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0  VISPĀRĪGĀ NODAĻA

087.5  Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 000940900
Raudonis, Pāvils. Saulmīļi : satraucošs stāsts: kas glābs Baltijas piekrastes prie-
des? / Pāvils Raudonis. — [Rīga] : Latvijas Valsts meži, [2019]. — 18 nenumurētas 
lpp. : ilustrācijas ; 30 cm.

A n o t ā c i j a :  Latvijas mežos izplatītākais koks — priede, ir saskārusies ar atjaunošanās 
grūtībām Baltijas jūras piekrastes joslā.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000940175
Rubino, Maurizia. Skani, mana grāmatiņa! / [ilustrācijas]: Maurizia Rubino ; 
[teksts]: Silvia D Achille ; tulkojusi Astra Šmite ; redaktore Indra Putre. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2019].

Mežā. — 12 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 22×23 cm. — (Skani, mana grāma-
tiņa!). — Teksts latviešu valodā, tulkots no itāliešu valodas. — Oriģinālnosau-
kums: Bosco. — ISBN 978-9934-0-8063-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ikvienu mazo lasītāju šajā grāmatā sagaida īsi stāstiņi un sirsnīgas ilustrāci-
jas. Mazulim noteikti patiks arī grāmatas lapās pieskarties vilka degunam, paglāstīt ūpja spalvas, 
ieklausīties ūdenskrituma šalkoņā un putnu dziesmās un sadzirdēt jautru čalošanu meža klaju-
mā.

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000940900
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000940175
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1  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

13  Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves metafizika. Ezotērika

Kopkataloga Id: 000940280
Mikušina, Tatjana. Īsie rozāriji ar Gudrības Valdoņu vēstījumiem / Tatjana Mi-
kušina ; no krievu valodas tulkojusi Lauma Ērgle ; redaktore Ieva Šuplinska. — 
Rīga : Sol Vita, [2019]. — 159 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 978-9984-894-89-8 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir īpaša 21.gs. lūgšanu grāmata ar mācību, kas saņemta ar rakstnie-
ces un sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību. Rozāriji paredzēti garīgajam darbam. Mūsdienu 
Rozārijs ir vainags, kas savīts no lūgšanām, lai domātu par garīgām tēmām, kas ir Gudrības Val-
doņu vēstījumos. Grāmatā ir iekļauti 14 īsie Rozāriji, kuri satur pareizticīgo lūgšanas un mantru 
„OM”.

UDK	 133.9+27-534.3+27-29

14  Filozofiskās sistēmas un uzskati

Kopkataloga Id: 000940771
Zeltīts, Raivis. Dr. Pauls Jurevičs un latviešu tautas misija / Raivis Zeltīts ; māk-
slinieciskais noformējums: Liene Apine ; priekšvārds: Dr.habil.phil. Maija Kūle. — 
[Rīga] : Domas spēks, [2019]. — 94, [1] lpp. ; 22 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs. — ISBN 978-9934-8707-3-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā ir apkopotas joprojām aktuālas latviešu nacionālkonservatīvā do-
mātāja Paula Jureviča (1891-1981) atziņas par filozofijas uzdevumiem, marksisma briesmām, 
modernās Rietumu pasaules problēmām, nacionālisma būtību un latviešu tautas īpašo misiju 
pasaulē, kā arī par dažādām sociālajām problēmām, piemēram, demogrāfiskās krīzes cēloņiem 
un risinājumiem.

UDK	 14(474.3)(092)

159.9  Psiholoģija

Kopkataloga Id: 000939072
Dumbrauska, Anita. Dvīņu (7-10 gadi) individualitātes audzināšana/pašaudzi-
nāšana ģimenē : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai peda-
goģijas nozarē, apakšnozare: ģimenes pedagoģija / Anita Dumbrauska ; zināt-
niskā vadītāja Dr.paed. Anna Līduma ; recenzenti: Dr.habil.paed. Ausma Špona, 
Dr.psych. Lūcija Rutka, Dr.paed. Alīda Samuseviča ; Liepājas Universitāte = Indivi-
duality Upbringing/Self-Upbringing of Twins (7-10 Years) in the Family : synop-
sis of the doctoral thesis submitted for the degree of doctor of pedagogy, subdis-
cipline: family pedagogy / Anita Dumbrauska ; supervisor of the thesis Dr.paed. 
Anna Līduma ; reviewers: Dr.habil.paed. Ausma Špona, Dr.psych. Lūcija Rutka, 
Dr.paed. Alīda Samuseviča ; Liepaja University. — Liepāja : [Liepājas Universitā-
te], 2019. — 30 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Teksts latviešu un 
angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 
978-9934-569-58-6 (brošēts).
UDK	 159.922.7-055.76(043)

Kopkataloga Id: 000939021
Dumbrauska, Anita. Dvīņu (7-10 gadi) individualitātes audzināšana/pašaudzi-
nāšana ģimenē : promocijas darbs doktora grāda iegūšanai pedagoģijā, apakš-
nozare: ģimenes pedagoģija / Anita Dumbrauska ; zinātniskā vadītāja Dr.paed. 
Anna Līduma ; Liepājas Universitāte. — Liepāja : [izgatavotājs nav zināms], 
2019. — 299 lp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfi-
ja: 175.-183. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK	 159.922.7-055.76(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000940280
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000940771
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000939072
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000939021
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Kopkataloga Id: 000940146
Robinsa, Mela. 5 sekunžu likums : ar drosmīgu rīcību mainiet dzīvi, darbu un pa-
šapziņu / Mela Robinsa ; redaktore Ita Ankoriņa ; tulkojums latviešu valodā: Sin-
tija Zariņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 238, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — 
Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: The 5 
Second Rule. — ISBN 978-9934-0-8090-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mela Robinsa, amerikāņu CNN komentētāja un televīzijas programmu vadī-
tāja, bija nonākusi savas dzīves zemākajā punktā, kad nejauši atklāja vienkāršu noslēpumu, kā 
pārvarēt bailes un piespiest sevi rīkoties. Šajā grāmatā viņa atklāj lasītājam pārsteidzošus faktus 
par ieradumu veidošanos, pievērš uzmanību vēsturisku personību dzīves pagrieziena punktiem 
un dalās ar cilvēku atsauksmēm par to, kā viņas metode palīdzējusi tiem iegūt no dzīves vairāk: 
vairāk prieka, vairāk naudas, vairāk veselības.

UDK	 159.923.2

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000940146
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2  RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 000935888
Ceļš : Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes teoloģisks, reliģijpētniecisks 
un kultūrvēsturisks izdevums / redakcijas kolēģija: Dr.phil. Valdis Tēraudkalns 
(atbildīgais redaktors), Dr.phil. Normunds Titāns, Ph.D. Juris Dreifelds [un vēl 
10 redaktori] ; latviešu valodas redaktore Ruta Puriņa ; angļu valodas redaktore 
Alda Vāczemniece ; Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte. — Rīga : LU Aka-
dēmiskais apgāds, 2018.

Nr. 69. — 1 tiešsaistes resurss (224 lp., PDF) : tabula ; 2,10 MB. — Redaktori arī: 
Dr.theol. Dace Balode, Dr.art. Deniss Hanovs, Dr.theol. Ralfs Kokins, Dr.theol. 
Elizabete Taivāne u.c. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu 
un angļu valodā.

A n o t ā c i j a :  Jaunākajā žurnāla „Ceļš” numurā apkopoti kvalitatīvi un pētniecībā aktuāli 
akadēmiski raksti par dažādām tēmām teoloģijas un reliģijpētniecības jomās. Šajā numurā vai-
rāki autori apskata to, kā reliģiskie un teoloģiskie ieskati tiek atspoguļoti dažādos popkultūras 
medijos. Autori ir pievērsušies arī plašākam diskursam par reliģijas brīvību, kristīgo garīgumu, 
kā arī izaicinājumiem, ar kuriem baznīca saskaras mūsdienās.

UDK	 2(05)+27-1(05)

Kopkataloga Id: 000939919
Zariņa, Ligija. Es izvēlos iet : ceļš uz Santjago de Kompostelu / Ligija Zariņa ; 
atbildīgā redaktore Eva Jansone. — Rīga : Jumava, [2019]. — 127, [1] lpp., 8 nenu-
murētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 20 cm. — (Aiz apvāršņa). — ISBN 978-9934-
20-328-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Santjago ceļš ir par iešanu, par mirkli starp nebūtību un naktsmājām, par 
karsto Spānijas sauli un kedām, par cilvēces lāstu, kad dvēsele jāatklāj caur fizisku izturību. Nekā-
das svētulīgas pļāpāšanas. Stāsts par nobrāzumiem, bet vēstījums — par dvēseli. Ligijas Zariņas 
grāmata iedrošina doties jebkurā ceļā un uz savas ādas izjust, ka dzīves grūtības dali kopā ar 
Visaugstāko.

UDK	 27-567(460.11)+821.174-992

Kopkataloga Id: 000915482
Латвийский православный хронограф / ответственный редактор Олег 
Пелевин ; научный редактор Татьяна Фейгмане ; литературный редактор 
Оксана Дементьева ; рецензент Преосвященнейший Александр ; Латвий-
ская Православная Церковь, Институт русского культурного наследия Лат-
вии. — Рига : Синод Латвийской Православной Церкви, 2018.

Выпуск III (3). — 399 lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : ģenealoģiskās ta-
bulas, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 22 cm. — Bibliogrāfija piezīmēs: 397.-
398. lpp. — ISBN 978-9934-8654-3-5 (iesiets).

UDK	 271.22(474.3)-9(05)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000935888
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000939919
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915482
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3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Kopkataloga Id: 000934690
Health and Social Sciences (2019 : Rīga, Latvija). Health and Social Sciences : 
Rīga Stradiņš University international student conference, 4-5 April 2019 : abst-
ract book / layout: Ilze Stikāne ; Rīga Stradiņš University. — Rīga : Rīga Stradiņš 
University, 2019.

Social Sciences. — 1 tiešsaistes resurss (51 lp., PDF) ; 6,11 MB. — Autoru rādī-
tājs: 51. lp. — ISBN 978-9934-8678-8-0 (PDF).

UDK	 3(062)

31  Demogrāfija. Socioloģija. Statistika

Kopkataloga Id: 000939841
Krūze, Lilita. Latvieši Gērnsijā / Lilita Krūze. — Rīga : Sava grāmata, 2019. — 
186 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-582-25-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā apkopotas intervijas ar latviešu iedzīvotājiem, kuri ir dzīvojuši un 
strādājuši Gērnsijas salā. Apzinoties, ka gadu laikā Gērnsijā ir dzīvojuši un strādājuši tūkstošiem 
latviešu, autore vēlējusies uzrunāt iespējami daudz cilvēku, kuri dalījās savā pieredzē. Tās ir in-
tervijas ar Jāni Lucānu, Ilzi Sproģi, Jutu Pētersoni, Ingu Platkēviču, Santu un Daigu Pabijutu, Lauru 
Lavenni, Aigu Gulbi, Agnesi Murphy, Agri Duļbinski, Mudīti Garcia-Pereiru, Ditu Strauju, Sarmīti 
Eltermani, Rainu Gallie, Edīti Mežinieci, Ivetu Bērziņu, Laimu Puriņu, Mārīti Šembelu, Lieni Mie-
zīti, Silviju Kukuli un Mike Garrett.

UDK	 314.151.3-054.72(423.43)(047.53)

316  Socioloģija

Kopkataloga Id: 000935994
Sociālā inovācija: izaicinājumi un risinājumi Latvijā : zinātniskā monogrāfija / 
zinātniskā redaktore Karine Oganisjana ; recenzenti: Anda Zvaigzne, Andra Fer-
nāte, Ludmila Aleksejeva ; literārā redaktore Inga Skuja. — Rīga : RTU Izdev-
niecība, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (148 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, 
portreti, tabulas ; 2,30 MB. — Autoru kolektīvs: Karine Oginasjana, Konstantins 
Kozlovskis, Tālis Laizāns, Nicolás Monge-Iriarte, Yuliya Eremina, Salome Gvatua, 
Benjamin Ngongo Kabwende, Ozoemena Joseph Chukwu, Svetlana Surikova, 
Gunta Grīnberga-Zālīte, Lāsma Līcīte, Tatjana Koķe, Laura Jeroščenkova. — Re-
sursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934222283. — Bibliogrāfija: 133.-
144. lp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā. — ISBN 978-
9934-22-229-0 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Monogrāfijas mērķis ir analizēt iespējas sabiedrības iesaistei sociālās ino-
vācijas procesos Latvijā tās ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai. Lai noteiktu ieinteresēto pušu 
iesaisti sociālās inovācijas procesos, tika izstrādāta sabiedrības finansiālās, informatīvās un or-
ganizatoriskās iesaistes indeksu koncepcija.

UDK	 316.422(474.3)(082)

Kopkataloga Id: 000939863
Veinberga, Sandra. Komunikācija. Teorija un prakse : monogrāfija / Sandra 
Veinberga ; zinātniskie recenzenti: Ivars Bērziņš, Olga Kazaka ; vāka dizains: 
Egils Griķis. — [Rīga] : Sava grāmata, [2019]. — 331 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, 
shēmas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 312.-331. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavil-
kums angļu valodā. — ISBN 978-9934-582-24-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  S. Veinbergas grāmata ir pirmā aptverošākā monogrāfija par komunikāciju 
latviešu valodā. To ar interesi izlasīs visi interesenti, kuri vēlas uzzināt, kā norisinās saziņas pro-
cesi publiskajā telpā. Teksts uzrakstīts vieglā, ērti saprotamā valodā un vēsta par komunikācijas 
procesu, vēsturi, efektiem un centrālajām zinātniskajām teorijām šajā nozarē, pētniecības meto-
diku un problēmām.

UDK	 316.77

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000934690
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000939841
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000935994
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000939863
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33  Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Kopkataloga Id: 000939347
New Challenges of Economic and Business Development (11 : 2019 : Rīga, 
Latvija). 11th International Scientific Conference „New Challenges of Economic 
and Business Development”. May 16-18, 2019, Riga, University of Latvia : / organi-
sed by Faculty of Business, Management and Economics, University of Latvia. — 
Riga : University of Latvia, 2019.

