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0  VISPĀRĪGĀ NODAĻA

004  Datorzinātne un datortehnoloģija. Skaitļošana.  
Datu apstrāde

Kopkataloga Id: 000945824
Dāboliņš, Jānis. Intelektuāla mācību sistēma datorizētās projektēšanas sistēmu 
lietojuma novērtēšanai : promocijas darba kopsavilkums / Jānis Dāboliņš ; zināt-
niskais vadītājs Dr.habil.sc.ing. Jānis Grundspeņķis ; oficiālie recenzenti: Dr.habil.
sc.ing. Jānis Osis, Dr.habil.sc.ing. Valentina Dagienė, Dr.sc.ing. Gatis Vītols ; Rīgas 
Tehniskā universitāte. Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte. Lie-
tišķo datorsistēmu institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 45 lpp. : ilustrā-
cijas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 
42.-45. lpp. — ISBN 978-9934-22-338-9 (brošēts).
UDK	 004.89(043)

Kopkataloga Id: 000945818
Dāboliņš, Jānis. Intelektuāla mācību sistēma datorizētās projektēšanas sistēmu 
lietojuma novērtēšanai : promocijas darbs / Jānis Dāboliņš ; zinātniskais vadītājs 
Dr.habil.sc.ing. Jānis Grundspeņķis ; Rīgas Tehniskā universitāte. Datorzinātnes 
un informācijas tehnoloģijas fakultāte. Lietišķo datorsistēmu institūts. — Rīga : 
RTU Izdevniecība, 2019. — 151 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas 
par autoru: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 128.-141. lpp. — Teksts latviešu valodā, 
anotācijas arī angļu valodā.
UDK	 004.89(043)

Kopkataloga Id: 000945820
Dāboliņš, Jānis. Intelligent Tutoring System for Assessment of Usage of Compu-
ter Aided Design Systems : summary of the doctoral thesis / Jānis Dāboliņš ; scien-
tific supervisor Dr.habil.sc.ing. Jānis Grundspeņķis ; official reviewers: Dr.habil.
sc.ing. Jānis Osis, Dr.habil.sc.ing. Valentina Dagienė, Dr.sc.ing. Gatis Vītols ; Riga 
Technical University. Faculty of Computer Science and Information Technology. 
Institute of Applied Computer Systems. — Rīga : RTU Press, 2019. — 48 lpp. : ilus-
trācijas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 
45.-48. lpp. — ISBN 978-9934-22-336-5 (brošēts).
UDK	 004.89(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945824
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945818
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945820
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005  Pārvaldība. Vadzinības

Kopkataloga Id: 000945553
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums / galvenā redaktore Jeļena 
Titko ; redaktori: Oksana Lentjušenkova, Staņislavs Keišs, Inga Šīna, Vita Zari-
ņa, Larisa Turuševa, Liene Brāle, Inga Brasla, Marina Kamenecka-Usova, Vita 
Stiģe-Škuškovnika, Armands Kalniņš, Kaspars Šteinbergs, Marta Kontiņa, Ivars 
Čivčišs, Olga Čivžele, Jurijs Radionovs, Nataļja Verina ; Ekonomikas un kultūras 
augstskola, Alberta koledža. — Riga : Ekonomikas un kultūras augstskola, 2018.

2018, Sējums 2, Personāla vadība. — 114 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabu-
las ; 30 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās.

A n o t ā c i j a :  Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājumā ir iekļauti Ekonomikas un 
kultūras augstskolas un Alberta koledžas studējošo un absolventu valsts pārbaudījuma darbu 
fragmenti, kā arī raksti, kas tika iesniegti uz Studentu starptautisko zinātniski praktisko konfe-
renci „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse ’2018”.

