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0  VISPĀRĪGĀ NODAĻA

087.5  Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 000943057
Dzīvnieki lauku sētā : savieno punktiņus! / sastādījis Gints Tenbergs. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2019]. — 24 nenumurētas lp. : ilustrācijas ; 28 cm. — (Savieno 
punktiņus!). — Oriģinālnosaukums: Spojovačky. Zvirata na farme. — ISBN 978-
9934-0-8384-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Savieno punktiņus!” ir grāmatu sērija, kas paredzēta patīkamai un vienlai-
kus attīstošai brīvā laika pavadīšanai. Grāmatā „Dzīvnieki lauku sētā” iekļauti 23 labi pazīstamu 
dzīvnieku attēli, kurus var iegūt, secīgi savienojot līdz pat 700 punktiņiem. Pie katra attēla ir 
mīkla. To atminot, jau iepriekš uzzināsi, kas slēpjas katrā lappusē.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000941703
Peppa Pig : mana pirmā grāmatiņa. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. 

Krāsas. — 8 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 17×18 cm. — „Based on the TV 
series Peppa Pig. Peppa Pig created by Neville Astley and Mark Baker”—Ie-
spiedziņās. — Oriģinālnosaukums: Peppa Pig. Colours. — ISBN 978-9934-16-
621-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Jaukajā kartona lapu grāmatiņā cūciņa Pepa palīdzēs apgūt krāsas un iepazīt 
lietas, kas mums visapkārt.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000941808
Rotaļlietu stāsts 4 : krāsojamā grāmata / tulkojis Valērijs Černejs ; redaktore 
Antra Jansone ; Disney, Pixar. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. — 32 nenumu-
rētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: 
Toy Story 4: Coloring Book with Stickers. — ISBN 978-9934-16-673-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Rotaļlietas ir atgriezušās! Dodies aizraujošā piedzīvojumā kopā ar animācijas 
filmas „Rotaļlietu stāsts 4” varoņiem! Izkrāso katru lappusi šajā jaukajā grāmatā un rotā attēlus 
ar košām uzlīmēm!

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000943057
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941703
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941808
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Kopkataloga Id: 000943056
Transports : savieno punktiņus! / teksta autors Guntis Kalns. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, [2019]. — 24 nenumurētas lp. : ilustrācijas ; 28 cm. — (Savieno punkti-
ņus!). — Oriģinālnosaukums: Spojovačky. Technika. — ISBN 978-9934-0-8385-3 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Savieno punktiņus!” ir grāmatu sērija, kas paredzēta patīkamai un vienlai-
kus attīstošai brīvā laika pavadīšanai. Grāmatā „Transports” iekļauti 23 transportlīdzekļu attēli, 
kurus var iegūt, secīgi savienojot pat vairāk nekā 700 punktiņu. Lasot tekstus ar interesantiem 
faktiem, vari mēģināt jau iepriekš uzminēt, kas slēpjas katrā lappusē.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000941829
Vāģi / tulkojis Valērijs Černejs ; redaktore Linda Kalna ; Disney, Pixar. — Rīga : 
Egmont Publishing, [2019]. 

Uzvaras krāsas. — 32 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrāci-
jas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: Cars: Coloring Book with Stickers. — ISBN 
978-9934-16-671-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Vai esi gatavs sacensties ar slaveno Zibeni Makvīnu, Krusu Ramiresu, Met-
riņu un viņu draugiem? Piesprādzējies un dodies elpu aizraujošā piedzīvojumā! Sarūpē savus 
iecienītākos krāsošanas rīkus un ķeries pie darba, lai iedzīvinātu attēlus košos toņos! Rotā lap-
puses ar uzlīmēm!

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000943056
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941829
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1  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

14  Filozofiskās sistēmas un uzskati

Kopkataloga Id: 000934738
Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference (76 : 2019 : Rīga, Latvija). Kri-
tiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija : LU 76. konference: tē-
zes un raksti / sastādītāja un zinātniskā redaktore Solveiga Krūmiņa-Koņkova ; 
literārā redaktore Arta Jāne ; Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas in-
stitūts. — [Rīga] : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2019. — 1 tiešsaistes re-
surss (80 lp., PDF) : ilustrācijas ; 1,03 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — 
ISBN 978-9934-506-58-1 (PDF).
UDK	 14(062)+162(062)

159.9  Psiholoģija

Kopkataloga Id: 000942938
Džeimsa, Alise. Neuztraukšanās grāmata : aktivitāšu grāmata, lai nomierinātu 
prātu / Alise Džeimsa ; mākslinieks Stīvens Monkrifs ; Kristinas Mārtinas Rikei-
sensas un Freijas Harisones zīmējumi ; no angļu valodas tulkojusi Marta Ābele ; 
redaktore Dace Markota. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 96 lpp. : ilustrācijas ; 
25 cm. — Oriģinālnosaukums: The Unworry Book. — ISBN 978-9934-0-8056-2 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mēs visi mēdzam uztraukties. Šajā grāmatā atrodami padomi, kā padzīt uz-
traukumu, izliekot to uz papīra. Zīmē, švīkā, raksti, ķēpājies un ņurci!

UDK	 159.944.4

Kopkataloga Id: 000942347
Montgomerija, Hedviga. Vecāku maģija : septiņi vienkārši soļi veiksmīgai bēr-
nu audzināšanai / Hedviga Montgomerija ; no norvēģu valodas tulkojusi Guna 
Gavare ; redaktore Ita Ankoriņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 182, [2] lpp. : 
ilustrācijas ; 22 cm. — (Vecāku maģija / Hedviga Montgomerija). — Bibliogrāfi-
ja: [184.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Foreldremagi. — ISBN 978-9934-0-8186-6 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kā izaudzināt laimīgu bērnu? Kā radīt viņā drošības izjūtu un veselīgu pašap-
ziņu? Un kā tikt galā ar visām bērna emocijām, kas nāk pār vecāku galvu? Kādas kļūdas vecāki 
pieļauj visbiežāk, un kā no tām izvairīties? Norvēģu psiholoģes Hedvigas Montgomerijas grāmata 
kalpos gan kā ceļvedis strīdos un konfliktos, gan kā mudinājums palūkoties uz savu bērnības 
pieredzi, lai saprastu, kā jūsu neapzinātās emocionālās reakcijas ietekmē attiecības ar bērnu. 
„Vecāku maģija” ir praktiska, gudra un viegli lasāma grāmata, kura palīdzēs piedzīvot prieku, ko 
sniedz tuvas attiecības ar bērnu visas dzīves garumā.

UDK	 159.9-055+159.922.7

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000934738
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000942938
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000942347
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2  RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 000942809
Ankrava, Sigma. Indiešu dievi un dieves / Sigma Ankrava ; ar autores fotogrā-
fijām ; redaktore Gundega Blumberga ; Jāņa Esīša vāka dizains. — Rīga : Dienas 
Grāmata, [2019]. — 295, [1] lpp., 32 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, kar-
tes ; 22 cm. — Tekstā ietverto nosaukumu un terminu alfabētiskais rādītājs: 251.-
[294]. lpp. — ISBN 978-9934-546-86-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Tiek lēsts, ka 2020. gadā katrs sestais pasaules iedzīvotājs būs indietis. Indi-
jas iedzīvotāja vidējais vecums būs 28 gadi un tā būs pasaules jauneklīgākā nācija. Un šī nācija 
pamatos turpinās dzīvot pēc vissenākās pierakstītās likumu sistēmas — Manu likumu — prin-
cipiem. Tradīcijas mainās lēni, un maģiskā domāšana šķiet nezūdoša. Grāmata sniedz ieskatu 
hindu mitoloģijas dievu panteonā. Autore asprātīgi un dzirkstīgi īstenā pasaku stāstnieka garā šo 
krāšņo gobelēnu izklāj lasītāja priekšā.

UDK	 233-14(038)+23-264(038)

Kopkataloga Id: 000942965
Arapovičs, Borislavs. Bērnu Bībele : ilustrēti Bībeles stāsti / Borislavs Arapovičs, 
Vera Matelmeki ; literārā redaktore Milda Klampe. — Otrais izdevums. — Rīga : 
Latvijas Bībeles biedrība, 2019. — 535 lpp. : ilustrācijas, karte, plāns ; 20 cm. — 
ISBN 978-9984-834-60-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata paredzēta jaunajiem lasītājiem. Garie stāsti šeit saīsināti un vien-
kāršoti. Katram stāstam pievienota krāsaina ilustrācija, kurā mākslinieks savā skatījumā parādī-
jis, kas šai tekstā stāstīts.

UDK	 27-236.5(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000942059
Stukmanis, Māris. Dieva vārda salikumi no Bībeles par dažādām tēmām : izde-
vums tiem, kuriem ir patiesas slāpes pēc dzīvā Dieva vārda / [sastādītājs] Māris 
Stukmanis. — Pārstrādāts, rediģēts, labots 2016. gada izdevums. — [Latvija] : 
[Māris Stukmanis], 2019. — 158 lpp. ; 30 cm.

A n o t ā c i j a :  Izdevumā ir Sv. Rakstu citātu salikums, kuros sastādītājs centies pēc iespē-
jas plašāk vienkopus aptvert Sv. Rakstus, kas ļauj cilvēkiem pārredzamā veidā gūt ieskatu par 
dažādām tēmām. Šajos darbos ir gan Evaņģēlijs, gan bauslība, kur tika izmantots gan vecais, gan 
jaunais Bībeles tulkojums.

UDK	 27-23(082.22)

Kopkataloga Id: 000942815
Svami Venkatesananda, Swami. Augstākā Joga — Joga Vasišta / Svami Venka-
tesanandas pārstāsts ; no angļu valodas tulkojis Māris Liede ; Māra Garjāņa di-
zains. — Rīga : Veranda, [2019].

2. sējums. — 396, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: The Supreme Yoga — 
Yoga Vāsistha. — ISBN 978-9934-585-10-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Augstākā Joga” ir Svami Venkatesanandas sastādītā un angliskotā Vēdu svē-
tā teksta „Joga Vasišta” īsā jeb ikdienas lasīšanai paredzētā kompilācija, kas pirmo reizi tulkota 
latviešu valodā. Joga Vasišta ir unikāls darbs Indijas filozofijā. Izdevumā ietvertie stāsti ir pa-
kļauti nosacījumam „viena lappuse dienā”, t.i., Vasištas mācība atspoguļojas 365 lappusēs. Ot-
rais sējums aptver periodu no jūlija līdz decembrim. Jogas izklāstā guru Vasišta savam māceklim 
Rāmam sarunas un leģendu veidā atklāj vienīgo patiesību. Patiesību, uz kuru ceļā atrodas katrs 
savas būtības izzinātājs, kas pievienojies Vasištas vieduma klausītājiem.

UDK	 233-852.5Y

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000942809
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000942965
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000942059
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000942815
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3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Kopkataloga Id: 000942393
Iljina, Alla. Assessment of the Influence of the External Environment on the 
Marketing Mix in the Cultural Sector of Latvia : the doctoral thesis submitted 
for the scientific degree in economics (Dr.oec.), sub-sector science: marketing / 
Alla Iljina ; scientific adviser Dr.oec. Tatjana Golubkova ; Baltic International Aca-
demy. — Riga : [izgatavotājs nav zināms], 2019. — 219 lp., 37 nenumurētas lp. : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 196.-219. lp. un zemsvīt-
ras piezīmēs. — Teksts angļu valodā, anotācija arī latviešu valodā.
UDK	 304.4(474.3)(043)+658.8(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000942372
Iļjina, Alla. Ārējās vides ietekmes uz mārketinga kompleksu Latvijas kultūras no-
zarē novērtējums : promocijas darba kopsavilkums ekonomikas doktora (Ph.D) 
zinātniskā grāda iegūšanai, zinātnes apakšnozare: tirgzinība = Assessment of the 
Influence of the External Environment on the Marketing Mix in the Cultural Sec-
tor of Latvia : summary of the doctoral thesis submitted for the scientific degree 
of Ph.D. / Alla Iļjina ; darba zinātniskā vadītāja Dr.oec. Tatjana Golubkova ; oficiā-
lie recenzenti: Dr.sc.ing. Žanna Caurkubule, Dr.oec. Marga Živitere, Dr.oec. Elīna 
Gaile-Sarkane ; Baltijas Starptautiskā akadēmija. — Rīga : [Baltijas Starptautiskā 
akadēmija], 2019. — 131 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Biblio-
grāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, vāks un 
titullapa noformēta abās valodās. — ISBN 978-9984-47-183-9 (brošēts).
UDK	 304.4(474.3)(043)+658.8(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000934708
Places (2019 : Rīga, Latvija). Rīga Stradiņš University Interdisciplinary Confe-
rence on Social Sciences „Places” : April 2, 2019, Riga, Latvia : abstracts. — Rīga : 
Rīga Stradiņš University, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (x, 160 lp., PDF) ; 1,98 MB. — 
Personu rādītājs: 147.-149. lp. — ISBN 978-9934-563-45-4 (PDF).
UDK	 3(062)

Kopkataloga Id: 000942831
Sabiedrība un kultūra = Society and Culture : rakstu krājums / sastādītājs, atbil-
dīgais redaktors Dr.paed. Arturs Medveckis ; redakcijas kolēģija: Dr.math. Kārlis 
Dobelis, Dr.oec. Aija Eglīte, Dr.phil. Zaigonis Graumanis [un vēl 17 redaktori] ; li-
terārās redaktores: Guna Pūce (latviešu valoda), Rita Grāvelsiņa (angļu valoda), 
Dr.paed. Marina Novika (krievu valoda) ; Liepājas Universitāte. Izglītības zinātņu 
institūts. Socioloģisko pētījumu centrs, Vadības un sociālo zinātņu fakultāte. — 
Liepāja : LiePA, 2019.