2019, Incentives for Sustainable Economic Growth : abstracts of reports. — 
168 lpp. ; 26 cm. — ISBN 978-9934-18-427-7 (brošēts).

UDK	 33(062)+658(062)

336  Finanses

Kopkataloga Id: 000934700
Lukašina, Olga. Ceļvedis Latvijas nodokļu likumdošanā : praktisks palīglīdzek-
lis / Olga Lukašina ; redaktore Emīlija Spundzāne ; vāka dizains: Sergejs Koz-
lovs. — Rīga : Info Tilts, [2019]. — 167 lpp. : tabulas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-
8761-9-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Materiāls paredzēts lasītājiem, kuriem ir pieejami Latvijas normatīvo aktu 
(likumu, Ministru kabineta noteikumu, Valsts ieņēmumu dienesta metodisko materiālu un vēs-
tuļu) teksti. Grāmata būs noderīga interesentiem, kuri vēlas tuvāk iepazīties ar normatīvajiem 
aktiem nodokļu jomā un piemērot tos praksē.

UDK	 336.22(474.3)(072)

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

Kopkataloga Id: 000939501
The Balanced  Development of National Economy Under the Conditions of Mo-
dern World Transformations : monograph / editorial board: Dr.sc.(habil.) Ma-
ria Fleychuk [un vēl 4 redaktori]. — Daugavpils : Uladzimirs Ganskis, 2019. — 
227 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas, shēmas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās. — Teksts krievu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-8846-1-0 (brošēts).
UDK	 338.24(082)+005.34(082)

Kopkataloga Id: 000938632
Produktivitātes celšana: tendences un nākotnes izaicinājumi / zinātniskā re-
daktore Inna Šteinbuka ; recenzenti: Remigijs Počs, Dr.oec. Laimdota Straujuma, 
Dr.oec. Džozefs Menakers ; redaktors Oskars Lapsiņš. — Rīga : LU Akadēmiskais 
apgāds, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (176 lp., PDF) : diagrammas, shēmas, tabu-
las ; 3,82 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Ziņas par auto-
riem: 173.-175. lp. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, 
kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 9789934184260 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Monogrāfija ir pirmais Latvijas Produktivitātes, efektivitātes, attīstības un 
konkurences foruma zinātniskās darbības rezultāts. Tajā apkopoti pētījumi par produktivitāti 
un konkurētspējas faktoriem attīstītajās valstīs, Eiropas Savienībā un Latvijā. Grāmatā analizētas 
tendences, izaicinājumi un nepieciešamās izmaiņas Latvijas politikā. Tāpēc autori cer, ka mono-
grāfijas secinājumi tiks izmantoti ilgtspējīgu politisko lēmumu pieņemšanā, un tādējādi pētījumi 
dos ieguvumu produktivitātes celšanā Latvijā.

UDK	 338.312(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000939347
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000934700
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000939501
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938632
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Kopkataloga Id: 000939248
Produktivitātes celšana: tendences un nākotnes izaicinājumi / zinātniskā re-
daktore Inna Šteinbuka ; recenzenti: Remigijs Počs, Dr.oec. Laimdota Straujuma, 
Dr.oec. Džozefs Menakers ; redaktors Oskars Lapsiņš ; vāka dizainu veidojusi 
Baiba Lazdiņa. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2019. — 175 lpp. : diagram-
mas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoriem: 173.-175. lpp. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — 
ISBN 978-9934-18-426-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Monogrāfija ir pirmais Latvijas Produktivitātes, efektivitātes, attīstības un 
konkurences foruma zinātniskās darbības rezultāts. Tajā apkopoti pētījumi par produktivitāti 
un konkurētspējas faktoriem attīstītajās valstīs, Eiropas Savienībā un Latvijā. Grāmatā analizētas 
tendences, izaicinājumi un nepieciešamās izmaiņas Latvijas politikā. Tāpēc autori cer, ka mono-
grāfijas secinājumi tiks izmantoti ilgtspējīgu politisko lēmumu pieņemšanā, un tādējādi pētījumi 
dos ieguvumu produktivitātes celšanā Latvijā.

UDK	 338.312(474.3)

34  Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 000936821
Nekustamais īpašums un ekonomikas attīstība: zinātnes un prakses sinerģija : 
zinātniskā monogrāfija / Sandas Geipeles un Rajas Kočanovas redakcijā ; recen-
zenti: Tālavs Jundzis, Namejs Zeltiņš, Maira Leščevica ; literārā redaktore Inga 
Skuja ; Rīgas Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas un vadības fakultāte. 
Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts. — Rīga : RTU 
Izdevniecība, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (239 lp., PDF) : diagrammas, ilustrāci-
jas, tabulas ; 5,64 MB. — Autori: Ineta Geipele, Sanda Geipele, Raja Kočanova, Ar-
mands Auziņš, Iveta Baltiņa, Ilze Judrupa, Jānis Kaminskis, Līga Kamola, Uldis Ka-
mols, Linda Kauškale, Ņikita Kočanovs, Valerijs Komisarovs, Una Krutova, Krists 
Mertens, Aleksandra Mihņenoka, Kaspars Plotka, Armands Puķītis, Iveta Puķīte, 
Edgars Pudzis, Mārtiņš Reiniks, Auseklis Sarkans, Iveta Stāmure, Maija Šenfelde, 
Didzis Usenieks, Jānis Vanags, Atis Vallis, Jānis Viesturs, Jānis Viržbickis, Alise 
Vītola. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934222306. — Bib-
liogrāfija nodaļu beigās. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — 
ISBN 978-9934-22-231-3 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Monogrāfija ietver oriģinālu viedokli par tādiem tematiem kā nekustamā 
īpašuma tirgus, mājokļi, pilsētekonomika un plānošana, vērtēšana, ilgtspēja, kreativitāte, dzīvo-
jamo māju un sociālo mājokļu pārvaldīšana, ciemu plānošana, darījumi ar nekustamo īpašumu, 
reģionu struktūrizmaiņas un izaugsme, energoefektivitāte, kvaziģeoīda reģionālā modeļa izman-
tošana, nodarbinātība un augstākās izglītības nozīme darba tirgū nacionālā līmenī. Monogrāfijas 
autoru zinātniski praktiskās atziņas, kā arī pētījumu rezultāti ir izmantojami tautsaimniecības 
nozaru zinātniskās izpētes darbos, jauno zinātnieku un studentu pētījumos un ir paredzēti jomas 
profesionāļu vajadzībām visos ietekmes līmeņos.

UDK	 347.2(082)+332.6/.7(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000939248
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000936821
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351  Valsts administratīvā pārvalde (policija)

Kopkataloga Id: 000934839
Organization and Individual Security : collective monograph / edited by Ivita 
Kīsnica ; scientific editor Dr.iur. Ingrīda Veikša ; reviewers: Dr.iur. Dainis Mežulis, 
Dr.iur. Jānis Teivāns-Treinovskis [un vēl 6 recenzenti]. — Rīga : Turība University, 
2018. — 1 tiešsaistes resurss (569 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
8,18 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Autori: Guntis Zemītis, 
Leonīds Makans, Raimundas Kalesnykas, Kaci Bourdache, Tuomas Wuorikoski, 
Olena De Andres Gonzalez, Ivita Kīsnica, Tuomas Tammilehto, Petteri Taitto, Kir-
si Hyttinen, Jānis Veinbergs, Vilnis Veinbergs, Ryšardas Burda, Harri Ruoslahti, 
Stanislav Dadelo, Laura Tarkkanen, Dainis Siliņš, Uģis Začs, Viktorija Ratačova, 
Dzintars Rendenieks, Julia Nevmerzhitskaya, Jyri Rajamāki, Elīna Radionova-Gir-
sa. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 9789934543180 
(kļūda).
UDK	 351.78(082)+343.85-049.6(082)+004.056(082)

373  Vispārējā izglītība

Kopkataloga Id: 000940267
Kivlenieks, Antons. Mana mūža grāmata : redzētais, izjustais un uz paša ple-
ciem iznestais / Antons Kivlenieks. — Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 2019. — 
268 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 23 cm. — ISBN 978-9934-513-36-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Šīs atmiņas ir veltījums maniem vecākiem, kas mani ir laiduši pasaulē, kas 
daudz pūļu ir veltījuši manai audzināšanai — manu uzskatu, pārliecības un cilvēcisko jūtu veido-
šanai. Šis stāstījums ir arī pateicība gan tuvajiem, gan tālajiem radiem, kas pieder dzimtai”, saka 
autors.

UDK	 373.5-051(474.324)(092)+929(474.324)+821.174-94

Kopkataloga Id: 000939832
Rīgas pirmsskola „Madariņa” laikmeta griežos : Dagmāras iela 3, Rīga, Iļģuciems : 
ANNO 1878/1939 / priekšvārds: Rasma Purmale ; teksts: Vineta Jonīte. — Rīga : 
Sava grāmata, 2019. — 82 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 29 cm. — Bibliogrāfija: 81.-
82. lpp. — ISBN 978-9934-582-28-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir Pārdaugavas pirmsskolas izglītības iestāžu 2018./2019. mācību 
gadā Latvijas valsts simtgadei veltītā projekta „Saules mūžu Latvijai” sastāvdaļa. Tā ir pateicī-
ba visām bērnudārzniecēm, kuras atstāja paliekošas pēdas Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes 
„Madariņa” tapšanas un pastāvēšanas vēsturē. Pirmsskolas izglītības iestāde „Madariņa” ir viena 
no pirmajām bērnu audzināšanas iestādēm Rīgā, tai ir bagāts mūžs, kas aizsākās pie Mārtiņa 
draudzes izveidotajā Annas skolā tālajā 1878. gadā. Ieskatu par Pārdaugavas bērnudārzu ceļu 
vēstures līkločos ir pētījusi privātvēsturniece Vineta Jonīte.

UDK	 373.2(474.362.2)(091)

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

Kopkataloga Id: 000939657
Anna no Latgales : Latgale : papīra lelles / redaktore Elita Priedīte ; tērpu māk-
sliniece Iveta Fūrmane. — Garkalne : Brangi, [2019]. — 13 kartītes mapē : ilustrā-
cijas ; 28×10 cm. — ISBN 978-9934-8827-6-0.

A n o t ā c i j a :  Projekts „Papīra lelles Latvijas novadu tautastērpos” ir iecerēts kā ilgtermiņa 
projekts Latvijas simtgades sagaidīšanas kontekstā. Galvenā ideja — ar papīra lelles palīdzību 
veicināt bērnu un jauniešu nacionālās identitātes apzināšanos, izglītojot par Latvijas etnogrā-
fisko novadu tautastērpiem un to valkāšanas tradīcijām. Papīra leļļu „Claudia” kolekcijā ietilpst 
septiņas lelles: pa vienai lellei no katra etnogrāfiskā Latvijas novada — Vidzemes, Zemgales, Kur-
zemes, Latgales un Sēlijas, kā arī meita un puisis, kas ģērbti Rīgas pilsētai raksturīgā tautastērpā.

UDK	 391(474.38)+688.721.3

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000934839
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000940267
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000939832
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000939657
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Kopkataloga Id: 000939663
Austra no Sēlijas : Sēlija : papīra lelles / redaktore Elita Priedīte ; tērpu māksli-
niece Iveta Fūrmane. — Garkalne : Brangi, [2019]. — 14 kartītes mapē : ilustrāci-
jas ; 28×10 cm. — ISBN 978-9934-8827-5-3.
UDK	 391(474.34)+688.721.3

Kopkataloga Id: 000939620
Ieva no Nīcas novada : Kurzeme : papīra lelles / redaktore Elita Priedīte ; tērpu 
māksliniece Iveta Fūrmane. — Garkalne : Brangi, [2019]. — 11 kartītes mapē : ilus-
trācijas ; 28×10 cm. — ISBN 978-9934-8827-3-9.
UDK	 391(474.32)+688.721.3

Kopkataloga Id: 000939660
Kristīne no Zemgales : papīra lelles : Zemgale / redaktore Elita Priedīte ; tērpu 
māksliniece Iveta Fūrmane. — Garkalne : Brangi, [2019]. — 13 kartītes mapē : 
ilustrācijas ; 28×10 cm. — ISBN 978-9934-8827-7-7.
UDK	 391(474.33)+688.721.3

Kopkataloga Id: 000939617
Laimdota no Bārtas novada : Kurzeme : papīra lelles / redaktore Elita Priedī-
te ; tērpu māksliniece Iveta Fūrmane. — Garkalne : Brangi, [2019]. — 13 kartītes 
mapē : ilustrācijas ; 28×10 cm. — ISBN 978-9934-8827-1-5.
UDK	 391(474.32)+688.721.3

Kopkataloga Id: 000939654
Līga no Cesvaines novada : Vidzeme : papīra lelles / redaktore Elita Priedīte ; tēr-
pu māksliniece Iveta Fūrmane. — Garkalne : Brangi, [2019]. — 13 kartītes mapē : 
ilustrācijas ; 28×10 cm. — ISBN 978-9934-8827-4-6.
UDK	 391(474.369)+688.721.3

Kopkataloga Id: 000939653
Rīdziniece Laima : Vidzeme : papīra lelles / redaktore Elita Priedīte ; tērpu māk-
sliniece Iveta Fūrmane. — Garkalne : Brangi, [2019]. — 13 kartītes mapē : ilustrā-
cijas ; 28×10 cm. — ISBN 978-9934-8827-2-2.
UDK	 391(474.362.2)+688.721.3

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000939663
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000939620
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000939660
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000939617
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000939654
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000939653
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Kopkataloga Id: 000939652
Rīdzinieks Jānis : Vidzeme : papīra lelles / redaktore Elita Priedīte ; tērpu māk-
sliniece Iveta Fūrmane. — Garkalne : Brangi, [2019]. — 14 kartītes mapē : ilustrā-
cijas ; 28×10 cm. — ISBN 978-9934-8827-8-4.
UDK	 391(474.362.2)+688.721.3

398  Folklora

Kopkataloga Id: 000934796
International Conference of Young Folklorists (8 : 2018 : Rīga, Latvija). Re-
flecting on Disciplinary Ethics in Folkloristics : 8th International Conference of 
Young Folklorists, Riga, September 19-21, 2018 : abstracts / language editor Jeffrey 
Grinvalds ; design: Krišs Salmanis ; Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras 
un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuve. — Rīga : [Latvijas Universitātes 
Literatūras, folkloras un mākslas institūts], [2018]. — 1 tiešsaistes resurss (27 lp., 
PDF) : ilustrācijas ; 2,29 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — 
ISBN 9789984893358 (kļūda).
UDK	 398(062)

Kopkataloga Id: 000939083
Журавлёв, Сергей. Штирлиц на грани провала : военно-исторические, 
интимно-эротические и патриотические народные анекдоты / состави-
тель-соавтор, редактор-издатель, оформление: Сергей Журавлёв. — Рига : 
Улей, [2019]. — 48 lpp. : faksimili ; 21 cm.
UDK	 398.23

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000939652
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000934796
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000939083
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5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

54  Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Kopkataloga Id: 000934763
Latvijas Universitāte. Starptautiskā konference (77 : 2019 : Rīga, Latvija). 
Latvijas Universitātes 77. starptautiskā zinātniskā konference = The 77th Inter-
national Scientific Conference of the University of Latvia / redkolēģija: profesors 
Edgars Sūna, profesors Artūrs Vīksna. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2019.

