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0  VISPĀRĪGĀ NODAĻA

004  Datorzinātne un datortehnoloģija. Skaitļošana.  
Datu apstrāde

Kopkataloga Id: 000940603
Introduction to the IoT : coursebook / scientific editor Agris Ņikitenko. — Riga : 
RTU Press, 2019. — 366 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Autori: Ag-
ris Nikitenko, Karlis Berkolds, Anete Vagale, Rudolfs Rumba u.c. — Nosaukumā: 
IoT=Internet of Things. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 
9789934222962 (pdf). — Bibliogrāfija: 360.-366. lpp. — ISBN 978-9934-22-295-5 
(brošēts).
UDK	 004.89:621.398(075.8)

005  Pārvaldība. Vadzinības

Kopkataloga Id: 000940820
Project Management Development — Practice and Perspectives (8 : 2019 : 
Rīga, Latvija). Project Management Development — Practice and Perspectives : 
8th International scientific conference on project management in the Baltic 
Countries : conference proceedings : April 25-26, 2019, Riga, University of Latvia / 
preface: Dr.oec. Žaneta Ilmete ; conference is organized by the Research Institute 
of the Project Management of the Faculty of Business, Management and Econom-
ics, University of Latvia in cooperation with the Professional Association of Proj-
ect Managers. — Riga : University of Latvia : Professional Association of Project 
Managers, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (264 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, 
shēmas, tabulas ; 11,48 MB. — „ISSN 2256-0513; e-ISSN 2501-0263”—Datnes 4. 
lapā. — Bibliogrāfija rakstu beigās.
UDK	 005.8(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000940603
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000940820


Latvijas jaunākās grāmatas 2019 Nr. 13, 11.–15. jūlijs

2

02  Bibliotēku zinātnes. Bibliotēku darbs

Kopkataloga Id: 000934676
BOBCATSSS Symposium (26 : 2018 : Rīga, Latvija). BOBCATSSS 2018 Riga / 
editors: Lelde Petrovska, Baiba Īvāne-Kronberga, Zane Meldere. — Riga : The 
University of Latvia Press, 2018.

The Power of Reading : proceedings. — 1 tiešsaistes resurss (171 lp., PDF) : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 7,15 MB. — ISBN 978-9934-18-353-9 (PDF).

UDK	 02(062)

087.5  Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 000941828
Fancy Nancy Clancy : krāsojamā grāmata / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Lin-
da Kalna ; Disney. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. — 32 nenumurētas lpp., 2 
nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — (Disney junior). — Teksts latvie-
šu valodā, tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Fancy Nancy Clancy 
Coloring Book with Stickers. — ISBN 978-9934-16-667-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Iepazīsti Nensiju — vismodernāko meiteni pasaulē — un palīdzi viņai pār-
vērst ikdienu neticami krāsainā un aizraujošā piedzīvojumā! Ņem savus mīļākos zīmuļus vai flo-
māsterus un piešķir attēliem košus toņus! Rotā lappuses ar žilbinošām uzlīmēm!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000941823
Karalis Lauva : krāsojamā grāmata / tulkojis Edvīns Raups ; redaktore Linda 
Kalna ; Disney. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. — 32 nenumurētas lpp., 2 
nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: Lion King 
Coloring Book with Stickers. — ISBN 978-9934-16-675-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Vai tev ir gadījies būt savannā? Tā vienmēr ir pārsteigumu pilna. Dodies līdzi 
Simbam un noskaidro, ko nozīmē lielais dzīvības loks. Tevi gaida arī Simbas draugi — lauvenīte 
Nata, kārpcūka Pumbā un surikats Tims. Izbaudi mežonīgos džungļus! Uzasini krāsu zīmuļus un 
atceries, ka šeit ir arī brīnišķīgas uzlīmes! Tavs piedzīvojumiem bagātais ceļojums var sākties!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000941721
Kas patīk pīlēnam? / [ilustrējusi] Gabriel Cortina ; tulkojusi Linda Kalna. — Rīga : 
Egmont Publishing, [2019]. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. — „Ar 
dažādiem taustes elementiem”—Uz 1. vāka. — Teksts latviešu valodā, tulkots no 
angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: What does duckling like?. — ISBN 978-
9934-16-599-3 (iesiets).

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

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000941827
Krāsojam! : ar uzlīmēm / tulkojis Edvīns Raups ; redaktore Linda Kalna ; Dis-
ney. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. — 32 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas 
lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: Disney Coloring Book 
with Stickers. — ISBN 978-9934-16-666-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ļaujies neparastam ceļojumam kopā ar iemīļotajiem Disneja studijas klasis-
ko animācijas filmu varoņiem! Sameklē savus iecienītākos krāsošanas piederumus, un lai piedzī-
vojumi sākas!

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000934676
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941828
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941823
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941721
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941827
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Kopkataloga Id: 000941816
Littlest Pet Shop : 100 uzlīmju : spēles un uzdevumi tavam priekam! / tulkoju-
si Eva Jansone ; redaktore Linda Kalna. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. — 
16 lpp., 4 nenumurētas lp. ielīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Teksts latviešu valodā, 
tulkots no angļu valodas. — ISBN 978-9934-16-653-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Satiec Ķepu pilsētas talantīgos dzīvnieciņus šajā jaukajā uzdevumu grāmatā, 
kurā atradīsi daudz košu uzlīmju! Pāršķir lapu un ķeries pie darba kopā ar kucēniem, kāmīšiem, 
kaķēniem un citiem mīluļiem! Risini āķīgus uzdevumus, dodies lieliskos piedzīvojumos kopā ar 
mūsu varoņiem un kārtīgi izpriecājies ar uzlīmēm — to ir vesels simts!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000941832
Maša un Lācis : izkrāso pēc cipariem! / idejas un tēlu autors O. Kuzovkovs ; galve-
nais mākslinieks I. Trusovs ; ilustrētāji: M. Šantiko, N. Zalomajeva ; tulkojusi Anna 
Bērziņa. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. — 32 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — 
Oriģinālnosaukums: Маша и Медведь. — ISBN 978-9934-16-669-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Vispirms izpēti ciparu kodu un savos krāsojamo piederumu krājumos atrodi 
atbilstošus toņus. Un tad laiks ķerties pie darba! Esi rūpīgs, detaļu pa detaļai izkrāsojot ik attēlu 
šajā grāmatiņā!

UDK	 087.5	

Kopkataloga Id: 000941746
Paw Patrol / tulkojusi Linda Kalna. — Rīga : Egmont Publishing, [2019].

Ķepu patruļa steidz palīgā! : krāsojamais albums. — 80 nenumurētas lpp. : 
ilustrācijas ; 30 cm. — ISBN 978-9934-16-661-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Kucēni ir gatavi traukties palīgā! Paviesojies Piedzīvojumu līcī arī tu un pie-
vienojies Ķepu patruļai aizraujošos glābšanas darbos. Tev tikai jāatrod savi košākie krāsošanas 
piederumi, un lai piedzīvojums sākas!

UDK	 087.5	

Kopkataloga Id: 000942056
Peners, Bernds. Daudzi mazi kustīgi dzīvnieki : mana pirmā pirkstiņspēļu grā-
mata / Bernda Penera teksts ; Monikas Noibaheres-Feseres ilustrācijas ; no vācu 
valodas tulkojusi Skaidrīte Naumova. — Rīga : Madris, [2019]. — 14 nenumurētas 
lpp. : ilustrācijas ; 15×16 cm. — Oriģinālnosaukums: Viele kleine Zappeltiere—
Mein erstes Fingerspielbuch. — ISBN 978-9984-31-244-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šī pirkstiņspēles grāmata palīdzēs vecākiem un bērniem iejusties dažādu 
zvēriņu lomās. Ielieciet pirkstiņus caurumā — te pakustini austiņas, bet šeit pašūpo kājiņas un 
daudzi mazi kustīgi dzīvnieciņi atdzīvosies.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000941740
Princeses : lielā krāsojamā grāmata / tulkojusi Eva Jansone ; Disney. — Rīga : Eg-
mont Publishing, [2019]. — 80 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — (Disney princeses). — 
Oriģinālnosaukums: Princess Mega Coloring book. — ISBN 978-9934-16-659-4 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šajā grāmatā tevi gaida sirsnīga tikšanās ar Pelnrušķīti, Sniegbaltīti, Auroru, 
Salātlapiņu, Rozi un Arielu. Sameklē zīmuļus vai krītiņus, ļauj vaļu iztēlei, un lai košās krāsās 
atdzīvojas daiļo princešu piedzīvojumi!

