(73)  Amerikāņu literatūra

Kopkataloga Id: 000937748
Kamerons, Viljams Brūss. suņa ceļojums : romāns / Viljams Brūss Kamerons ; 
no angļu valodas tulkojis Kristaps Bricis ; redaktore Anita Poļakovska. — 2. iz-
devums. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 333, [1] lpp. ; 20 cm. — Resursā uzrā-
dīts iepriekšējā izdevuma ISBN. — Oriģinālnosaukums: A Dog’s Journey. — ISBN 
9789934035739 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Draudziņš ir labs suns. Viņš meklējis savas dzīves jēgu vairākos notikumiem 
bagātos mūžos un ir pārliecināts, ka nu to ir atradis un īstenojis. Taču, vērojot, kā ziņkārīgā mei-
tenīte Klēra iekuļas dažādās nepatikšanās Fermā, viņš gūst pārliecību, ka šai meitenītei ļoti ne-
pieciešams pašai savs suns. Pārdzimstot Draudziņš saprot, ka viņam ir jauns uzdevums. Viņš ir 
bezgala laimīgs, kad viņu adoptē Klēra, nu jau enerģiska, kaut arī problemātiska pusaudze. Drau-
dziņš ir viņai līdzās, lai sargātu, iepriecinātu, glābtu un mīlētu viņu bez nosacījumiem.

UDK	 821.111(73)-31

Kopkataloga Id: 000938531
Kinnijs, Džefs. Grega Dienasgrāmata / Džefs Kinnijs ; no angļu valodas tulkojusi 
Daina Ozoliņa ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019].

Garais ceļojums. — 217, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — (Grega dienasgrāma-
ta / Džefs Kinnijs ; 9). — Oriģinālnosaukums: Diary of a Wimpy Kid. Long 
Haul. — ISBN 978-9934-0-8274-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ģimenes ceļojums parasti sagādā daudz prieka… ja vien tā nav Hefliju ģime-
ne. Brauciens sākas visnotaļ daudzsološi, taču drīz vien notiek vairāki aplami pavērsieni. Degvie-
las uzpildes stacijas tualete, trakas kaijas, sadauzīta mašīna un aizbēgusi cūka — ne jau tā Gregs 
saprot labu laika pavadīšanu kopā ar ģimeni. Bet arī pasaules sliktākais ceļojums var pārvērsties 
piedzīvojumā, un šis brauciens ir tāds, ko Hefliji tik drīz neaizmirsīs.

UDK	 821.111(73)-93-32

Kopkataloga Id: 000938536
Kinnijs, Džefs. Grega dienasgrāmata / Džefs Kinnijs ; no angļu valodas tulkojusi 
Daina Ozoliņa ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019].

Neglītā patiesība. — 217, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — (Grega dienasgrā-
mata / Džefs Kinnijs ; 5). — Oriģinālnosaukums: Diary of a Wimpy Kid. Ugly 
Truth. — ISBN 978-9934-0-8273-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Gregs Heflijs vienmēr gribējis kļūt pieaudzis. Bet vai pieaugšana notiek tā, kā 
viņš to vēlētos? Pēkšņi Gregam jāapmeklē ballītes, kurās piedalās gan zēni, gan meitenes; viņam 
jāuzņemas lielāka atbildība un jātiek galā vēl ar citām problēmām, kas parādās šajā vecumā. Tur-
klāt šoreiz Gregs ir viens, bez sava labākā drauga Roulija līdzās. Vai viņš tiks ar visu galā? Vai arī 
Gregam būs jāatzīst „neglītā patiesība”?

UDK	 821.111(73)-93-32

Kopkataloga Id: 000938158
Kvērks, Metjū. Nakts aģents : romāns / Metjū Kvērks ; no angļu valodas tulkojusi 
Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. — Rīga : 
Kontinents, [2019]. — 430 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: The Night Ag-
ent. — ISBN 978-9984-35-947-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  FIB darbinieku Pīteru Saterlendu norīko darbā Baltajā namā. Viņa vienīgais 
pienākums ir būt balsij ārkārtas situāciju telefona līnijā un nodot ziņojumus ASV prezidenta per-
sonāla vadītājai Diānai Fārai. Pīters vienmēr visu dara ļoti rūpīgi un precīzi. Atskanot ilgi gaidī-
tajam telefona zvanam, Pīters atbild. Pārbiedēta jauna sieviete Roza stāsta, ka tantes un tēvoča 
mājā notiek apšaude un arī viņa pati atrodas nāves briesmās. Pīters ir ieinteresēts satraucošā 
notikuma atšķetināšanā un satiekas ar zvanītāju Rozu. Lai palīdzētu viņai, Pīteram ir jāatsakās 
no sava precīzā darba režīma un jāpārkāpj FIB darbinieku galvenie noteikumi. Tas noved pie 
notikumu virpuļa, no kura šķiet neiespējami atrast izeju.