XXI [21. sējums]. — 326 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 22 cm. — Re-
daktori arī: Dr.sc.com. Anita Jansone, Dr.iur. Tālavs Jundzis, Dr.iur. Sandra Kai-
ja, Dr.paed. Inta Klāsone, Dr.sc.ing. Jurijs Kočetkovs, Dr.hist. Ārija Kolosova, 
Dr.sc.admin. Inta Kulberga, Dr.sc.soc. Inga Pūre, Dr.paed. Alīda Samuseviča, Dr.
hist. Henrihs Soms, Dr.psych. Irina Strazdiņa, Dr.h.philol. Jānis Valdmanis, Dr.
soc. Vladislavs Volkovs, Dr.biol. Māra Zeltiņa u.c. — Liepājas Universitātes 21. 
starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība un kultūra: vērtību dimensi-
ja” notika 2018. gada 18.-19. maijā. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras 
piezīmēs. — Teksts latviešu, angļu un krievu valodā.

UDK	 3(082)+7/9(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000942393
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000942372
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000934708
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000942831
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31  Demogrāfija. Socioloģija. Statistika

Kopkataloga Id: 000942841
Austers, Aldis. Patvēruma meklētāju problēma un tās risinājumi Eiropas Sa-
vienībā un Latvijā / Aldis Austers, Dagmāra Beitnere-Le Galla, Zane Rasnača ; 
zinātniskais redaktors Dr.sc.soc. Tālis Tisenkopfs ; literārie redaktori: Oskars 
Lapsiņš, Gita Bērziņa ; dizains: Baiba Lazdiņa. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 
[2019]. — 258, [1] lpp. : diagrammas, tabulas ; 25 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs. — ISBN 978-9934-18-430-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Krājumā ietverti Alda Austera, Dagmāras Beitneres-Le-Gallas un Zanes Ras-
načas pētījumi par patvēruma meklētāju politikas jautājumiem. Autori uz patvēruma meklētāju 
problemātiku raugās gan no Latvijas, gan Eiropas Savienības perspektīvas un sniedz arī konkrē-
tus priekšlikumus tiesiskā regulējuma uzlabošanai.

UDK	 314.151.3-054.73(4)(082)

Kopkataloga Id: 000942880
Laiveniece, Līva. Stāsti Latvijai : par mums, kuri aizbrauca / Līva Laiveniece ; 
literārā redaktore Diāna Laiveniece ; vāka dizaina autors Māris Iltners. — [Lie-
pāja] : [Līva Laiveniece], 2018. — 151 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-
529-49-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Stāsti Latvijai” ir projekts, kas grāmatā apkopo ārzemēs dzīvojošo latviešu 
stāstus. Katrs projekta dalībnieks, kurš ir aizbraucis prom no Tēvzemes, stāstus raksta pats, raks-
ta par pieredzēto, piedzīvoto un pārdzīvoto.

UDK	 314.151.3-054.72(100)(092)

Kopkataloga Id: 000942842
Tautas ataudze Latvijā un sabiedrības atjaunošanas izaicinājumi = Population 
Reproduction and Challenges for Renewal of Society in Latvia / redakcijas kolē-
ģija: Zaiga Krišjāne, Juris Krūmiņš, Aija Lulle, Pēteris Zvidriņš ; zinātniskie recen-
zenti: PhD Kārlis Krēsliņš, Dr.geogr. Maija Rozīte, Dr.soc. Sarmīte Mikulioniene ; 
latviešu valodas teksta redaktore Ruta Puriņa ; angļu valodas teksta redaktores: 
Aija Lauva, Andra Damberga ; vāka dizains: Ieva Tiltiņa ; ievads: Juris Krūmiņš. — 
Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2019]. — 299 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, 
kartes, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu valodā, 
kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-410-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Monogrāfijā ir apkopoti pētījumu rezultāti, kas aptver laika posmu kopš Lat-
vijas neatkarības atjaunošanas līdz mūsdienām. Tajā detalizēti raksturotas pārmaiņas no otrās 
uz trešo demogrāfisko pāreju, tautas ataudzes pārmaiņas demogrāfiskās pārejas teorijas kon-
tekstā, kā arī uzsvērta depopulācijas un demogrāfiskās attīstības kvalitatīvo aspektu nozīmes 
palielināšanās mūsdienās.

UDK	 314(082)+314(474.3)(082)

316  Socioloģija

Kopkataloga Id: 000943041
Fekseuss, Henriks. Smalki! : izcilas sociālās prasmes / Henriks Fekseuss ; tulko-
jums: Inga Grezmane ; redaktore Elīna Vanaga. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 
314 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — Bibliogrāfija: 309.-313. lpp. — Oriģinālnosaukums: 
Fingertoppskänsla: en nödvändig manual i social kompetens. — ISBN 978-9934-
0-8130-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Sociālo prasmju „guru” Henriks Fekseuss grāmatā atklāj, kā var mainīt si-
tuāciju — vispirms jāsaprot, kas izraisa sociālo prasmju pasliktināšanos, un pēc tam jāiepazīst 
instrumenti, ar kuru palīdzību iespējams tai pretdarboties. Kā veidot saturīgu komunikāciju, ne-
vis risināt vēsas, formālas sarunas. Kā, uzmanīgi klausoties, izveidot unikālas attiecības ar saru-
nas partneri. Kā panākt, lai citi ieklausās tevī, kad tev ir kas svarīgs sakāms. Kādi komunikācijas 
šķēršļi slēpjas tavās smadzenēs. Grāmata ir veids, kā gūt daudz vērtīgu atziņu par empātiju, kriti-
ku, emocijām, komplimentiem, interpretācijām un citiem saskarsmes elementiem.

UDK	 316.77+316.62

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000942841
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000942880
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000942842
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000943041
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Kopkataloga Id: 000942285
Jankovska, Maija. Vecumdienas : pētījums par senioru dzīvi Latvijā / Maija Jan-
kovska ; zinātniskais redaktors Ģirts Jankovskis ; antropoloģiskā pētījuma darba 
grupa: Elīna Ozoliņa, Anita Beikule, Elīna Sustenberga, Zane Ābelīte-Medne ; di-
zainere Ilze Ķēniņa. — Rīga : Creative Media Baltic, 2019. — 231, [1] lpp. : diagram-
mas, ilustrācijas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 224.-231. lpp. — Teksts latviešu valodā, 
kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-19-855-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Izdevuma mērķis ir tuvināt skatienu konkrētu veco cilvēku dzīvei, izgaismo-
jot to, kā viņi vada savas vecumdienas, kas viņiem ir svarīgi, kas sagādā raizes, kas — priekus. 
Saturs ir sagrupēts piecās nodaļās, katrā no tām padziļināti analizējot pieredzes stāstus un da-
tus — pirmās divas ir vecumdienu problemātiku raksturojošas, bet nākamās nodaļas izgaismo 
būtiskus vecumdienu fenomenus, kas ļauj paraudzīties uz šo mūža periodu dzīvi iekļaujošā ska-
tienā. Vienlaikus šis pētījums atgādina, cik svarīgi ir solidarizēties ar senioriem, mainot vārda 
„vecums” negatīvo konotāciju.

UDK	 316.346.32-053.9(474.3)+159.922.6(474.3)

Kopkataloga Id: 000934741
Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija. Nauda un cilvēks : Lat-
vijas iedzīvotāju rīcība ar savu naudu / priekšvārds: Daina Škuškovnika, Inese 
Muzikante ; Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija. — Rīga : Lat-
vijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija, [2018]. — 1 tiešsaistes resurss 
(28 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas ; 5,38 MB. 

A n o t ā c i j a :  Pētījums par rīcību ar naudu tika veikts 2017. gadā, aptaujājot 679 Latvijas 
pastāvīgos iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 74 gadiem ar dažādu ienākumu līmeni un no dažādām 
nodarbinātības jomām. Pētījums parādīja to, ko varēja gaidīt — cilvēki, kuriem ir svarīgas varas 
un sasniegumu vērtības, pozitīvāk izturas pret naudu, jo tā ir viens no veiksmes simboliem. Sa-
vukārt cilvēki, kuriem ir svarīgas universālās vērtības, saskaņa starp cilvēkiem un savu tuvāko 
labklājība, pret naudu izturas rūpīgāk, plāno tēriņus un veido uzkrājumus.

UDK	 316.644:336.74(474.3)+366.2(474.3)

338.48  Tūrisms

Kopkataloga Id: 000943134
Poga, Laima. Tūristu gida — grupas vadītāja profesionālās prasmes un atbildī-
ba / Laima Poga. — Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2019. — 174 lpp. ; 20 cm. — 
(Viesmīlības un tūrisma bibliotēka ; Nr. 27). — Bibliogrāfija: 170.-174. lpp. — ISBN 
978-9934-543-19-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Gida vārda izcelsme franču valodā nozīmē „kāds, kas rāda ceļu”. Gida darbs — 
tas ir dzīvesveids, savas personības īpašību un zināšanu nemitīga pilnveidošana. Atbildīgs darbs, 
kas notiek nacionālā, starpnacionālā, kā arī starpvalstu un starpkultūru līmenī, tādēļ gida dar-
bība iziet ārpus individuālās atbildības robežām, jo tai ir tieša saistība ar valsts tēla veidošanu.

UDK	 338.48(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000942285
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000934741
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000943134
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352  Zemākais pārvaldes līmenis. Vietējā pārvalde.  
Municipālā administrācija. Vietējās varas institūcijas

Kopkataloga Id: 000942853
Zariņa, Vanda. Rīgas domnieki laikmeta līkločos / Vanda Zariņa ; zinātniskais 
redaktors Dr.hist. Jānis Šiliņš ; literārā redaktore Ina Eglīte ; mākslinieks Andris 
Lamsters ; Rīgas Dome. — Rīga : Madris, [2019]. — 334 lpp. : faksimili, ilustrācijas, 
portreti ; 25 cm. — Rīgas Domes deputāti, 1878-2018: 305.-325. lpp. — ISBN 978-
9984-31-148-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vanda Zariņa Rīgas pašvaldībā strādājusi 32 gadus. Šai laikā viņa ir savā-
kusi bagātīgu materiālu klāstu par pašvaldības vēsturi, domniekiem, pilsētas valdes locekļiem, 
izpildkomitejas vadītājiem un viņu likteņiem. Unikālā pētījuma rezultātā ir tapusi grāmata, kura 
populārā veidā stāsta par Rīgas domes darbību no 1878. līdz 1940. gadam un domnieku likteņiem 
kara un pēckara periodā. Autore saistoši atklāj daudzu domnieku dzīvesstāstus un ļauj ieskatī-
ties viņu atstātajās vērtībās Rīgā. Grāmatā apkopoti interesanti fakti, ko papildina personisks 
vēstījums par cilvēkiem, viņu laiku un spēju izdzīvot laikmeta līkločos. Atsevišķa nodaļa veltīta 
202 represētajiem Rīgas domniekiem, pilsētas valdes locekļiem un izpildkomitejas vadītājiem.