Ķīmijas sekcija : tēžu krājums : 2019. gada 8. februāris. Chemistry Section : 
book of abstracts. — 1 tiešsaistes resurss (60 lp., PDF) : diagrammas, ilustrā-
cijas, tabulas ; 1,53 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Bib-
liogrāfija rakstu beigās. — ISBN 9789934183997 (kļūda).

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

57  Bioloģijas zinātnes kopumā

Kopkataloga Id: 000937258
International Conference on Biodiversity Research (10 : 2019 : Daugavpils, 
Latvija). 10th International Conference on Biodiversity Research : Daugavpils, 
24-26 April, 2019 : book of abstracts / Daugavpils University. Institute of Life 
Sciences and Technology. — Daugavpils : Daugavpils University Academic Press 
„Saule”, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (56 lp., PDF) ; 1,88 MB. — ISBN 978-9984-
14-872-4 (PDF).
UDK	 574.1(062)+502.172(062)

58  Botānika

Kopkataloga Id: 000940179
Pauli, Gunters. The Strongest Tree = Varenākais koks / Gunters Pauli ; māksli-
niece Katerina Baha ; redaktore Ilze Vācere ; tulkojums: Lilija Berzinska. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2019]. — 39 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. — (Gunter’s fab-
les). — „To never stop dreaming = Nekad nebeidz sapņot!”—Virstitulā. — Ziņas 
par autoriem: 38.-39. lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, tulkots no 
angļu valodas. — ISBN 978-9934-0-8304-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Starptautiski ietekmīga inovatora Guntera Pauli, dēvēta arī par ilgtspējības 
Stīvu Džobsu, bilingvāla zinātniskā pasaka angļu un latviešu valodā 5-8 gadus veciem bērniem 
un vecākiem. Bērni kopā ar Koku un citiem dzīvajiem organismiem uzzinās, kā augi, dzīvnieki un 
mikroorganismi cits citu papildina, ka ikviens organisms — pat visnecilākais vai netīkamākais — 
ir ļoti svarīgs ekosistēmai, ka atkritumi var būt ļoti vērtīgs resurss, ka vienatnē neviens nav stip-
rs, un iemācīsies runāt par dabu latviešu un angļu valodā. Grāmatas saturs atbilst kompetenču 
pieejai izglītībā.

UDK	 582.091(07.053.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000934763
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000937258
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000940179
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6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61  Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 000937369
Brigemane, Helga. Sistēmiskā konsultēšana piecās kārtās : rokasgrāmata / 
Helga Brigemane, Kristīna Ēreta, Kristofers Klītmanis ; no vācu valodas tulko-
jusi Laura Tidriķe ; vāka dizains: Rihards Gaitnieks ; literārā redaktore Ingrīda 
Sjomkāne ; ilustrācijas: Aleksandrs Lengerke. — Rīga : Ziedu enerģija, 2019. — 
174 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Ziņas par autoriem: 173.-174. lpp. — Bib-
liogrāfija: 170.-172. lpp. — Teksts latviešu valodā, tulkots no vācu valodas. — Ori-
ģinālnosaukums: Systemische Beratung in 5 Gängen. — ISBN 978-9934-8701-4-9 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izdevums „Sistēmiskā konsultēšana piecās kārtās” sastāv no divām daļām — 
rokasgrāmatas un komplekta ar 25 kartītēm. Rokasgrāmatā atradīsiet gan sistēmiskās konsultē-
šanas teorētisko pamatojumu, gan daudz praktisku piemēru, kā notiek sistēmiskā konsultēšana. 
Sistēmiskās konsultēšanas piecas kārtas jeb fāzes: attiecību veidošana, risināmā jautājuma preci-
zēšana, iespēju iztirzāšana un risinājuma meklēšana, impulsu sniegšana, sarunas noslēgums. Sis-
tēmisko konsultēšanu savā darbā izmanto pedagogi, psihologi, sociālie darbinieki, psihoterapeiti, 
personāla vadītāji, mentori un daudzi citi.

UDK	 615.851(035)

Kopkataloga Id: 000937380
Brigemane, Helga. Sistēmiskā konsultēšana piecās kārtās : 25 kartītes — prak-
tisks atbalsts konsultēšanā / Helga Brigemane, Kristīna Ēreta, Kristofers Klītma-
nis. — Rīga : Ziedu enerģija, [2019]. — 25 kartītes ; ietvere (21×13×1 cm). — Oriģi-
nālnosaukums: Systemische Beratung in 5 Gängen. — ISBN 978-9934-8701-5-6.

A n o t ā c i j a :  Kartītes papildina rokasgrāmatu „Sistēmiskā konsultēšana piecās kārtās”. 
Domāt un rīkoties sistēmiski nozīmē uz risināmo jautājumu skatīties plašāk, ņemot vērā kon-
tekstu, mijiedarbību ar apkārtējo vidi un cilvēkiem, indivīda uzvedības, domāšanas un komuni-
kācijas musturus, uzkrāto un paaudzēs mantoto pieredzi, skatījumu uz dzīvi un prasmi risināt 
problēmas.

UDK	 615.851+159.98-048.88

Kopkataloga Id: 000934699
Health and Social Sciences (2019 : Rīga, Latvija). Health and Social Sciences : 
Rīga Stradiņš University international student conference, 4-5 April 2019 : abst-
ract book / layout: Ilze Stikāne ; Rīga Stradiņš University, RSU SP. — Rīga : Rīga 
Stradiņš University, 2019. Health Sciences. — 1 tiešsaistes resurss (330 lp., PDF) ; 
5,84 MB. — Autoru rādītājs: 326.-330. lp. — ISBN 978-9934-8678-9-7 (PDF).
UDK	 61(062)

Kopkataloga Id: 000939500
Java, Zane. Ēteriskās eļļas sievietes skaistumam / Zane Java ; redaktore Ilze Sau-
siņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 127 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — Bibliogrā-
fija: 124.-127. lpp. — ISBN 978-9934-0-7970-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā iekļauta noderīga informācija par ēterisko eļļu vēsturi un izmanto-
šanas iespējām, kā arī sniegti vērtīgi padomi ēterisko eļļu kombinēšanā un daudzveidīgā lietoša-
nā ikdienā. Zane Java grāmatas lasītājus iepazīstina ar eļļu izmantošanas metodēm un sniedz pa-
domus aromterapijā, aromkosmetoloģijā un veselības uzlabošanā. Izdevumā atrodami ieteikumi, 
kā kopt seju, rokas, matus un ķermeni, kā izvairīties un mazināt gadsimta slimību — celulītu un 
pat kā pašu spēkiem izgatavot smaržas.

UDK	 615.322+665.5+687.55

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000937369
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000937380
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000934699
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000939500
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Kopkataloga Id: 000937918
Rīgas Stradiņa universitāte. Zinātniskā konference (2018 : Rīga, Latvija). 
2018. gada zinātniskā konference : tēzes : Rīgā, 2018. gada 22.-23. martā / sakārto-
jusi Ingrīda Kreile ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universi-
tāte, 2018. — 1 tiešsaistes resurss (384 lp., PDF) ; 7,23 MB. — Resursā uzrādīts ie-
spiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija atsevišķu tēžu beigās un autoru rādītājs: 
376.-384. lp. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 9789934563294 (kļūda).
UDK	 61(062)+3(062)

Kopkataloga Id: 000939360
Veselības aprūpes un sociālās labklājības kvalitāte — izglītība un prakse 
(2 : 2019 : Jūrmala, Latvija). 2. starptautiskā zinātniskā konference „Veselības 
aprūpes un sociālās labklājības kvalitāte — izglītība un prakse” : 23.05.2019., Jūr-
mala, Latvija : zinātniskie raksti / [ievads]: Valdis Segliņš ; Latvijas Universitātes 
P. Stradiņa medicīnas koledža. — [Rīga] : Latvijas Universitāte, [2019]. — 100 lpp. : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts 
latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-8822-0-3 (brošēts).
UDK	 614.2(474.3)(062)+364-781.2(474.3)(062)

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

Kopkataloga Id: 000940905
Bezrukovs, Deniss. The Study of Wind Energy Resource and the Assessment of 
the Economic Feasibility of Wind Energy Projects : doctoral thesis / Deniss Bez-
rukovs ; scientific supervisor Dr.habil.sc.ing. Antans Sauļus Sauhats ; Riga Tech-
nical University. Faculty of Power and Electrical Engineering. Institute of Power 
Engineering. — Riga : RTU Press, 2019. — 141 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shē-
mas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 126.-138. lpp. — Teksts latviešu valodā, ano-
tācija arī angļu valodā.
UDK	 620.92:551.556.3(474.3)(043)+621.311.245(474.3)(043)+621.548(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000940909
Bezrukovs, Deniss. The Study of Wind Energy Resource and the Assessment 
of the Economic Feasibility of Wind Energy Projects : summary of the doctoral 
thesis / Deniss Bezrukovs ; scientific supervisor Dr.habil.sc.ing. Antans Sauļus 
Sauhats ; official reviewers: Dr.sc.ing. Anna Mutule, Dr.sc.ing. Svetlana Orlova, 
PhD Julia Matevosjana ; Riga Technical University. Faculty of Power and Elec-
trical Engineering. Institute of Power Engineering. — Riga : RTU Press, 2019. — 
44 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 41.-44. lpp. — 
ISBN 978-9934-22-311-2 (brošēts).
UDK	 620.92:551.556.3(474.3)(043)+621.311.245(474.3)(043)+621.548(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000940907
Bezrukovs, Deniss. Vēja enerģijas resursu pētījums un vēja enerģijas projektu 
ekonomiskās iespējamības novērtējums : promocijas darba kopsavilkums / De-
niss Bezrukovs ; zinātniskais vadītājs Dr.habil.sc.ing. Antans Sauļus Sauhats ; ofi-
ciālie recenzenti: Dr.sc.ing. Anna Mutule, Dr.sc.ing. Svetlana Orlova, PhD Julija Ma-
tevosjana ; Rīgas Tehniskā universitāte. Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. 
Enerģētikas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 41 lpp. : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 38.-41. lpp. — ISBN 978-9934-22-
309-9 (brošēts).
UDK	 620.92:551.556.3(474.3)(043)+621.311.245(474.3)(043)+621.548(474.3)(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000937918
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000939360
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000940905
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000940909
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000940907
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621  Mehāniskā inženierija vispār. Kodolu tehnoloģija.  
Elektriskā inženierija. Ražošanas iekārtas

Kopkataloga Id: 000940593
Beriņš, Jānis. Ocean and Marine Energy Options and Development : summary 
of the doctoral thesis / Jānis Beriņš ; scientific supervisor Dr.habil.sc.ing. An-
tans Sauļus Sauhats ; official reviews: Dr.sc.ing. Inga Zicmane, Dr.sc.ing. Alek-
sandrs Ļvovs, Dr.sc.ing. Argo Rosin ; Riga Technical University. Faculty of Power 
and Electrical Engineering. Institute of Power Engineering. — Riga : RTU Press, 
2019. — 53 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 51.-
53. lpp. — ISBN 978-9934-22-291-7 (brošēts).
UDK	 621.311.21-828(043)+620.92(261.24)(043)

Kopkataloga Id: 000940597
Beriņš, Jānis. Okeāna un jūras viļņu enerģētikas iespējas un attīstība : promo-
cijas darba kopsavilkums / Jānis Beriņš ; zinātniskais vadītājs Dr.habil.sc.ing. 
Antans Sauļus Sauhats ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Inga Zicmane, Dr.sc.ing. 
Aleksandrs Ļvovs, Dr.sc.ing. Argo Rosin ; Rīgas Tehniskā universitāte. Enerģētikas 
un elektrotehnikas fakultāte. Enerģētikas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 
2019. — 52 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 50.-
52. lpp. — ISBN 978-9934-22-289-4 (brošēts).
UDK	 621.311.21-828(043)+620.92(261.24)(043)

Kopkataloga Id: 000940588
Beriņš, Jānis. Okeāna un jūras viļņu enerģētikas iespējas un attīstība : promo-
cijas darbs / Jānis Beriņš ; zinātniskais vadītājs Dr.habil.sc.ing. Antans Sauļus 
Sauhats ; Rīgas Tehniskā universitāte. Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. 
Enerģētikas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 184 lpp. : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 173.-184. lpp. — Teksts latviešu valo-
dā, anotācija arī angļu valodā.
UDK	 621.311.21-828(043)+620.92(261.24)(043)