UDK	 005.95/.96(082)

Kopkataloga Id: 000945573
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums / galvenā redaktore Jeļena 
Titko ; redaktori: Oksana Lentjušenkova, Staņislavs Keišs, Inga Šīna, Vita Zari-
ņa, Larisa Turuševa, Liene Brāle, Inga Brasla, Marina Kamenecka-Usova, Vita 
Stiģe-Škuškovnika, Armands Kalniņš, Kaspars Šteinbergs, Marta Kontiņa, Ivars 
Čivčišs, Olga Čivžele, Jurijs Radionovs, Nataļja Verina ; Ekonomikas un kultūras 
augstskola, Alberta koledža. — Riga : Ekonomikas un kultūras augstskola, 2018.

2018, Sējums 4, Vadībzinības. — 104 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
30 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās.

UDK	 005(082)+658(082)

08  Jaukta satura krājumi. Kolektīvi darbi

Kopkataloga Id: 000945605
Fakti un rekordi / redaktori: Guntis Kalns, Gints Tenbergs ; no angļu valodas tul-
kojuši Guntis Kalns, Elga Rusmane, Gunta Šustere un Gints Tenbergs. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2019]. — 192 lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — (A Dorling Kindersley 
book). — Rādītājs: 188.-191. lpp. — Oriģinālnosaukums: Record Breakers!. — 
ISBN 978-9934-0-8254-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Fantastiski fakti, respektabli rekordi un interesanta informācija — šajā grā-
matā viss ir rekorda cienīgs! Kurš ir visilgāk valdošais karaļnams? Kurš bija pirmais lidotājs, kas 
pārvarēja skaņas barjeru? Kur joprojām notiek visilgākais vulkāna izvirdums? Kurš ir garākais 
limuzīns? Atbildes uz daudziem jautājumiem atradīsi grāmatā.

UDK	 088

087.5  Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 000945659
Baggott, Stella. Saliec pusītes! : mācies rotaļājoties! / [ilustrējusi] Stella Bag-
gott. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 14 nenumurētas lpp. : pārsvarā ilustrāci-
jas ; 17 cm. — Oriģinālnosaukums: Baby’s Very First Mix & Match Play Book. — 
ISBN 978-9934-0-8097-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šī rotaļīgā grāmatiņa sagādās daudz prieka mazulim. Šķirot lapu pa lapai, 
bērns saliks attēlus, iemācīsies dzīvnieku nosaukumus un atdarinās dažādas skaņas.

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945553
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945573
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945605
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945659
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Kopkataloga Id: 000945697
Bagota, Stella. 1000 uzlīmes ar dzīvniekiem / Stellas Bagotas dizains un ilus-
trācijas ; Fionas Votas teksts ; tulkojums latviešu valodā: Aija Biezaite. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2019]. — 87, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: 
1000 Animal Stickers. — ISBN 978-9934-0-8209-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Krāsainas, saistošas uzlīmes, ar kurām papildināt grāmatā redzamās ainas 
vai izgreznot savas apsveikuma kartītes un zīmējumus!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000945930
Lauku sētā : uzlīmes un uzdevumi / [ilustrējusi] Louise Forshaw ; [no angļu valo-
das tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore Indra Putre]. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 
16 lpp., 4 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 25 cm. — Oriģinālnosaukums: On 
the Farm: Sticker Activity Book. — ISBN 978-9934-0-8095-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Atver šo jauko grāmatiņu un paciemojies lauku sētā, izpildot interesantus 
uzdevumus, spēlējot jautras spēles un līmējot mazajiem pirkstiņiem piemērota lieluma uzlīmes!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000945935
Mēs visi spārnotie : uzlīmes un uzdevumi / [ilustrējusi] Louise Forshaw ; [no an-
gļu valodas tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore Indra Putre]. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2019]. — 16 lpp., 4 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 25 cm. — Oriģinālno-
saukums: Things With Wings: Sticker Activity Book. — ISBN 978-9934-0-8093-7 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Atver šo jauko grāmatiņu un iepazīsti lielus un mazus spārnotus dzīvnieci-
ņus, izpildot interesantus uzdevumus, spēlējot jautras spēles un līmējot mazajiem pirkstiņiem 
piemērota lieluma uzlīmes!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000945932
Siltajās zemēs : uzlīmes un uzdevumi / [ilustrējusi] Louise Forshaw ; [no an-
gļu valodas tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore Indra Putre]. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2019]. — 16 lpp., 4 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 25 cm. — Oriģinālno-
saukums: In the Jungle: Sticker Activity Book. — ISBN 978-9934-0-8094-4 (bro-
šēts).