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941816
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941832
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941746
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000942056
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941740
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Kopkataloga Id: 000941802
Spider-Man krāsojamais albums / tulkojusi Linda Kalna. — Rīga : Egmont Pub-
lishing, [2019]. — 80 nenumurētas lpp. : pārsvarā ilustrācijas ; 30 cm. — (Marvel 
Spider-Man). — „Ar izgriežamu varoņa figūriņu”—Uz 1. vāka. — Teksts latviešu 
valodā, tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Marvel Spider-Man Gi-
gantic Coloring and Activity Book. — ISBN 978-9934-16-704-1 (brošēts).
UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000942050
Suska, Monika. Četri dzīvnieki mežā : mana puzles grāmata / māksliniece Mo-
nika Suska ; teksts: Karola fon Kesela ; no vācu valodas tulkojusi Anna Kuzina. — 
Rīga : Madris, [2019]. — 12 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Oriģinālno-
saukums: Wir Tiere im Wald. — ISBN 978-9984-31-208-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Atklāj vāveres Elzas mājokli un iepazīsti meža iemītniekus! Ja ilustrācijas 
izņem kā puzles sastāvdaļas un saliek kopā, veidojas liela puzle. Grāmatā ir 5 daudzkrāsainas 
bērnu puzles, kā arī doti jautājumi zem katras puzles. Bērniem tā sagādās prieku un veicinās 
attapību.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000941813
Troļļi : krāsojamā grāmata / DreamWorks. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. — 
24 nenumurētas lpp. : pārsvarā ilustrācijas ; 30 cm. — Teksts latviešu valodā, tul-
kots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Trolls. — ISBN 978-9934-16-716-4 
(brošēts).
UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000940292
tu tu : [uzdevumu grāmata bērniem]. — [Ventspils] : [AGFIN], [2019]. — 18 nenu-
murētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 23 cm. — Bez lingvistiska 
satura. — ISBN 978-9934-19-827-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Uzdevumu grāmatiņa bērniem no 2 gadu vecuma, kas jautrā veidā veicina 
apgūt krāsas, augļus dārzeņus, vingrināt roku rakstībā, krāsošanā un uzlīmju līmēšanā.

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941802
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000942050
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941813
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000940292
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1  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

159.9  Psiholoģija

Kopkataloga Id: 000941571
Žurilo, Uldis. Laulāto mīlestība ikdienā : no iemīlēšanās līdz mīlestībai / Uldis 
un Daina Žurilo ; redaktores: Ērika Bondarenko, Ingrīda Lisenkova. — [Rīga] : 
Laulāto Tikšanās biedrība, 2019. — 127 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
126. lpp. — ISBN 978-9934-19-749-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Autori norāda, ka grāmatā, kura tapusi četru gadu laikā, nav apkopoti tikai 
psiholoģiski novērojumi un padomi, bet arī abu personīgā pieredze, ko ietekmē arī ticība Die-
vam. Lasītāji varēs gūt ieskatu, kas raksturo dažādus savstarpējo attiecību posmus, kā attiecības 
ietekmē vecāku mājās gūtā pieredze, kā arī uzzināt, kādus jautājumus ir vērts izrunāt vēl pirms 
laulībām. Turpinājumā autori pievērš uzmanību dažādiem laulāto attiecību aspektiem, tostarp 
tuvībai, krīzēm, konfliktiem, ikdienas rutīnai un dialoga nozīmei. Vairākas nodaļas ir veltītas lau-
lāto attiecībām un laulāto attiecībām ar bērniem, raksturojot bērna attīstību un gaidas dažādos 
vecumposmos. Izdevumu papildina laulātu pāru pieredzes stāsti.

UDK	 159.9-055

16  Loģika. Epistemoloģija. Zināšanu teorija.  
Loģikas metodoloģija

Kopkataloga Id: 000938172
Kritiskā domāšana : izglītība, medijpratība un spriestspēja / profesores Maijas 
Kūles zinātniskajā redakcijā ; zinātniskās recenzentes: Dr.phil. Ineta Kivle, Dr.phil. 
Anna Stepčenko. — [Rīga] : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2018. — 1 tieš-
saistes resurss (60 lp., PDF) : ilustrācijas ; 4,50 MB. — Resursā uzrādīts iespies-
tā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija: 57.-58. lp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 
9789934506543 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Šī pētījuma iniciatīva izriet no LU apaļā galda diskusijas „Kritiskā domāša-
na — kā to mācīt, veicināt un sasaistīt ar mediju lietotprasmi Latvijā?”. Diskusijas gaitā šīs jomas 
ekspertu lokā skaidri izkristalizējās iepriekš izklāstītās problemātikas aktualitāte Latvijā, tostarp 
būtiskas nepilnības gan vispārējās, gan augstākās izglītības sistēmā attiecībā uz kritiskās domā-
šanas prasmju attīstības veicināšanu, trūkumi Latvijas mediju politikā un mediju lietotprasme 
sabiedrībā. Izdevumā apkopoti secinājumi par kritiskās domāšanas iezīmēm Latvijas sabiedrībā.

UDK	 162(062)+316.774:37(474.3)(062)+37.015.31(474.3)(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941571
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938172
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2  RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 000941092
Celmiņa-Ķeirāne, Austra. Latviešu mitoloģija vizuālā un verbālā tekstā (1880-
1945) : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai folkloristikā, 
apakšnozare: mitoloģija / Austra Celmiņa-Ķeirāne ; darba zinātniskā vadītāja 
Dr.habil.philol. Janīna Kursīte-Pakule ; darba recenzenti: Dr.art. Valdis Muktupā-
vels, Dr.philol. Gatis Ozoliņš, Dr.art. Kristiāna Ābele ; Latvijas Universitāte. Huma-
nitāro zinātņu fakultāte = Latvian Mythology: Visual and Verbal Text 1880-1945 : 
summary of doctoral thesis submitted for the degree of doctor of philology, su-
bfield of mythology / Austra Celmiņa-Ķeirāne ; supervisor Dr.habil.philol. Janīna 
Kursīte-Pakule ; reviewers: Dr.art. Valdis Muktupāvels, Dr.philol. Gatis Ozoliņš, 
Dr.art. Kristiāna Ābele ; University of Latvia. Faculty of Humanities. — Rīga : Lat-
vijas Universitāte, 2019. — 61 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 60.-61. lpp. — Teksts 
latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valo-
dās. — ISBN 978-9934-556-43-2 (brošēts).
UDK	 257.7-264(=174)(043)+7.046.1(=174)(043)+398.8(=174)(043)

Kopkataloga Id: 000941087
Celmiņa-Ķeirāne, Austra. Latviešu mitoloģija vizuālā un verbālā tekstā (1880-
1945) : promocijas darbs doktora grāda iegūšanai folkloristikā, apakšnozare: 
mitoloģija / Austra Celmiņa-Ķeirāne ; darba zinātniskā vadītāja Dr.habil.philol. 
Janīna Kursīte-Pakule ; Latvijas Universitāte. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 
2019. — 192, [66] lp. : ilustrācijas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 175.-192. lp. un zemsvīt-
ras piezīmēs.
UDK	 257.7-264(=174)(043)+7.046.1(=174)(043)+398.8(=174)(043)

Kopkataloga Id: 000941638
Gračovs, Aleksijs. Kas jāzina katram zēnam / Aleksijs Gračovs ; no krievu va-
lodas tulkojusi Liene Lieģeniece ; redakcija: virspriesteris Jānis Kalniņš. — Ot-
rais izdevums. — [Rīga] : EIKON : Svētmocekļa Rīgas Jāņa Pareizticīgo biedrība, 
2019. — 159, [1] lpp. ; 17 cm. — Resursā uzrādīts iepriekšējā izdevuma ISBN. — 
Vāka noformējumam izmantots Ievas Lapiņas zīmējums. — Oriģinālnosaukums: 
Что необходимо знать каждому мальчику. — ISBN 9789934808210 (kļū-
da). — ISBN 9934808218 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā ir pastāstīts par tādu ģimeni, kur valda mīlestības un uzticēšanās 
gars un tajā pašā laikā bērni tiek audzināti paklausībā saviem vecākiem. Zēna tēvs ir gan viņa gal-
venā autoritāte, gan draugs, ar ko var atklāti izrunāt pašus sarežģītākos un pat „nepieklājīgākos” 
jautājumus, kas uztrauc pusaudzi. Iespējams, ka ne visas svarīgākās audzināšanas problēmas ir 
iztirzātas grāmatā, tomēr, cerams, daudziem tā būs noderīga un interesanta.

UDK	 271.2-457+159.9-055

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941092
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941087
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941638
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3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

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

Kopkataloga Id: 000935207
Hybrid Threats : a strategic communications perspective / contributing au-
thors: Dr. Māris Andžāns, Dr. Una Bērziņa-Čerenkova [un vēl 15 autori] ; layout: 
Inga Ropsa. — [Rīga] : NATO Strategic Communications Centre of Excellence, 
[2019]. — 1 tiešsaistes resurss (124 lp., PDF) : ilustrācijas ; 7,42 MB. — Bibliogrāfi-
ja: 108.-119. lp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-564-33-8 (PDF).
UDK	 327

336  Finanses

Kopkataloga Id: 000924711
Ketners, K. Nodokļi un nodokļu plānošanas principi / K. Ketners ; zinātniskie 
recenzenti: Dr.oec. Svetlana Saksonova, Dr.oec. Justīna Hudenko ; redaktore Emī-
lija Spundzāne ; vāka dizains: Sergejs Kozlovs. — Rīga : Tehnoinform Latvia : Info 
Tilts, 2018. — 321 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 319.-
321. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8761-6-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata „Nodokļi un nodokļu plānošanas principi” aplūko jautājumus, kas 
saistīti ar nodokļu maksājumu vadību, nodokļu optimizāciju un nodokļu plānošanu. Grāmatas 
mērķis ir sniegt ziņas par nodokļu plānošanas un optimizācijas būtību, principiem un pilnveidot 
interesentu profesionālās iemaņas nodokļu un nodevu normatīvo aktu piemērošanā un nodokļu 
aprēķināšanā komercdarbībai. Grāmata satur informāciju par nodokļu plānošanas un optimizā-
cijas metodoloģiju un funkcionēšanas principiem, nodokļu veidiem, ļauj izprast nodokļu sistē-
mas ietekmi uz nodokļu maksājumu vadību uzņēmuma finanšu menedžmenta procesā. Grāma-
tu var izmantot kā mācību līdzekli Banku augstskolas un Šveices biznesa skolas dubultdiplomu 
studiju programmas MBA/MF „Starptautiskās finanses un banku darbība” studiju priekšmetā 
„Nodokļu plānošana”, taču tā var būt noderīga arī citu augstskolu ekonomikas un jurisprudences 
specialitāšu studentiem.