UDK	 821.111(73)-312.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000937748
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938531
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938536
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938158
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Kopkataloga Id: 000938843
Ng, Seleste. Izkaisītās dzirksteles : romāns / Seleste Ng ; no angļu valodas tul-
kojusi Agnese Strazdiņa ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; Ilutas Koidu vāka 
mākslinieciskais noformējums. — Rīga : Jumava, [2019]. — 303, [1] lpp. ; 23 cm. — 
Oriģinālnosaukums: Little Fires Everywhere. — ISBN 978-9934-20-329-9 (bro-
šēts).

A n o t ā c i j a :  Šeikerhaitsa ir vieta, kur it viss tiek plānots un uzraudzīts — sākot ar zāliena 
garumu un beidzot ar mājas krāsu. Elenai nav ne mazāko šaubu, ka tieši noteikumi ir laimīgas 
un veiksmīgas dzīves pamatā. Tad Šeikerhaitsā ierodas māksliniece Mija, kas savos uzskatos ir 
daudz brīvāka un dzīvo pēc saviem noteikumiem. Kad pie ugunsdzēsības depo tiek atrasts pa-
mests zīdainis, sākas dramatiska cīņa par meitenītes aizbildniecību. Pilsētiņas iedzīvotāji sada-
lās — vieni uzskata, ka aizbildniecība pienākas jaunajai ģimenei, bet citi ir pārliecināti, ka tā 
jāatdod bioloģiskajai mātei. Pretējās domās ir arī Elena un Mija, un drīz vien Elena saprot, ka Mija 
glabā kādu noslēpumu…

UDK	 821.111(73)-31

821.112.2  Vācu literatūra

Kopkataloga Id: 000937383
Birks, Jans. Sāra un Sprogainis / Jans Birks ; no vācu valodas tulkojusi Inga 
Karlsberga ; literārā konsultante Ildze Jurisone ; autora ilustrācijas. — Rīga : Jāņa 
Rozes apgāds, [2019].

Ponijs uz četrām ķepām. — 63 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Ori-
ģinālnosaukums: Zarah & Zottel. Pony auf vier Pfoten. — ISBN 978-9984-23-
735-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Sāra ar mammu ir nesen pārvākušās, bet jaunā pagalma bērni negrib ar viņu 
spēlēties, tāpēc neatliek nekas cits, kā sēdēt istabā un sapņot. Sāras kvēlākais sapnis ir tikt pie 
zirga — kaut vai ponija. Bet vai viņas jaunais draugs ietilps mājas liftā? Labestīga un humorpilna 
bilžu grāmata pirmskolas un sākumskolas vecuma bērniem.

UDK	 821.112.2-93-32

Kopkataloga Id: 000938832
Heisa, Sonja. Rimini : romāns / Sonja Heisa ; no vācu valodas tulkojusi Aija Ja-
koviča ; Lijas Kalniņas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Anna 
Pavlovska. — Rīga : Jumava : Liegra, [2019]. — 324 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosau-
kums: Rimini. — ISBN 978-9934-572-34-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Hanss ir advokāts, veiksmīgs un bagāts. Taču piepeši viņu atkal pārņem neiz-
skaidrojamās dusmas, kuras viņu reizēm bija piemeklējušas bērnībā un kuras viņš laimīgā kārtā 
jau bija aizmirsis. Hansa laulībā nu rodas viena problēma pēc otras. Hansa māsai Mašai ir 39 gadi, 
kad viņa beidzot izlemj laist pasaulē bērnu. Taču esošais draugs Mašai piepeši sācis neciešami 
krist uz nerviem. Aleksandrs un Barbara, brāļa un māsas vecāki, ir puslīdz laimīgi precējušies 
vairāk nekā četrdesmit gadu un nu, sasnieguši pensijas vecumu, ir spiesti pielāgoties pavisam 
atšķirīgai ikdienai.

UDK	 821.112.2-31

Kopkataloga Id: 000938860
Lencs, Zigfrīds. Pārbēdzējs : vēsturisks romāns / Zigfrīds Lencs ; no vācu valo-
das tulkojusi Ilona Burka ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redakto-
re Irīda Miska ; Tatjanas Zubarevas vāka grafiskais noformējums. — Rīga : Juma-
va, [2019]. — 245, [2] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Der Überläufer. — ISBN 
978-9934-20-317-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Pārbēdzējs” ir Zigfrīda Lenca otrais romāns. Romāns uzrakstīts 1951. gadā, 
vairākas reizes pārstrādāts, bet netika izdots līdz pat 2016. gadam. „Atmiņas drīzāk ir neparocī-
gas. Tās ir tik smagas kā cukura maisi. Tas, kurš pastāvīgi tās vazā līdzi, kādu dienu tiek piespiests 
pie zemes”. Sešus gadus pēc kara atmiņas panāk Valteru Prosku. Proska, vācu armijas kareivis, 
pēdējā kara vasarā nokļūst nelielā vienībā, kas uzrauga dzelzceļa līniju, lai partizāni neuzspridzi-
nātu vilcienus. Savā ziņā romāns savijas ar autora biogrāfiju, jo abi — gan kareivis Proska, gan 
Lencs — ir dzimuši Likā, abi kara pēdējos mēnešos dezertē un nokļūst ienaidnieka gūstā.