A n o t ā c i j a :  Atver šo jauko grāmatiņu un aizceļo uz siltajām zemēm, izpildot interesantus 
uzdevumus, spēlējot jautras spēles un līmējot mazajiem pirkstiņiem piemērota lieluma uzlīmes!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000945934
Zemūdens pasaule : uzlīmes un uzdevumi / [ilustrējusi] Louise Forshaw ; [no 
angļu valodas tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore Indra Putre]. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2019]. — 16 lpp., 4 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 25 cm. — Oriģi-
nālnosaukums: Under the Sea: Sticker Activity Book. — ISBN 978-9934-0-8096-8 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Atver šo jauko grāmatiņu un iepazīsti zemūdens pasauli, interesantus uzde-
vumus, spēlējot jautras spēles un līmējot taviem mazajiem pirkstiņiem piemērota lieluma uzlī-
mes!

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945697
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945930
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945935
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945932
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945934
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1  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 000945125
Ungerers, Tomijs. Kāpēc es neesmu tu? : atbildes uz filozofiskiem bērnu jautāju-
miem / Tomijs Ungerers ; no franču valodas tulkojusi Valērija Lasovska ; literārā 
konsultante Inga Karlsberga ; pēcvārds: Aiga Dzalbe, Artis Svece. — Rīga : Jāņa 
Rozes apgāds, [2019]. — 158, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: 
Warum bin ich nicht du?. — ISBN 978-9984-23-696-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Lielie filozofiskie jautājumi allaž paliek tie paši — kā pirms diviem tūksto-
šiem gadu, tā arī šodien, neatkarīgi no tā, vai esi astoņus vai astoņdesmit gadus vecs. Bērni uzde-
va jautājumus leģendārajam elzasiešu māksliniekam, rakstniekam, Francijas Goda leģiona orde-
ņa kavalierim Tomijam Ungereram, un viņa atbildes ir dzirkstoši asprātīgas, viedas, reizēm — arī 
stipri mulsinošas. Grāmatā apkopotas Tomija Ungerera interesantākās slejas no žurnāla „Phi-
losophie Magazin”, kuras papildina viņa paša zīmētas ilustrācijas. Tā paver apvāršņus un vairo 
domātprieku, un to var lasīt gan bērni, gan pieaugušie.

UDK	 1

14  Filozofiskās sistēmas un uzskati

Kopkataloga Id: 000945804
Selgs, Pēteris. Nedzimšana : cilvēka preeksistence un ceļš uz piedzimšanu / Pē-
teris Selgs ; no vācu valodas tulkojusi Vita Valdmane. — Rīga : Alis, [2019]. — 
91 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Ziņas par autoru: 89. lpp. — Oriģinālnosaukums: 
Ungeborenheit: die Präexistenz des Menschen und der Weg zur Geburt. — ISBN 
978-9934-504-38-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Mūsdienu sabiedrībā liela vērība pievērsta cilvēka aiziešanai, nāves fenome-
nam. Taču tikpat svarīgs ir cilvēka dzimšanas process, ar to saprotot ne vien fizisko piedzimšanas 
brīdi, bet arī katras cilvēciskās individualitātes garīgo preeksistenci. Pēteris Selgs šajā grāmatā 
ļauj mums izsekot un apzināties individualitātes „sudraba virvīšu” ceļu līdz mātes klēpim, vien-
laikus aktualizējot vairākus būtiskus jautājumus par pieaugušo cilvēku brīvību izvēlēties, kad un 
kā kļūt par vecākiem, un atbildību par saviem lēmumiem.