UDK	 336.22(075.8)

34  Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 000924737
Korčagins, Edgars. Darba attiecības no A līdz Z : darba attiecību dokumentu 
paraugi, darba aizsardzības dokumentu paraugi, jurista skaidrojumi par dar-
ba tiesībām / Edgars Korčagins, Liene Vancāne ; redaktore Emīlija Spundzāne ; 
vāka dizains: Sergejs Kozlovs. — Rīga : Tehnoinform Latvia : Info Tilts, [2018]. — 
262 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — ISBN 978-9934-8761-5-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā aplūkotas Darba likuma (ar tā jaunākajām izmaiņām) un citu darba 
tiesību normatīvo aktu prasības, darba devēja un darbinieka savstarpējās tiesības un pienāku-
mi, tajā ietverti darba attiecības un darba aizsardzību reglamentējošo dokumentu paraugi, kuri 
izmantojami, darba attiecības dibinot, darba attiecību pastāvēšanas laikā un darba attiecības iz-
beidzot. Grāmata būs noderīgs palīgmateriāls darba devējiem un personāla vadītājiem, pieņemot 
darbā jaunus darbiniekus, nosakot darbinieku darba apstākļus un nodarbinātības noteikumus, 
veicot darbinieku informēšanu un konsultējoties ar darbinieku pārstāvjiem, izbeidzot darba tie-
siskās attiecības, kā arī organizējot darba aizsardzības pasākumus darba vietās.

UDK	 349.2(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000935207
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924711
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924737
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Kopkataloga Id: 000934745
Kronberga, I. Noziegumos cietušo tiesību attīstība Eiropā: Latvija / I. Kronberga 
un E. Logina. — Rīga : Latvijas Tiesnešu mācību centrs, 2019. — 1 tiešsaistes re-
surss (95 lp., PDF) ; 938,73 KB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 
9789934882807. — Bibliogrāfija: 87.-95. lp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-
9934-8828-1-4 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Publikācijā atspoguļotas pārmaiņas, kas Latvijā ir notikušas cietušo aizsar-
dzības jomā laika posmā no 2007. gada līdz pat 2018. gadam, tai skaitā izmaiņas tiesību aktos, 
tiesību piemērošanas procedūrās, institucionālās izmaiņas un pētniecības darbs, kā arī dažādu 
speciālistu viedokļi.

UDK	 343.122(474.3)+343.232(474.3)

Kopkataloga Id: 000941678
Latvijas Republikas Satversme. Satversmes tiesas atziņas / priekšvārda autore 
Ph.D. Ineta Ziemele ; dizains: Dita Pence. — Rīga : Latvijas Vēstnesis, [2019]. — 
149 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9984-840-59-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Krājumā apkopotas būtiskākās Satversmē ietvertās un Satversmes tiesas at-
klātās atziņas. Izdevuma mērķis — palīdzēt stiprināt ikviena iekšējo brīvību brīvā valstī, sekmēt 
pilsoniskās apziņas un kultūras nostiprināšanos, satuvinot cilvēku ar valsts pamatlikumu. Krā-
jumu ilustrē krāšņi zīmējumi no Satversmes tiesas rīkotajiem skolēnu zīmējumu un domrakstu 
konkursiem „Mana Satversme” un „Manas pamattiesības Satversmē”.

UDK	 342.4(474.3)

Kopkataloga Id: 000941667
Latvijas Republikas Satversmes komentāri / sagatavojis autoru kolektīvs ; zināt-
niskais vadītājs, priekšvārda autors R. Balodis ; zinātniskā redkolēģija: K. Balodis, 
G. Bērziņš, A. Endziņš, G. Kusiņš, D. Meistere, S. Osipova, K. Torgāns ; izmantoto 
avotu saraksta sastādītāja Signe Terihova ; vāka noformējuma autore Lidija Bēr-
ziņa. — Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2019.

V [5.] nodaļa, Likumdošana. — 592 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, ta-
bulas ; 25 cm. — Ziņas par autoriem: 584.-591. lpp. — Autori: Ilze Apine, Rin-
golds Balodis, Jautrīte Briede, Artūrs Caics, Edvīns Danovskis, Dina Gailīte, 
Kristīne Gailīte, Inese Grumolte-Lerhe, Kristīne Jaunzeme, Laila Jurcēna, Valts 
Kalniņš, Annija Kārkliņa, Elīna Kursiša, Aleksandrs Kuzņecovs, Jānis Lazdiņš, 
Māris Lejnieks, Egils Levits, Laila Medina, Inese Nikuļceva, Dita Plepa, Jānis 
Pleps, Jānis Priekulis, Dainis Pudelis, Andris Pumpišs, Santa Ratnika, Anita 
Rodiņa, Anda Smiltēna, Alla Spale, Dace Šulmane, Ilze Tralmaka, Dārta Ūdre, 
Eva Vīksna, Gints Zelmenis, Ineta Ziemele. — Bibliogrāfija: 509.-583. lpp. un 
zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, anotācijas angļu valodā. — 
ISBN 978-9984-840-61-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šī ir piektā Satversmes zinātnisko komentāru grāmata, kas veltīta mūsu 
valsts pamatlikuma V nodaļai „Likumdošana”. Tas ir līdz šim nebijis pētījums par Latvijas parla-
mentārismu. Šajā komentāru sējumā ietvertie Satversmes skaidrojumi ir fundamentāls pētījums 
par visu satversmisko likumdošanas procesu. Komentāri ir zinātnisks izziņas avots par Satvers-
mes normām, kas noder, saskaroties ar to praktisku pielietojumu. Lai aptvertu būtiskus likum-
došanas jautājumus, grāmatai tapis pielikums „Piezīmes par likumdošanas procesu”. Šo sadaļu 
sagatavojuši labākie jomas lietpratēji. Tajā ir ieteikumi, kas balstās uz novērojumiem, nevis tikai 
sausi konstatējumi, sniegtas vadlīnijas labu likumu izstrādei un rosināti priekšlikumi likumdoša-
nas procesa uzlabošanai nākotnē.

UDK	 342.4(474.3)(094)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000934745
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941678
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941667
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Kopkataloga Id: 000941675
Pacientu tiesību likuma komentāri / Agnese Gusarova, Ronalds Rožkalns, Santa 
Slokenberga, Olita Staņislavska, Linda Strazdiņa, Laura Šāberte, Liene Elizabete 
Tauriņa, Ilze Vilka, Niāra Zālīte ; Santas Slokenbergas zinātniskā redakcijā ; re-
daktore Baiba Krauze-Krūze ; priekšvārda autore Ph.D. Ineta Ziemele. — Rīga : 
Latvijas Vēstnesis, 2019. — 352 lpp. ; 25 cm. — Ziņas par autoriem: 9.-10. lpp. — 
Bibliogrāfija: 322.-350. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, 
anotācija angļu valodā. — ISBN 978-9984-840-60-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pacientu tiesību likums ir nacionālais tiesību pamatakts pacientu tiesību 
jomā. Kādas tiesības un pienākumus likumdevējs noteicis pacientam un kādus pienākumus tas 
uzliek ārstniecības personām? Pacientu tiesību likuma komentāri skaidro ar likumu aizsargātās 
pacienta tiesības un sagaidāmo rīcību no ārstniecības personām to īstenošanā un veicināšanā. 
Grāmata ir nopietns mēģinājums būtisku veselības aizsardzības sistēmas daļu aplūkot caur cil-
vēktiesību prizmu. Šāda pieeja izriet no Satversmes, jo demokrātiskas tiesiskas valsts galvenā 
vērtība ir cilvēks. Tādēļ cilvēka cieņai ir jābūt galvenajai pieejai, kā raudzīties uz veselības aiz-
sardzību. Vai persona ar ierobežotu rīcībspēju drīkst lemt par savu ārstniecību? Vai pacientam 
ir tiesības „tikt aizmirstam” medicīnā? Vai ģimenes ārsta nosūtījuma neizmantošana rada sekas? 
Vai un kad ārsts var atteikties no pacienta, bet pacients — no ārsta? Uz šiem un vēl citiem jautā-
jumiem autori sniedz izsmeļošas atbildes.