UDK	 352(474.362.2)(092)+323.282(474.362.2)

37  Izglītība

Kopkataloga Id: 000937911
Actual Problems of Education (2018 : Rīga, Latvija). International Scientific 
and Educational Conference „Actual Problems of Education (MIP 2018)” : 22-23 
March, 2018 : abstracts / edited by I. Ishmuhametov, B. Misnevs ; Transporta un 
sakaru institūts. — Riga : Transport and Telecommunication Institute, 2018. — 1 
tiešsaistes resurss (80 lp., PDF) ; 1,03 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma 
ISBN. — Nosaukumā: MIP 2018 = Mūsdienu izglītības problēmas 2018. — Biblio-
grāfija tēžu beigās. — ISBN 9789984818887 (kļūda).
UDK	 37(062)+378(062)+378.6:62(474.3)(062)

Kopkataloga Id: 000934777
Izglītība zinātnei un praksei = Education for Science and Practice : LU Pedago-
ģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Skolotāju izglītības nodaļas žurnāls / 
sastādītājas un redaktores Anna Vulāne, Elita Stikute ; redakcijas kolēģija: Mar-
garita Gavriļina, Ilze Kangro, Gunta Kraģe, Indra Odiņa, Anna Stavicka ; Latvijas 
Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. Skolotāju izglītības 
nodaļa. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2018. — 1 tiešsaistes resurss (112 lp., 
PDF) : ilustrācijas ; 6,80 MB. — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — Teksts latviešu, an-
gļu un krievu valodā, kopsavilkumi latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-
18-391-1 (PDF).
UDK	 37(474.3)(082)

Kopkataloga Id: 000942081
Образование. Диалог во имя будущего (5 : 2019 : Rīga, Latvija ; Stokhol-
ma, Zviedrija). Международная педагогическая конференция „Образова-
ние. Диалог во имя будущего” / [personīgās izaugsmes centrs] „Sociālais Li-
fts”. — Рига : Retorika A, 2019.

Альманах No 5. — 89, [3] lpp. : ilustrācijas, portreti, tabula ; 30 cm. — Biblio-
grāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9934-568-30-5 (spirāliesējums).

UDK	 37(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000942853
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000937911
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000934777
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000942081
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373  Vispārējā izglītība

Kopkataloga Id: 000943059
Vingrini rociņu! : 4-5 gadi : mācību līdzeklis pirmsskolas vecuma bērniem / Rim-
gailes Balsienes vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 34 nenumurētas 
lpp. : ilustrācijas ; 21×29 cm + flomasters ar sūklīti plastikāta ietverē. — Oriģi-
nālnosaukums: Rankos lavinimo užduotys. — ISBN 978-9934-0-8206-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata palīdzēs sagatavot bērna roku rakstītprasmes apguvei. Pārvelkot 
punktētās līnijas grāmatas lappusēs un izpildot citus grafiskos uzdevumus, tiks atbrīvota rokas 
locītava, attīstīta pirkstu muskulatūra un trenēta zīmēšanas prasme. Flomasters ar sūklīti ļaus 
viegli un ātri izlabot katru neveiklu līniju un zīmēt atkal no jauna.

UDK	 373.2(076)

378  Augstākā izglītība. Augstskolas. Akadēmiskās studijas

Kopkataloga Id: 000935126
Caurviju prasmēs balstītā izglītība skolās un tās ietekme uz augstāko izglī-
tību (2019 : Rīga, Latvija). Caurviju prasmēs balstītā izglītība skolās un tās ie-
tekme uz augstāko izglītību : Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas 
un vadības fakultātes akadēmiskās konferences publikācijas, 2019. gada 12. aprīlī, 
Rīgā, Latvijā / atbildīgā redaktore Tatjana Tambovceva ; Rīgas Tehniskā universi-
tāte. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (40 lp., PDF) : tabu-
las ; 901,46 KB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9934-22-282-5 (PDF).
UDK	 378(474.3)(062)

398  Folklora

Kopkataloga Id: 000943409
Dzīvnieku pasakas / sakārtojums, redaktore Kristīne Skrīvele ; Agijas Stakas 
vāka zīmējums. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 224 lpp. ; 20 cm. — (Latviešu 
tautas pasakas). — ISBN 978-9934-0-2090-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Vai gribi nokļūt dzīvnieku pasaulē un satikt viltīgo lapsu, lētticīgo vilku, bai-
līgo zaķi, gudro gaili un citus interesantus dzīvniekus? Krājumā apkopotas interesantākās un aiz-
raujošākās pasakas par dzīvniekiem. Grāmatā ir lieli burti un rindstarpas, lai bērns, kurš tikko 
iemācījies lasīt, varētu bez problēmām izzināt brīnumaino latviešu tautas pasaku pasauli.

UDK	 398.21(=174)

Kopkataloga Id: 000942834
Vārna, Alīda. Nīcas un Otaņķu pagastu tautasdziesmu krājums / sastādītājas: 
Alīda Vārna, Lelde Jagmina ; redaktore Inga Ronče ; mākslinieks Uldis Baltu-
tis. — Liepāja : LiePA, 2019. — 503 lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — Bibliogrāfija: 502.-
503. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-569-57-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Nīca kultūrvēsturiski ir bagāta vieta. Šis senais, tautas tradīcijām apveltī-
tais novads ir zināms visā Latvijā. Līdz šim vienuviet nebija apkopotas Nīcas novadā pierakstītās 
tautasdziesmas. Grāmatā iekļautas tautasdziesmas, par kurām īpaši minēts, ka tās pierakstītas 
Nīcā — tagadējo Nīcas un Otaņķu pagastu teritorijā. Izdevums tapis, izmantojot dažādus izziņas 
avotus: arhīvus, bibliotēkas, kā arī presē publicēto. Ir uzklausīti pieredzējuši novada ļaudis — 
teicēji, kuri zina, atstāsta un dzied senās Otaņķu un Nīcas tautasdziesmas. Krājums būs vērtīgs 
izziņas avots novada mācību iestāžu skolotājiem un audzēkņiem, kā arī ģimenēs vai draugu lokā.

UDK	 398.8(=174)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000943059
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000935126
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000943409
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000942834
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5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

51  Matemātika

Kopkataloga Id: 000942850
Avotiņa, Maruta. Tematiskie uzdevumi matemātikas olimpiādēs / Maruta Avo-
tiņa, Agnese Zīlīte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2019. — 111 lpp. : ilustrācijas ; 
30 cm. — (Sērija „LAIMA”). — Bibliogrāfija: 109. lpp. — ISBN 978-9934-18-432-1 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā apkopoti LU A. Liepas Neklātienes matemātikas skolas publicētie 
teorijas materiāli, gatavojoties Novada matemātikas olimpiādēm un Atklātajām matemātikas 
olimpiādēm no 2014./2015. mācību gada līdz 2018./2019. mācību gadam. Iekļauti arī uzdevumi, 
kas pēc teorijas materiāla publicēšanas bijuši atbilstošajās olimpiādēs. Doti izvērsti uzdevumu 
atrisinājumi. Grāmata paredzēta gan skolēniem patstāvīgai uzdevumu risināšanai, gan skolotā-
jiem ārpusstundu darbā ar spējīgākajiem skolēniem vai matemātikas stundās uzdevumu dažā-
dībai.

UDK	 51(076)+51(079)

Kopkataloga Id: 000941532
Dimitrijevs, Maksims. Probabilistic computation and verification beyond Tu-
ring machines : doctoral thesis, area: computer science, sub-area: mathemati-
cal foundations of computer science / Maksims Dimitrijevs ; scientific advisors: 
Dr.sc.comp. Andris Ambainis, Dr.sc.comp. Abuzer Yakaryılmaz ; University of Lat-
via. Faculty of Computing. — Riga : [izgatavotājs nav zināms], 2019. — 118 lp. : 
tabulas ; 31 cm + pielikumi (1 sējums un CD). — CD: promocijas darba un kopsa-
vilkumu elektroniskā versija PDF formātā. — Bibliogrāfija: 114.-118. lp. un saistīto 
publikāciju beigās.
UDK	 519.676(043)+519.713(043)

Kopkataloga Id: 000941551
Dimitrijevs, Maksims. Probabilistic Computation and Verification Beyond Tu-
ring Machines : summary of doctoral thesis submitted for the degree of doctor 
of computer science, subfield of mathematical foundations of computer scien-
ce / Maksims Dimitrijevs ; scientific advisors: Dr.sc.comp. Andris Ambainis, Dr.sc.
comp. Abuzer Yakaryılmaz ; reviewers: Dr.sc.comp. Juris Vīksna, Dr.rer.nat. Mar-
kus Holzer, PhD Marcos Villagra ; University of Latvia. Faculty of Computing. — 
Rīga : University of Latvia, 2019. — 36 lpp. : tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 34.-
36. lpp.
UDK	 519.676(043)+519.713(043)

Kopkataloga Id: 000941540
Dimitrijevs, Maksims. Varbūtiskās skaitļošanas un pārbaudes pārākums pār 
Tjūringa mašīnām : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai da-
torzinātnes nozarē, apakšnozare: datorzinātnes matemātiskie pamati / Maksims 
Dimitrijevs ; darba zinātniskie vadītāji: Dr.sc.comp. Andris Ambainis, Dr.sc.comp. 
Abuzers Jakarilmazs ; darba recenzenti: Dr.sc.comp. Juris Vīksna, Dr.rer.nat. Mar-
kus Holzer, PhD Marcos Villagra ; Latvijas Universitāte. Datorikas fakultāte. — 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2019. — 36 lpp. : tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
34.-36. lpp. 
UDK	 519.676(043)+519.713(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000942850
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941532
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941551
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941540
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53  Fizika

Kopkataloga Id: 000937553
Functional Materials and Nanotechnologies (12 : 2018 : Rīga, Latvija). 12th 
International Scientific Conference on Functional Materials and Nanotechnolo-
gies FM&NT-2018 : October 2-5, 2018, Riga, Latvia : book of abstracts / edited by 
Līga Grīnberga, Anatolijs Šarakovskis ; design by Katrin Moorlat. — Riga : In-
stitute of Solid State Physics, University of Latvia, 2018. — 1 tiešsaistes resurss 
(244 lp., PDF) : ilustrācijas ; 6,89 MB. — Personu rādītājs: 241.-243. lp. — Biblio-
grāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9934-18-375-1 (PDF).
UDK	 539.24-022.513.2(062)+620.2-022.513.2(062)+ 
	 +544.1-022.513.2(062)+620.92(062)

54  Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Kopkataloga Id: 000942555
Kazuša, Irina. Vispārīgā ķīmija medicīniskās ķīmijas kursam : mācību līdzeklis / 
Irina Kazuša, Agnese Brangule, Āris Kaksis ; redaktore Aija Lapsa ; vāka dizaina 
autors Modris Brasliņš ; Rīgas Stradiņa universitāte. Cilvēka fizioloģijas un bio-
ķīmijas katedra. — 12. izdevums. — Rīga : RSU, 2019. — 172 lpp. : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 172. lpp. — ISBN 978-9934-563-55-3 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Vispārīgās ķīmijas materiāls sniedz priekšstatu par analītiskajā ķīmijā lieto-
jamām metodēm, kā arī par vielu uzbūvi un vielu pārvērtībām, raksturojot ķīmisko procesu gaitu. 
Medicīniskās ķīmijas kursa mērķis ir padziļināt izpratni par vielu daudzveidību, to pārvērtību 
norises likumsakarībām, pilnveidojot mūsdienīgu priekšstatu veidošanu par dzīvības procesu 
vieliskajiem pamatiem cilvēka organismā, ietverot vielmaiņas procesus un cilvēka ķermeņa vie-
lisko uzbūvi, kā arī tā funkcionēšanu. Mācību līdzeklis ir domāts kā atbalsta punkts studiju sā-
kumā.

UDK	 54(075.8)+543(075.8)+612.015(075.8)

57  Bioloģijas zinātnes kopumā

Kopkataloga Id: 000942852
FEBS3+ conference of Latvian, Lithuanian and Estonian Biochemical So-
cieties (2019 : Rīga, Latvija). FEBS3+ conference of Latvian, Lithuanian and 
Estonian Biochemical Societies : abstract book : Riga, Latvia, 17-19 June 2019 / 
layout: Andra Liepiņa ; conference was organized by Latvian Biochemical So-
ciety. — [Rīga] : University of Latvia Press, 2019. — 111 lpp. ; 21 cm. — Nosaukumā: 
FEBS=Federation of European Biochemical Societies. — Bibliogrāfija atsevišķu 
tēžu beigās. — ISBN 978-9934-18-450-5 (brošēts).
UDK	 577.1(474)(062)

Kopkataloga Id: 000942361
Pauli, Gunter. The Desert Witch = Tuksneša ragana / Gunter Pauli ; mākslinie-
ce Katerina Baha ; redaktors Guntis Kalns ; tulkojums: Lilija Berzinska. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2019]. — 39 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — (Gunter’s Fab-
les). — Ziņas par autoriem: 38.-39. lpp. — Virstitulā: To never stop dreaming = 
Nekad nebeidz sapņot! — Teksts paralēli angļu un latviešu valodā, tulkots no an-
gļu valodas. — ISBN 978-9934-0-7914-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mācību pasaka divās valodās 5-8 gadus veciem bērniem, viņu skolotājiem 
un vecākiem. Grāmatā bērni kopā ar peli un viņas tēvoci uzzinās, ka tuksnesī ir augi, kā velvīčija 
iegūst ūdeni, kā iespējams izdzīvot svelmainā tuksnesī, kā saglabāt pašsavaldību un neaizvainot 
sarunu biedru, un iemācīsies runāt par emocijām un dabu gan latviešu, gan angļu valodā. Pie-
augušie var izmantot šo pasaku kā materiālu un iedvesmas avotu, stāstot bērniem par dabu un 
mācot savstarpējo saskarsmi. Grāmatas saturs atbilst kompetenču pieejai izglītībā.