UDK	 821.112.2-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938843
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000937383
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938832
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938860
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Kopkataloga Id: 000937388
Nonna, Fabiola. Pavisam jauns stāsts par mopsi Karlu, kas piepeši tika pie ģi-
menes / Fabiola Nonna, Lūkass Veidenbahs, teksts ; Joelle Tourloniasa, ilustrā-
cijas ; no vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga ; literārā konsultante Ildze Juri-
sone. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. — 25 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 
22×27 cm. — Ziņas par autoriem prettitullapā. — Oriģinālnosaukums: Die ganz 
neue Geschichte von Carl Mops, der auf einmal eine Familie hatte. — ISBN 978-
9984-23-737-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mopšu piedzīvojumi turpinās! Klajā nākusi trešā grāmatiņa par mopsi Karlu. 
Karsti mīļotā draudzene Koko pārceļas dzīvot pie Karla, kurš vai kūst no laimes. Bet kāpēc Koko 
uzvedas tik savādi, kāpēc ir tik īgna un noslēpumaina? Izrādās, viņiem drīz gaidāmi bērniņi!

UDK	 821.112.2-93-32

Kopkataloga Id: 000937385
Zīgners, Ingo. Mazais Pūķis Kokosrieksts un mežonīgie Pirāti / Ingo Zīgners ; no 
vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga ; literārā konsultante Ildze Jurisone. — 
Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. — 67, [3] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 22 cm. — 
Oriģinālnosaukums: Der kleine Drache Kokosnuss und die wilden Piraten. — 
ISBN 978-9984-23-736-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mazais pūķis Kokosrieksts un viņa draudzene dzeloņcūka Matilde brīvdienās 
nolemj peldēt ar plostu uz Rupučsalu, bet — kas to būtu gaidījis! — viņus ceļā pārsteidz pirāti. 
Ļaunais pirātu kapteinis Džims iesloga abus draugus uz sava kuģa „Draiskā Berta”. Taču drīz vien 
uz kuģa izceļas dumpis, un visi trīs tiek izsēdināti uz vientuļas salas…

UDK	 821.112.2-93-32

821.113.6  Zviedru literatūra

Kopkataloga Id: 000937361
Nilsone, Frīda. Ledusjūras pirāti / Frīda Nilsone ; no zviedru valodas tulkojusi 
Ieva Lešinska ; mākslinieks Mārtiņš Zutis ; literārā konsultante Inga Karlsber-
ga. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. — 335, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — 
Oriģinālnosaukums: Ishavspirater. — ISBN 978-9984-23-729-9 (iesiets) ; ISBN 
9789984237251 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Pirāti ir nolaupījuši Sirī māsu, taču nevienam nav drosmes stāties pretī pi-
rātu kapteinim Baltgalvim — vissaltākajam un ļaunākajam vīram Ledusjūrā. Viņš kuģo apkārt, 
zagdams bērnus, un liek tiem vergot savās dimantu raktuvēs. Sirī uzņemas to, ko neuzdrīkstas 
neviens pieaugušais: viņa dodas atgūt savu mazo māsiņu Mikiju.

UDK	 821.113.6-93-32

821.133.1  Franču literatūra

Kopkataloga Id: 000938834
Nemirovska, Irēna. Franču svīta : romāns / Irēna Nemirovska ; no franču valo-
das tulkojusi Dagnija Dreika ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; Nataļjas Ku-
gajevskas vāka mākslinieciskais noformējums. — Rīga : Jumava, [2019]. — 358, 
[2] lpp. ; 23 cm. — Ziņas par autori: [360.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Suite Fran-
caise. — ISBN 978-9934-20-330-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Franču svīta” ir plaša vēriena panorāmisks darbs, kas kaut kādā ziņā atgādi-
na „Vējiem līdzi” un dīvainā kārtā sasaucas ar pašas autores likteni. Šī grāmata ir par cilvēka dabu 
un tās izpausmēm lielu pārmaiņu laikos — tās ne vienmēr ir tādas, kādām tām vajadzētu būt. Mī-
lestība uzplaukst ne tur, kur tā gaidīta, izdevīgums liek aizmirst sakāves rūgtumu, divkosība dzen 
bārstīt skaļus vārdus, slepus doties pie uzvarētāja un nosūdzēt, taču šodienas uzvarētāji rīt būs 
zaudētāji, lai gan vēl to nezina. Ir skaidrs, ka autore runā par savu pieredzi. Lai gan atrisinājumu 
autore nedod, nojauta norāda, kāds tas būs.