UDK	 34:61(474.3)(094)

351  Valsts administratīvā pārvalde (policija)

Kopkataloga Id: 000940980
Pihlaks, Jāks. Lāčplēša Kara ordeņa un Brīvības krusta kavalieri / Jāks Pihlaks ; 
no igauņu valodas tulkojušas Ērika Krautmane un Milvi Skribe ; zinātniskais re-
daktors Modris Šēnbergs ; zinātniskais konsultants Veiko Spolītis ; redaktore 
Inga Bērze ; vāka mākslinieciskais noformējums: Daina Vīķele ; [kopsavilkuma 
tulkotāja angļu valodā] Ann Kuslap. — [Rīga] : Valters un Rapa, [2019]. — 324, 
[1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 311.-317. lpp. un 
zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — 
Oriģinālnosaukums: Karutapjad ja Vabaduse Risti vennad. — ISBN 978-9934-
570-04-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas autors militāro sadarbību un mūsu valstu izveidošanu apskata, at-
klājot valstsvīru savstarpējo cieņu un pateicību apliecinošo diplomātiju, piešķirot mūsu augstā-
kos apbalvojumus Lāčplēša Kara ordeni un Brīvības krustu divu mazu tautu savstarpēji atzītiem 
varoņiem. Grāmata apvieno ordeņu kavalierus latviešus, kuri ieguvuši Igaunijas Brīvības krustu 
un igauņiem, kuri saņēmuši Latvijas Lāčplēša Kara ordeni Brīvības cīņās no 1918. līdz 1920. ga-
dam.

UDK	 351.856.2(474.3)+351.856.2(474.2)+355.134.2(474.3)+355.134.2(474.2)

Kopkataloga Id: 000942007
Šabanovs, Jevģenijs. Bloknots, pildspalva un pistole : apraksts par Rīgas krimi-
nālmeklēšanu / Jevģenijs Šabanovs. — Rīga : Retorika A, 2019. — 248, [3] lpp. : 
ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — Teksts latviešu valodā, tulkots no krievu valo-
das. — Oriģinālnosaukums: Блокнот, авторучка и пистолет. — ISBN 978-9934-
568-23-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā tiesībsargājošo iestāžu veterāns Jevgeņijs Šabanovs stāsta par sa-
vām interesantākajām lietām karjeras laikā, par to, kā strādāja Rīgas milicija, un kādēļ toreiz 
izdevās ātri atklāt pat ļoti grūtas un skandalozas lietas.

UDK	 351.746.2(474.362.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941675
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000940980
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000942007
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355/359  Militārās lietas. Kara māksla. Militārā zinātne. 
Aizsardzība. Bruņotie spēki

Kopkataloga Id: 000940528
Dimitris, Juris. Izlūkošanas laboratorija : Rīga—Monreāla 1969 / Juris Dimitris ; 
redaktors Ritums Rozenbergs. — [Mārupes novads] : Goldberg Trust, [2019]. — 
128 lpp., 80 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — 
ISBN 978-9934-8755-3-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Autobiogrāfisks dokumentāls stāsts par slepeno dienestu iekšējo virtuvi, par 
informācijas apmaiņu starp PSRS un Rietumiem, kuģiem, okeānu, cilvēku tikumiem un netiku-
miem.

UDK	 355.40.08(474.3)

Kopkataloga Id: 000941013
Suvorovs, Viktors. Specnazs / Viktors Suvorovs ; no krievu valodas tulkojis Jānis 
Kalve ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis. — Rīga : Dienas 
Grāmata, [2019]. — 357, [1] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Спецназ. — ISBN 
978-9934-546-87-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Padomju militārās izlūkošanas speciālo uzdevumu daļas (SpN) bija viens no 
galvenajiem Padomju Savienības militārajiem noslēpumiem. Saskaņā ar padomju pavēlniecības 
ieceri šīm daļām bija paredzēta izšķirošā loma sagaidāmajā kodolkarā ar Rietumu valstīm, un 
tieši tāpēc pat šo daļu pastāvēšanas fakts tika rūpīgi slēpts. Specnaza daļām un vienībām gaidā-
mā kara priekšvakarā un jau pirmajās tā stundās un dienās, ienaidnieka aizmugurē spiegojot un 
veicot diversijas, bija jānodrošina Padomju Savienības un tās sabiedroto bruņoto spēku pēkšņo 
uzbrukuma operāciju veiksmīgs iznākums.

UDK	 355.40(47+57)

Kopkataloga Id: 000941656
Ulmis, Jānis. Par Tēvzemi mīļo… : Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris jūras virsleit-
nants Vilis Gelbe Ziemeļlatvijas bruņoto spēku izveidē un Latvijas Atbrīvošanas 
kara Cēsu kaujās / Jānis Ulmis ; Andas Nordenas dizains ; priekšvārds: Dr.hist. 
Tālis Pumpuriņš. — Limbaži : Limbažu muzejs, 2018. — 160 lpp. : faksimili, ilus-
trācijas, portreti, tabula ; 24 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 
978-9934-19-645-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vēsturnieka, Limbažu muzeja direktora J. Ulmja daudzu gadu garumā uz dau-
dzpusīgas avotu bāzes veiktais pētījums lasītājiem dos iespēju iepazīt gan Viļa Gelbes (1890-1919) 
skolas gadus, gan viņa dienestu Krievijas kara flotē. Pateicoties V. Gelbes tuvinieku saglabātajām 
fotogrāfijām un dokumentālajām liecībām, grāmatas autors iepazīstina gan ar varoņa ģimenes 
dzīvi, gan ieved viņa literārajos mēģinājumos, kuros nozīmīga vieta ierādīta Latvijai, kas bija 
neatņemama pasaules uzskata veidošanās sastāvdaļa. J. Ulmja grāmata ir sava veida paliekošs 
piemineklis V. Gelbem un viņa cīņu biedriem. Tā būs nozīmīgs ceļvedis Latvijas, īpaši Ziemeļvi-
dzemes, Atbrīvošanas kara pētniekiem un interesentiem.

UDK	 355.08(474.3)(092)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000940528
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941013
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941656
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5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

54  Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Kopkataloga Id: 000941527
Nikitjuka, Anna. Synthesis of the potential metalloproteinases HDAC and ADAM 
inhibitors and the development of related synthetic methods : summary of doc-
toral thesis submitted for the degree of doctor of chemistry, subfield: organic 
chemistry / Anna Nikitjuka ; supervisor Dr.chem. Aigars Jirgensons ; reviewers: 
Dr.chem. Ē. Bizdēna, Dr.chem. V. Liepiņš, Dr.chem. E. Sūna ; University of Latvia. 
Faculty of Chemistry. — Riga : University of Latvia, 2019. — 25 lpp. : ilustrācijas, 
tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 24. lpp.
UDK	 547.96(043)+577.15(043)

Kopkataloga Id: 000941524
Ņikitjuka, Anna. Metaloproteināžu HDAC un ADAM potenciālo inhibitoru iegū-
šana un ar to saistīta sintēzes metožu izveide : promocijas darba kopsavilkums 
doktora grāda iegūšanai ķīmijas nozarē, apakšnozare: organiskā ķīmija / Anna 
Ņikitjuka ; darba zinātniskais vadītājs Dr.chem. Aigars Jirgensons ; darba recen-
zenti: Dr.chem. Ē. Bizdēna, Dr.chem. V. Liepiņš, Dr.chem. Edgars Sūna ; Latvijas 
Universitāte. Ķīmijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2019. — 25 lpp. : 
ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 24. lpp.
UDK	 547.96(043)+577.15(043)

Kopkataloga Id: 000941528
Ņikitjuka, Anna. Metaloproteināžu HDAC un ADAM potenciālo inhibitoru iegū-
šana un ar to saistīta sintēzes metožu izveide : promocijas darbs / Anna Ņikitju-
ka ; darba vadītājs Dr.chem. A. Jirgensons ; darba recenzenti: Dr.chem. Ē. Bizdēna, 
Dr.chem. V. Liepiņš, Dr.chem. E. Sūna ; Latvijas Universitāte. Ķīmijas fakultāte. — 
Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2019. — 155 lp. : ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — 
Promocijas darbs ietver arī saistītās publikācijas. — Bibliogrāfija: 99.-105. lp. un 
saistīto publikāciju beigās. — Teksts latviešu valodā, anotācija un saistītās publi-
kācijas angļu valodā.
UDK	 547.96(043)+577.15(043)

57  Bioloģijas zinātnes kopumā

Kopkataloga Id: 000938472
Latvijas Universitāte. (76 : 2018 : Rīga, Latvija). Latvijas ūdeņu vides pētī-
jumi un aizsardzība : Latvijas Universitātes 76. Zinātniskā konference : rakstu 
krājums : Rīga, 2018. gada 30. janvāris / atbildīgais par izdevumu Dr.biol. Ivars 
Druvietis ; Latvijas Universitāte. Bioloģijas fakultāte. Hidrobioloģijas katedra. — 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2018. — 1 tiešsaistes resurss (74 lp., PDF) : diagram-
mas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 3,60 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās.
UDK	 574.5(474.3)(062)+502.51(474.3)(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941527
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941524
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941528
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938472
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6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61  Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 000941435
Jansone, Ilze. Atveseļošanās un veselības saglabāšana pēc Ilzes Jansones sis-
tēmas / Ilze Jansone. — [Rīga] : [Ilze Jansone], [2019]. — 281 lpp. : ilustrācijas, 
portreti, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autori: 266.-279. lpp. — ISBN 978-9934-
583-11-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Mūsu dabā ir viss, lai atjaunotu jebkuru orgānu un saglabātu to veselu. Ilzes 
Jansones unikālā sistēma balstās uz savvaļas augu lietošanu ne tikai dziedniecībā, bet arī uzturā. 
Šī sistēma ne tikai ārstē atsevišķas slimības, bet atjauno pašu bojāto orgānu pēc uzbūves.