UDK	 574.4(252.33)(07.053.2)+581.9(252.33)(07.053.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000937553
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000942555
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000942852
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000942361
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58  Botānika

Kopkataloga Id: 000943053
Kusiņa, Maruta. Savvaļas ziedi Latvijas gadalaikos / Maruta Kusiņa ; redakto-
re Dzintra Stelpa ; grāmatas dizaina autore Gunta Plotka ; vāka dizaina autore 
Ilze Isaka ; fotogrāfijas: Maruta Kusiņa, Eduards Groševs. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2019]. — 80 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Rādītājs: 78.-80. lpp. — ISBN 978-9934-
0-8118-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Maruta Kusiņa, bioloģe, dabai veltītu izdevumu un mācību grāmatu autore, 
ir aizrautīga dabas pētniece un fotogrāfe. Viņas kaislība ir savvaļas puķes. Šajā grāmatā augi sa-
kārtoti to ziedēšanas secībā. Autore aprakstījusi gan populārus ziedaugus, gan mazāk pazīstamas 
augu grupas — purvu un krastmalu augus, graudzāles, čemurziežus un skaistās, aizsargājamās 
orhideju dzimtas sugas. Parādītas līdzīgo sugu atšķirības, kas arī nespeciālistam palīdzēs tās 
vieglāk atpazīt. Grāmatā ir informācija par augu izmantošanu ārstniecībā un citām to pielieto-
šanas iespējām.

UDK	 582.5/.9(474.3)(035)+581.46(474.3)(035)

59  Zooloģija

Kopkataloga Id: 000942997
Skēne, Rona. LEGO Dzīvnieku atlants : atklāj pasaules dzīvniekus un sāc tos 
būvēt! / sarakstījusi Rona Skēne ; no angļu valodas tulkojusi Elga Rusmane ; 
tulkojuma redaktors Gints Tenbergs. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 77 lpp. : 
ilustrācijas ; 28 cm + LEGO kauliņi. — (A Dorling Kindersley book). — Rādītājs: 
[76.]-77. lpp. — Oriģinālnosaukums: LEGO Animal Atlas. — ISBN 978-9934-0-
8003-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Atklāj pasaules dzīvniekus, būvējot LEGO! Lasi par visiem kontinentiem un 
to, kādi pārsteidzoši dzīvnieki dzīvo uz mūsu planētas. Gūsti iedvesmu no vairāk nekā 100 LEGO 
modeļiem dzīvnieku būvēšanai — no tīģera līdz bruņurupucim un no kamieļa līdz hameleonam. 
Izmanto grāmatā sniegtos padomus, lai radītu pats savus LEGO dzīvniekus! Grāmatai pievienotas 
detaļas četru LEGO dzīvnieku būvēšanai.

UDK	 59(02.053.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000943053
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000942997


Latvijas jaunākās grāmatas 2019 Nr. 14, 16.–31. jūlijs

13

6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61  Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 000943507
Baltiņa, Dace. Diagnoze vēzis : kā saprast slimību un tās ārstēšanu / Dace Bal-
tiņa ; mākslinieks Modris Brasliņš ; literārā redaktore Regīna Jozauska. — [Ba-
bīte] : Dzīvības koks, 2019. — 302, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-19-873-1 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā apkopotas dažādos laikos tapušas un papildinātas autores pārdo-
mas par onkoloģiju kopumā — kā slimība ietekmē mūsu ikdienu un kā labāk tikt galā ar bieži 
mulsinošām un biedējošām situācijām. Onkoloģija savā ziņā ir vārda mākslas disciplīna. Taisnī-
gums bez žēlsirdības ir nežēlība, bet žēlsirdība bez taisnīguma ir liekulība. Tādēļ šī grāmata tapa, 
jo reizēm vieglāk iz izlasīt, nekā pateikt vai uzklausīt.

UDK	 616-006.6

Kopkataloga Id: 000943517
Jansone, Ilze. Saule, kaļķis, fosfors un D vitamīns : rahīts, plakanā pēda, skolioze, 
osteoporoze, līkas kājas, parodontoze, kariess / Ilze Jansone. — [Rīga] : [Ilze Jan-
sone], [2019]. — 48 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — (Dziednieces pieredze). — ISBN 
978-9934-583-13-1 (brošēts) ; ISBN 9789934853131 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Saulei ir liela nozīme — īpaši pie locītavu un muguru vainām, pie kaulu, 
skrimšļu un deformētu locekļu atjaunošanas, pie sliktas ādas un matiem, plaušu vainu gaidīju-
mos, pie izkaisītās sklerozes u.c. smagām saslimšanām. Smagos gadījumos ir pilnīgi nepiecieša-
mas Saules vannas un pat ierakšanās jūrmalas smiltīs. Saule, ūdens, vējš un Zeme. Daba dziedē!

UDK	 615.89+615.32-053.2+615.831

Kopkataloga Id: 000934770
Knowledge for Use in Practice (2019 : Rīga, Latvija). Rīga Stradiņš University 
International Conference on Medical and Health Care Sciences „Knowledge for 
Use in Practice” : 1-3 April 2019, Riga, Latvia : abstracts. — Rīga : Rīga Stradiņš 
University, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (xlvii, 764 lp., PDF) ; 4,58 MB. — Resursā 
uzrādīts iepriekšējā izdevuma ISBN. — Personu rādītājs: 748.-764. lp. — ISBN 
9789934563294 (kļūda).
UDK	 61(062)

Kopkataloga Id: 000942559
Pastars, Kalvis. Primāras mutes dobuma rekonstrukcijas ar mikrovaskulāriem 
lēveriem pacientiem ar mutes vēzi vēlīnās stadijās, ietekme uz pacientu dzīvildzi 
un dzīves kvalitāti : promocijas darba kopsavilkums medicīnas doktora zinātnis-
kā grāda iegūšanai, specialitāte — plastikas ķirurģija / Kalvis Pastars ; darba zi-
nātniskais vadītājs Dr.habil.med. Andrejs Skaģers ; oficiālie recenzenti: Dr.med. 
Jānis Eglītis, Dr.habil.med. Ričardas Kubilius, Dr.med. Ingrīda Čēma ; Rīgas Stradi-
ņa universitāte. — Rīga : [Rīgas Stradiņa universitāte], 2019. — 63 lpp. : diagram-
mas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 57.-62. lpp.
UDK	 616.31-089.844(043)

Kopkataloga Id: 000942557
Pastars, Kalvis. Primāras mutes dobuma rekonstrukcijas ar mikrovaskulāriem 
lēveriem pacientiem ar mutes vēzi vēlīnās stadijās, ietekme uz pacientu dzīvil-
dzi un dzīves kvalitāti : promocijas darbs medicīnas doktora zinātniskā grāda 
iegūšanai, specialitāte — plastikas ķirurģija / Kalvis Pastars ; darba zinātniskais 
vadītājs Dr.habil.med. Andrejs Skaģers ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : 
[Rīgas Stradiņa universitāte], 2019. — 114 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
30 cm. — Bibliogrāfija: 103.-112. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu 
valodā.
UDK	 616.31-089.844(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000943507
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000943517
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000934770
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000942559
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000942557
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Kopkataloga Id: 000942558
Pastars, Kalvis. Primary Oral Reconstructions With Microvascular Flaps in 
Patients With Oral Cancer in Advanced Stages, Impact on Survival and Quality 
of Life of Patients : summary of the doctoral thesis for obtaining the degree of 
a doctor of medicine, speciality — plastic surgery / Kalvis Pastars ; scientific 
supervisor Dr.habil.med. Andrejs Skaģers ; official reviewers: Dr.med. Jānis Eglī-
tis, Dr.habil.med. Ričardas Kubilius, Dr.med. Ingrīda Čēma ; Rīgas Stradiņa uni-
versitāte. — Riga : [Rīgas Stradiņa universitāte], 2019. — 64 lpp. : diagrammas, 
tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 58.-63. lpp. 
UDK	 616.31-089.844(043)

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

Kopkataloga Id: 000940707
Nanostructured Composite Materials for Energy Storage and Conversion : col-
lection of articles = Nanostrukturēti kompozītmateriāli enerģijas uzkrāšanai un 
pārveidošanai : rakstu krājums / sastādītājs Jānis Kleperis ; recenzenti: Dr.habil. 
Yuriy A. Maletin, Dr.habil. Artūrs Medvids, Dr. Anatolijs Šarakovskis ; angļu valo-
das redaktore Andra Damberga ; latviešu valodas redaktore Ruta Puriņa. — Rīga: 
LU Akadēmiskais apgāds, 2019. — 157 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti ; 
24 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts angļu valodā, kopsavilkums arī 
latviešu valodā, rakstu nosaukumi paralēli angļu un latviešu valodā. — ISBN 978-
9934-18-411-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā aprakstīti nanostrukturēti kompozītmateriāli, kuru fizikāli ķīmis-
kās īpašības ir viegli mainīt vēlamajā virzienā, un tāpēc tie ir nozīmīgi dažādiem tehnoloģiskiem 
risinājumiem. Apskatīto materiālu pētījumu rezultāti ļaus uzlabot elektrodus superkondensato-
riem, daudzkārt uzlādējamām baterijām un mikroorganismu degšūnām, kā arī sniegs risināju-
mus tāda enerģijas nesēja kā ūdeņradis uzglabāšanai.

UDK	 620.2-032.3-022.532(082)+621.3.036.61-032.3(082)+662.769.2(082)

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

Kopkataloga Id: 000942855
Ljungdāls, Gunārs. Ķegums — lielais neatkarīgās Latvijas projekts / Gunārs 
Ljungdāls = Kegums — the grand project of independent Latvia / Gunnar Ljung-
dahl. — [Rīga] : Stockholm School of Economics in Riga, 2018. — 94 lpp. : ilustrā-
cijas, portrets ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 87.-94. lpp. — Teksts paralēli latviešu un 
angļu valodā. — ISBN 978-9984-822-39-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ķeguma hidroelektrostacija (HES) ir uzskatāma par Latvijas enerģētikas 
aizsākumu. Ķeguma HES pirmo pamatakmeni lika 1936. gada 22. maijā. Darbs līdz pirmā hid-
roagregāta iedarbināšanai ilga aptuveni trīs gadus. Projektu izstrādāja zviedru inženieri, darbus 
veica gan skandināvu speciālisti, gan vietējie cilvēki. Grāmata palīdz atklāt Latvijas un Zviedrijas 
starptautiskās ekonomiskās sadarbības vēstures lappuses un savstarpējo komunikāciju.

UDK	 621.311.21(474.3)(091)+621.311.21(474.3)(091)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000942558
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000940707
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000942855
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Kopkataloga Id: 000943027
Nezūdošās vērtības : VEF — 100 / redkolēģija: Ivars Bražis (priekšsēdētājs), 
Dr.sc.ing. Oļģerts Belmanis, Dr.oec. Juris Binde (zinātniskais redaktors), Dr.sc.ing. 
Andris Ozols ; zinātniskie recenzenti: Dr.oec. Laimdota Straujuma, Dr.hist. Gatis 
Krūmiņš ; Aijas Andžānes vāka noformējums ; redaktore Alīna Melngaile ; autori: 
Oļģerts Belmanis, Juris Binde, Ivars Bražis, Ingmārs Ķiecis, Kirovs Lipmans, Jā-
zeps Ločmelis, Andris Ozols, Aleksandrs Tīpainis. — Rīga : Latvijas Mediji, [2019].

1. grāmata. — 536 lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 
24 cm. — Personu rādītājs: 532.-535. lpp. — Bibliogrāfija atsevišķu nodaļu bei-
gās. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-
15-624-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā apkopotas unikālas liecības par vienu no spilgtākajiem Latvijas rūp-
niecības uzņēmumiem — VEF. Tā ir interesanta lasāmviela ne tikai tiem, kurus interesē tehnisko 
zinātņu vēsture, bet arī visiem, kurus saista konkrētu laikmetu liecības, kas ir papildinātas ar 
emocionāliem cilvēkstāstiem un dažādu notikumu krāšņiem atainojumiem. Šajā grāmatā iekļauti 
teksti no VEF pirmā direktora Aleksandra Tīpaiņa sarakstītā un nepublicētā manuskripta un Jā-
zepa Ločmeļa darba „VEF — mans liktenis”.