UDK	 141.333

159.9  Psiholoģija

Kopkataloga Id: 000946096
Sanda, Ilse. Pārtrūkušas attiecības — atjaunot vai samierināties? / Ilse San-
da ; no dāņu valodas tulkojusi, redaktore Ita Ankoriņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2019]. — 126, [2] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Savner du 
én?. — ISBN 978-9934-0-8284-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Vai tev ir ģimenes loceklis, draugs vai paziņa, ar kuru kontakts ir pārtrūcis? 
Varbūt jūs tiekaties, taču jūti, ka agrākā atklātība un emocionālā saikne ir zudusi? Dāņu psihote-
rapeites Ilses Sandas grāmata piedāvā dažādas stratēģijas, ar kuru palīdzību attiecības atjaunot, 
uzlabot vai arī pārtraukt. Viņa sniedz konkrētus piemērus un praktiskus ierosinājumus, ko likt 
lietā dažādās situācijās. Grāmatā ietverts arī tests, kas palīdz saprast, cik gatavs esi spert soli 
pretī otram cilvēkam.

UDK	 159.9

Kopkataloga Id: 000945678
Svīta, Korīna. Trauksmes žurnāls : vingrinājumi stresa un trauksmes mazināša-
nai / Korīna Svīta ; Mārsijas Maihotičas ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi 
Santa Brauča ; redaktore Ilze Sausiņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 1 sējums 
(220 nenumurētas lpp.) : ilustrācijas ; 20 cm. — Oriģinālnosaukums: The Anxiety 
Journal. — ISBN 978-9934-0-8266-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ar „Trauksmes žurnāla” palīdzību jūs iemācīsieties rast mieru un pārliecību 
jebkurā vietā un laikā. Strauji sirdspuksti, raižpilnas domas, negulētas naktis, saraustīta elpa… 
Izrādās, ka no trauksmes cieš katrs ceturtais cilvēks. Taču, lai cik nomācoši ir tās simptomi, trauk-
smi var kontrolēt. Korīna Svīta ir radījusi šo grāmatu, lai ikviens varētu iemācīties tikt galā ar 
trauksmi.

UDK	 159.923.2

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945125
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945804
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946096
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945678
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2  RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 000945849
Barbaričs, Slavko. Mīlestības skolā / Tēvs Slavko Barbaričs ; no angļu valodas 
tulkojušas Astra Feldmane un Daina Sproģe ; literārā redaktore Astra Feldma-
ne ; teoloģijas konsultants Edgars Cakuls ; māksliniece Laura Feldberga. — Rīga : 
KALA Raksti, 2019. — 122, [5] lpp. ; 21 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka atloka. — 
ISBN 978-9984-871-79-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Par savu grāmatu tēvs Slavko Barbaričš saka: „Rakstot šo grāmatu, mans 
mērķis bija liecināt par Mātes mīlestību, par Dievmātes mīlestību, par Māti, kura runā un mīl. 
Viņa grib mums palīdzēt izkļūt no šīszemes dzīves dubļiem un pacelties dzīvinošās mīlestības un 
neiznīcīgā skaistuma augstumos”.

UDK	 27-312.47(497.6)

Kopkataloga Id: 000945952
Kas jāzina katrai meitenei / no krievu valodas tulkojusi Liene Lieģeniece ; redak-
cija: virspriesteris Jānis Kalniņš. — Trešais izdevums. — Rīga : Svētmocekļa Rīgas 
Jāņa Pareizticīgo biedrība : Eikon, 2019. — 143, [1] lpp. ; 17 cm. — Oriģinālnosau-
kums: Что необходимо знать каждой девочке или доверительные беседы о 
самом важном. — ISBN 9934-8082-2-6 (brošēts) ; ISBN 9789934808227 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Grāmata „Kas jāzina katrai meitenei” ir grāmata, kuras sastādītāji dzīvā un 
interesantā sarunu formātā, kas noris mammai ar meitu dažādos meitas dzīves posmos, mēģina 
parādīt, kā notiek bērna garīgā pieaugšana pareizticīgajā ģimenē. Iespējams, ne visas mūsdienu 
audzināšanas problēmas ir atspoguļotas grāmatā, tomēr tā dos lielu labumu gan bērniem, gan 
vecākiem.