UDK	 615.89+615.322

Kopkataloga Id: 000941508
Nini, Inin. Trīspadsmit Sapņotāji : Dievu Augu stāsti / Inin Nini ; fotogrāfijas: 
Inga Plūme ; dizains: Everita Upeniece ; redaktore Jana Boikova. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, [2019]. — 170, [5] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Bibliogrāfija: [175.] lpp. — 
ISBN 978-9934-0-8240-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Iznākusi pirmā Inin Nini grāmata, kurā latviešu šamane — medicīnas sieva 
reāli mistiskās un mistiski reālās esejās stāsta par satikšanos ar sev īpašiem augiem no visām de-
besmalām. Grāmatai cauri vijas šamaņu ceļojumi, vīzijas, dziļi sapņi un seni mīti. Daloties savās 
izjūtās par Augu Dvēseļu spēku, viņa aicina arī grāmatas lasītājus veidot pašiem savas unikālās 
attiecības ar Dabu.

UDK	 615.3+133:581

624  Civilās un strukturālās inženierbūves kopumā

Kopkataloga Id: 000938644
Karpovičs, A. Praktiskie darbi inženierģeoloģijā : mācību līdzeklis / A. Karpovi-
čs, S. Mešķis, I. Vircava ; recenzenti: Dr.habil.geol. Gotfrīds Noviks, Dr.geol. Māris 
Krievāns ; redaktore Vita Ansone ; vāka autore Ilze Kukule. — Rēzekne : Rēzek-
nes Tehnoloģiju akadēmija, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (112 lp., PDF) : ilustrāci-
jas, tabulas ; 5,67 MB. — Bibliogrāfija: 112. lp. — ISBN 978-9984-44-230-3 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Mācību līdzeklis paredzēts augstskolu būvniecības, lauksaimniecības, vides 
inženieru un citu studiju programmu studentiem. Tajā ir skarti ģeoloģijas jautājumi, kas ir ie-
kļauti būvniecības un vides inženieru studiju kursu programmās. Mācību līdzeklī var iepazīties 
ar dabā sastopamo minerālu un iežu diagnostikas pazīmēm un praktizēties to noteikšanā. Šeit ir 
aprakstīti arī ģeoloģisko griezumu veidošanas principi un doti praktiski uzdevumi.

UDK	 624.131.1(076.5)+552/553(076.5)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941435
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941508
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938644
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64  Mājturība. Mājsaimniecība. Komunālā un sadzīves 
saimniecība. Sadzīves pakalpojumi

Kopkataloga Id: 000941552
Francijas garša: gastronomija un kultūra : bilingvāls zinātnisku rakstu krājums = 
Goût de France: gastronomie et culture : recueil bilingue d’articles scientifiques / 
sastādītājas: Simona Sofija Valke, Nadège Langbour, Kinga A. Zawada ; recenzen-
ti: Dr.phil. Skaidrīte Lasmane [un vēl 2 recenzenti] ; tulkojums franču un latviešu 
valodā: Dr.philol. Simona Sofija Valke ; latviešu valodas teksta literārās redakto-
res: Antra Legzdiņa, Sigita Kušnere ; mākslinieks Juris Jonelis. — Rīga : Zinātne, 
[2019]. — 351 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 19 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezī-
mēs. — Teksts latviešu un franču valodā, kopsavilkumi paralēli latviešu un franču 
valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-549-82-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Eiropas Savienības mājā 2017. gada marta beigās notika Latvijas Kultūras 
akadēmijas un Filozofijas atbalsta fonda Latvijā organizēta un Francijas Institūta Latvijā atbalstī-
ta starptautiska un starpdisciplināra konference „Francijas garša: gastronomija un kultūra”. Kon-
ferencē piedalījās četru valstu — Latvijas, Francijas, Kanādas un Itālijas pētnieki. Konferences 
referāti ir pārtapuši zinātniskos rakstos un šajā bilingvālajā krājumā piedāvā pētījumus par garšu 
un gaumi kā gastronomiskas un kultūras citādības recepciju un vērtējumu, kā arī par gastrono-
miju kā nacionālās kultūras identitātes sastāvdaļu un tās vietu un nozīmi literatūrā, teātrī un 
mākslā.

UDK	 641.568(44)(082)+82.09(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941552
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7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Kopkataloga Id: 000939247
Survival Kit / kuratori: Solvita Krese, Inga Lāce, Àngels Miralda ; sastādītāja un 
redaktore Šelda Puķīte ; teksti: Solvita Krese, Inga Lāce, Àngels Miralda, Cassius 
Fadlabi, Rebeka Pōldsam, Daina Lāce ; literārā redakcija: Will Pollard, Ilze Janso-
ne, Ieva Zarāne ; tulkojumi: Liene Linda, Valts Miķelsons, Sabīne Ozola ; fotogrāfe 
Margarita Ogoļceva ; dizains: Alexey Murashko. — Rīga : Latvijas Laikmetīgās 
mākslas centrs, 2019.

Out-lands. 10.1., Vēstures karte : starptautiskais laikmetīgās mākslas festi-
vāls = Historical map : international contemporary art festival : katalogs, 
23.05.-30.06.2019. — 126 lpp. : faksimili, ilustrācijas, plāni ; 24 cm. — Teksts 
paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-8629-5-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Latvijas Laikmetīgās mākslas centra organizētā laikmetīgās mākslas festivāla 
„Survival Kit” 10 otrā daļa, balstoties uz 2018. gada septembrī Rīgas cirkā realizēto programmu 
turpina pētīt jēdzienu outlands (ārpuszemes, svešzemes), apšaubot tradicionālo ģeopolitisko 
un kultūrtelpas dalījumu centrā un perifērijā un izgaismojot sarežģītos identitātes veidošanās 
procesus. „Survival Kit” pirmo reizi norisinās Pārdaugavā, Daugavas rietumu krastā, uz kuru var 
raudzīties kā uz ārpuszemi.

UDK	 7.079(474.362.2)(083.824)+7.038(083.824)

72  Arhitektūra

Kopkataloga Id: 000940856
Leitāne, Linda. Arhitektūras konkursi Latvijā : promocijas darba kopsavilkums = 
Architectural Competitions in Latvia : summary of the doctoral thesis / Linda 
Leitāne ; zinātniskais vadītājs Dr.habil.arch. Jānis Krastiņš ; oficiālie recenzenti: 
Dr.arch. Jānis Zilgalvis, Dr. Magnuss Ronns, Dr.arch. Gintars Stauskis ; Rīgas Teh-
niskā universitāte. Arhitektūras fakultāte. Arhitektūras vēstures un teorijas ka-
tedra. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 93 lpp. ; 24 cm. — Īsas ziņas par autori: 
uz 4. vāka. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934223167 
(pdf). — Bibliogrāfija: 53.-93. lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — 
ISBN 978-9934-22-315-0 (brošēts).
UDK	 72.092(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000940857
Leitāne, Linda. Arhitektūras konkursi Latvijā : promocijas darbs / Linda Leitā-
ne ; zinātniskais vadītājs Dr.habil.arch. Jānis Krastiņš ; Rīgas Tehniskā universi-
tāte. Arhitektūras fakultāte. Arhitektūras vēstures un teorijas katedra. — Rīga : 
RTU Izdevniecība, 2019. — 220 lpp., 240 nenumurētas lpp. : diagrammas, ilustrā-
cijas, kartes, tabulas ; 24 cm. — Īsas ziņas par autori: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 
180.-220. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK	 72.092(474.3)(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000939247
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000940856
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000940857
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77  Fotogrāfija un līdzīgi procesi

Kopkataloga Id: 000941084
Hollēbens, Jans fon. Foto piedzīvojumi : neuzņem fotoattēlus, radi tos! / Jans 
fon Hollēbens ; teksta autors Monte Pekhems ; tulkojums latviešu valodā: Renā-
te Punka ; literārā redaktore un pantu latviešu versiju līdzautore Inga Karlsber-
ga. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. — 95 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Oriģināl-
nosaukums: Photo adventures. — ISBN 978-9984-23-733-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Neuzņem attēlus, radi tos!” — mudina profesionāls fotogrāfs Jans fon Hol-
lēbens, kurš kopā ar teksta autoru Monti Pekhemu piedāvā izmēģināt dažādus jestrus trikus, ko 
izmanto savā darbā, lai padarītu fotogrāfiju par rotaļu. „Fotografēt nenozīmē vienkārši uzņemt 
fotoattēlus. Šajā procesā mēs apkārtējo pasauli pārvēršam par kaut ko jautru un maģisku, turklāt 
iespējams ir it viss — tu vari lidot, pārtapt par savu mīļāko supervaroni, izlocīties kā spageti un 
vēl daudz, daudz vairāk,” apgalvo fotogrāfs. Grāmatā aprakstītie triki paredzēti bērniem, kuriem 
jau ir vismaz septiņi gadi, taču nodarbēs noteikti var iesaistīties arī jauno fotogrāfu mazākie brā-
līši un māsiņas. Un, protams, arī draugi, vecāki, skolotāji — jo radoši fotografēt ir jauki un jautri 
jebkurā vecumā.