UDK	 821.133.1-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000937388
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000937385
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000937361
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938834
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821.161.1  Krievu literatūra

Kopkataloga Id: 000938679
Haņins, Semjons. ne tā / Semjons Haņins ; no krievu valodas atdzejoja Ilmārs 
Zvirgzds ; redaktore Ieva Lejasmeijere ; dizainers Tom Mrazauskas. — [Rīga] : 
Orbīta, [2019]. — 106, [1] lpp. ; 19 cm. — (Orbītas bibliotēka). — ISBN 978-9934-
8753-9-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Haņina rakstītās rindas ir jēgpilnas, no tām var nojēgt daudz vairāk par rak-
stīto, lasīt starp rindām — tas vēl joprojām ir iespējams un vēlams. Nezinu, esmu tikai saules 
zaķītis, kas atlēcis no stara, ko neredzamas gaismas konduktors ielaidis savā tramvaja vagonā”, tā 
grāmatas ievadā saka atdzejotājs Ilmārs Zvirgzds.

UDK	 821.161.1-1(474.3)

821.161.2  Ukraiņu literatūra

Kopkataloga Id: 000937374
Žadans, Serhijs. Mezopotāmija / Serhijs Žadans ; no ukraiņu valodas tulkojusi 
Māra Poļakova un atdzejojis Māris Salējs ; literārais konsultants Māris Salējs ; 
mākslinieks Tomass Folks. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. — 283, [5] lpp. : 
ilustrācijas ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Месопотамія. — ISBN 978-9984-23-
748-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Romāns veltīts Harkivai, to veido stāsti par vienkāršiem šīs pilsētas puišiem, 
kas mīl, cieš, cer un meklē laimi. Vienīgais, kam tik tiešām ir nozīme, ir mūsu iemīlēšanās, mīles-
tība, kuru mēs sevī glabājam, kuru nēsājam līdzi, ar kuru dzīvojam. Tu taču nekad nezini, cik tās 
tev atvēlēts, cik tās tevī ir, cik tās tevi gaida. To atrast ir prieks, zaudēt — sarūgtinājums. Mēs visi 
dzīvojam šajā brīnišķīgajā pilsētā, mēs visi esam tajā palikuši, mēs visi agri vai vēlu tajā atgrieža-
mies. Un dzīvojam, nesdami sevī šo mīlestību gluži kā vainu, gluži kā atmiņu, kurā pietiek vietas 
visai mūsu pieredzei, visām mūsu zināšanām.

UDK	 821.161.2-34+821.161.2-1

821.174  Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 000937739
Dreimane, Inese. Vēstule ar pielikumu : vēsturisks romāns / Inese Dreimane ; 
redaktore Anda Ogriņa ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2019]. — 222, [2] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-8074-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vēsturiskā romāna „Vēstule ar pielikumu” pamatā ir autores, vēsturnieces 
Ineses Dreimanes zināšanas, Latvijas vēstures izpēte, atklājumi, kā arī spilgts un emocionāls līdz-
pārdzīvojums. Grāmatā attēlota Rīga 20. gadsimta 30. gadu beigās. Jauni, skaisti, gudri un laimīgi 
cilvēki, gaiša nākotne — tieši tik vienkārši, lai visa pietiktu gan dzīvei, gan mīlestībai. Pēc tam… 
Kurā brīdī viss sākās? Kad sāka griezties necilvēcības, melu, varmācības dzirnas, kas salauza tūk-
stošiem likteņus? Romāna tēli — mīļotie, studiju biedri, draugi, kaimiņi, universitātes profesori 
un veikalnieki, diplomāti un sētnieki.