UDK	 27-4

Kopkataloga Id: 000945840
Kovaļevska, Otīlija. Dvēseļu arhitekts : svētīgais Honorāts Kozmiņskis (1829-
1916) un viņa dibināto kongregāciju darbības pirmsākumi Latvijā / sastādītāja 
un svētīgā Honorāta tekstu tulkotāja no poļu valodas Otīlija Kovaļevska ; redak-
tore Anna Eižvērtiņa ; valodas konsultante Inese Šteina ; teoloģiskais konsultants 
Jānis Savickis ; māksliniece Laura Feldberga. — Rīga : KALA Raksti, 2019. — 184, 
[5] lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. — Bibliogrāfija: 181.-[185.] lpp. un zemsvītras piezī-
mēs. — ISBN 978-9984-871-78-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Svētīgais Honorāts Kozmiņskis, poļu kapucīns, izcils biktstēvs un garīgais 
vadītājs, savas ticības pieredzes dēļ pasludināts par paļāvības un izturības aizbildni. Dzīvojot sa-
režģītos politiskos apstākļos, viņš ne tikai saglabāja ticību, bet arī veicināja garīgās dzīves uzplau-
kumu dažādos sabiedrības slāņos. Pretēji tā laika tendencei brīvākas darbošanās iespēju meklē-
jumos doties uz ārzemēm, tēvs Honorāts iedvesmoja daudzus īstenot savu aicinājumu, paliekot 
dzimtajā zemē. Viņa inspirētās jaunās reliģiskās un klosterdzīves formas strauji izplatījās tālu aiz 
Polijas robežām, sasniedzot arī Latviju, kur četras no viņa dibinātajām kongregācijām darbojas 
arī mūsdienās.

UDK	 27-789.325-9

Kopkataloga Id: 000946065
Legro, Franks. Es dejoju priekā par tavu mīlestību : brīva un laimīga priestera 
liecība / Franks Legro ; priekšvārds: Tēvs Daniēls Anžs ; no franču valodas tul-
kojusi Inese Gagaine ; redaktore Ilze Kurša-Briede. — Rīga : Dzīvības Straumes, 
2019. — 150 lpp. ; 20 cm. — Oriģinālnosaukums: Ton amour me fait danser de 
joie. — ISBN 978-9984-874-59-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Dievs un deja. Divas realitātes, kas jau no bērnības mājo Franka Legro sirdī. 
Septiņpadsmit gadu vecumā viņš kļuva par profesionālu dejotāju līdz dienai, kad sašūpojās visa 
viņa dzīve. Šajā grāmatā autors stāsta par savu neparasto dzīves ceļu un dalās ar mums priekā 
būt par priesteri draudzē un jauniešu vidū.

UDK	 27-726.3

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945849
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945952
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945840
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946065
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Kopkataloga Id: 000946069
Ruijē, Žans Filips. Konsekrācija Svētajam Garam / Žans Filips Ruijē ; redaktore 
Ilze Kurša-Briede ; no franču valodas tulkojusi Inese Gagaine. — Rīga : Dzīvības 
Straumes, 2019. — 67 lpp. ; 17 cm. — Oriģinālnosaukums: Consécration au Saint-
Esprit. — ISBN 978-9984-874-58-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Konsekrācija Svētajam Garam” ir 30 dienu ilga programma, lai sagatavotos 
sevis veltīšanai šai trešajai Trīsvienības Personai. Kāpēc vajadzīga konsekrācija Svētajam Garam? 
Tāpēc, ka Viņš ir dievišķās Trīsvienības lielais nepazīstamais. Tāpēc, ka tik daudz cilvēku gribētu 
piedzīvot Viņa žēlastības, bet tās nepazīst. Tāpēc, ka par Svēto Garu tiek mācīts pārāk maz.