UDK	 77(035)

Kopkataloga Id: 000942066
Raudsepa, Ieva. Cruise / Ieva Raudsepa ; design: Christian Hofer & Lea Mi-
chel. — [Kaltene, Rojas novads] : Milda Books, [2019]. — 96 nenumurētas lpp. : 
fotogrāfijas ; 25 cm. — ISBN 978-9934-8748-1-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Fotogrāmatā apkopotas Ievas Raudsepas uzņemtās fotogrāfijas uz prāmja, 
kas kursē starp Rīgu un Stokholmu no 2014. un 2016. gadam.

UDK	 77-051(474.3)(084.12)+77.04(474.3)(084.12)

793  Sabiedriskas izklaides un izpriecas. Kustību māksla. Deja

Kopkataloga Id: 000936829
Aldersons, Alberts. Prāta mīklas pašattīstībai un izklaidei / Aldersons Alberts ; 
autora redakcijā. — Rīga : Autorizdevums, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (301 lp., 
PDF) : ilustrācijas ; 108,45 MB. — ISBN 978-9934-8328-4-0 (PDF).
UDK	 793.7

A n o t ā c i j a :  Grāmatā ievietoti dažādi prāta, loģiski un asprātības uzdevumi. Dažādu grā-
matā ietverto uzdevumu un mīklu daudzveidība ir ļoti liela, tas palīdzēs katram lasītājam izvēlē-
ties ko vairāk sev atbilstošu un interesējošu.

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941084
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000942066
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000936829
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8  VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

81  Valodniecība un valodas

Kopkataloga Id: 000942023
Бердичевский, Анатолий. Русская азбука для иностранцев : учебное по-
собие по русской культуре : уровень B1-B2 / Анатолий Бердичевский, Юрий 
Прохоров. — [Rīga] : Retorika A, [2018]. — 79 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — ISBN 
978-9984-865-82-9 (brošēts) (Retorika A) ; 978-3-944172-22-4 (brošēts) (Retori-
ka GmmbH).
UDK	 811.161.1’243(075)

811.174  Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 000940311
Laizāne, Inga. Latviešu valoda kā svešvaloda: lingvodidaktikas virziena attīstība 
Latvijā un ārpus tās : promocijas darbs filoloģijas doktora grāda iegūšanai valod-
niecības zinātņu nozares lietišķās valodniecības apakšnozarē / Inga Laizāne ; zi-
nātniskais vadītājs Dr.philol. Arvils Šalme ; Liepājas Universitāte. Humanitāro un 
mākslas zinātņu fakultāte. — Liepāja : [izgatavotājs nav zināms], 2019. — 211 lp. : 
tabulas ; 31 cm + pielikums (sējums, 167 lp.). — Bibliogrāfija: 186.-211. lp.
UDK	 811.174’243(043)

821  Daiļliteratūra

821.111  Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 000941446
Hegartijs, Šeins. Varoņa laiks / Šeins Hegartijs ; no angļu valodas tulkojusi Santa 
Linkuma ; redaktore Līga Ciematniece ; mākslinieks Džeims de la Rū. — Rīga : 
Prometejs, [2019]. — 335, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — (Tumšmute / Šeins He-
gartijs ; 4). — Oriģinālnosaukums: Darkmouth: Hero Rising. — ISBN 978-9934-
553-26-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ļaunāk vairs nevar būt. Leģendas sadumpojušās. Pusmednieki kļuvuši neval-
dāmi. Finam un Emijai atņemta Tumšmute. Hugo pelna iztiku, mazgājot suņus. Bet Tumšmutei 
tuvojas kaut kas daudz briesmīgāks — mūžsenas šausmas, kas apdraud abas pasaules. Tāpēc 
aizmirstiet, ko teicām. Viss var kļūt vēl ļaunāk. Daudz ļaunāk. Tumšmutei varonis ir vajadzīgs 
vairāk nekā jebkad agrāk…

UDK	 821.111(417)-93-32

821.111(73)  Amerikāņu literatūra

Kopkataloga Id: 000941485
Makmanusa, Kārena M. Kāds no mums melo : romāns / Kārena M. Makmanu-
sa ; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2019]. — 396, [2] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: One of Us Is 
Lying. — ISBN 978-9934-0-7900-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pieci skolēni dodas uz pēcstundām. Tikai četri iziet no klases dzīvi. Jeila Uni-
versitātes kandidāte Bronvina nekad nav publiski pārkāpusi nevienu noteikumu. Sporta zvaigzne 
Kūpers ir pārliecināts par sevi tikai beisbola laukumā. Sliktais zēns Neits pēc nākamā kļūmīgā 
soļa kļūs par noziedznieku. Skaistumkaraliene Adija cenšas saglābt savu „ideālo” dzīvi. Un at-
stumtais Saimons Beivjū vidusskolā ir izveidojis bēdīgi slavenu tenku blogu. Saimons iet bojā 24 
stundas pirms četrotnes vistumšāko noslēpumu publicēšanas internetā. Aizdomās tiek turēti visi 
četri skolēni, ar kuriem viņš atradās vienā telpā. Savi noslēpumi ir katram no viņiem, bet cik tālu 
katrs ir gatavs iet, lai tos nosargātu?

UDK	 821.111(73)-31+821.111(73)-93-3

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000942023
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000940311
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941446
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941485
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Kopkataloga Id: 000941455
Velsa, Marta. Slepkabota dienasgrāmatas / Marta Velsa ; no angļu valodas tul-
kojusi, priekšvārds: Ieva Melgalve ; redaktore Kristīne Zute ; mākslinieks Andis 
Reinbergs. — Rīga : Prometejs, [2019].

1. grāmata. — 223, [1] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: The Murderbot Dia-
ries. — ISBN 978-9934-553-28-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Tas nav cilvēks. Tas nav persona. Ikviens par to labprātāk domātu kā par 
robotu, nevis cilvēka un mehānisma apvienotu konstruktu. To sauc par DrošVienību. Tomēr visi 
zina, ka tikai iebūvētais vadības modulis šķir to no slepkabota: baisas, pamatīgi bruņotas, ar pār-
cilvēcisku spēku un rokās iebūvētiem ieročiem apveltītas būtnes, kas varētu izsmērēt pa sienu 
savus apnicīgos un reizēm klaji muļķīgos klientus… Bet šī DrošVienība, uzlauzusi savu vadības 
moduli, labprāt pavadītu visu brīvo laiku, skatoties publiskos kanālos nospertus seriālus. Tikai 
diemžēl tas nav iespējams, jo tā klientiem draud briesmas, kurām tie nepavisam nav gatavi…

UDK	 821.111(73)-311.9

821.112.2  Vācu literatūra

Kopkataloga Id: 000942052
Kinclere-Bēnke, Rozemarija. Labu miedziņu, skaistus sapnīšus! : manas pir-
mās vakara pasaciņas / Rozemarijas Kincleres-Bēnkes stāstiņi ; Marles Šar-
fas-Knīmeijeres zīmējumi ; no vācu valodas tulkojusi Anna Kuzina. — Rīga : Mad-
ris, [2019]. — 23 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (Manas pirmās vakara 
pasaciņas). — Oriģinālnosaukums: Meine allerersten Minutengeschichten Schlaf 
gut, träum schön! — ISBN 978-9984-31-256-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vienu minūti lasāmas pasaciņas labam miedziņam: Leo rūpējas par savām 
spēļmantiņām, mazuļi šodien negrib iet gulēt, arī kaķēni vēl pavisam mundri dodas dejot mēness 
gaismā. Mazi stāstiņi ar attēliem vismazākajiem lasīšanai priekšā.

UDK	 821.112.2-93-32

821.112.5  Holandiešu literatūra

Kopkataloga Id: 000941012
Hēde, Silvija Vanden. Lapsa un zaķis / Silvija Vanden Hēde ; Te Dzon-Kina ilus-
trācijas ; no nīderlandiešu valodas tulkojusi Inga Karlsberga. — Rīga : Jāņa Rozes 
apgāds, [2019]. — 140, [3] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Ziņas par autori un ilustra-
toru: [143.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Vos en Haas. — ISBN 978-9984-23-747-3 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Stāsti par lapsu un zaķi ir sirsnīgi, smieklīgi un arī mazliet pamācoši, un tie 
ir piemēroti gan priekšā lasīšanai mazuļiem, gan arī lielākiem bērniem lasītprasmes apgūšanai 
un nostiprināšanai.

UDK	 821.112.5-93-32

821.134.2  Spāņu literatūra

Kopkataloga Id: 000941071
Maso, Margarita del. Mans lielais lācis, mans mazais lācis un es / teksts: Mar-
garita del Maso ; ilustrācijas: Rosio Bonilja ; tulkojums no spāņu valodas: Dace 
Meiere. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. — 29 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 
32 cm. — Oriģinālnosaukums: Mi oso grande, mi oso pequeño y yo. — ISBN 978-
9984-23-730-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šajā sirsnīgajā grāmatā, kuru ilustrējusi populārā spāņu māksliniece Rosio 
Bonilja, galvenajai varonei — mazai meitenītei — allaž līdzās ir divi lāči — lielais un mazais. Un, 
kā izrādās, tos abus var ne vien salīdzināt un pretstatīt — reizēm katrs no viņiem ir ļoti noderīgs, 
bet reizēm tiem nepieciešama palīdzība. Un, protams, mīlestība!