Kopkataloga Id: 000940359
Kurbatska, Inna. Evaluation of modulation formats for the next generation fi-
ber optical access telecommunication systems : summary of the doctoral thesis / 
Inna Kurbatska ; scientific supervisors: Dr.sc.ing. Vjačeslavs Bobrovs, Dr.sc.ing. 
Sandis Spolītis ; official reviewers: Dr.habil.sc.ing. Ernests Pētersons, Dr.phys. 
Irēna Mihailova, Dr.phys. Edgars Elsts ; Riga Technical University. Faculty of Elec-
tronics and Telecommunications. Institute of Telecommunications. — Riga : RTU 
Press, 2019. — 36 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 
34.-36. lpp. — ISBN 978-9934-22-301-3 (brošēts).
UDK	 621.391.6:681.7.068(043)

Kopkataloga Id: 000940362
Kurbatska, Inna. Modulācijas formātu novērtējums nākamās paaudzes šķiedru 
optiskajām piekļuves sakaru sistēmām : promocijas darba kopsavilkums / Inna 
Kurbatska ; zinātniskie vadītāji: Dr.sc.ing. Vjačeslavs Bobrovs, Dr.sc.ing. Sandis 
Spolītis ; oficiālie recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Ernests Pētersons, Dr.phys. Irēna 
Mihailova, Dr.phys. Edgars Elsts ; Rīgas Tehniskā universitāte. Elektronikas un 
telekomunikāciju fakultāte. Telekomunikāciju institūts. — Rīga : RTU Izdevnie-
cība, 2019. — 36 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 
34.-36. lpp. — ISBN 978-9934-22-299-3 (brošēts).
UDK	 621.391.6:681.7.068(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000940593
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000940597
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000940588
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000940359
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000940362
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Kopkataloga Id: 000940351
Kurbatska, Inna. Modulācijas formātu novērtējums nākamās paaudzes šķiedru 
optiskajām piekļuves sakaru sistēmām : promocijas darbs / Inna Kurbatska ; zi-
nātniskie vadītāji: Dr.sc.ing. Vjačeslavs Bobrovs, Dr.sc.ing. Sandis Spolītis ; Rīgas 
Tehniskā universitāte. Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte. Telekomuni-
kāciju institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 133, [17] lpp. : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 123.-132. lpp. — Teksts latviešu valo-
dā, anotācija arī angļu valodā.
UDK	 621.391.6:681.7.068(043)

Kopkataloga Id: 000940372
Lavrinoviča, Ingrīda. Development and Assessment of the New Generation Ra-
re-Earth Doped Optical Fiber Amplifiers : summary of the doctoral thesis / Ingrī-
da Lavrinoviča ; scientific supervisor Dr.sc.ing. Jurģis Poriņš ; official reviewers: 
Dr.sc.ing. Ģirts Ivanovs, Dr.phys. Jānis Alnis, Dr.phys. Valfrīds Paškevičs ; Riga Te-
chnical University. Faculty of Electronics and Telecommunications. Institute of 
Telecommunications. — Riga : RTU Press, 2019. — 28 lpp. : diagrammas, ilus-
trācijas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 27.-28. lpp. — ISBN 978-9934-22-305-1 
(brošēts).
UDK	 621.375:681.7.068(043)

Kopkataloga Id: 000940382
Lavrinoviča, Ingrīda. Jaunās paaudzes ar retzemju elementiem leģēto optisko 
šķiedru pastiprinātāju izstrāde un novērtējums : promocijas darba kopsavil-
kums / Ingrīda Lavrinoviča ; zinātniskais vadītājs Dr.sc.ing. Jurģis Poriņš ; ofi-
ciālie recenzenti: Dr.sc.ing. Ģirts Ivanovs, Dr.phys. Jānis Alnis, Dr.phys. Valfrīds 
Paškevičs ; Rīgas Tehniskā universitāte. Elektronikas un telekomunikāciju fa-
kultāte. Telekomunikāciju institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 28 lpp. : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 27.-28. lpp. — ISBN 
978-9934-22-303-7 (brošēts).
UDK	 621.375:681.7.068(043)

Kopkataloga Id: 000940368
Lavrinoviča, Ingrīda. Jaunās paaudzes ar retzemju elementiem leģēto optis-
ko šķiedru pastiprinātāju izstrāde un novērtējums : promocijas darbs / Ingrīda 
Lavrinoviča ; zinātniskais vadītājs Dr.sc.ing. Jurģis Poriņš ; Rīgas Tehniskā univer-
sitāte. Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte. Telekomunikāciju institūts. — 
Rīga : RTU izdevniecība, 2019. — 93, [10] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
24 cm. — Bibliogrāfija: 86.-93. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu 
valodā.
UDK	 621.375:681.7.068(043)

629  Transportlīdzekļu inženierija

Kopkataloga Id: 000940308
Martinovs, Aleksandrs. Kopīga operāciju pārvaldība starp komandtiltiņu 
un dzinēja vadības telpu : mācību līdzeklis / Aleksandrs Martinovs, Igors Tru-
fanovs, Artūras Virkètis ; sastādītājs Vladimirs Dreimanis ; literārā redaktore 
Rūta Lapsa ; dizains: Paula Lore ; Liepājas Jūrniecības koledža, Lietuvas Jūras 
akadēmija. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 160 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 
22 cm. — Virstitulā: Interreg Latvija-Lietuva. — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — 
ISBN 978-9934-22-254-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Liepājas Jūrniecības koledža un Lietuvas Jūras akadēmija apvienojušas cen-
tienus risināt cilvēkresursu problēmas jūras transporta nozarē. Projekta galvenais uzdevums ir 
veicināt jūrnieku un ostu loģistikas speciālistu konkurētspēju, uzlabojot izglītības kvalitāti un 
saņemot modernizētas prasmes.

UDK	 629.5.072(075)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000940351
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000940372
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000940382
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000940368
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000940308
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633/635  Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Kopkataloga Id: 000939455
Pīrlesa, Veronika. Kā nepiebeigt savu telpaugu : vērtīgi padomi telpaugu au-
dzētājiem / Veronika Pīrlesa ; no angļu valodas tulkojis Gints Tenbergs ; redak-
tore Gunta Šustere. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 142, [2] lpp. : ilustrācijas ; 
20 cm. — Rādītājs: 142.-[144.] lpp. — Oriģinālnosaukums: How Not to Kill Your 
Houseplant. — ISBN 978-9934-0-8087-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ko darīt, ja augs sāk nīkuļot un vīst? Tad meklē padomu grāmatā „Kā nepie-
beigt savu telpaugu”. Tajā uzzināsi, kāpēc sansevjēra vīst, kaut gan to tik čakli laisti, kāpēc lirveida 
fikusam pēkšņi nokrīt lapas, kur lai novieto juku, kā pēc noziedēšanas saglabāt Alpu vijolīti un 
citus jautājumus. Grāmata palīdzēs radīt veselīgu, zaļojošu istabas augu oāzi.

UDK	 635.91(035)

656  Transporta un pasta pakalpojumi.  
Satiksmes organizācija un kontrole

Kopkataloga Id: 000937936
Reliability and Statistics in Transportation and Communication (18 : 2018 : 
Rīga, Latvija). The 18th International Multi-Conference „Reliability and Statis-
tics in Transportation and Communication (RelStat’18)” : 17-20 October 2018, 
Riga, Latvia : abstracts / edited by Igor V. Kabashkin, Irina V. Yatskiv ; Trans-
port and Telecommunication Institute. — Riga : Transport and Telecommunica-
tion Institute, 2018. — 1 tiešsaistes resurss (160 lp., PDF) ; 1,32 MB. — Resursā 
uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Ietver bibliogrāfiju tēžu beigās. — ISBN 
9789984818917 (kļūda).
UDK	 656(062)+621.39(062)+629(062)+004(062)

657  Grāmatvedība

Kopkataloga Id: 000939272
Faituša, Ivita. Iekšējā audita izvērtējums un pilnveidošanas iespēju analīze Lat-
vijas valsts tiešajā pārvaldē un pašvaldībās : monogrāfija / Ivita Faituša ; recen-
zenti: Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka, Dr.oec. Iveta Mietule, Dr.oec. Rasa Subačiene ; 
zinātniskā konsultante Dr.oec. Inta Brūna ; literārā redaktore Sandra Priedīte. — 
Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2019. — 186 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 
24 cm. — Bibliogrāfija: 143.-154. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu 
valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-417-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Monogrāfija ir nozīmīgs devums iekšējā audita sistēmas pilnveidošanai 
valsts un pašvaldību iestādēs. Iekšējais audits mūsdienās tiek uzskatīts par būtisku pakalpojumu 
visos vadības līmeņos, jo iekšējā auditora ieteikumi un organizācijas vadības pieņemtie lēmumi 
var būt būtiski faktori organizācijas darbības turpināšanai, reorganizācijai u.tml. Iekšējā audita 
galvenā loma — novērtējot pastāvošos procesus, sagatavot ieteikumus vadībai, kas vērsti uz pro-
cesu uzlabošanu nākotnē. Šis darbs būs īpaši noderīgs studiju procesā ekonomikas, finanšu un 
grāmatvedības, sabiedrības pārvaldības studiju jomās.

UDK	 657.6(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000939455
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000937936
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000939272
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7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Kopkataloga Id: 000939339
Astahovska, Ieva. Valdis Āboliņš. Avangards, meilārts, jaunais kreisums un kul-
tūras sakari aukstā kara laikā = Valdis Āboliņš. The avant-garde, mailart, the New 
Left and cultural relations during the Cold War / sastādītāja un redaktore Ieva 
Astahovska sadarbībā ar Antru Priedi-Krievkalni ; dizainers Aleksejs Muraško ; 
tulkotāji: Juris Beņķis, Aija Biezaite, Indulis Bilzēns, Mārtiņš Būmanis, Daniel 
Falb, Laine Kristberga, Ieva Lešinska, Liene Linde, Valts Miķelsons, Sabīne Ozola, 
Ojārs J. Rozītis, Inta Tiļļa ; angļu valodas redaktors Robert Andrew Buckmaster ; 
konsultanti: Ojārs J. Rozītis, Maruta Šmite, Ģirts Zēgners. — [Rīga] : Latvijas Laik-
metīgās mākslas centrs, [2019]. — 662 lpp., 1 atsevišķa lapa aploksnē : faksimili, 
ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — Autori: Valdis J. Āboliņš, Ieva Astahovska, Ādams 
Ellerss, Antra Priede-Krievkalne, Ojārs R. Rozītis, Maruta Šmite, Petra Štēgma-
ne, Barbara Štraka, Marks Alens Švēde, Jānis Taurens, Ģirts Zēgners. — Ziņas 
par autoriem: 640.-[643.] lpp. — Bibliogrāfija: 644.-647. lpp. un rādītājs: 648.-
659. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-8629-4-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Apjomīgais bilingvālais izdevums veltīts trimdas kuratora un meilārta māks-
linieka Valža Āboliņa jeb Abo, kā viņu dēvēja draugi, radošajam un intelektuālajam mantojumam. 
Publikācijā iekļautas viņa vēstules, raksti un politiskie komiksi, kā arī mūsdienās tapušas V. Ābo-
liņa laikabiedru un pētnieku esejas par viņa aktivitātēm Rietumu avangarda mākslā un kultūras 
sakaru veidošanā ar Latviju. Šis izdevums ir arī par kultūras komplekso lomu attiecībās starp 
abām dzelzs priekškara pusēm. Kaut arī tās bija nošķirtas pasaules, spraugas mūrī pavērās, un 
V. Āboliņš bija viens no nozīmīgākajiem kultūras sakaru veidotājiem, kura pārliecības un idejas 
daudzi uztvēra kā radikālas, lai gan viņu virzīja ideālistiska vēlme caur kultūru veidot pārmaiņas 
politiskajā realitātē.

UDK	 7.071.1(=174)(430.1)+7.038.532+7.072.3(=174)(430.1)

72  Arhitektūra

Kopkataloga Id: 000938075
Borisa Vipera piemiņas lasījumi (21 : 2019 : Rīga, Latvija). 21. Borisa Vipera 
piemiņas lasījumi „Viduslaiku arhitektūra un māksla Latvijā” : referātu kopsa-
vilkumi / sastādītāja Elita Grosmane ; redaktore Karīna Horsta ; vāka autors Er-
nests Kļaviņš ; Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts. — Rīga : 
Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts : Mākslas vēstures pētī-
jumu atbalsta fonds, 2019. — 36 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 35.-36. lpp. — ISBN 
978-9934-8824-2-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Mākslas vēstures institūta rīkotie 21. Borisa Vipera lasījumi „Viduslaiku 
arhitektūra un māksla Latvijā” organizēti saistībā ar LMA Mākslas vēstures institūta paredzē-
tā septiņsējumu izdevuma par Latvijas mākslas vēsturi pirmā sējuma sagatavošanu. Tas veltīts 
laikaposmam no vissenākajiem artefaktiem līdz Livonijas konfederācijas sabrukumam. Borisa 
Vipera piemiņas lasījumu galvenais uzdevums — pievērst uzmanību pašlaik notiekošajam šīs 
jomas pētniecībā.

UDK	 728.81(474.3)(062)+726:27-523.4(474.3)(062)+7(474.3)(062)

Kopkataloga Id: 000940385
Ozola, Daina. Jaungulbenes pils atmiņu stāsti / Daina Ozola. — [Rīga] : Iedves-
mas grāmata, [2019]. — 176 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — Biblio-
grāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-550-35-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā apkopoti Dainas Ozolas vāktie un pētītie atmiņu stāsti par Jaun-
gulbenes muižu. Nejaušs garāmgājējs te neko īpašu sajust nevar, bet uzkavējoties un uzmanīgi 
pavērojot katru ēku, celiņus, kas vijas ap pili un parku, kokus, terases — rodas vēlēšanās izzināt 
un iepazīt šo vietu un fon Tranzē-Rozeneku dzimtu, kas to radījuši.