UDK	 821.174-311.6

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938679
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000937374
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000937739
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Kopkataloga Id: 000939405
Kroma, Monta. Monta Kroma. Re: : dzeja / Monta Kroma, Marija Luīze Meļķe, 
Eduards Aivars, Kārlis Vērdiņš, Edvīns Raups, Ingmāra Balode, Anna Belkovska, 
Elvīra Bloma, Ronalds Briedis, Pēteris Draguns, Inga Gaile, Juris Kronbergs, Rai-
monds Ķirķis, Liāna Langa, Aivars Madris, Rūta Mežavilka, Einārs Pelšs, Katrīna 
Rudzīte, Ilmārs Šlāpins, Ivars Šteinbergs, Arvis Viguls, Lote Vilma Vītiņa, Inese 
Zandere, Семён Ханин ; sastādītāja Elvīra Bloma ; pēcvārds: Anna Auziņa ; literā-
rā redaktore Sanda Rapa ; dizainers: Aleksejs Muraško ; fotogrāfijas: Ivars Hein-
rihsons, Atis Ieviņš. — [Rīga] : Punctum, [2019]. — 95 lpp. : faksimili, ilustrācijas, 
portreti ; 21 cm. — „Monta. Tu. Monta. Es.”—Uz vāka. — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs un grāmatas apvāka iekšpusē. — Teksts latviešu valodā, viens dzejolis 
krievu valodā. — ISBN 978-9934-19-838-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Interneta žurnāls „Punctum”, trešo festivālu veltot spilgtajai latviešu moder-
nisma dzejniecei Montai Kromai (1919-1994), laidis klajā dzejas grāmatu „Monta Kroma. Re:”. Īpa-
ši šim izdevumam, iedvesmojoties no M. Kromas tekstiem, savus dzejoļus radījuši 23 mūsdienu 
dzejnieki. Grāmatu papildina dzejnieces un filoloģijas doktores Annas Auziņas pēcvārds.

UDK	 821.174-1+821.174(092)

Kopkataloga Id: 000937756
Kroma, Monta. Trotuārs : dzejas izlase, 1959-1993 / Monta Kroma ; sastādītāja 
un priekšvārda autore Agija Ābiķe-Kondrāte ; redaktors Kārlis Vērdiņš ; dizains: 
Zane Ernštreite ; fotogrāfiju autori: Jānis Mangals, Voldemārs Priede, Eižens 
Auza, Ivars Heinrihsons, Sergejs Davidovs, Gunārs Binde, Atis Ieviņš, Vladimirs 
Filatovs. — Rīga : Neputns, [2019]. — 224 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — Uz 
vāka Helēnas Heinrihsones glezna „Dzejniece Monta Kroma”, 1974. gads. — Bib-
liogrāfija priekšvārda beigās. — ISBN 978-9934-565-68-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Izlasē apkopota Montas Kromas modernistiskā posma dzeja, sākot no poē-
mas „Tālo apvāršņu zemē” (1959) fragmenta un beidzot ar mūža pēdējā posmā tapušiem dar-
biem, ietverot gan raksturīgākos dzejoļus no krājumiem, gan nepublicētus dzejoļus, kuros domi-
nē dinamiski pilsētas motīvi, intīma jūtu atklāsme, jutekliskums un grafiska izteiksme. Tālaika 
literārās vides bieži nepieņemti, šie dzejoļi ir pārdzīvojuši laiku un šodien ļauj runāt par Montu 
Kromu kā novatorisku dzejnieci, kuras mantojums pelnījis dziļāku izpēti gan modernisma, gan 
urbānās dzejas, gan femīnās rakstības kontekstā.

UDK	 821.174-1+821.174(092)

Kopkataloga Id: 000939408
Mertena, Gundega. Atklāsmes : atziņas, atklāsmes, aforismi / Gundega Merte-
na ; foto: Gundega Rebhūna ; redaktores: Oksana Āboliņa un Līga Gabrāne. — 
[Ventspils] : [Ventas Balss], [2019]. — 160 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-
9934-19-814-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā apkopotas laikraksta „Ventas Balss” galvenās redaktores Gundegas 
Mertenas atklāsmes, atziņas un aforismi, kas bija publicēti laikraksta redaktora slejā no 2002. 
gada, atspoguļojot gan tā brīža politisko situāciju, gan izjūtas, kas līdz ar to ir raisījušās gan arī 
vienkārši dažādas dzīves atziņas.

UDK	 821.174-84

Kopkataloga Id: 000938786
Monta Kroma un padomju literatūra: modernisms, dzimte, aukstais karš 
(2019 : Rīga, Latvija). Zinātniska konference „Monta Kroma un padomju litera-
tūra: modernisms, dzimte, aukstais karš” : 2019. gada 23. maijā : tēzes / redaktors 
Kārlis Vērdiņš ; dizainers Aleksejs Muraško. — Rīga : LU Literatūras, folkloras un 
mākslas institūts, 2019. — 21 lpp. : portrets ; 22 cm. — „Monta. Tu. Monta. Es.”—
Uz vāka. — ISBN 978-9984-893-42-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Dzejnieces Montas Kromas (1919-1994) simtgadei veltītā LU Literatūras, 
folkloras un mākslas institūta organizētā zinātniskā konference aktualizēja vairākas mūsdienu 
literatūrzinātnē nozīmīgas tēmas: femīno rakstību, modernismu latviešu literatūrā, padomju li-
teratūras, aukstā kara un kolaboracionisma studijas.