UDK	 821.134.2-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941455
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000942052
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941012
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941071
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821.161.1  Krievu literatūra

Kopkataloga Id: 000940168
Pļackovskis, Mihails. Kā pīlēns Pēkšķis ēnu pazaudēja : pasakas / Mihails 
Pļackovskis ; Vladimira Sutejeva zīmējumi ; Lolijas Vēzes autorizēts tulkojums 
no krievu valodas. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 116, [3] lpp. : ilustrācijas ; 
23 cm. — Oriģinālnosaukums: Как утёнок Крячик свою тень потерял. — ISBN 
978-9984-36-900-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kas tik viss nenotiek dzīvnieku pasaulē! Te kucēns mācās dziedāt kā gailis, te 
lācēns mēģina lidot, te tiek rīkots skaistumkonkurss. Dzīvnieciņi priecājas un skumst, ķildojas un 
salīgst mieru, un vienmēr uzvar draudzība. Labestīgās pasaciņas īpaši patiks pašiem mazākajiem 
lasītājiem, jo to varoņi ir zinātkāri, draiskulīgi un mīļi. Pasakās viss ir kā dzīvē, vai ne?

UDK	 821.161.1-93-32+821.161.1-343

Kopkataloga Id: 000941629
Житкова, Татьяна. Космос в озере : стихотворения / Татьяна Житкова ; 
дизайн: Е.А. Овечкина ; редактор Е.Ю. Сутра ; [предисловие]: Елка Няголо-
ва. — 2-е издание, дополненное. — Рига : Международная ассоциация пи-
сателей, 2018. — 157, [1] lpp. : portrets ; 21 cm. — (Библиотека МАП). — ISBN 
9789934143809 (kļūda).
UDK	 821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 000941621
Житкова, Татьяна. Космос в озере : стихотворения / Татьяна Житкова ; 
дизайн: Е.А. Овечкина ; редактор Е.Ю. Сутра ; [предисловие]: Елка Няголо-
ва. — 2-е издание, дополненное. — Рига : Международная ассоциация пи-
сателей, 2018. — 157, [1] lpp. : portrets ; 22 cm. — (Библиотека МАП). — ISBN 
978-9934-14-380-9 (iesiets).
UDK	 821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 000941904
Столяров, Владимир. Рыцари городских кварталов / Владимир Столя-
ров. — Рига : Retorika A ; Москва : Флинта, 2018.

Книга вторая, Резиновый вальс. — 318, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — 
ISBN 978-9984-865-71-3 (iesiets) (Retorika A) ; 978-5-9765-3629-6 (iesiets) 
(Флинта).

UDK	 821.161.1-1(474.3)

821.162.1  Poļu literatūra

Kopkataloga Id: 000941681
Madejska, Eva. Brillītes / Eva Madejska ; Kataržinas Matijašekas ilustrācijas ; no 
poļu valodas tulkojusi Ingmāra Balode ; redaktore Inguna Cepīte. — Rīga : Pēter-
gailis, [2019]. — 31, [8] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — (Mazās katastrofas / Eva Ma-
dejska). — Oriģinālnosaukums: Okularki. — ISBN 978-9984-33-492-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Brillītes” ir grāmata bērnudārza vecuma bērniem, īpaši tiem, kam viens no 
rīta darbiņiem ir — sameklēt un uzlikt savas brilles, lai dotos dienā — uz bērnudārzu vai spēlē-
ties. Atšķiršanās no daudziem citiem un kaitinošā briļļu pieskatīšana, tīrīšana, nepazaudēšana 
un nesalaušana ir pārvarama, ja ieraugām, ka kādam — piemēram, tētim — brilles ir ārkārtīgi 
svarīgas, un to nozaudēšana mājās rada mazu katastrofu. Visi meklējumi ved pie atradumiem — 
un reizē tie ir nudien iepriecinoši un atbrīvojoši atradumi!

UDK	 821.162.1-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000940168
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941629
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941621
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941904
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941681
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821.162.3  Čehu literatūra

Kopkataloga Id: 000941680
Šruts, Pavels. Lietrīļas / Pavels Šruts ; Galinas Miklīnovas ilustrācijas ; no čehu 
valodas tulkojusi Halina Lapiņa ; redaktore Māra Kalve. — Rīga : Pētergailis, 
[2019]. — 227, [4] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Oriģinālnosaukums: Lichožrou-
ti. — ISBN 978-9984-33-491-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vai Tev vakar vai šorīt gadījumā nav pazudusi zeķe? Jā, un kas pie tā vaino-
jams? Veļasmašīna? Mamma? Nē, Lietrīļa! Izveicīgais radījums, kam vairāk par visu garšo zeķes. 
Šajā grāmatā tu uzzināsi daudz ko par mazajiem laupītājiem, pilnīgi iespējams — par to, ko ne-
gribētu zināt. Piemēram, ka pie tevis mājās jau slepeni dzīvo lietrīļu ģimenīte! Pasaulē lietrīļu ir 
tikpat daudz, cik cilvēku, bet tikai diviem izredzētajiem tie ļāvuši sevi ieraudzīt — profesoram 
Renē Žuburainim un muzikantam Egonam Vainagam. Pateicoties viņiem, noslēpumainajā zeķu 
rijēju pasaulē iekļuva arī autoru tandēms — rakstnieks Pavels Šruts un māksliniece Galina Mik-
līnova — un izkļuva ar aizraujošu un asprātīgu stāstu, kuru bērniem nebūtu jālasa pirms gulētie-
šanas. Jo grāmata viņiem neļaus aiz bailēm vai no smiekliem aizmigt.

UDK	 821.162.3-93-32

821.174  Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 000940275
100+ manas dzimtas personības stāstu Latvijas simtgadei = 100+ my family sto-
ries dedicated to Latvia’s Centennial / grāmatu sagatavoja Alla Ankmane ; tulko-
jums angļu valodā: Elza Leinberga ; ievadvārdi: Inguna Gruzniņa. — Talsi : Alek-
sandra Pelēča lasītava, 2019. — 238 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 27 cm. — Teksts 
paralēli latviešu un angļu valodā, tulkots no latviešu valodas. — ISBN 978-9934-
513-35-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Talsu Kristīgās vidusskolas dāvana Latvijai simtgadē ir stāsti par cilvēkiem, 
kuru dzīve un izvēles palīdzēja Latviju izsapņot, dibināt, noturēt un atjaunot! Šie cilvēki ir saistīti 
ar Talsu Kristīgo vidusskolu, — skolēni, vecāki, skolotāji un darbinieki ir dalījušies atmiņās par 
cilvēkiem, kuri ir bijuši daļa no Latvijas ceļa uz simtgadi.

UDK	 821.174-9(082)

Kopkataloga Id: 000941567
Aigars Birzniekos. Tā notiek martā / Aigars Birzniekos ; Lauras Vīgantes nofor-
mējums. — Tukums : Autorizdevums, 2019. — 130, [3] lpp. : ilustrācijas ; 15 cm.
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000940774
Gulbis, Harijs. Raksti / Harijs Gulbis ; Ievas Kalniņas sakārtojumā ; redaktors 
Jānis Oga ; Māra Garjāņa dizains. — Rīga : Mansards, [2019].

2. sējums, Lugas. — 666, [1] lpp., 24 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, 
portreti ; 19 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Oriģinālnosaukums: 
Raksti. — ISBN 978-9934-12-229-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Harija Gulbja Rakstu 2. sējumā ievietotas lugas, kas sarakstītas padomju lai-
kā — 20. gadsimta 70.-80. gados — un pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas. Rakstu 
sastādītājas Ievas Kalniņas komentāros aplūkoti lugu iestudējumi un laikabiedru liecības. Grā-
matā publicētajās fotogrāfijās iemūžināti Harija Gulbja lugu iestudējumi gan Latvijā, gan trimdā.

UDK	 821.174-2+821.174(092)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941680
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000940275
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941567
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000940774
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Kopkataloga Id: 000941561
Ketnere, Keita. Samta nakts bērns : romāns / Keita Ketnere ; vāka dizains: Dace 
Kamela. — [Rīga] : Virja LK, 2019. — 254, [2] lpp. : ilustrācija ; 23 cm. — ISBN 978-
9934-19-836-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kādu dienu Lienes Itālijas mājā ierodas jauns puisis Džannī. Lienei liekas, ka 
laiks ir atkāpies. Liktenis viņas dzīvē atkal veicis kārtējo salto. Puisis ir viņas jaunības mīlestības 
dēls. Ne viņas dēls, bet tik neizsakāmi līdzīgs tēvam, ka Liene ir gatava ceļot līdzi Džannī un viņa 
draudzenei Anabellai Lī, lai vēlreiz satiktos ar savu jaunību. Vai viņi satiksies? Garajā pārbraucie-
nā Liene ceļo arī cauri laikam, kas pilns ar izjūtām, notikumiem un cilvēkiem Latvijā. Lasītājam, 
sekojot Lienes gaitām, brīžiem liksies, ka atpazīst cilvēkus no inteliģences un radošās vides ap-
rindām, kuri piedalās stāstā. Priekšstatiem pārāk ļauties nevajadzētu. Darbā ir daudzas reālajā 
dzīvē notikušas situācijas, bet tikpat daudz mākslinieciskas fantāzijas. Kā jau romānā.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 000941412
Ogriņš, Andris. tā putna diena / Andris Ogriņš ; māksliniece Gita Treice ; lite-
rārais redaktors Māris Salējs. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. — 94, [1] lpp. ; 
19 cm. — ISBN 978-9984-23-746-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Dzejoļu krājuma nosaukums ir parafrāze no Bībeles: „Tā Kunga diena” kristī-
gajā tradīcijā parasti tiek attiecināta vai nu uz septīto radīšanas dienu, kad Dievs, pabeidzis dar-
bu, atdusējās, vai nu uz notikumiem, kas ieņems vietu visa radītā vēstures beigās un ir saistāmi 
ar personisku Dieva iejaukšanos. Iespējams, tāpēc „tā putna dienas” pamatnoskaņas ir vārdiem 
neizsakāmas gaidas, nenovēršamas tuvošanās, varbūtēja soda un pestīšanas laika, miera, mīles-
tības un nemirstības atnākšana.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000941461
Olūts : literaturas almanahs / redaktore Valentīna Unda ; Stella Elksne, grāmatas 
un vāku dizains. — Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2019.