UDK	 728.82(474.368)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000939339
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938075
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000940385
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8  VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

Kopkataloga Id: 000940649
Kikuchi, Hironori. House to House / Hironori Kikuchi ; editors: David Schilter, 
Sanita Muižniece ; layout: Markus Häfliger. — [Rīga] : Grafiskie stāsti, 2019. — 24 
nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. — (mini kuš! ; 78). — ISBN 978-9934-581-
10-6 (brošēts).
UDK	 82-312.5:741

Kopkataloga Id: 000940698
Lukošus, Rebeka. Oops / Rebeka Lukošus ; editors: David Schilter, Sanita Muiž-
niece ; layout: Markus Häfliger. — [Rīga] : Grafiskie stāsti, 2019. — 24 nenumurē-
tas lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. — (mini kuš! ; 77). — ISBN 978-9934-581-11-3 (bro-
šēts).
UDK	 82-312.5:741

Kopkataloga Id: 000940696
Puiupo, Paula. Maunder / Paula Puiupo ; editors: David Schilter, Sanita Muižnie-
ce ; layout: Markus Häfliger. — [Rīga] : Grafiskie stāsti, 2019. — 24 nenumurētas 
lpp. : pārsvarā ilustrācijas ; 15 cm. — (mini kuš! ; 76). — ISBN 978-9934-581-09-0 
(brošēts).
UDK	 82-312.5:741

Kopkataloga Id: 000940701
Socal, Alice. Junior / Alice Socal ; editors: David Schilter, Sanita Muižniece ; 
layout: Markus Häfliger. — [Rīga] : Grafiskie stāsti, 2019. — 24 nenumurētas lpp. : 
pārsvarā ilustrācijas ; 15 cm. — (mini kuš! ; 75). — ISBN 978-9934-581-08-3 (bro-
šēts).
UDK	 82-312.5:741

81  Valodniecība un valodas

Kopkataloga Id: 000930521
Akadēmiķa Jāņa Endzelīna dzimšanas dienas atceres konference (2019 : 
Rīga, Latvija). Vārds. Nozīme. Vārdnīca : akadēmiķa Jāņa Endzelīna 146. dzim-
šanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference : 2019. gada 21.-22. feb-
ruāris : tēzes = International Scientific Conference „Word. Meaning. Dictionary” 
to commemorate the 146th anniversary of the academician Jānis Endzelīns : 
21-22 February, 2019 : abstracts / sastādītājs A. Timuška ; Latvijas Universitā-
tes Latviešu valodas institūts. — Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2019. — 1 
tiešsaistes resurss (66 lp., PDF) ; 490,46 KB. — Bibliogrāfija atsevišķu rakstu 
beigās. — Teksts latviešu, angļu, krievu, lietuviešu un vācu valodā. — ISBN 978-
9934-580-01-7 (PDF).
UDK	 81’1(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000940649
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000940698
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000940696
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000940701
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000930521
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Kopkataloga Id: 000939355
Aktuāli jautājumi tulkojumzinātnē (5 : 2019 : Rīga, Latvija). Aktuāli jautājumi 
tulkojumzinātnē : Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Sastatā-
mas valodniecības un tulkošanas nodaļas un Latvijas Tulku un tulkotāju bied-
rības 5. pētnieku un studentu konference / redaktori: Helēna Gizeleza, Marija 
Lapaine, Ieva Tazāne. — Rīga : [izdevējs nav zināms], 2019. — 28 lpp. ; 21 cm. — 
Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-433-8 (brošēts).
UDK	 81’25(062)

Kopkataloga Id: 000940218
Bušs, Ojārs. Mozaīka : onīmu un apelatīvu cilme, nozīme, lietojums : darbu iz-
lase / Ojārs Bušs ; sastādītājas: Ilga Jansone, Marita Silkāne ; vāka autore Gunita 
Arnava ; Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts. — Rīga : LU Latviešu 
valodas institūts, 2019. — 543 lpp., 32 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, por-
treti ; 25 cm. — Darbu izlasē iekļauto rakstu līdzautori: Baiba Bankava, Dzintra 
Hirša, Laimute Balode, Ligita Beitiņa, Renāte Burova, Karolīna Gavrilova, Elīna 
Kupše, Renāte Siliņa-Piņķe. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu, 
vācu, angļu un lietuviešu valodā. — ISBN 978-9934-580-02-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Izlases sastādītāju vēlme ir iepazīstināt ar Ojāra Buša pēdējos divdesmit pēt-
nieka mūža gados tapušajām publikācijām, kā arī atsevišķiem pirmpublicējumiem, kas dažādu 
iemeslu dēļ iepriekš nav bijuši publicēti. Darbu izlase izceļas ar tēmu dažādību, kas bija jo īpaši 
raksturīga Ojāra Buša pētījumos šajā laika posmā. Tajā iekļauts vērtīgs materiāls somugristikas 
un baltistikas studiju programmās studējošiem un interesentiem, somugristikas, onomastikas, 
leksikogrāfijas pētniekiem Latvijā un ārzemēs. Raksti apkopoti septiņās sadaļās: (1) Onomastikas 
teorētiskie jautājumi, (2) Somugrismi, (3) Antroponīmija. Zoonīmija, (4) Toponīmija. Hidronīmi-
ja, (5) Urbanonīmija, (6) Ergonīmija, (7) Apelatīvi.

UDK	 81’373.2(081.2)

811.174  Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 000940301
Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi : populārzinātnisku rakstu krājums / at-
bildīgā redaktore Dr.philol. Anna Vulāne ; recenzente Dr.philol. Vilma Šaudiņa ; 
vāka dizains: Kristaps Rozītis un Vanda Voiciša. — Rīga : Latviešu valodas aģen-
tūra, 2019.

Nr. 14. — 237 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — „ISSN 1691-273X”—Titulla-
pā. — Bibliogrāfija: 228.-235. lpp. un rakstu beigās.

A n o t ā c i j a :  Populārzinātniskā rakstu krājuma „Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi” 
14. laidiens sagatavots Latvijas jubilejas gadā, tāpēc tematiski saistīts gan ar latvisko un latvietī-
bu, gan ar skaitli 100 un latviešu valodas lietojumu senāk un mūsdienās. Rakstu krājumā aplūko-
tas aktualitātes, jauninājumi un sasniegumi, kas raksturo latviešu valodas daudzveidību, ieskicē-
tas mūsdienu tendences, diskutējami jautājumi, kā arī sniegti lietderīgi ieteikumi ikvienam, kas 
vēlas dziļāk un plašāk iepazīt latviešu valodu un pilnveidot tās lietojuma kvalitāti.

UDK	 811.174(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000939355
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000940218
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000940301
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821  Daiļliteratūra

Kopkataloga Id: 000939884
Eposs par Gilgamešu / no akadiešu valodas tulkojis Ilmārs Zvirgzds ; mākslinieki 
Lilija Dinere un Roberts Diners ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; zinātnis-
kā redaktore Olita Rause ; tulkotāja piezīmes. — Rīga : Jumava, [2019]. — 175, 
[1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — ISBN 978-9934-20-301-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Eposs par Gilgamešu” un tā varoņi spējuši pārvarēt laiku. Eposs tiek datēts 
ar aptuveni 2100. gadu pirms mūsu ēras un tiek uzskatīts par senāko saglabājušos literatūras 
pieminekli pasaulē. Tas ir lielisks vēstures avots, kas palīdz izprast senās Divupes jeb Mezopotā-
mijas sabiedrisko iekārtu, varas struktūras, cilvēku savstarpējās attiecības, paražas un reliģisko 
uzvedību. Eposa vērienīgums ietekmējis tuvāku un tālāku tautu literatūru, tā varoņi, cilvēki, dievi 
un briesmoņi, turpina savu dzīvi daudzos mākslas pieminekļos. Eposa teksta lasīšana būs fantā-
ziju rosinošāka, pateicoties mākslinieku Lilijas Dineres un Roberta Dinera ilustrācijām.

UDK	 821.411.11-13+821.411.11-13.09+398.22(=411.11)

821.111  Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 000940011
Hiltone, L. S. Ultima : romāns / L.S. Hiltone ; no angļu valodas tulkojusi Anna 
Zābere. — [Rīga] : Kompliments 18+, 2019. — 315, [3] lpp. ; 23 cm. — Oriģinālno-
saukums: Ultima. — ISBN 978-9934-0-8307-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mākslas dīlere Elizabete Tīrlinka šo to zina par viltojumiem. Kaut kādā ziņā 
arī viņa ir viltojums. Viņas patiesā identitāte — Džūdita Rešlija — ir apslēpta zem vairākiem melu 
slāņiem līdz ar vairākiem līķiem, par kuriem pārtop tie neapdomīgie, kas gadījušies viņai ceļā. To-
mēr šoreiz, nonākot krievu mafijas pārstāvja un korumpēta itāļu policista interešu krustugunīs, 
Džūditai nāksies radīt daudz nopietnāku mākslas darbu. Viņai jāvilto glezna, kurai izsolē jānopel-
na ne mazāk par 150 miljoniem mārciņu. Iznākšana atklātībā ar citu identitāti slēpj sevī nāvējošu 
risku. Atlicis tikai viens apdraudējums, kuru Džūdita vēl nav uzveikusi… Mīlestība.

UDK	 821.111-31

Kopkataloga Id: 000940042
Hogana, Rūta. Pazaudēto lietu glabātājs : romāns / Rūta Hogana ; no angļu va-
lodas tulkojusi Sandra Rutmane ; redaktore Kristīne Kupce. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2019]. — 271, [1] lpp. ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: The Keeper of Lost 
Things. — ISBN 978-9934-0-7870-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Entonijs Peardū, agrāk slavens rakstnieks, ir pavadījis pusi savas dzīves, vāk-
dams citu pazaudētās lietas, vēlēdamies izpirkt vainu par kādu sen atpakaļ lauztu solījumu. Apzi-
noties, ka viņa mūžs tuvojas beigām, Entonijs savu māju un pazaudētos dārgumus atstāj manto-
jumā asistentei Laurai, kurai viņš uztic atrast lietu īstenos īpašniekus. Pazaudēto lietu glabātāja 
novēlējuma izpildīšana izraisa nejaušas tikšanās un izmaina ne vienu vien dzīvi.

UDK	 821.111-31

Kopkataloga Id: 000940139
Ridels, Kriss. Ada un simfoniskais sprādziens / Kriss Ridels ; no angļu valodas 
tulkojusi Lauma T. Lapa ; redaktore Bārbala Simsone. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2019]. — 222, [2] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Oriģinālnosaukums: Goth Girl and 
the Sinister Symphony. — ISBN 978-9934-0-8236-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Lords Gots Drūmšīrā rīko Gotstokas mūzikas festivālu, kurā piedalīsies valsts 
ievērojamākie mūziķi. Ada ir sajūsmā… tomēr dzīve nav diez ko viegla, ja tava vecmāmiņa nemitī-
gi mēģina atrast tavam tēvam jaunu, modīgu sievu, drēbju skapī iemitinājies fauns un Maltraverss 
perina jaunas viltības. Ada grib būt droša, ka viss notiek pēc plāna — un, par laimi, viņai talkā nāk 
kāds interesants viesis, pareizāk sakot, viešņa…

UDK	 821.111-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000939884
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000940011
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000940042
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000940139
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821.111(71)  Kanādiešu literatūra angļu valodā

Kopkataloga Id: 000940068
Kaura, Rupi. piens un medus / Rupi Kaura, [teksts un ilustrācijas] ; no angļu 
valodas atdzejojusi Ieva Melgalve ; redaktore Kristīne Ilziņa. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2019]. — 204, [4] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Milk and 
Honey. — ISBN 978-9934-0-8169-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Piens un medus” ir dzejoļu krājums par mīlestību, zaudējumu, traumām, pā-
ridarījumiem, dziedināšanu un sievišķību. Tas sadalīts četrās nodaļās, katrai no tām ir cits mēr-
ķis, katra runā par citādām sāpēm, dziedē citādi salauztas sirdis. Krājums ved lasītāju pa dzīves 
rūgtākajiem mirkļiem un palīdz atrast tajos saldmi, jo it visur ir saldme, ja vien vēlies to ievērot.

UDK	 821.111(71)-1

821.111(73)  Amerikāņu literatūra

Kopkataloga Id: 000940036
Bredforda, Barbara Teilora. Kavendonas noslēpumi : romāns / Barbara Tei-
lora Bredforda ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; Ilzes Isakas vāka 
dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 398, [1] lpp. ; 23 cm. — (Kavendonas 
hronikas / Barbara Teilora Bredforda ; [4. grāmata]). — Kavendonas cikla noslē-
dzošā grāmata. — Oriģinālnosaukums: Secrets of Cavendon. — ISBN 978-9934-
0-8132-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Londona, 1949. gads. Princeses Elizabetes kāzas bija visus uzmundrinājušas, 
un galvaspilsētā atkal ir atgriezusies enerģija un pacilātība. Alisija Stantona iekaro valdzinošo 
kino pasauli. Vienlaikus Viktorija Brauna uzsākusi modes fotogrāfes karjeru. Dzīve piedāvā pla-
šas iespējas. Bet Kavendonas nams, kurā abas ir uzaugušas, Otrā pasaules kara laikā ir pieredzējis 
grūtus laikus, un arī tagad tam draud bankrots. Turklāt pirmo reizi ģimeņu vēsturē Ingemi un 
Svonni ir sastrīdējušies, bet, ja tiks atklāti Kavendonas noslēpumi, būs apdraudēti nama iemīt-
nieki. Vai Ingemiem un Svonniem izdosies salīgt mieru, lai glābtu ģimenes godu un nākotni?

UDK	 821.111(73)-31

Kopkataloga Id: 000939458
Kinnijs, Džefs. Grega dienasgrāmata / Džefs Kinnijs ; no angļu valodas tulkojusi 
Daina Ozoliņa ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019].