UDK	 621.3(474.362.2)(091)(082)

Kopkataloga Id: 000943031
Nezūdošās vērtības : VEF — 100 / redkolēģija: Ivars Bražis (priekšsēdētājs), 
Dr.sc.ing. Oļģerts Belmanis, Dr.oec. Juris Binde (zinātniskais redaktors), Dr.sc.
ing. Andris Ozols ; zinātniskie recenzenti: Dr.oec. Laimdota Straujuma, Dr.hist. 
Gatis Krūmiņš ; Aijas Andžānes vāka noformējums ; redaktore Alīna Melngaile ; 
autori: Gunārs Freibergs, Elita Veidemane, Ivars Bražis, Dainis Dandēns, Gunārs 
Dekšenieks, Dainis Īvāns, Ženija Katkovska, Arnis Lācis, Edvīns Šteinbergs, Zanda 
Zībiņa. — Rīga : Latvijas Mediji, [2019].

2. grāmata. — 654 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 24 cm. — Izde-
vumā ietverta Rutas Bīlandes un Māras Zālītes dzeja un Ēvalda Valtera „Dzīvi 
mīlot” teksta citējumi. — Personu rādītājs: 642.-651. lpp. — Bibliogrāfija atse-
višķu nodaļu beigās. — ISBN 978-9934-15-626-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā apkopotas unikālas liecības par vienu no spilgtākajiem Latvijas rūp-
niecības uzņēmumiem — VEF. Tā ir interesanta lasāmviela ne tikai tiem, kurus interesē tehnisko 
zinātņu vēsture, bet arī visiem, kurus saista konkrētu laikmetu liecības, kas ir papildinātas ar 
emocionāliem cilvēkstāstiem un dažādu notikumu krāšņiem atainojumiem. Šajā grāmatā iekļauti 
teksti no Gunāra Freiberga darba „Jaunās tehnoloģijas ceha KB un SKTB” un Elitas Veidemanes 
raksts „Gunārs Astra: „Šis laiks izgaisīs kā ļauns murgs””.

UDK	 621.3(474.362.2)(091)(082)+7.077(474.362.2)(082)

658  Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība.  
Tirdzniecības organizācija

Kopkataloga Id: 000942935
Braiena, Lara. Uzņēmējdarbība iesācējiem / Lara Braiena un Roza Hola ; ilustra-
tors Kelans Stovers ; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže ; redaktore Daina 
Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 127 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Rādītājs: 
125.-127. lpp. — Oriģinālnosaukums: Business for Beginners. — ISBN 978-9934-
0-8045-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kā uzsākt uzņēmējdarbību? Kāpēc daļa uzņēmumu bankrotē? Kas jāzina par 
nodokļiem? Kā iekļauties tirgū? Kā kļūt par miljardieri? Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem 
atbildes radīsi jaunajā ar piemēriem un ilustrācijām bagātajā izdevumā „Uzņēmējdarbība iesā-
cējiem”. Atklāj, kādas pamazināšanas nepieciešamas, lai dibinātu savu uzņēmumu! Noskaidro, 
kā rast ideju uzņēmumam, kā apsteigt konkurentus un rīkoties ar naudu! Uzzini, kā uzņēmumi 
iekļaujas pasaulē: lasi par piesārņojumu, vispasaules piegādes ķēdēm, procentu likmēm un at-
balsta sistēmām!

UDK	 658-053.2

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000943027
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000943031
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000942935
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68  Gatavu vai samontētu preču rūpniecība, amati un arodi

Kopkataloga Id: 000942369
Smeltere, Asnate. Piecdesmit gadi Rīgas Modē / Asnate Smeltere ; māksliniece 
Inta Sarkane ; literārā redaktore Antra Bula ; foto: Māra Brašmane, Jānis Deinats, 
Dmitrijs Dubinskis [un vēl 13 fotogrāfi]. — Rīga : Neputns, [2019]. — 269, [2] lpp. : 
ilustrācijas, portreti ; 31 cm. — ISBN 978-9934-565-69-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Piecdesmit gadi Rīgas modē” nav visaptveroša Latvijas modes vēsture — tas 
ir personisks atmiņu stāsts. Un tomēr grāmata vienlaikus ir arī nozīmīga vēsturiska liecība par 
modi kā neatņemamu Latvijas kultūras daļu. Grāmata ir Asnātes Smelteres atmiņu un pārdomu 
stāsts par viņas ilgo un veiksmīgo ceļu modes industrijā, kas aizsākās jau 20. gadsimta 60. gados 
ar modeles gaitām tolaik visā Padomju Savienībā plaši pazīstamajā Rīgas Modeļu namā un žur-
nālā „Rīgas Modes”. Galvenais impulss rakstīt šādu grāmatu bijis vēlēšanās fiksēt to, kas, šķiet, 
pazūd.

UDK	 687.01(474.362.2)(092)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000942369


Latvijas jaunākās grāmatas 2019 Nr. 14, 16.–31. jūlijs

17

7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Kopkataloga Id: 000942904
Skaņai vajag mākslu (2015 : Rīga, Latvija). Skaņai vajag mākslu : izstāžu sē-
rija MVT Vasara Mājā, 9.06.-20.09.2015. / teksts: Elīna Sproģe, Katrīna Jaunupe, 
Lāsma Goba ; grafikas dizains: Miķelis Mūrnieks ; fotogrāfs Andrejs Strokins ; ie-
vads: Jānis Zuzāns. — [Rīga] : Mākslai vajag telpu, 2018. — 76 lpp. : ilustrācijas ; 
24 cm. — ISBN 978-9934-8566-2-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Fonds „Mākslai vajag telpu” savā Vasaras mājā šogad izvērsis līdz šim nebi-
jušu projektu „Skaņai vajag mākslu”. Tā pamatā ir ļoti radoša mākslinieku un mūziķu sadarbība. 
Populāri mūziķi iedvesmojas no kāda mākslas darba, pēc tā motīviem rada muzikālu kompozīci-
ju, un gala rezultātā no šī materiāla top izstāde.

UDK	 7.038(474.3)(083.824)+7.071.1(474.3)(047.53)+7.078(474.3)

71  Teritoriālā plānošana. Reģionālā, pilsētbūvnieciskā  
un lauku plānošana. Ainavas, parki, dārzi

Kopkataloga Id: 000939015
Grietēna, Aija. Ainavu telpas un iekštelpas mijiedarbe Latvijas izglītības un 
mākslas ēku arhitektūrā = Interaction of Landscape Space and Indoors in Archi-
tecture of Education and Art Buildings in Latvia : promocijas darbs arhitektūras 
doktora (Dr.arch.) zinātniskā grāda iegūšanai arhitektūras nozares ainavu arhi-
tektūras apakšnozarē / Aija Grietēna ; promocijas darba vadītāja Dr.arch. Aija 
Ziemeļniece ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Vides un būvzinātņu fakul-
tāte. Ainavu arhitektūras un plānošanas katedra. — Jelgava : [izgatavotājs nav 
zināms], 2019. — 152 lp., 25 nenumurētas lp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, 
tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 141.-152. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija 
arī angļu un krievu valodā.
UDK	 712:747(474.3)(043)+727.012.22(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000938855
Grietēna, Aija. Ainavu telpas un iekštelpas mijiedarbe Latvijas izglītības un 
mākslas ēku arhitektūrā : promocijas darba kopsavilkums Dr.arch. zinātniskā 
grāda iegūšanai = Interaction of Landscape Space and Indoors in Architecture 
of Education and Art Buildings in Latvia : summary of doctoral thesis for the 
scientific degree of Dr.arch. / Aija Grietēna ; promocijas darba zinātniskā vadī-
tāja Dr.arch. Aija Ziemeļniece ; oficiālie recenzenti: Elke Mertens, Kestutis Zalec-
kis, Kadri Maikov ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Vides un būvzinātņu 
fakultāte. — Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2019. — 98 lpp., 
2 nenumurētas salocītas lp. ielīmes : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 87.-98. lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
UDK	 712:747(474.3)(043)+727.012.22(474.3)(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000942904
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000939015
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938855
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75  Glezniecība

Kopkataloga Id: 000942181
Klēbahs, Henrijs. Pasaules malā : Henrija Klēbaha gleznu izstāde sadarbībā ar 
Artūru Arni un Lieni Mackus, 16.02.-31.09. 2019 = On the Edge of the World : pain-
tings by Henrijs Klēbahs in collaboration with Artūrs Arnis and Liene Mackus, 
16.02.-31.09. 2019 / izstādes kuratore, sastādītāja un tekstu autore Šelda Puķī-
te ; dizains: Aksels Bruks ; tulkotāja Sabīne Ozola. — Rīga : Latvijas Nacionālais 
mākslas muzejs, 2019. — 47 lpp. : ilustrācijas ; 21×21 cm. — Teksts paralēli latvie-
šu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-538-29-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Henrijs Klēbahs ir pazīstams kā pilsētu, lauku un skarbo ziemeļu ainavu glez-
notājs, kuru visa mūža garumā nodarbināja jaunu motīvu un noskaņu meklējumi. Eksperimen-
tējot ar visdažādākajiem materiāliem, izteiksmes līdzekļiem, rakursiem un formu, mākslinieku 
pavadīja nenogurstoša vēlme jaunatrasto nemitīgi pārradīt, nereti mērķa sasniegšanai ziedojot 
darbu stilistisko viengabalainību.

UDK	 75.071.1(474.3)(083.824)

792  Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski uzvedumi

Kopkataloga Id: 000942620
Gunārs Zemgals uz un aiz skatuves / sastādītājas: Daiga Brinkmane, Ingrīda 
Burāne, Rita Melnace ; māksliniece Daiga Brinkmane ; fotogrāfi: Imants Urtāns, 
Lauma Kalniņa ; literārā redaktore Gundega Saulīte. — Rīga : Vesta-LK, [2019]. — 
230 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 27 cm. — (Laika grāmata). — ISBN 978-
9934-511-54-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Apjomīgais un vizuāli bagātais izdevums stāsta par vienu no Latvijas izci-
lākajiem skatuves scenogrāfiem Gunāru Zemgalu (1934-2018), kurš Nacionālajā teātrī strādāja 
vairāk nekā 50 gadus kā teātra galvenais mākslinieks. Grāmatā atainota mākslinieka darbības 
daudzveidība, reproducēti plakāti, skatuves maketi, scenogrāfijas skices, darba uzmetumi, kas at-
aino vairāku nozīmīgu iestudējumu tapšanu. Par Gunāru Zemgalu grāmatā izsakās viņa līdzgait-
nieki — režisori, aktieri, uzveduma daļas darbinieki. Svarīga vieta arī paša mākslinieka atziņām 
par scenogrāfa darbu un atmiņām par gaitām Jaņa Rozentāla mākslas skolā.

UDK	 792.021.071.1(474.3)+75.054.071.1(474.3)+792.021(474.3)

Kopkataloga Id: 000943036
Kārkliņa, Inta. Labdien un sveiki! Alfrēds Jaunušans : monologs ar komentā-
riem / Inta Kārkliņa ; māksliniece Nataļja Kugajevska ; atbildīgā redaktore Renā-
te Neimane ; literārā redaktore Biruta Jēgere. — Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. — 
335 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 23 cm. — Bibliogrāfija: 335. lpp. un zemsvītras 
piezīmēs. — ISBN 978-9934-15-609-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Intas Kārkliņas grāmata ir Alfrēda Jaunušana dzīvesstāsts, kas atklāj viņa 
radošā mūža gājumu (no bērnības sapņa īstenošanas līdz spožai atzinībai teātrī), ne uz brīdi ne-
aizmirstot par cilvēku uz skatuves un cilvēku zālē un diendienā sev uzdodot jautājumu: „Vai tas, 
ko daru, un tas, kā dēļ visu mūžu dzīvoju, kādam ir vajadzīgs?”. Lielu daļu grāmatas veido paša 
Alfrēda Jaunušana monologs, kurā viņš atskatās uz savu veikumu teātrī, runā par smago galvenā 
režisora nastu divu gadu desmitu garumā, izvērtē savus režijas un pedagoģijas principus un min 
daudzus savus dzīves faktus, kas iepriekš nav publicēti — pirmo reizi tik plaši tiek atklāta arī viņa 
bērnība, skolas gadi, Otrajā pasaules karā pārdzīvotais.

UDK	 792.071.2.028(474.3)+792.071.2.027(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000942181
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000942620
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000943036
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8  VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

Kopkataloga Id: 000942849
Antiquitas Viva: Studia Classica / sastādītājas: Ilona Gorņeva, Ilze Rūmniece ; 
redakcijas kolēģija: Gita Bērziņa, Brigita Cīrule, Ilona Gorņeva, Andra Kalnača, 
Vita Paparinska, Ilze Rūmniece ; latviešu valodas tekstu literārā redaktore Ruta 
Puriņa ; angļu valodas tekstu redaktore Andra Damberga ; mākslinieks Andris 
Nikolajevs ; priekšvārds: Ilze Rūmniece ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zi-
nātņu fakultāte. Klasiskās filoloģijas nodaļa. Hellēnistikas centrs. Latīniskā kul-
tūrmantojuma centrs. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2019].