17 (24). — 291 lpp. ; 20 cm. — Autori: Ilze Keiša, Romons Spaitāns, Imants 
Zeltiņš, Iveta Dimzule, Rūdolfs Linužs, Jūlijs Trōps, Voldemārs Voguls, Leo-
nards Rakickis, Lidija Agloniete, Rasma Zariņa, Marta Binduka, Sergejs Žu-
kovs, Dainis Deigelis, Andris Pelšs, Ernests Vilcāns, Magdalena Vjatere, Pīters 
Meikstums, Aija Eriņa, Evelīna Visocka, Maruta Avramčenko, Aija Mikele, 
Mikelis Bukšs, Norberts Neikšānīts, Dzērksteņa, Jōņs Broks, Stepons Seiļs, 
Viktors Skuja, Anda Sandāne. — „ISSN 1407-2076”—Uz 1. vāka. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — Teksts latgaliešu rakstu valodā. — ISBN 978-9984-
29-324-0 (brošēts).

UDK	 821.174’282(082)

Kopkataloga Id: 000941916
Šulce, Dzintra. Suņu kalns : romāns / Dzintra Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte ; 
Nataļjas Kugajevskas vāka dizains. — Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. — 191, [1] lpp. ; 
20 cm. — (Vakara romāns ; 2019/7 (241)). — ISBN 978-9934-15-605-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Gatis un Regīna laulībā nodzīvojuši ilgus gadus, izaudzinājuši meitu Ingu, dzī-
ve rit samērā rimti, ja vien Regīna neļautos vieglam flirtam ar savu kursu skolotāju Patriku. Katru 
nedēļas nogali Regīnas un Gata ceļš ved uz Gata tēva lauku mājām. Kādu dienu tiek saņemta 
negaidīta ziņa — vīratēvs, vecais Antans, aizgājis mūžībā, norakstot māju un zemi Gata pusmāsai. 
Šķetinot stāsta intrigu, lasītājam atklājas savdabīga galveno varoņu savstarpējā radniecība, bet 
mistikas auru romānam piešķir noslēpumaini suņi, kas sargā kādu kalnu un kurus Regīna satiek 
ik uz soļa savās ikdienas gaitās.

UDK	 821.174-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941561
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941412
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941461
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941916
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Kopkataloga Id: 000941684
Vādons, Jānis. Klusuma forma / Jānis Vādons ; redaktors Artis Ostups ; māksli-
nieks Ivo Grundulis. — Rīga : Pētergailis, [2019]. — 61, [1] lpp. ; 16 cm. — ISBN 
978-9984-33-489-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Krājumā iekļauti 2014.-2018. gadā sarakstītie dzejoļi, kas no vienas puses ļauj 
atpazīt J. Vādonam svarīgo tēmu turpinājumu, bet no otras — arī vairākas izmaiņas autora poē-
tikā. Viena no nozīmīgākajām jaunajām tēmām ir attiecības ar bērnu. J. Vādons turpina stāstošās 
dzejas stilu. J. Vādona dzeja kļuvusi atvērtāka, tiešāka, taču joprojām viņu interesē noslēpums. 
Būtiska tēlainības daļu veidota saistībā ar glezniecību. Un nozīmīgs, daudzveidīgs krājumā ir klu-
sums. Tāpat joprojām būtisks J. Vādona dzejā ir sievietes tēls. Dzejā ieskanas arī privātāki motīvi; 
tiešu un netiešu sasauksmju ar laikmeta un mūsdienu cilvēka aprisēm nav daudz; drīzāk meklē-
jumi ir vispārīgās telplaika teritorijās.

UDK	 821.174-1

821.511.111  Somu literatūra

Kopkataloga Id: 000941011
Jalonena, Rīta. skaidrums : romāns / Rīta Jalonena ; no somu valodas tulkojusi 
Maima Grīnberga ; literārā redaktore Renāte Punka ; māksliniece Gita Treice. — 
Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. — 315, [4] lpp. ; 22 cm. — Bibliogrāfija piezīmēs: 
[318.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Kirkkaus. — ISBN 978-9984-23-749-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Romāns ļauj iepazīt visai neparastu dzīvesstāstu, kas izvērtās veiksmīgs, taču 
tā varēja arī nenotikt. Romāna pamatā ir jaunzēlandiešu rakstnieces Dženetas Freimas biogrāfi-
jas fakti, kopā ar Rītu Jalonenu mēs izsekojam viņas ceļam uz veiksmīgu literāro karjeru, kurā 
netrūkst arī dažādu pārpratumu un satraukumu, nepareizi uzstādītas diagnozes dēļ jaunajai 
sievietei nākas piedzīvot gan skarbu terapiju, gan aizliegumu rakstīt. Par laimi, Dženeta laikus 
apjauš, cik liels dziedinošs spēks piemīt vārdiem un rakstniecībai.

UDK	 821.511.111-31

82–93  Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Kopkataloga Id: 000941732
Ķepu patruļa / tulkojis Mārtiņš Karelis ; redaktore Linda Kalna. — Rīga : Egmont 
Publishing, [2019].

Lielā stāstu grāmata. — 86 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — Teksts latviešu valodā, 
tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Paw Patrol. 5-Minute Stories 
Collection. — ISBN 978-9934-16-662-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Steidz palīgā kopā ar Ķepu patruļu! Šajā stāstu krājumā tu varēsi lasīt par zo-
slēna glābšanu, cīņu meistariem kucēniem, apmaldījušos citplanētieti, drosmīgiem bruņiniekiem 
un Aleksa supertrīsriteni.

UDK	 82-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941684
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941011
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941732
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Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas institūts
Mūkusalas ielā 3, Rīgā, LV-1423

Redaktores: Ilva Āķe ilva.ake@lnb.lv
 Rita Dzvinko rita.dzvinko@lnb.lv
Maketētāja: Anita Rašmane anita.rasmane@lnb.lv

9  ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

904  Vēsturisko laikmetu materiālās kultūras liecības

Kopkataloga Id: 000940552
Atgāzis, Māris. Tuvcīņas ieroči Latvijā 10.-13. gadsimtā / Māris Atgāzis ; Māra At-
gāža manuskriptu publicēšanai sagatavoja Rūdolfs Brūzis ; redkolēģija: Rūdolfs 
Brūzis, Andris Caune, Ivars Ločmelis, Silvija Tilko, Antonija Vilcāne, Guntis Zemī-
tis ; redaktores: Ilze Antēna, Atra Legzdiņa (angļu valoda) ; māksliniece Ināra Jē-
gere ; bibliogrāfiju sagatavoja Rūta Kore ; LU Latvijas Vēstures institūts. — Rīga : 
Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2019. — 366 lpp., xvi lpp. ielīmes : ilustrācijas, 
kartes, portreti, tabulas ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 205.-225. lpp., nodaļu beigās un 
zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — 
ISBN 978-9984-824-55-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Arheologs Māris Atgāzis (1935-2018) Baltijas vēsturnieku aprindās ir pazīs-
tams kā Latvijas seno ieroču, kara mākslas un zemgaļu maztautas pētnieks. Seno ieroču tēmai 
bija veltīta arī viņa doktora disertācija „Tuvcīņas ieroči Latvijā 10.-13. gadsimtā”. Māris Atgāzis 
tajā klasificē un tipoloģiski analizē vēlā dzelzs laikmeta tuvcīņas ieročus, definē to hronoloģiju un 
izplatību, skaidro ieroču attīstības likumsakarības un etniskās izpausmes ieroču formās, kā arī 
pēc rakstīto avotu liecībām mēģina noteikt seno ieroču izmantošanas veidu. Grāmatas pielikumā 
ievietotas darba biedru, skolnieku un ģimenes locekļu atmiņas par Māri Atgāzi, kā arī viņa saga-
tavota publikāciju bibliogrāfija.

UDK	 904(474.3)”09/12”+902(474.3)(092)+623.444(474.3)(091)

https://lnb.lv/
https://www.facebook.com/lnb.lv
https://twitter.com/lnb_lv
https://www.instagram.com/lnblv/
https://www.youtube.com/channel/UCorC9b7jIZFJDx8j9QA04JA
https://lnb.lv/lv/izdevejdarbibas-statistika/krajums-latvijas-izdevejdarbibas-statistika
https://lnb.lv/lv/izdevejiem/latvijas-jaunakas-gramatas
https://lnb.lv/lv/izdevejiem/nacionalas-bibliografijas-raditajs-periodikas-raditajs
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000940552
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