Uz naža asmens. — 217, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — (Grega dienasgrāma-
ta / Džefs Kinnijs ; 11). — Oriģinālnosaukums: Diary of a Wimpy Kid. Double 
Down. — ISBN 978-9934-0-8280-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grega Heflija dzīve kļūst arvien saspringtāka. Viņa mamma domā, ka video-
spēles pārvērš smadzenes biezputrā, tāpēc vēlas, lai dēls noliktu pulti un attīstītu savu „radošo 
pusi”. It kā ar to vēl nepietiktu, tuvojas Helovīna vakars un Gregam no visām pusēm uzglūn raizes. 
Kad Gregs atrod paciņu želejas tārpu, viņam rodas ideja. Varbūt mamma liks viņu mierā, ja viņš 
uzņems filmu un… kļūs bagāts un slavens? Bet varbūt šī plāna īstenošana tikai dubultos Grega 
nepatikšanas?

UDK	 821.111(73)-93-32

Kopkataloga Id: 000939494
Kinnijs, Džefs. Grega dienasgrāmata / Džefs Kinnijs ; no angļu valodas tulkojusi 
Daina Ozoliņa ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019].

Vecā skola. — 217, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — (Grega dienasgrāmata / 
Džefs Kinnijs ; 10). — Oriģinālnosaukums: Diary of a Wimpy Kid. Old Scho-
ol. — ISBN 978-9934-0-8275-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Agrāk dzīve esot bijusi labāka. Vai tiešām? Šāds jautājums rodas Gregam 
Heflijam, kad pilsētas iedzīvotāji vienojas uz nedēļas nogali izslēgt visas elektroniskās ierīces. Bet 
Gregs ir pieradis pie modernās dzīves ērtībām un neiederas veco laiku pasaulē. Spriedze pieaug 
gan Helfiju mājās, gan ārpus tās. Vai Gregam izdosies tikt ar visu galā? Vai arī tādam puikam kā 
viņš „vecā skola” ir par grūtu?

UDK	 821.111(73)-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000940068
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000940036
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000939458
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000939494
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Kopkataloga Id: 000940101
Pilkijs, Deivs. Dogmens un kaķēns / autors un ilustrators Deivs Pilkijs ; krāsu 
mākslinieks Hosē Garibaldi ; redaktore Diāna Romanoviča ; no angļu valodas 
tulkojusi Lilija Berzinska. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 253 lpp. : ilustrāci-
jas ; 22 cm. — (Dogmens / Deivs Pilkijs ; Ceturtā grāmata). — „SIA Koka namiņa 
komiksi”—Titullapā. — Oriģinālnosaukums: Dog Man and Cat Kid. — ISBN 978-
9934-0-7741-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vai atceries, ka Džordžs un Herolds nu jau iet 5. klasē? Jaunā skolotāja liek vi-
ņiem lasīt visādas gudras grāmatas, un zēni tagad ir ļoti izglītoti, pieauguši un baigi dziļie, kā viņi 
paši apgalvo. Kāda obligātās literatūras grāmata viņus iedvesmo radīt kārtējo stilīgo Dogmena 
komiksu. Tas ir stāsts par labo un ļauno… stāsts par varoņiem… stāsts par mazu kaķēnu, kuram 
jāizvēlas starp labo un ļauno. Vai Dogmens ir atradis ideālo palīgu?

UDK	 821.111(73)-93-32

Kopkataloga Id: 000939457
Pilkijs, Deivs. Supervaronis Kapteinis Apakšbiksis un radioaktīvo robo-bokser-
šortu barbariskā atriebība : Deiva Pilkija desmitais episkais romāns / no angļu 
valodas tulkojusi Ieva Tarvida ; redaktore Diāna Romanoviča. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2019]. — 216, [5] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — (Kapteinis Apakšbiksis / Deivs 
Pilkijs ; 10). — Oriģinālnosaukums: Captain Underpants and the Revolting Reven-
ge of the Radioactive Robo-Boxers. — ISBN 978-9934-0-7881-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kad mēs pēdējoreiz tikāmies ar Džordžu un Heroldu, viņi bija pārvērsti par 
ļauniem zombijnūģiem, kam visu mūžu lemts klejot pa izpostītu pēcapokaliptisku planētu. Kā-
pēc visvarenais Kapteinis Apakšbiksis neizglāba zēnus no šī šausmīgā likteņa? Tipsis Zvaniņbik-
sis, ieradies no nākotnes, pieļāva liktenīgu kļūdu, kuras dēļ puikas vairs nevarēja radīt Kapteini 
Apakšbiksi! Tagad uz visiem laikiem ir sagrozīta cilvēces vēstures gaita, tāpēc varoņiem jāatrod 
veids, kā to mainīt atpakaļ!

UDK	 821.111(73)-93-32

Kopkataloga Id: 000940066
Slotere, Karīna. Loras spēle : romāns / Karīna Slotere ; redaktore Solvita Velde ; 
no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. — Rīga : 
Kontinents, [2019]. — 508 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Pieces of her. — 
ISBN 978-9984-35-946-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Andrea Kūpere par savu māti Loru zina visu. Jaunā sieviete zina, ka mamma 
visu mūžu pavadījusi klusā pilsētiņā, ir labi ieredzēta runas terapeite un viņai nav itin neviena 
noslēpuma. Viss mainās, kad kāda sestdienas pēcpusdiena kafejnīcā izvēršas traģiskā incidentā, 
kas Loru parāda pavisam citā gaismā. Andreai rodas neskaitāmi jautājumi: kas ir šī sieviete, kura 
viņu audzinājusi trīsdesmit vienu gadu? Vai mātes rīcību attaisno nesavtīga mīlestība? Vai varbūt 
tas bijis nežēlīgs aprēķins?

UDK	 821.111(73)-312.4

821.113.5  Norvēģu literatūra

Kopkataloga Id: 000940149
Nesbē, Jū. Sniegavīrs : romāns / Jū Nesbē ; no norvēģu valodas tulkojis Ilmars 
Briška ; redaktore Iveta Polkmane. — 4. izdevums. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2019]. — 470, [1] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Snømannen. — ISBN 978-
9934-0-3576-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Naktīs, kad uzsnieg pirmais sniegs, bez vēsts pazūd sievietes. Mājsaimnieces, 
bērnu mātes, neievērojamas un nezināmas līdz brīdim, kad tuvinieki ziņo par viņu pazušanu. 
Detektīvam Harijam Holam jānoskaidro, kas ar viņām notiek, bet vienīgā saikne starp vairākiem 
upuriem ir sniegavīrs viņu sētā un kāda privātklīnika, kurā notiek plastiskās operācijas. Nav ie-
mesla, nav pavedienu — ir tikai detektīva intuīcija un nojausmas. Kurš ir Sniegavīrs, un kāpēc 
Harijam vajadzētu viņu pazīt?

UDK	 821.113.5-312.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000940101
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000939457
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000940066
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000940149
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821.113.6  Zviedru literatūra

Kopkataloga Id: 000940033
Grebe, Kamilla. Mājdzīvnieks : romāns / Kamilla Grebe ; no zviedru valodas tul-
kojusi Inga Grezmane ; redaktore Elīna Vanaga. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 
491, [4] lpp. : ilustrācija ; 23 cm. — (Detektīvu klubs). — Oriģinālnosaukums: Hus-
djuret. — ISBN 978-9934-0-8050-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pie viņas ir nozieguma atslēga, tikai viņa to neatceras… Hanne ir noziedznie-
ku psiholoģiskā portreta veidotāja, kuras dzīve vēl tikko bija lieliska. Ceļojums uz Grenlandi kopā 
ar Pēteru līdzinājās sapnim, un draudošās demences simptomi šķita atkāpušies. Tomēr, domājot 
par nākotni, Hanne tik un tā pieraksta dienasgrāmatā visu, kas notiek, jo nevēlas slimības dēļ zau-
dēt darbu vai Pēteru. Šobrīd viņi abi piedalās pirms desmit gadiem notikušas, bet vēl neatklātas 
slepkavības izmeklēšanā nomaļā ciematā. Nedēļu pēc izmeklēšanas sākuma Hanne tiek atrasta 
mežā — apmaldījusies un zaudējusi atmiņu, bet Pēters ir pazudis. Dažas dienas vēlāk tiek uziets 
jaunas slepkavības upuris, un nu izmeklētājiem jānoskaidro, vai abi noziegumi ir saistīti. Vai Han-
nes dienasgrāmata palīdzēs to atklāt? Un kur ir palicis Pēters?

UDK	 821.113.6-312.4

Kopkataloga Id: 000939990
Nilsons, Pērs. Kā suns kā kaķis / Pērs Nilsons ; no zviedru valodas tulkojusi 
Mudīte Treimane ; Rūtas Briedes vāka ilustrācija ; redaktore Inese Zandere ; di-
zains: Artis Briedis, Rūta Briede. — [Rīga] : liels un mazs, [2019]. — 126, [2] lpp. ; 
19 cm. — Oriģinālnosaukums: Som hund som katt. — ISBN 978-9934-574-34-4 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata „Kā suns kā kaķis” ir vienkāršs, taču emocionāli dziļš romāns jau-
niešiem. Pēram Nilsonam piemīt prasme ar maz vārdiem pastāstīt daudz, un, kaut arī teksts un 
saturs ir koncentrēts un poētiski spēcīgs, lasīt viņa uzrakstīto ir viegli un plūstoši. Tas ir intelek-
tuāli stimulējošs un provocējošs darbs, kas savu lasītāju uztver nopietni.

UDK	 821.113.6-93-3

821.161.1  Krievu literatūra

Kopkataloga Id: 000939492
Novikovs, Vladimirs. Mārtiņa dienas un nedienas : stāsts bērniem / Vladimirs 
Novikovs ; no krievu valodas tulkojusi Māra Cielēna ; ilustratori: Alla un Vladi-
mirs Novikovi. — Rīga : Rīdzene-1, 2019. — 127, [1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — 
ISBN 978-9984-553-25-2 (iesiets). — ISBN 9789984553256 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Vladimira Novikova jaunā, bērniem adresētā garstāsta centrālais tēls ir Mār-
tiņš Mežavilks — draiskulīgs, bet lādzīgs puika no Zvejniekciema. Līdzās Mārtiņam stāstā darbo-
jas arī citi bērni un pieaugušie. Tas ir jautrs blēņu stāsts, kas izstaro sirsnību un labestību.

UDK	 821.161.1-93-32(474.3)

Kopkataloga Id: 000939853
Галевска, Марина. Теорема абсурда : детективный роман / Марина Галев-
ска ; редактор Шейна Голд ; дизайн обложки: Аэлита Галевска. — Рига : Sava 
grāmata, 2019. — 311 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-582-29-5 (brošēts).
UDK	 821.161.1-312.4(474.3)

Kopkataloga Id: 000939096
Журавлев, Сергей. Изображение Старой Риги в романе И.Сабуровой „Ко-
рабли старого города” : (Мюльдорф, 1950; Рига, 2005) / Сергей Журавлев, 
текст, редактор, оформление. — Рига : Улей, [2019]. — 32 lpp. ; 21 cm.
UDK	 821.161.1-31.09

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000940033
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000939990
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000939492
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000939853
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000939096
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Kopkataloga Id: 000939092
Журавлёв, Сергей. О Шаляпине, Риге, временах и нравах : историческая 
поэзия, из рога сатиры, мини-басни / Сергей Журавлёв. — [Rīga] : [Sergejs 
Žuravļovs], [2019]. — 40 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
UDK	 821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 000940564
Тропкин, Николай. Души на радуге : роман / Николай Тропкин ; в автор-
ской редакции. — Рига : [Nikolajs Tropkins], 2019. — 648 lpp. : ilustrācija, 
portrets ; 21 cm. — „Эта книга представляет собой исторический роман, 
основанный на реальных событиях, происходивших в XIX веке”—Uz 4. 
vāka. — ISBN 978-9934-19-833-5 (iesiets).
UDK	 821.161.1-311.6(474.3)

821.174  Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 000939995
Adamoviča, Lāsma. Saulesrūķis / Lāsma Adamoviča ; ilustrācijas: J. Šulcs ; tek-
stu rediģēja Aiga Kļaveniece. — [Rīga] : Avotiņas, [2019]. — 19 nenumurētas lpp. : 
ilustrācijas ; 30 cm. — ISBN 978-9934-19-717-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Klimpiņu mājās valdīja īpaša rosība. Ar lielu nepacietību Amēlija bija sagai-
dījusi savu piekto dzimšanas dienu. Pēc svētkiem virtuvē Amēlija satiek Saulesrūķi un dodas ne-
ticamā piedzīvojumā.

UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 000940000
Ābuls, Visvaldis. Vecā mednieka stāsti / Visvaldis Ābuls ; redaktore Māra Hor-
na ; Ērika Meijera vāka dizains. — Dobele : [Visvaldis Ābuls], 2019. — 219 lpp. : 
ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-19-831-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā apkopoti patiesi un aizraujoši mednieku stāsti no autora dzīves. 
Grāmatas lasītājiem ar vājāku nervu sistēmu kādā no lasāmajiem nostāstiem var gadīties ne visai 
patīkami iespaidi, varbūt pat iebildumi, bet medību epizodes bez asins izliešanas praktiski nav 
iespējamas. Kāds stāsts veltīts gandrīz katram meža zvēram.

UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 000940632
Baumane-Auza, Dita. Veselums / Dita Baumane-Auza, teksts un gleznas ; dizai-
na autors Valters Poļakovs. — [Rīga] : Dita Baumane-Auza, [2019]. — 63 nenumu-
rētas lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-19-807-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata iedvesmai un radoša telpa pašrefleksijai mākslā. Dzeja, trioles un 
aforismi apcerei par cilvēka veselumu fiziskā, garīgā un emocionālā plānā apvienojumā ar gleznu 
reprodukcijām.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000939452
Blaumanis, Rūdolfs. Indrāni ; Skroderdienas Silmačos / Rūdolfs Blaumanis ; re-
daktore Daina Randare. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 147, [1] lpp. ; 20 cm. — 
(Vajadzīga grāmata ; ISSN 1407-3803). — ISBN 978-9934-0-8362-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Vienā grāmatā apkopota nopietna drāma un drastiska komēdija — darbi, 
kurus pazīst un mīl lielākā mūsu tautas daļa. Lugas ir latviešu cilvēka dvēseles un tikumu rak-
sturotājas. Indrāni ir drāma piecos cēlienos, kurā tiek risinātas ģimenes locekļu attiecības. Luga 
„Skroderdienas Silmačos” ir unikāls darbs literatūrā un teātra vēsturē — uz latviešu skatuvēm 
visvairāk izrādītā luga.