5. [krājums]. — 309 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 22 cm. — Ziņas par autoriem: 
306.-307. lpp. — No sengrieķu valodas tulkojušas Daiga Lapāne un Ilze Rūm-
niece. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latvie-
šu un angļu valodā, dzejas tulkojumi no sengrieķu valodas. — ISBN 978-9934-
18-422-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Piektais „Antiquitas Viva” krājums atgādina un apliecina, ka antīkā senatne 
dzīvo. Tās zīmes ir šeit un tagad — vārdos, tekstos, tēlos un pētījumos — atliek vien ieraudzīt. 
Tās liek piesaukt saknes, lepoties ar mūsu akadēmiskajiem tēviem, kas, zinot klasiskās vērtības, 
veidoja gan mūsu valstisko apziņu, gan pirmo Universitāti.

UDK	 80’02(=124/=14)(082)

81  Valodniecība un valodas

Kopkataloga Id: 000936802
Ekareva, I. L. Workbook on the History of Great Britain in English : Early Period 
(From Prehistoric Times to the Norman Conquest of 1066) : workbook / Ekareva 
I.L., Runova E.A., Gavrilova E.A. — Riga : Scientific World, 2019. — 1 tiešsaistes re-
surss (92 lp., PDF) : ilustrācijas ; 3,40 MB. — Teksts angļu valodā, pielikumā teksts 
krievu valodā. — ISBN 978-9934-8833-1-6 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Šī grāmata ir lingvistikas un kultūras rokasgrāmata, kas iepazīstina studen-
tus ar vēsturiskajiem faktiem un dažādiem dzīves aspektiem Lielbritānijā — tās vēstures sākum-
posmā no aizvēsturiskajiem laikiem līdz Normana uzvarai 1066. gadā.

UDK	 811.111’243:94(410)(076)

Kopkataloga Id: 000942844
Korejiešu valoda latviešiem / galvenais redaktors Čojs Gvondžins ; redkolēģija: 
Ju Džisuk, Lī Unhje, So Džinsoks ; tulkojušas: Līga Tarvide, Ildze Šķestere, Inese 
Babre ; ilustrāciju autore Aleksandra Šaronova ; literārā redaktore Gita Bērziņa ; 
vāka noformējums: Ieva Tiltiņa. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2019.

2. — 259 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm + 1 CD. — Nosaukums korejiešu 
valodā: 한국어 2 = Hangugeo 2. — Grāmata sastādīta LU Korejas studiju cen-
trā. — Ietver latviešu-korejiešu un korejiešu-latviešu vārdu indeksu: 247.-
259. lpp. — Teksts latviešu un korejiešu valodā, daļa teksta titullapas otrā 
pusē paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-406-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir turpinājums 2017. gadā izdotajai korejiešu valodas pašmācību 
grāmatai „Korejiešu valoda latviešiem 1”. Tā atvieglo mācību procesu tiem jauniešiem, kas uz-
sākuši korejiešu valodas apguvi Latvijas Universitātes Āzijas studiju programmā, kā arī sniedz 
iespēju ikvienam Latvijas iedzīvotājam, neatkarīgi no dzīvesvietas un pieejas mācību kursiem, 
pašmācību ceļā apgūt korejiešu valodu.

UDK	 811.531’243(075.4)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000942849
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000936802
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000942844
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Kopkataloga Id: 000938024
Language for International Communication (4 : 2019 : Rīga, Latvija). Lan-
guage for International Communication: Linking Interdisciplinary Perspectives 
on Cultural, Professional and Scientific Capacity Building : 4th International 
Symposium, April 11-12, 2019 Riga, Latvia : book of abstracts / editor-in-chief 
Dr.philol. Indra Karapetjana ; managing editors: Dr.paed. Monta Farneste, Dr.phi-
lol. Laura Karpinska ; University of Latvia. Faculty of Humanities. Department 
of English Studies, Centre for Applied Linguistics, Department of Romance Stu-
dies. — [Rīga] : University of Latvia, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (73 lp., PDF) ; 
2,51 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Teksts angļu, franču un 
spāņu valodā. — ISBN 9789934184192 (kļūda).
UDK	 81’1(062)

Kopkataloga Id: 000942689
Šinkus, Tatjana. Transformatīvā mācīšanās profesionālās angļu valodas kompe-
tences attīstībai uzņēmējdarbības vadības studijās : promocijas darba kopsavil-
kums pedagoģijas doktora (Dr.paed.) zinātniskā grāda iegūšanai / Tatjana Šin-
kus ; darba zinātniskā vadītāja Dr.paed. Baiba Briede ; darba recenzenti: Dr.paed. 
Ineta Lūka, Dr.paed. Astrīda Skrinda, Dr.paed. Vija Dišlere ; Latvijas Lauksaimnie-
cības universitāte. Tehniskā fakultāte. Izglītības un mājsaimniecības institūts = 
Transformative Learning for Professional English Language Competence Deve-
lopment in Business Administration Studies : summary of doctoral thesis for 
the scientific degree of Dr.paed. / Tatjana Šinkus ; scientific supervisor Dr.paed. 
Baiba Briede ; reviewers: Dr.paed. Ineta Lūka, Dr.paed. Astrīda Skrinda, Dr.pa-
ed. Vija Dišlere ; Latvian University of Life Sciences and Technologies. Faculty of 
Engineering. Institute of Education and Home Economics. — Jelgava : [Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte], 2019. — 176 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabu-
las ; 21 cm. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, 
vāka noformējums abās valodās.
UDK	 811.111’243:378.147(043)

Kopkataloga Id: 000942691
Šinkus, Tatjana. Transformatīvā mācīšanās profesionālās angļu valodas kom-
petences attīstībai uzņēmējdarbības vadības studijās = Transformative Learning 
for Professional English Language Competence Development in Business Admi-
nistration Studies : promocijas darbs pedagoģijas doktora (Dr.paed.) zinātniskā 
grāda iegūšanai pedagoģijas zinātnes nozarē augstskolas pedagoģijas apakšno-
zarē / Tatjana Šinkus ; promocijas darba vadītāja Dr.paed. Baiba Briede ; Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte. Tehniskā fakultāte. Izglītības un mājsaimniecības 
institūts. — Jelgava : [izgatavotājs nav zināms], 2019. — 166 lp., 40 nenumurē-
tas lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 157.-166. lp. — 
Teksts angļu valodā, anotācija arī latviešu valodā.
UDK	 811.111’243:378.147(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938024
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000942689
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000942691
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Kopkataloga Id: 000942826
Valodu apguve: problēmas un perspektīva : zinātnisko rakstu krājums = Langua-
ge Acquisition: Problems and Perspectives : conference proceedings / atbildīgā 
redaktore Diāna Laiveniece ; redakcijas kolēģija: Zenta Anspoka, Linda Lauze, 
Alīda Samuseviča [un vēl 7 redaktori] ; literārās redaktores: Diāna Laiveniece 
(latviešu valoda), Baiba Kačanova (angļu valoda), Linda Gaile (vācu valoda), Na-
taļja Malašonoka (krievu valoda) ; vāka noformējuma mākslinieks Imants Lie-
piņš ; Liepājas Universitāte. — Liepāja : LiePA, 2019.

XV [15]. — 200 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Redaktori arī: Irina Straz-
diņa, Anna Vulāne, Lilita Zaļkalne u.c. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Raksti 
latviešu, angļu, vācu un krievu valodā, kopsavilkumi angļu un latviešu valodā.

A n o t ā c i j a :  Gadskārtējais Liepājas Universitātes zinātnisko rakstu krājums iznāk piec-
padsmito reizi — šoreiz vairāk pievēršoties svešvalodu (latviešu, lietuviešu, franču, angļu, krie-
vu) apguves jautājumiem, kā arī dažādiem ar valodu apguvi saistītiem aspektiem — humoram, 
starpdisciplinaritātei, konceptoloģijai, kritiskumam un pilsoniskai līdzdalībai. Krājumā apkopoti 
raksti, kuru pamatā ir Liepājas Universitātes 15. starptautiskajā zinātniskajā konferencē (2018. 
gada 11. maijā) nolasītie referāti.

UDK	 81’243(062)+811.174’243(062)

821  Daiļliteratūra

821.111  Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 000943601
Eljota, Ketrina. Trakā vasara : romāns / Ketrina Eljota ; no angļu valodas tul-
kojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. — 
Rīga : Kontinents, [2019]. — 463 lpp. ; 21 cm. — (Pasaules bestsellers). — Oriģi-
nālnosaukums: A Cornish Summer. — ISBN 978-9984-35-950-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kad Floras bijušā vīra vecāki uzaicina viņu pavadīt vasaru idilliskajā Kor-
nvolā, sieviete piekrīt. Galu galā, būtu tik brīnišķīgi nodoties gleznošanai un smeldzīgām atmi-
ņām par pagātni. Par mīlestību, kas joprojām turpina klusi gruzdēt… Tomēr iecerētās mierpilnās 
brīvdienas ievirzās pavisam trakulīgā gultnē. Darba dēļ Kornvolā palicis arī Floras bijušais vīrs 
Hugo ar savu jauno sievu, un neplānotā vizītē ieradies neciešamais ģimenes draugs Tomijs kopā 
ar savu kārtējo draudzeni. Pamazām vien mājas kļūst par sanošu bišu pūzni, kurā sen apslēptas 
kaislības gluži kā viesuļvētra satricina ikdienu un atklāj gadiem glabātus noslēpumus.

UDK	 821.111-31

Kopkataloga Id: 000942543
Meins, Endrū. Rotaļlietu vīrs : romāns / Endrū Meins ; no angļu valodas tulkoju-
si Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. — Rīga : 
Kontinents, [2019]. — 395 lpp. ; 21 cm. — (Pasaules bestsellers). — Oriģinālno-
saukums: Looking Glass. — ISBN 978-9984-35-949-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pēc tam, kad ir notvēris vieno no bīstamākajām sērijveida slepkavām pa-
saulē, profesors Teo Krejs ir kļuvis par pēdējo cerību tiem, kuru bezvēsts pazudušo tuvinieku 
lietas policija nav spējusi atrisināt. Pie Kreja vēršas kāds izmisis pazuduša zēna tēvs, kuru ignorē 
gan varasiestādes, gan sabiedrība. Lai gan policija lietu ir slēgusi, Krejs piekrīt vēlreiz soli pa 
solim pārlūkot faktus. Viņš sāk pētīt pavedienus, kas likumsargiem nav šķituši nozīmīgi: bērnu 
zīmējumus, kurā attēlots kāds noslēpumains Rotaļlietu vīrs. Pamazām vien Kreja priekšā atklājas 
satricinošu slepkavību algoritms, kurš vēl nebūt nav noslēdzies.

UDK	 821.111-312.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000942826
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000943601
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000942543
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821.111(73)  Amerikāņu literatūra

Kopkataloga Id: 000943315
Kuks, Robins. Leģenda par Parsifālu : Svēto Grālu meklējot / Volframa fon Ešen-
baha episkā poēma Robina Kuka pārstāstā ; no angļu valodas tulkojusi Dzintra 
Porītere. — Rīga : Alis, [2019]. — 183 lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: The 
Legend of Parzival. — ISBN 978-9934-504-37-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Leģenda par Parsifālu ir vairāk nekā tikai stāsts par bruņinieka Svētā Grāla 
meklējumiem. Dodoties ceļā, Parsifāls saskaras ar daudziem un dažādiem pārbaudījumiem, gū-
dams vērtīgas pašatklāsmes. Lai kļūtu par Svētā Grāla cienīgu bruņinieku, viņam jāmācās bru-
ņinieka cienīga uzvedība — ne tikai cīņas māksla, bet arī pazemība, līdzjūtība, pašaizliedzība, 
augstsirdība un izpalīdzība. Šis Volframa fon Ešenbaha 13. gadsimta episkās leģendas pārstāsts, 
kas pielāgots mūsdienu lasītāja sapratnei, ir brīnišķīgs un aizraujošs stāsts par karaļa Artūra 
bruņinieka Parsifāla dzīvi un personības izaugsmi, meklējot Svēto Grālu, kas kā metafora apzīmē 
jauna cilvēka patiesā dzīves ceļa meklējumus.

UDK	 821.111(73)-3

821.112.2  Vācu literatūra

Kopkataloga Id: 000943410
Banšeruss, Jirgens. Izmeklē Kviatkovskis / Jirgens Banšeruss ; Ralfa Bučkova 
ilustrācijas ; no vācu valodas tulkojis Juris Miesnieks ; redaktore Margita Kras-
nā. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. 