UDK	 821.174(092)(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000939405
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000937756
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000939408
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938786
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Kopkataloga Id: 000938684
Punte, Artūrs. Jērcēnu pagasta nezāļu herbārijs : dzeja / Artūrs Punte ; atdzejo-
juši: Arvis Viguls, Pēteris Draguns, Inese Zandere ; dizains: Mārtiņš Ratniks ; re-
daktore Inese Zandere. — Rīga : Orbīta, 2019. — 20, 16 lpp. : ilustrācijas ; 34 cm. — 
ISBN 978-9934-8753-7-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata radīta kā patstāvīgs mākslas objekts, kur teksts ir tikai viena no 
mākslas darba sastāvdaļām. Krājums veidots kā trīs grāmatu kopums, kas dekonstruējošā estēti-
kā saplūdis kopā un nonācis vienos vākos. Šos trīs elementus kopā satur rāmis — herbārijs-mis-
tifikācija, kas devis nosaukumu visai grāmatai. Grāmatas tekstuālo daļu veido poēma „Ieceļotāji”, 
kā arī trešā „grāmata” šajos pašos vākos — dzejas krājums, kas vienlaicīgi ir arī poēmas saturis-
kais paplašinājums.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000936307
Rokpelnis, Jānis. tīmeklītis / Jānis Rokpelnis ; redaktors Kārlis Vērdiņš ; dizains: 
Dita Pence ; foto: Kristaps Kalns. — Rīga : Neputns, [2019]. — 94, [1] lpp. : port-
rets ; 17 cm. — ISBN 978-9934-565-65-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Jāņa Rokpeļņa dzejoļu krājuma teksti virtuozi balansē starp lirismu, grotesku 
un traģismu. Kārtojums tematiskos ciklos akcentē gan viņa tēmu un intonāciju daudzveidību, gan 
arī ļauj skatīties uz dzejas rakstīšanas procesu kā nebeidzamu ceļu, kura mērošanas jēga dažkārt 
var šķist apšaubāma, tomēr allaž noved pie negaidītām atskārsmēm.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000938879
Skujenieks, Knuts. Lirika un balsis : dzejoļi un atdzejojumi / Knuts Skujenieks ; 
atbildīgā redaktore Eva Jansone ; priekšvārds: Guntars Godiņš ; grafiskais no-
formējums: Daina Vīķele. — Rīga : Jumava, [2019]. — 154, [5] lpp. ; 14 cm. — At-
dzejojumi no: Kito Lorencs, Jānis Ričos, Desanka Maksimoviča, Konstandinos 
Kavafis, Nikolass Giljēns, Vitauts Blože, Aco Šopovs, Federiko Garsija Lorka, Kon-
stants Galčiņskis, Gabriela Mistrāla, Gustavs Frēdings, Bohdans-Igors Antoničs, 
Edgars Lī Māsters. — Teksts latviešu valodā, iekļauti atdzejojumi no dažādām 
valodām. — ISBN 978-9934-20-318-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pēc Knuta Skujenieka un Guntara Godiņa ieceres jaunajam izdevumam par 
pamatu ņemts 1978. gada izdevniecības „Liesma” izdevums. Dzeja ir īpašs dzīves veids, tieksme 
atklāt, saprast, izjust un izsacīt, nonākt līdz citam cilvēkam. Viss pārējais — tie ir amata smalku-
mi. Ļoti grūti parādīt atklātībai to, kas ir dziļi intīms, neatdalāms no sevis paša, taču tikpat grūti 
un neiespējami to paturēt sevī. Uzskatiet šo grāmatu par mēģinājumu saprasties. Starp dzejnieka 
rindām skanēs arī citas balsis. Tie ir viņa draugi un darba biedri no dažādām zemēm un dažā-
diem laikmetiem.

UDK	 821.174-1+82-1=030

Kopkataloga Id: 000938740
Sudare, Inese. Es māku (līmēt, krāsot un lasīt) / sakārtojusi un ilustrējusi Inese 
Sudare. — Rīga : [Inese Sudare], 2019. — 105 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — Biblio-
grāfija: 105. lpp. — ISBN 978-9934-19-808-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata sagādās daudz patīkamu mirkļu mazajiem lasītājiem. Tajā ikviens 
atradīs sev piemērotu lapu krāsošanai, praktisko uzdevumu vai arī tautasdziesmu, dzejolīti un 
mīklu, ko iemācīties.