UDK	 821.174-2

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000939092
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000940564
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000939995
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000940000
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000940632
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000939452
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Kopkataloga Id: 000940048
Brīdaka, Lija. Mūža noslēpums : romāns / Lija Brīdaka ; Natālijas Kugajevskas 
vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 190, 
[1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-7913-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Mūža noslēpums” ir stāsts par Santu, kura, daudzus gadus tiekdamās pēc 
sava sapņa un to nesasniegusi, kādā brīdī izdara noziegumu. Taču situācija nav tik viennozīmī-
ga — varbūt tas nav noziegums, varbūt Santa rīkojas cēlsirdīgi, kaut pirmajā mirklī šķiet egois-
tisku jūtu vadīta. Daudzus gadus Santai nākas melot, bēguļot un izlikties, lai noslēpums nekad 
netiktu atklāts. Un jautājums — pašas dēļ vai mīļā cilvēka dēļ. Galvenā varone pati nespēj atbildēt 
uz jautājumu — turpināt klusēt vai tomēr atklāt patiesību.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 000940285
Deigelis, Dainis. Dievs beidz / Dainis Deigelis ; redaktore Inga Gaile ; mākslinie-
ce Elizabete Punka. — [Saldus] : Valters Dakša, [2018]. — 55 lpp. : ilustrācijas ; 
25 cm. — ISBN 978-9934-8743-2-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Daiņa Deigeļa pirmajā krājumā iekļautā dzeja ir emocionāla, reizēm vārdu 
pārpilnībā un vēlmē izteikt neizsakāmo pāri plūstoša. Apvienojumā ar vīrieša skatījumu uz ver-
tikālās varas struktūrā ietūcīto pasauli tas piedāvā jaunu niansi latviešu dzejas Visumā. Liriskais 
varonis atļaujas būt emocionāls, reizēm pat sentimentāls, vienlaikus, apzinoties savu maskulini-
tāti un vēlmi identificēties ar Dievu, runā par to ar pašironiju.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000940259
Denčiks, Aldis. Nariņciema stāsti / Aldis Denčiks ; Ineses Mīlbergas zīmēju-
mi. — Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 2019. — 115 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — 
ISBN 978-9934-513-37-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā apkopoti stāstiņi ir autora veltījums Nariņciemam, kurā viņš pava-
dījis bērnību. Stāstos var saskatīt līdzību ar Lennenbergas Emīla darbiem vai nedarbiem. Grā-
matā autors stāsta par saviem — mazā Nariņciema „bosika” piedzīvojumiem plašajā pasaulē. Ja 
Emīlu grasījās sūtīt uz Ameriku, tad stāstu varoni aizsūtīja skoloties cituviet.

UDK	 821.174-312.6

Kopkataloga Id: 000940060
Dimante, Inguna. Komjaunietes pūra nauda : romāns / Inguna Dimante ; Natā-
lijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2019]. — 174, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-8065-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Māru varētu uzskatīt par veiksmīgu sievieti — viņai ir labi atalgots darbs, 
divi pieauguši dēli un 25 gadi pavadīti kopā ar vīru Raimondu. Taču izrādās, ka gaidāmas nevis 
sudrabkāzas, bet šķiršanās, jo Raimonds ir nopietni aizrāvies ar gados jaunāku sievieti. Bet vai 
vīra sānsolis ir īstais iemesls laulības krīzei? Varbūt nesaskaņu cēloņi meklējami senākā pagāt-
nē? Šajā kritiskajā dzīves mirklī Māra ierauga avīzē rakstu un saprot, ka viņai ir iespēja satikt 
vīrieti no savas jaunības.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 000938784
Kadiķe, Maija. Pārcēlājs : stāsti par laivu, straumi, apvārsni un Tevi / Maija Ka-
diķe ; māksliniece Renāte Ozola. — [Rīga] : [Maija Kadiķe], [2019]. — 111, [1] lpp., 
8 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 978-9934-19-830-4 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  Eņģeļu praktiķe M. Kadiķe ir daudz ceļojusi un bijusi zemeslodes spēcīgās 
sakrālās vietās, kur ir saņēmusi impulsus rakstīt par piedzīvoto un sajusto. Arī šī grāmata ir radu-
sies vienas šādas pieredzes rezultātā. Autore par grāmatas tapšanu saka: „Ieklausoties savā sirds 
balsī, nonākam tur, kur mums ir jābūt un saņemam to, kam esam gatavi. Pēdējā ceļojuma laikā 
uz Indiju apmeklēju Helēnas un Nikolaja Rērihu māju-muzeju. Tur Lielo Skolotāju klātbūtne ir 
ļoti jūtama. Šī pieredze atvēra manī jaunu iekšēju telpu, kurā varēja ienākt Pārcēlājs, kā arī laiva, 
straume un apvārsnis, kas sārtojas”.

UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000940048
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000940285
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000940259
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000940060
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938784
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Kopkataloga Id: 000939497
Katra, Anna. Vietējā stacija / Anna Katra ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; 
redaktors Aldis Vēvers. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 205, [1] lpp. ; 21 cm. — 
ISBN 978-9934-0-8004-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Romāna galvenajai varonei Aelitai kādā romantisku noskaņu un negaidītu 
norišu caurstrāvotā maija vakarā nākas atskatīties uz savu pagātni ar citādām acīm. Līdz šim Ae-
lita bijusi gana apmierināta, jo viņas dzīve rādījusies sakārtota: ir labs darbs, ir pieklājīgs dzīvok-
lis. Dienas ritējušas rimti un prognozējami. Taču viens spontāns lēmums var izsist no šķietamā 
līdzsvara, un, skat — visnotaļ cienījamā sieviete labākajos sievietes gados pēkšņi atrodas tādā 
vietā, kur pat autobusi vairs nepietur. Lai pārvarētu liktenīgo nejaušību radīto kultūršoku, no 
ierastās lielpilsētas vides nokļūstot īstā provincē, Aelitai ir spiesta rīkoties nepavisam ne tā, kā 
agrāk liktos pieņemami un saprotami.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 000939486
Liniņš, Vilis. Līdumnieks jautrajā ciematā : patiesi kriminālstāsti / Vilis Liniņš ; 
redaktore Ligita Leja. — [Rīga] : Autora izdevums, [2019]. — 239 lpp., 16 nenu-
murētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-19-734-5 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Deviņu grāmatu autors Vilis Liniņš savos 90 atskatās uz aizvadītajiem ga-
diem neparastā literatūras žanrā — patiesi kriminālstāsti. Hidrotehniķis, būvinženieris, kuģu 
mehāniķis. Taču pirmām kārtām — iedzimts zemkopis, līdumnieks. Mūžā pieredzēto autors ap-
kopo stāstos, no līdumnieka pozīcijām palūkojoties uz varas raksturu. Grāmata stāsta arī par 
to, kā Padomijā, par spīti visam, bija iespējams izdzīvot ar taisnu muguru. Grāmatā izmantotas 
Lūcijas Keišas atmiņas.

UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 000939950
Mauriņa, Zenta. „Sirds mozaīka”. Atbalsis / Zenta Mauriņa, Vaira Vīķe-Freiber-
ga ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; pēcvārds: Maija Rolava. — Rīga : Jumava, 
[2019]. — 54, [2] lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 
978-9934-20-337-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Zentas Mauriņas esejas, kas vienādi izceļas ar domu dziļumu un valodas stilu, 
atmiņā visvairāk iespiežas ar savu emocionālo patiesumu un ar atsevišķiem domu graudiem, kas 
lasītāju vedināt vedina uz viņas domām atsaukties pašam ar savām pārdomām. Vaira Vīķe-Frei-
berga dalās pārdomās par Zentas Mauriņas rakstītajām atziņām.

UDK	 821.174-4

Kopkataloga Id: 000940319
Pelšs, Einārs. Rembo MMXVI / [Einārs Pelšs]. — [Saldus] : Valters Dakša, [2018]. — 
1 sējums (nenumurētas lpp.) : ilustrācijas, portreti ; ietvere (19×11×3 cm) + pieli-
kums (2 lp.). — Vienā no pēdējām lappusēm uzrādīts: režisors Einārs Pelšs, ope-
rators Kristers Gontarevs, tērpu mākslinieks Kārlis Vērdiņš. — Teksta fragmenti 
latviešu, krievu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-8743-1-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Dzejnieka Eināra Pelšes grāmatā „Rembo 2016” viss ir izaicinājums un ne-
slēpta ironija par agresīvi bezjēdzīgo, muļķīgo un apmuļķojošo masu kultūru. Tas ir arī skaidrs 
mājiens uz simtiem dzejoļu krājumu, kas miruši vēl pirms parādīšanās gaismā, kam nav un nekad 
nav bijis lasītāju, izņemot autoru un redaktoru. Ja pieņem spēles noteikumus, kurus piedāvā au-
tors un citi grāmatas līdzveidotāji, var redzēt, cik pārdomāta ir grāmatas koncepcija visās detaļās 
un cik nevainojami tajā iekļaujas literārais huligānisms.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000939615
Rožkalne, Regīna. Pieredzes krustceļi / Regīna Rožkalne ; mākslinieks Andris 
Lamsters ; redaktore Valda Grauduma. — Rīga : Madris, 2019. — 111 lpp. : ilustrā-
cijas ; 22 cm. — Ietver bibliogrāfiju. — ISBN 978-9984-31-268-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mums katram ir savs dzīves stāsts. Svarīgi iemācīties novērtēt to skaistumu 
un prieku, ko sniedz katra diena. Vajag iemācīties dzīvot šodien un tagad, vajag ar prieku baudīt 
atvēlēto dzīves laiku. Grāmatas uzrakstīšanai autore izmantojusi savu dzīves pieredzi — pār-
dzīvojumus, domas, novērojumus un secinājumus, kā arī atziņas, kas iegūtas, lasot citu autoru 
darbus.

UDK	 821.174-94+17.02

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000939497
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000939486
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000939950
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000940319
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000939615
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Kopkataloga Id: 000939561
Rušmane, Andra. Vienpatnieki : romāns / Andra Rušmane ; Nataļjas Kuga-
jevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. — Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. — 
224 lpp. ; 20 cm. — (Vakara romāns ; 2019/6 (240)). — ISBN 978-9934-15-603-8 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Skaistā, nomaļā mežmalā atrodas veca māja, kuras sienas glabā kādas ģime-
nes pagātni. Ramona, labi situēta vienpate, nolēmusi iegādāties mājas daļu, ar kuru viņai saistās 
bērnības atmiņas. Turklāt viņa cer, ka mājā atradīsies mammas rakstītā dienasgrāmata, kas ļautu 
pietuvoties kādam noslēpumam. No Lūsēnu mājām atteikties negrasās arī to mantinieks Gab-
riels. Abi ir rūdīti vientuļnieki, bet no savstarpējām simpātijām un jūtām neviens nav pasargāts…

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 000940895
stāstu pasaku : Jelgavas izglītības pārvaldes 2018. gadā organizētā skolēnu literā-
ro pasaku konkursa izlases krājums / māksliniece Ilze Emse-Grīnberga. — [Jelga-
va] : Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas izglītības pārvalde”, [2019]. — 
95, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-8539-4-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pasaka ir skolotājs, kas palīdz izprast pasaules lietu kopsakarību, izstāsta 
svarīgāko par cilvēka un dzīves būtību un sniedz atbildi uz jautājumu, kā iekārtota pasaule. Pa-
saku autori ir Jelgavas skolu skolēni, ilustrācijām izmantoti Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu 
zīmējumi.

UDK	 821.174-9(082)+821.174-343(082)

Kopkataloga Id: 000940055
Tilaks, Dzintars. Piedzīvojumu meistari : romāns skolas vecuma jauniešiem / 
Dzintars Tilaks ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2019]. — 157, [1] lpp. ; 23 cm. — ISBN 978-9934-0-8221-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Viss nav tā, kā pirmajā brīdī izskatās — tā varētu teikt par vairākām epi-
zodēm šajā stāstā. Piemēram, tad, kad sadraudzējas Atis un Armands — pilnīgi atšķirīgi puiši, 
arī tad, kad Atis satiek Anitu un Lolitu, kas ir dvīņumāsas, un arī tad, kad starp pieaugušajiem 
uzsprāgst pamatīgs konflikts un zēniem nākas to atrisināt. Protams, ar savām metodēm… Un, 
tiklīdz kaut kas tiek uzsākts, tā piedzīvojums seko piedzīvojumam. Nu kā tu, cilvēk, nekļūsi par 
piedzīvojumu meistaru, ja dīvainas situācijas pašas tevi atrod ik uz soļa?

UDK	 821.174-93-3

Kopkataloga Id: 000939828
Tolstova, Anna. Pulkvedis. Medaļas otra puse / Anna Tolstova. — [Ķekavas no-
vads] : Anna Dāboliņa, 2019.

Pirmā grāmata. — 555, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 25 cm. — ISBN 978-
9934-19-847-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Pulkvedis. Medaļas otra puse” ir pirmā no divām grāmatām un aptver gal-
venā varoņa — padomju kara flotes zemūdenes otrā ranga kapteiņa, Latvijas Nacionālo bruņo-
to spēku Robežapsardzības spēku komandiera, Iekšlietu ministrijas Robežsardzes priekšnieka 
pulkveža Gunāra Dāboliņa dzīves notikumus PSRS un Latvijas Republikā no 1956. līdz 1998. ga-
dam. Grāmatas galvenie varoņi ir virsnieki. Grāmatas saturs saistīts ar militāri politisko tematiku, 
un faktiski ir virsnieka dzīves stāsts. Grāmata uzrakstīta, izmantojot ģenerāļa G. Dāboliņa atmi-
ņas un viņa personīgā arhīva materiālus.