Košļeņu sazvērestība. — 86, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Oriģinālnosau-
kums: Ein Fall für Kwiatkowski. Kaugummiverschwörung. — ISBN 978-9934-
0-8213-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kviatkovskis vienmēr ir bijis privātdetektīvs — jau kā bēbītis viņš smilšu 
kastē spēja atrast katru noklīdušo rotaļu klucīti. Viņam allaž ir bijis labs deguns uz tādām lietām. 
Iedvesmai Kviatkovskim ir vajadzīgs piens un košļājamā gumija, turklāt viņš ir iecienījis vienu 
konkrētu marku, jo visas citas garšo kā vecas pazoles. Kādu rītu atklājis, ka košļājamās gumi-
jas paciņa ir tukša, Kviatkovskis dodas uz kiosku, lai papildinātu krājumus. Un te nu izrādās, ka 
košļeņu nav, jo tās dīvainā kārtā no kioska pazūd. Kviatkovski sagaida izaicinājums — jāizdibina 
košļeņu pazušanas noslēpums.

UDK	 821.112.2-93-34

Kopkataloga Id: 000942350
Dāle, Stefānija. Sārtvaidzīte, zemeņu feja / Stefānija Dāle vācu valodas tulkojusi 
Sarmīte Lomovceva ; redaktore Margita Krasnā. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. 

Brīnumainā feju valstība. — 25 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — Ori-
ģinālnosaukums: Erdbeerinchen Erdbeerfee. Erdbeerzauber im Feenland. — 
ISBN 978-9934-0-8212-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Sārtvaidzīte, zemeņu feja, kopā ar savu draugu taurenīti Bibo un mazo feju 
meitenīti Trūdi kāpj gaisa balonā un lido uz zālaino pļavu, lai piedalītos zemeņkonkursā. Un tas 
ir tikai sākums dažādu notikumu virknei… Aizraujošs piedzīvojums — krāšņa bilžu grāmata par 
Sārtvaidzīti, zemeņu feju.

UDK	 821.112.2-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000943315
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000943410
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000942350
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821.113.4  Dāņu literatūra

Kopkataloga Id: 000942936
Adlers-Olsens, Jusi. Selfiji : romāns / Jusi Adlers-Olsens ; no dāņu valodas tulko-
jusi Dace Deniņa ; redaktore Anita Poļakovska. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 
463, [1] lpp. ; 23 cm. — (Zvaigznes detektīvu klubs). — (Q nodaļa / Jusi Adlers-Ol-
sens ; 7). — Oriģinālnosaukums: Selfies. — ISBN 978-9934-0-7876-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Viņas ir jaunas un skaistas, valkā modernas drēbes, stundām ilgi veido ma-
tus, krāsojas un lako nagus, un sapņo kļūt par realitātes šovu zvaigznēm. Un piepeši viņām sāk 
uzglūnēt nāves briesmas, kad viņas kļūst par dadzi acīs kādam nelīdzsvarotam cilvēkam, kas no-
lēmis atbrīvot pasauli no parazītiem. Sākumā lieta nepiesaista Karla Merka uzmanību. Kad viņš 
saņem mājienu par to, ka jaunai slepkavībai ir daudz kopīgu iezīmju ar neatklātu slepkavību 
pirms 12 gadiem, viņam ir vajadzīgs kolēģes Rozes asais prāts. Taču Roze ir saslimusi, viņai spo-
kojas briesmīgi pagātnes pārdzīvojumi, un viņa cīnās, lai izrautos no tumsas, kas draud saslēgties 
ap viņas glabāto noslēpumu. Karls, Asads un Gordons augām dienām strādā, lai atrisinātu plaši 
sazaroto slepkavību mīklu, taču visvairāk enerģijas prasa palīdzība Rozei. Rakdamies aizvien dzi-
ļāk Rozes pagātnē, viņi atskārst, ka noticis noziegums, taču piepeši Roze ir pazudusi…

UDK	 821.113.4-312.4

821.113.5  Norvēģu literatūra

Kopkataloga Id: 000942334
Nesbē, Jū. Nazis / Jū Nesbē ; no norvēģu valodas tulkojis Ilmars Briška ; redakto-
re Iveta Polkmane ; Arņa Kilbloka vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 
495, [1] lpp. ; 23 cm. — (Zvaigznes detektīvu klubs). — Oriģinālnosaukums: 
Kniv. — ISBN 978-9934-0-8305-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Harija Hola līdz šim drūmākā lieta. Viņam šobrīd neklājas viegli — Rākela 
viņu ir pametusi, darbā viņam nākas strādāt ar senām, neatklātām lietām un Sveins Finne, iz-
varotājs un slepkava, ir laukā no cietuma. Tikai Harija dēļ Finne savulaik tika ielikts cietumā, un 
tagad, pēc divpadsmit nosēdētiem gadiem, viņš ir ticis brīvībā un ir gatavs turpināt iesākto. Kad 
Harijs pēc nakts dzeršanas pamostas ar asinīm klātām rokām, nav šaubu: tas ir tikai sākums un 
būs vēl ļaunāk.

UDK	 821.113.5-312.4

821.113.6  Zviedru literatūra

Kopkataloga Id: 000943033
De la Mote, Anderss. Vasaras beigas : romāns / Anderss de la Mote ; no zviedru 
valodas tulkojusi Aija Dvinska ; redaktors Guntis Kalns. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2019]. — 367, [1] lpp. ; 22 cm. — (Zvaigznes detektīvu klubs). — Oriģinālnosau-
kums: Slutet på sommaren. — ISBN 978-9934-0-7410-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kādā 1983. gada vasaras pievakarē no lauku mājām Dienvidzviedrijas līdze-
numos bez vēsts pazūd mazs puisēns. Viss ciems iesaistās bērna meklēšanā, taču viņu atrast 
neizdodas. Minējumi un baumas izplatās ātri, bet nozieguma izmeklēšana noris gausi, un beigās 
lieta tiek slēgta bez atrisinājuma. Pēc divdesmit gadiem pazudušā zēna māsa Veronika vada gru-
pas terapijas sesiju. Tai pievienojas kāds jauns vīrietis, kurš dalās atmiņās par bērna pazušanu. 
Vīrieša stāsts šķiet biedējoši pazīstams un satrauc Veroniku, un viņa nolemj no jauna atgriezties 
dzimtajā novadā, lai atrastu atbildi uz jautājumu, kuru neviens vairs nevēlas dzirdēt. Kas īsti no-
tika tovasar, pirms daudziem gadiem? Tajā vasarā, kurai tā arī vēl nav pienākušas beigas.

UDK	 821.113.6-312.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000942936
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000942334
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000943033
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Kopkataloga Id: 000942344
Tamms, Henriks. Nindzja Timijs un ledus pilsēta / Henriks Tamms [teksts un 
ilustrācijas] ; no zviedru valodas tulkojusi Mudīte Treimane ; redaktore Daina 
Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 165, [3] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — (Nin-
dzja Timijs / Henriks Tamms ; 5). — Oriģinālnosaukums: Ninja Timmy och sta-
den av is. — ISBN 978-9934-0-8243-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Kas patiesībā ir mana mamma?” — tas ir jautājums, par kuru kaķu puika 
Timijs prāto vairāk nekā par kaut ko citu. Mammu meklējot, Timijs un viņa nindzju draudzenes 
Floresa un Mollija savā gaisakuģī dodas uz ledaino Baltzemi. Taču, ieradušies tur, ceļotāji saprot, 
ka nekas nav tā, kā viņi bija iztēlojušies: ūdens ir saindēts, gaiss pilns dūmu, ledus kūst. Nu viņu 
uzdevums vairs nav tikai atrast Timija mammu — draugiem ir arī jāmēģina glābt visu Baltzemi!

UDK	 821.113.6-93-32

821.133.1  Franču literatūra

Kopkataloga Id: 000942343
Sabolo, Monika. Samera : romāns / Monika Sabolo ; no franču valodas tulkojusi 
Vineta Berga ; redaktore Dace Markota. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 222, 
[1] lpp. ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: Summer. — ISBN 978-9934-0-8197-2 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  Kādā vasaras dienā, drīz pēc savas deviņpadsmitās dzimšanas dienas, pazūd 
Samera. Pēdējā aina, ko visi atceras, — jauna, gaišmataina sieviete draiskojas pļavā. Vai viņa izgai-
susi vējā, kokos, ūdenī? Vai varbūt viņa ir kaut kur pavisam citur? Divdesmit četrus gadus vēlāk 
Benžamēnu, kuram tagad ir jau 38 gadi, vēl aizvien vajā atmiņas. Samera iezogas viņa sapņos kā 
gracioza, bet spokaina parādība, atmodinot sen noklusētus ģimenes noslēpumus, jo cik gan ilgi 
kāds spēj sadzīvot ar nakts murgiem… „Samera” ir romantiskākais no Monikas Sabolo līdz šim 
sarakstītajiem darbiem. Tas vienlaikus apbur un kāpina spriedzi, pārņemot lasītājus savā varā.

UDK	 821.133.1-31

821.161.1  Krievu literatūra

Kopkataloga Id: 000943582
Алтухов, Вячеслав. Продолжение любви / Вячеслав Алтухов = Mīlestības 
turpinājums / Vjačeslavs Altuhovs. — Рига : [Vjačeslavs Altuhovs], 2019. — 
158 lpp. : portrets ; 22 cm. — Teksts pārsvarā krievu valodā, daži dzejoļi paralēli 
krievu un latviešu valodā. — ISBN 978-9934-19-771-0 (iesiets).
UDK	 821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 000942456
Журавлёв, Сергей. Лепестки георгин, грохот „фантомов” : лирика, истори-
ческая и социальная поэзия, сатира / Сергей Журавлёв, текст, оформление, 
редактор-издатель. — [Rīga] : Сергей Журавлёв, [2019]. — 24 lpp. ; 22 cm.
UDK	 821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 000942432
Журавлёв, Сергей. Шелест берёз. Сосна на древнем капище : лирика, исто-
рическая и социальная поэзия, сатира / Сергей Журавлёв, текст, оформле-
ние, редактор-издатель. — [Rīga] : Сергей Журавлёв, [2019]. — 28 lpp. : ilus-
trācijas ; 22 cm. — Ziņas par autoru: 26.-27. lpp. 
UDK	 821.161.1-1(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000942344
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000942343
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000943582
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000942456
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000942432
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821.162.1  Poļu literatūra

Kopkataloga Id: 000943740
Ivaškevičs, Jaroslavs. Vilkumuižas jaunkundzes ; Dzeja / Jaroslavs Ivaškevičs ; 
no poļu valodas tulkojusi Ingmāra Balode ; literārā redaktore Cilda Redliha ; māk-
sliniece Anna Aizsilniece. — [Rīga] : Neputns, [2019]. — 125, [2] lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — Oriģinālnosaukums: Panny z Wilka. Poezja. — ISBN 978-9934-565-70-0 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata „Vilkumuižas jaunkundzes. Dzeja” ir literatūras klasiķa Jaroslava 
Ivaškeviča (1894-1980) darbu izlase. Izlasi veido divas daļas. Pirmajā ietverts hrestomātiskākais 
no Ivaškeviča darbiem — poētiskais garstāsts „Vilkumuižas jaunkundzes”, kuru viņš sarakstījis 
1932. gadā Sirakūzās, sava pirmā Itālijas ceļojuma laikā. Tas reiz jau izdots latviski (Irēnas Bir-
zvalkas tulkojumā, 1993), taču, kā grāmatas ievadā norāda Ingmāra Balode, „tulkojumi noveco, 
savukārt nenovecojoši darbi ir pelnījuši jaunas interpretācijas”. Savukārt izlases otrā daļa sniedz 
ieskatu latviešu lasītāju līdz šim mazāk iepazītā Ivaškeviča daiļrades laukā — dzejā, precīzāk — 
vēlīnajos dzejoļos, kas apkopoti zem nosaukuma „Ceļojumu dzeja”.

UDK	 821.162.1-34+821.162.1-1

821.174  Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 000942677
Bolšaitis, Pēteris. Latvijas klusie varoņi / Pēteris Bolšaitis, Agnese Lūse, Anna 
Žīgure. Sirdsapziņas ugunskurs / Elīna Kalniņa ; redaktores: Antra Mieze, Ligita 
Kovtuna ; Daigas Brinkmanes mākslinieciskais noformējums. — [Atkārtots un 
papildināts izdevums]. — Rīga : Vesta-LK, [2019]. — 240 lpp. : faksimili, ilustrā-
cijas, portreti ; 21 cm. — (Laika grāmata). — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 
978-9934-511-60-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pirmā grāmata par līdzcilvēku glābšanas gadījumiem gan padomju, gan na-
cistiskās okupācijas laikā iznāca 2017. gadā. Grāmatā „Latvijas Klusie varoņi. Sirdsapziņas uguns-
kurs” iepriekš apkoptie varoņu stāsti ir papildināti ar sešiem stāstiem no Cēsu ekspozīcijas. Tos 
visus vieno grāmatas pirmā izdevuma autoru paustā un otrā izdevuma līdzautorei, ekspozīcija 
kuratorei Elīnai Kalniņai tuvā atziņa: „Cilvēki toreiz neapzinājās savas rīcības lielumu. Nav zi-
nāms, ka kāds sevi būtu uzskatījis par īpašu varoni un plātījies ar to — viņi vienīgi rīkojās tā, kā 
lika sirdsapziņa”.