UDK	 821.174-93-1(082)+398.8(=174)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938684
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000936307
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938879
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938740
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Kopkataloga Id: 000938673
Surgunts, Andis. Skaistākā no aizmiršanās hipotēzēm : dzeja 2003-2018 / Andis 
Surgunts ; sastādītāji Einārs Pelšs un Artis Ostups ; Arta Ostupa pēcvārds [un 
redakcija] ; dizainers Tom Mrazauskas. — [Rīga] : Orbīta, [2019]. — 219, [1] lpp. : 
portrets ; 19 cm. — (Orbītas bibliotēka). — ISBN 978-9934-8753-8-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Andis Surgunts ir no tās pašas dzejnieku paaudzes, pie kuras pieder daudzi 
publiskajā telpā šobrīd labi zināmi dzejnieki: Toms Treibergs, Krišjānis Zeļģis, Svens Kuzmins, 
Arvis Viguls, Artis Ostups un citi. „Ideāls jaunais dzejnieks” — tā grāmatā Surguntu nodēvē pēc-
vārda autors un krājuma redaktors Artis Ostups. Runājot par Surgunta rokrakstu, Ostups min 
nemitīgu eksperimentēšanu, skaistā un neglītā metaforisku sapludināšanu, absurdus aforismus 
un spožas, sirreālas pasāžas, un tuvošanos mūzikas nekonceptuālajai formai.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000937859
Tesļuka, Rota. Vārds / Rota Tesļuka. — Varakļāni : Domu Pērles, 2019. — 139 lpp. : 
ilustrācija ; 19 cm. — ISBN 978-9934-579-60-8 (iesiets).
UDK	 821.174-1+821.174-3

Kopkataloga Id: 000937366
Vanaga, Agnese. Plastmasas huligāni / Agnese Vanaga ; māksliniece Līva Ozo-
la ; literārā redaktore Sigita Kušnere. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. — 94, 
[1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9984-23-720-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Čiekurkalna puikas Klāvs un Intars nejauši sastop plastmasas maisiņu Dus-
mukuli, kurš izrādās ne tikai dzīvs un runīgs, bet arī pikts — viņš ir izsviests mēslainē un nu, tā-
pat kā neskaitāmi citi maisiņi, bezdarbībā klimst pa ielām, pinas koku zaros un plunčājas peļķēs. 
Kā izglābt pasauli no šiem plastmasas huligāniem?

UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 000937244
Zvaigzne, Jānis. Ceļavārdi Latvijai / Jānis Zvaigzne. — [Latvija] : [izdevējs nav 
zināms], [2019]. — 96 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm.

A n o t ā c i j a :  Grāmatā apkopoti ilggadējā Litenes pamatskolas direktora un pagasta vēs-
tures pētnieka Jāņa Zvaigznes līdz šim nepublicēti dzejoļi, uzrunas dažādos pasākumos un raksti 
laika posmā no 1989. līdz 2018. gadam.

UDK	 821.174-5+821.174-1

82–93  Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Kopkataloga Id: 000938637
Barnard, Lucy. Mani jaukie poniju stāsti / [teksts]: Lucy Barnard ; [ilustrācijas]: 
Cherie Zamazing ; tulkojusi Linda Kalna ; redaktore Antra Jansone. — Rīga : Eg-
mont Publishing, [2019]. — 48 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — Teksts tulkots no angļu 
valodas. — ISBN 978-9934-16-600-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Laipni aicināti jauko poniju pasaulē! Dodies līdzi mazajai Villei viņas pirmajā 
piedzīvojumā, pievienojies drosmīgajam Harijam, kurš novērš negadījumu lauku sētā, un uzzini, 
kā Stellai izdevās pārvarēt bailes.

UDK	 82-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938673
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000937859
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000937366
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000937244
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938637
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Kopkataloga Id: 000938641
Joyce, Melanie. Mani jaukie pētnieku stāsti / Melanie Joyce ; [ilustrācijas]: Gab-
riele Tafuni ; tulkojis Mārtiņš Karelis ; redaktore Linda Kalna. — Rīga : Egmont 
Publishing, [2019]. — 48 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — Teksts tulkots no angļu va-
lodas. — ISBN 978-9934-16-601-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Laipni aicināti aizraujošu atklājumu pasaulē! Traucies kosmosā, lai uzspēlētu 
kosmobolu, nirsti jūras dzelmē pēc mirdzošiem dārgumiem un sastopi nebēdnīgus pērtiķēnus 
safari parkā! Ņem savu karti un binokli — laiks doties ceļā!

UDK	 82-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938641
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9  ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

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

Kopkataloga Id: 000938454
Atmini Latviju : 900 jautājumi krustvārdu mīklās un attēlos / redaktore Māra 
Lazdāne-Avota ; māksliniece Anna Aizsilniece ; pie grāmatas strādāja: Jānis Ba-
rons, Dzintra Ludborža, Madara Merle, Inita Saulīte-Zandere, Elīna Zandere. — 
Rīga : Aminori, [2019]. — 1 sējums (120 nenumurētas lpp.) : ilustrācijas, portreti ; 
28 cm. — ISBN 978-9934-19-787-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šis ir stāsts, kuru lasītāji izstāstīs paši. Ar zīmuli rokā — atceroties, pieminot, 
meklējot atbildes uz jautājumiem par vietām, cilvēkiem un notikumiem, kuri ir bijuši un ir svarīgi 
mūsu valstij. Skaists ceļojums pa Latvijas pilsētām, pakalniem un ezeriem, koncertzālēm, muze-
jiem, universitātēm un fabrikām, sporta stadioniem, vēstures arhīviem, izdevniecībām un izstāžu 
zālēm. Katrai paaudzei būs savs stāsts.