UDK	 821.174-94+351.746.1(474.3)

Kopkataloga Id: 000939868
Upelnieks, Egīls Vitauts. Skarbās atmiņas / Egīls Vitauts Upelnieks. — Carnika-
va : Carnikavas novada dome, 2019. — 59, [1] lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-582-
27-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Egīls Vitauts Upelnieks dzejas grāmatu „Skarbās atmiņas” veltījis sava tēva, 
Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera Kristapa Upelnieka, un citu Pirmā un Otrā pasaules kara karavīru 
piemiņai.

UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000939561
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000940895
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000940055
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000939828
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000939868
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Kopkataloga Id: 000940773
Vizbulis, Oskars. Pēcjēzus vecuma sviests / Oskars Vizbulis ; redaktore Ruta 
Kurpniece ; Māra Garjāņa dizains. — Rīga : Mansards, [2019]. — 187, [3] lpp. ; 
20 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — ISBN 978-9934-585-09-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā iekļautie stāsti ir par cilvēkiem un viņu dzīvēm. Ar šķietami vien-
kāršu un saprotamu valodu autors ievelk sadzīviskās situācijās, kuras izvēršas traģiskas vai ko-
miskas, dažbrīd abas kopā. Krāsu poētikas un ironijas piesātinātajiem stāstiem piešķir spēles ar 
stāstītāja un skatpunkta maiņu, kas sniedz iespēju uz attēlotajiem notikumiem paskatīties no 
dažādām perspektīvām. Spilgta un pārliecinoša debija latviešu literatūrā.

UDK	 821.174-34

Kopkataloga Id: 000939982
Zandere, Inese. Bērns, kas neiekrita / Inese Zandere ; ilustrējis Reinis Pēter-
sons ; redaktore Inese Zandere ; dizains: Artis Briedis. — [Rīga] : liels un mazs, 
[2019]. — 47 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-574-26-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ineses Zanderes dzejoļu krājums „Bērns, kas neiekrita” veltīts bērnu drošī-
bai, traumām un bīstamām situācijām, no kurām jāiemācās uzmanīties. Dzejoļi veido pārbau-
dījumiem pilnu ceļojumu, kurā uzglūn briesmoņi, ir jāizvairās no viltīgiem slazdiem un burvju 
nekrietnībām. Lai arī bīstams, šis ceļojums pa hiperbolizētām reālās dzīves situācijām ir ar lai-
mīgām beigām.

UDK	 821.174-93-1

Kopkataloga Id: 000940514
Zebris, Osvalds. Māra : romāns / Osvalds Zebris ; redaktore Sigita Kušnere ; Elī-
nas Brasliņas ilustrācijas ; Jāņa Esīša un Elīnas Brasliņas vāka dizains. — Rīga : 
Dienas Grāmata, 2019. — 221, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Imanta Ziedoņa dze-
jolis „Visskaistākās ogas pasaulē”, 169.-170. lpp. — ISBN 978-9934-546-84-6 (bro-
šēts).

A n o t ā c i j a :  Romāns par vidusskolēnu dzīvi un savas patības atrašanu. Skolā satiekas jau-
nieši, kuriem ir dažāda dzīves pieredze un izpratne par savu vietu pasaulē. Rakstnieks parāda, 
ka ikkatra paaudze, meklējot atbildes uz līdzīgiem jautājumiem, nonāk jaunās skarbās situācijās 
un pārbaudījumos.

UDK	 821.174-93-3

Kopkataloga Id: 000939959
Ziedonis, Imants. Es skaitīju un nonācu pie Viena : dzejoļi = Ich zählte und kam 
somit auf Eins : Gedichte / Imants Ziedonis ; no latviešu valodas atdzejojis Valdis 
Bisenieks ; atbildīgā redaktore Lilita Vīksna ; māksliniece Ieva Krūmiņa ; vāka 
grafiskais noformējums: Una Spektore ; Jāņa Rokpeļņa ievads. — Rīga : Jumava ; 
Klagenfurt : Wieser Verlag, [2018]. — 157 lpp. ; 21 cm. — Teksts paralēli latviešu 
un vācu valodā. — ISBN 978-9934-20-211-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Krājums ir bilingvāls — latviešu un vācu valodā. Šo dzejas izlasi savulaik 
sakārtojis pats Imants Ziedonis. Valdis Bisenieks arī saglabājis dzejnieka kārtojumu, klāt nākuši 
tikai daži dzejoļi, kas iekļaujas šai kopumā. Izlasē iekļauti laika posmā no 1968. līdz 1994. gadam 
radīti dzejoļi. Izcilais dzejnieks Imants Ziedonis iziet cauri daudzu atziņu lokiem un nonāk pie 
Viena — kas ir gaismā un mīlestībā piepildīts laiks. Dzejnieks ir apliecinājis latviešu valodas (kas 
ir viena no vissenākajām dzīvajām indoeiropiešu valodām pasaulē) poētisko skaistumu un filo-
sofisko dziļumu.

UDK	 821.174-1=030.174=112.2

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000940773
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000939982
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000940514
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000939959
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9  ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

908  Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Kopkataloga Id: 000939622
Kuršu ķoniņi cauri paaudzēm / sastādītāja Inita Peniķe ; zinātniskā redaktore Ja-
nīna Kursīte ; mākslinieks Andris Lamsters ; literārā redaktore Ina Eglīte ; teksts: 
J. Kursīte, A. Dzenis, L. Peniķe. — Rīga : Madris, [2019]. — 127, [1] lpp., 24 nenu-
murētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 24 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 
978-9984-31-220-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Lasītājiem tiek piedāvāta iespēja tuvāk iepazīt kuršu ķoniņus. Caur gariem 
pārbaudījumu gadsimtiem septiņu ciemu apvienībā ietilpstošie ķoniņi prata saglabāt savu brīvī-
bu. Agris Dzenis aplūko seno kuršu sabiedrību tās attīstībā un mijiedarbē ar Livonijas ordeni, vē-
lāk Kurzemes un Zemgales hercogistē, Krievijas impērijā, neatkarīgajā Latvijā, padomju okupāci-
jas apstākļos. Janīna Kursīte uzrakstījusi par ķoniņu īpašajām tradīcijām, viņu ciemu un uzvārdu 
izcelsmi, svētvietām, īpašajām atšķirības zīmēm un lietām. Liene Peniķe, ķoniņu pēctece, stāsta 
par dzimtas vēsturi. Grāmatu ievada ķoniņu garīgā mantojuma lietu uzturētājas Initas Peniķes 
ceļavārdi.

UDK	 908(474.326)+929.52(474.326)

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

Kopkataloga Id: 000939927
Lorencs, Juris. Vīna un garšu pasaulē / sastādītājs Juris Lorencs ; atbildīgā 
redaktore Liene Soboļeva ; vāka grafiskais noformējums: Margarita Stoka. — 
Rīga : Jumava, [2019]. — 148, [2] lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 
20 cm. — (Aiz apvāršņa). — Autori: Arvis Desmitnieks, Juris Lorencs, Aija Lūse, 
Irina Novoseļceva, Ronalds Pētersons, Arnis Rītups, Mārtiņš Sants, Anita Simso-
ne, Natālija Starčenko, Uldis Tīrons, Inga Vaišļa, Juris Visockis, Tija Žvagina. — 
ISBN 978-9934-20-336-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Kas gan ir ceļojums bez jaunu ēdienu atklājumiem? Un kas gan ir ēdiens bez 
laba vīna malka? Daži apgalvos — vien vējā izmests laiks un nauda. Šī grāmata aizvedīs lasītāju 
uz tradicionālajām vīna zemēm — Franciju, Itāliju un Spāniju. Uz Atlantijas okeāna ieskautajām 
Azoru salām, kur vulkāniskā lavas augsne briedina retu, unikālu vīnu. Uz saulaino Kaliforniju pie 
Jaunās pasaules vīniem. Uz Bukovinu Ukrainā, kur organiski sadzīvo vīna, alus un degvīna kultū-
ras. Un uz mūsu pašu Lubānu, kur top neparasti ābolu un rabarberu vīni.

UDK	 910.4(4)(082)+392.8(082)+663.2(082)

929  Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi

Kopkataloga Id: 000938857
Sava ceļa gājējs Matīss Siliņš / atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; sastādījums: 
Indra Krūmiņa, Ausma Strautmane ; teksts: Māra Grudule, Sanita Stinkule, Jānis 
Štrauhmanis ; vāka grafiskais noformējums: Margarita Stoka ; pēcvārda autore 
Anda Juta Zālīte. — Rīga : Jumava, [2019]. — 197, [2] lpp. : faksimili, ilustrācijas, 
kartes, portreti ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 180.-[198.] lpp. — ISBN 978-9934-20-325-
1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Matīss Siliņš — 19. gadsimta beigu un 20. gadsimta sākuma izcila personība. 
Atstājis mantojumā darbus kartogrāfijā, etnogrāfijā, folkloristikā, literatūrā, bijis ilggadīgs Rīgas 
Latviešu biedrības muzeja pārzinis, vēlāk Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktors. Mācē-
jis daudzas svešvalodas, pirmais pārtulkojis „Livonijas Indriķa hroniku”. Izdevumā atklāta viņa 
daudzpusīgā darbība latviešu kultūras vērtību apzināšanā, saglabāšanā un tautiešu izglītošanā.

UDK	 929(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000939622
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000939927
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938857
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Kopkataloga Id: 000938690
Solzemnieks, Jānis. Solzemnieki: dzīves gaitas / apkopojis Jānis Solzemnieks ; 
dizaina mākslinieks Alvis Inne ; redaktore, vāka dizains: Gita Bērziņa. — Papildi-
nāts [izdevums]. — Barkava : [Jānis Solzemnieks], 2019. — 278 lpp., 1 salocīta lp. 
ielīme : faksimili, ģenealoģiskā tabula, ilustrācijas, portreti ; 30 cm.

A n o t ā c i j a :  Tas ir stāsts par vienas dzimtas cilvēku likteņiem vesela gadsimta garumā. 
Oficiālo iestāžu nekorekta darba rezultātā daļai dzimtas figurē uzvārds Solzemnieks, daļai — So-
lozemnieks.

UDK	 929(474.3)

930.85  Civilizācijas vēsture. Kultūras vēsture

Kopkataloga Id: 000939437
Проблемы истории и культуры пограничья (2 : 2019 : Vjerhņadzvinska, 
Baltkrievija). Проблемы истории и культуры пограничья : (II Верхнедвин-
ские историко-краеведческие чтения) : сборник научных статей II Между-
народной научной конференции г. Верхнедвинск, 24 мая 2019 г. / sastādītājs 
Uladzimirs Ganskis ; редакционная коллегия: Владимир Ганский, Елизавета 
Хорошевская, А.Ф. Буболо, А.Л. Вашкель, В.Л. Цыбовский, В.В. Козловский, 
Н.А. Москвичева, Л.А. Кувшинова ; рецензенты: И.И. Калачева, О.Г. Ящен-
ко. — Даугавпилс : Uladzimirs Ganskis, 2019. — 139 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-
9934-8846-0-3 (brošēts).
UDK	 930.85(476)(062)

94  Vispārīgā vēsture

Kopkataloga Id: 000940161
Neiharts, Džons G. Runā Melnais Briedis : Oglalu cilts sū indiāņu svētā vīra dzī-
vesstāts, kā to pastāstījis Džons G. Neiharts (Liesmojošā Varavīksne) / no angļu 
valodas tulkojusi Ineta Zalāne ; redaktors Gints Tenbergs. — 2. izdevums. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2019]. — 296 lpp. : ilustrācijas, kartes ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 
[279.]-288. lpp. un alfabētiskais rādītājs: [289.]-296. lpp. — Oriģinālnosaukums: 
Black Elk Speaks. — ISBN 978-9934-0-8234-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Runā Melnais Briedis” ir iedvesmojošs stāsts par indiāņu svēto vīru, kurš 
savas dzīves laikā panāca parastam cilvēkam gandrīz nesasniedzamu apziņas atmošanās līme-
ni. Visu viņa būtību caurstrāvoja viedums un gudrība, kas sniedzās ārpus šīs pasaules robežām. 
Melnā Brieža zināšanas ar vīziju starpniecību tika nodotas mūsu pasaulei un ar šīs neparastās 
grāmatas starpniecību ir sasniegušas arī mūs.

UDK	 94(73)(=81/=82)(093.3)+133.2(=81/=82)+821.111(73)-94

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938690
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000939437
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000940161
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94(474.3)  Latvijas vēsture

Kopkataloga Id: 000939503
Zveja, Ilze. Nameja gredzena kods : zemgaļi vēstures faktos un kino leģendā / 
Ilze Zveja, Aigars Grauba, Makss Kinningss ; redaktors Valdis Klišāns ; vāka un 
grāmatas dizaina autors Aigars Truhins. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 167, 
[1] lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — Bibliogrāfija: 166.-167. lpp. — ISBN 978-9934-0-
7975-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Lasītājs grāmatā atradīs Aigara Graubas un Maksa Kiningsa izstrādāto 
mākslas filmas „Nameja gredzens” scenāriju, kā arī Ilzes Zvejas sagatavoto 12.-13. gadsimta au-
tentiskās vēstures apskatu. Grāmatā apkopotas vēstures avotu ziņas, kā arī vēsturnieku viedokļi 
par zemgaļiem, par viņu vadoņiem un cīņām pret vācu krustnešiem. Lasītāji atkal iepazīs kādreiz 
tik populārās Latvijas senvēstures mīklas, par kurām tik daudz diskutēts, piemēram, kur atradu-
sies slavenā Zemgales osta; kur notika un kāda nozīme bija Saules kaujai; vai Namejs bija agrākā 
Tērvetes valdnieka radinieks? Izdevumā liela vērība pievērsta arī seno zemgaļu sadzīves apstāk-
ļiem, tirdzniecībai un amatniecībai, parašām, apģērbam, sievietes dzīvei nemitīgo karagājienu un 
sirojumu laikmetā.
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