UDK	 821.174-94(082)+929(474.3)+94(474.3)”1939/1945”(092)

Kopkataloga Id: 000943365
Briedis, Leons. Vilcene un atraitnis / Leons Briedis ; redaktore Gundega Blum-
berga ; māksliniece Katrīna Vasiļevska. — [Rīga] : Dienas Grāmata, [2019]. — 215, 
[1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-546-85-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Lai atgūtos no zaudējuma, atraitnis viens pats vada laiku Rumānijas Karpa-
tu kalnos un nakšņo pamestā mednieku būdā. Mežonīgajos klaiņojumos viņa vienīgā pavadone 
un sarunu biedrene ir vilcene, kuru viņš dēvē par mežalaņķīti. Meistarīgi savienojot tagadni ar 
pagātni, autors panāk iedarbīgu profānā un sakrālā unisonu. „Nav nekā personiskāka par zāli, 
kokiem, putniem, debesīm.” Cilvēka apziņai metot laika cilpas, arī atmiņas tādas ir. Romāna dina-
miskais un pašironiskais vēstījums ir dziedinošas, barokāli bagātīgas dzimtās valodas, notikumu 
un dažādu kultūru herbārijs, un laiks tajā tapis pagalam vielisks, vīna glāzē ārdās vērsis, dzīve 
versmo, vārds augšāmceļ, mīlestība ir nemirstīga.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 000942857
Enkurs, Ainārs. Iveta / Ainārs Enkurs. — [Rīga] : [Ainārs Sniķeris], 2019. — 
79 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-19-884-7 (brošēts).
UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000943740
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000942677
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000943365
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000942857
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Kopkataloga Id: 000942570
Gaitniece, Lāsma. Par to, ko es tev neteicu : īsi stāsti brīviem mirkļiem / Lāsma 
Gaitniece ; redaktore Gundega Sēja ; māksliniece Zane Neimane. — Rīga : Ves-
ta-LK, 2019. — 200 lpp. : ilustrācijas ; 16×15 cm. — (Laika grāmata). — ISBN 978-
9934-511-61-5 (iesiets).
UDK	 821.174-3

Kopkataloga Id: 000942819
Gaujietis, Ādolfs. Smeldzi nenoliegt / Ādolfs Gaujietis ; redaktore Dzintra Zorge-
vica ; [priekšvārds]: Māris Reinbergs. — Liepāja : LiePA, 2019. — 229 lpp. : port-
rets ; 21 cm. — Vāka noformējumam izmantotas Andras Pelnas gleznas „Miera 
vējos” un „Vijoles dziesma”. — ISBN 978-9934-569-61-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Dzejnieks Ādolfs Gaujietis ir spilgts romantiskā un sentimentālā dzejas stila 
pārstāvis. Viņš ļoti daudzveidīgi pievēršas tādām tēmām kā mīla, daba, ilgas, bēdas, prieks, skum-
jas un daudzām citām dvēseles izjūtām. Neatņemama sastāvdaļa ir dzejnieka latviskais kolorīts, 
kas raksturīgs teju katram autora dzejolim. Krājuma nosaukums „Smeldzi nenoliegt” precīzi un 
tieši ataino autora cilvēcisko būtību.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000943046
Grīnbergs, Andris. Kustinu dzīvi : 60 gadi žurnālista ceļos un neceļos / An dris 
Grīnbergs ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Monika Zīle ; 
Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; iesākumvārdi: Ēriks 
Hānbergs. — Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. — 221, [2] lpp. : faksimili, ilustrācijas, 
portreti ; 21 cm. — ISBN 978-9934-15-618-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā „Kustinu dzīvi” autors caur savas personības prizmu vēsta par žur-
nālista spilgtākajām atklāsmēm laiku lokos, īpašu uzmanību veltot Sēlijai un tās iedzīvotājiem. 
Kas paliek aiz žurnālista mūža? — jautā autors un smiedamies pats arī atbild: „Hektāriem izcirsta 
meža…”. Šī grāmata parāda, ka ne tas vien — arī dziļāka izpratne par rakstīto, nospiedumi savā un 
citu dzīvē un mainīti ļaužu dzīves tecējuma virzieni.

UDK	 821.174-94+070(474.3)(092)

Kopkataloga Id: 000943047
Judina, Dace. Devītais : romāns / Dace Judina, Arturs Nīmanis ; atbildīgā re-
daktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Ilze Brēmane ; Artura Nīmaņa vāka 
mākslinieciskais noformējums. — Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. — 237, [2] lpp. : 
ģenealoģiskā tabula, portreti ; 21 cm. — (Laika stāsti). — Ziņas par autoriem: 
224.-[225.] lpp. — ISBN 978-9934-15-631-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Romāns „Devītais” aizsāk jaunu romānu sēriju „Laika stāsti” — par laiku, 
varu, cilvēkiem un likteņiem. Radošā tandēma sadarbībā tapušajā grāmatā mūsdienu notikumi 
savijas ar pagātnes stāstiem, caur dzimtu likteņiem atgādinot lasītājiem par Latvijai nozīmīgiem 
vēstures notikumiem. Rakstnieki arvien spēcīgāk turpina runāt par karu un personīgo ievaino-
jumu, okupantu politisko sistēmu un padošanos vienaldzībai. Lasītāji aicināti aizdomāties, vai 
šodienas varā ir izlīdzināt pagātni, lai mainītu nākotni?

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 000942806
Rēdmane, Ilga. Noskaņu atspulgi : dzeja / Ilga Rēdmane. — [Ogre] : [Ilga Rēd-
mane], 2019. — 73 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — ISBN 978-9934-8751-1-3 (iesiets).
UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000942570
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000942819
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000943046
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000943047
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000942806
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Kopkataloga Id: 000942902
Šīmanis, Gints. No Daugavgrīvas līdz Ainažiem : Vidzemes jūrmalnieku stās-
ti / sastādītājs Gints Šīmanis. — Salacgrīva : Bibliokuģis „Krišjānis Valdemārs”, 
[2019]. — 179, [10] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — Uz 1. vāka Arvīda Mitrēvi-
ca foto. — ISBN 978-9934-19-862-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Atmiņu krājums „No Daugavgrīvas līdz Ainažiem: Vidzemes jūrmalnieku 
stāsti” tapis Latvijas simtgades zīmē. Tas ir zvejnieku piedzīvojumu caurausts un jūras vēju ap-
pūsts. Kapteiņi Arturs Zēģelis, Igors Lubiņš, Jānis Krūmiņš, mehāniķis Gunārs Nartišs, piekras-
tes zvejnieks Andris Skuja un vīri no Kleinu dzimtas stāsta par tuvās un tālās jūrās redzēto un 
piedzīvoto. Šie Vidzemes jūrmalnieku stāsti mudina mūs tvert dzīvi un būt atbildīgiem par savu 
Tēvzemi.

UDK	 821.174-94(082)+639.2/.3(474.3)

Kopkataloga Id: 000942832
Toropova, Ilona. Piederība : dzeja, proza : Grobiņas ģimnāzijas skolēnu un sko-
lotāju radošie darbi / sastādītāja Ilona Toropova. — Grobiņa : [LiePA], 2019. — 67, 
[1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-569-59-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Katrā no mums ir sava radošā dzirksts, kas laužas pasaulē. Vajadzīgs tikai 
neliels pamudinājums, un rodas dzejolis, pasaka, miniatūra… Latviju veido mūsu domas un dar-
bi, mēs veidojam tās tagadni un liekam pamatus rītdienai. Mēs piederam savai valstij, pilsētai, 
ģimenei, skolai. Par to šajā grāmatā stāsta un attēlo zīmējumos Grobiņas ģimnāzijas skolēni un 
viņu skolotāji.

UDK	 821.174-9(082)

821.511.111  Somu literatūra

Kopkataloga Id: 000943044
Hiekapelto, Kati. Tumsa : detektīvromāns / Kati Hiekapelto ; no somu valodas 
tulkojusi Ingrīda Peldekse ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redakto-
re Elīna Kokareviča ; Induļa Martinsona vāka mākslinieciskais noformējums. — 
Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. — 298 lpp. ; 21 cm. — (Detektīvs). — Oriģinālnosau-
kums: Tumma. — ISBN 978-9934-15-630-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Tumsa” ir starptautiski atzītās somu rakstnieces Kati Hiekapelto trešā grā-
mata par policijas izmeklētāju Annu Feketi. Vai vēlaties kļūt par aizraujošas izmeklēšanas lie-
cinieku? Izbaudīt Balkānu pilsētiņas krāšņo temperamentu? Atklāt noslēpumus un piedzīvot 
nevienu vien pārsteigumu? Anna Fekete atgriežas dzimtajā pilsētiņā un, apstākļu spiesta, uzsāk 
neatkarīgu izmeklēšanu. Atrastie pavedieni aizved negaidītā virzienā. Kā lai atšķetina noziegumu, 
kurš izcēlis gaismā pirms trīsdesmit gadiem notikušu nodevību, kas iznīcinājusi Annas ģimeni?

UDK	 821.511.111-312.4

Kopkataloga Id: 000943039
Hietamies, Eve. Tētis uz pilnu slodzi / Eve Hietamies ; no somu valodas tulkojusi 
Lelde Rozīte ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Lilija Berzins-
ka ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums. — Rīga : Latvijas 
Mediji, [2019]. — 333, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Yösyöttö. — ISBN 
978-9934-15-641-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Romāns par vientuļā tēva Anti un viņa dēla Pāvo pirmajiem gadiem divu 
cilvēku ģimenē. Anti Pasenenam, gaidot sava pirmdzimtā ierašanos pasaulē, bija pilnīgi skaidrs 
ģimenes lomu sadalījums. Viņa sieva Pija paliks mājās ar bērnu, bet viņš pēc atvaļinājuma atgrie-
zīsies darbā ierastajā ikdienas režīmā. Tādēļ brīdī, kad, atdevusi zīdaini tēva rokās, sieviete iekāpj 
taksometrā un pazūd nezināmā virzienā, Anti apjūk — kur lai tas vecis tiek pie tiem akmens 
laikmeta mātes gēniem, ja es jau no paša sākuma esmu radīts, lai medītu mamutus?

UDK	 821.511.111-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000942902
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000942832
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000943044
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000943039
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91  Ģeogrāfija. Zemes un atsevišķu valstu pētīšana. Ceļojumi. 
Reģionālā ģeogrāfija

Kopkataloga Id: 000938032
Latvijas institūts. Rateubia 100 nyeonui iyagi / [redaktore] Ieva Stare ; [teksta 
autores]: Brigita Stroda, Ieva Stare, Paula Prauliņa ; [dizains]: Jānis Birznieks ; 
The Latvian Institute. — Riga : The Latvian Institute, [2018]. — 126 lpp. : ilustrā-
cijas ; 24 cm. — Nosaukums korejiešu valodā: 라트비아 100년의 이야기, lati-
nizēts: Rateubia 100 nyeonui iyagi. — Oriģinālnosaukums: Latvia 100 Snapshot 
Stories. — ISBN 978-9984-736-58-7 (brošēts).
UDK	 913(474.3)

94  Vispārīgā vēsture

Kopkataloga Id: 000942594
Bondarevska, Sandra. Pētersoni Īrijā / Sandra Bondarevska ; vāka mākslinie-
ce, dizainere Santa Siliņa ; redaktore Elīna Rozīte-Bērziņa. — Rīga : Vesta-LK, 
2019. — 159 lpp. : faksimili, ģenealoģiskā tabula, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — 
(Laika grāmata). — Bibliogrāfija: 155.-158. lpp. un rādītājs: 140.-154. lpp. — ISBN 
978-9934-511-57-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Baltic-Ireland žurnālistes un publicistes Sandras Bondarevskas desmit gadu 
pētījums par Pētersonu dzimtas gaitām, sasniegumiem, kā arī devumu mītnes zemei Īrijai un 
dzimtenei Latvijai. Monogrāfijas „Pētersoni Īrijā” pirmā daļa ir veltīta uzņēmējam un izgudrotā-
jam Kārlim Pētersonam, otrā — revolucionāram, Latvijas un Īrijas kūdras nozares attīstītājam 
un uzņēmumu direktoram Konrādam Pētersonam, bet trešā — Kārļa meitai, kustības „Amnesty 
International” dibinātājai Īrijā Izoldei Pētersonei.

UDK	 94(417)(=174)+929.5(=174)

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=000938032
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000942594
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