UDK	 913(474.3)

Kopkataloga Id: 000938880
Jakovičs, Aivars. No Daugavas līdz Gaujai / Aivars Jakovičs ; atbildīgā redaktore 
Liene Soboļeva ; literārā redaktore Sandra Skuja. — Rīga : Jumava, [2019].

1. daļa, Jaunciema apkārtne. — 408 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes ; 
22 cm. — (Rīgas ekotūrisma ceļvedis). — ISBN 978-9934-20-324-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Sērija „Rīgas ekotūrisma ceļvedis” veltīta Rīgas un tās apkārtnes dabas un 
kultūrvēstures izzināšanai. Ceļveža „No Daugavas līdz Gaujai” 1. daļa „Jaunciema apkārtne” ie-
pazīstinās lasītājus ar Rīgas ziemeļaustrumu rajona apdzīvotajām vietām un tām piegulošo te-
ritoriju starp Latvijas dižupēm — Daugavu un Gauju. Enciklopēdiska rakstura informācija par 
ģeogrāfiju, vēsturi, novada ļaudīm šeit papildināta ar daudziem krāsainiem attēliem, shēmām, 
kartēm un pieciem detalizētiem pārgājienu maršrutu aprakstiem.

UDK	 913(474.362.2)(036)

94  Vispārīgā vēsture

Kopkataloga Id: 000938877
Snaiders, Timotijs. Melnā zeme : holokausts kā vēsture un brīdinājums / Ti-
motijs Snaiders ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Lešinska ; atbildīgā redakto-
re Eva Jansone ; Valda Villeruša vāka grafiskais noformējums. — Rīga : Jumava, 
[2019]. — 472 lpp. : kartes ; 25 cm. — Bibliogrāfija: [400.]-445. lpp. un rādītājs: 
446.-472. lpp. — Oriģinālnosaukums: Black Earth. — ISBN 978-9934-20-320-6 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Var diskutēt par Timotija Snaidera galveno tēzi, ka holokausts pārsvarā no-
tika tur, kur bija sagrauta valsts, un it īpaši divkāršās okupācijas zonās — Austrumpolijā, Latvijā, 
Lietuvā utt. Tomēr grāmatas vērtība ir skrupuloza kolaboracionisma problēmas izpēte, saistoša 
Polijas un Vācijas attiecību analīze un pamatota Rietumos iesakņojušos holokausta mītu apšau-
bīšana.

UDK	 94(=411.16)”1939/1945”+94(100)”1939/1945”

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938454
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938880
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938877
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94(474.3)  Latvijas vēsture

Kopkataloga Id: 000938173
Sakalaurs, Pēteris. To laiku uzdrīkstēšanās : vēl reizi dažas teorētiskas un paša 
atziņas par Latviju / Pēteris Sakalaurs. — [Skrīveri] : [Pēteris Sakalaurs], 2018. — 
105 lpp. ; 21 cm. — Eduarda Virzas dzejolis „Karogs”, 78. lpp. ; Kārļa Ulmaņa dze-
jolis „Viena taisnība visiem”, 81.-82. lpp. ; Veronikas Strēlertes dzejoļi „Kādam 
latvietim”, „Valdnieka vakars”, „Pēdējā skate”, 83.-84. lpp. ; Friča Bārdas dzejoļi 
„Dzimtene un tāle”, „Pēdējā dziesma”, „Nojautas”, 93.-95. lpp. — Bibliogrāfija: 101.-
103. lpp. — ISBN 978-9934-8683-4-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šī grāmata veltīta tiem, kuri patiesi, dziļi un padziļināti pēta, salīdzina un iz-
saka savas domas par Neatkarīgās Latvijas tapšanu, dzimšanu un izveidošanu tajos tālajos gados. 
Tā ir neliels ieskats vēsturē, lai atcerētos un nedarītu pāri tiem, kuri kaldināja Latvijas neatkarību.

UDK	 94(474.3)

https://lnb.lv/
https://www.facebook.com/lnb.lv
https://twitter.com/lnb_lv
https://www.instagram.com/lnblv/
https://www.youtube.com/channel/UCorC9b7jIZFJDx8j9QA04JA
https://lnb.lv/lv/izdevejdarbibas-statistika/krajums-latvijas-izdevejdarbibas-statistika
https://lnb.lv/lv/izdevejiem/latvijas-jaunakas-gramatas
https://lnb.lv/lv/izdevejiem/nacionalas-bibliografijas-raditajs-periodikas-raditajs
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938173
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