UDK	 27-534.35

Kopkataloga Id: 000945845
Sančess-Leons, Alberto. Garīgā pavadība / Alberto Sančess-Leons ; literārā re-
daktore Aija Balode ; māksliniece Laura Feldberga. — Rīga : KALA Raksti, 2019. — 
78 lpp. ; 19 cm. — ISBN 978-9984-871-80-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Garīgā pavadība — kas tā ir? Kāpēc? Kā? Vai tā domāta arī man? „Opus Dei” 
priesteris Alberto Sančess-Leons, kas vairākus gadus kalpoja Latvijā, tostarp kā daudzu cilvēku 
garīgais pavadītājs, raksta par garīgo pavadību — kas tā ir, kā notiek, kādus ieguvumus sola. Ga-
rīgās pavadības mērķis ir vienkāršot dzīvi, jo reizēm mēs paši palielinām savas problēmas un 
fokusējam skatienu tikai uz grūtībām. Grāmatas izskaņā ir vairākas iedrošinošas liecības, kas šo 
garīgo praksi palīdzēs izvēlēties arī sev.

UDK	 27-584

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946069
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945845
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3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Kopkataloga Id: 000941898
Biznesa augstskola Turība. Starptautiskā konference (20 : 2019 : Rīga, Lat-
vija). XX Turiba University Conference „Human Values in the Digital Age” : Riga, 
26 April 2019 / [priekšvārds]: Agita Doniņa. — Riga : Biznesa augstskola „Turība”, 
2019. — 1 tiešsaistes resurss (289 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 5,20 MB. — 
„ISSN 1691-6069”—Datnes 3. lapā. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latvie-
šu un angļu valodā.
UDK	 3(062)

Kopkataloga Id: 000941910
Cocchi, Daniela. Handling Non-Response in Longitudinal Surveys : a Review of 
Minimization and Adjustment Strategies and Implications for Eurocohort / Da-
niela Cocchi, Francesco Giovinazzi and Peter Lynn. — Daugavpils : Daugavpils 
University, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (19 lp., PDF) ; 964,57 KB. — (EuroCohort 
Working Paper, ISSN 2661-5177 ; No. 1). — Bibliogrāfija: 15.-19. lp. — ISBN 978-
9984-14-875-5 (PDF).
UDK	 303.42

Kopkataloga Id: 000945375
Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities (2019 : Rīga, Latvi-
ja). International Scientific Conference „Emerging Trends in Economics, Culture 
and Humanities (etECH2019) : abstracts proceedings / chief editor Dr.oec. Jelena 
Titko. — Riga : Ekonomikas un kultūras augstskola : Alberta koledža, 2019. — 
98 lpp. ; 30 cm. — ISBN 978-9984-24-222-4 (brošēts) (Ekonomikas un kultūras 
augstskola) ; 978-9934-8772-1-6 (brošēts) (Alberta koledža).
UDK	 3(062)

Kopkataloga Id: 000945306
Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse (2019 : Rīga, Latvija). Stu-
dējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse 2019 : konferences tēžu krājums / 
galvenā redaktore Dr.oec. Jeļena Titko. — Rīga : Ekonomikas un kultūras augst-
skola : Alberta koledža, 2019. — 103 lpp. ; 30 cm. — Teksts latviešu, angļu un 
krievu valodā. — ISBN 978-9984-24-224-8 (brošēts) (Ekonomikas un kultūras 
augstskola) ; 978-9934-8772-3-0 (brošēts) (Alberta koledža).
UDK	 3(062)+6(062)

31  Demogrāfija. Socioloģija. Statistika

Kopkataloga Id: 000943533
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 ; ievads: Juris Krūmiņš. — Rīga : LU Akadēmiskais 
apgāds, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (300 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, 
kartes, tabulas ; 10,21 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Bib-
liogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — 
ISBN 9789934184109 (kļūda).

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)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941898
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941910
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945375
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945306
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000943533
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316  Socioloģija

Kopkataloga Id: 000941984
Latviešu trimdas desmit gadi : rakstu krājums / Dr.phil. H. Tichovska redakci-
jā. — [Alūksne] : Eraksti, 2018. — 1 tiešsaistes resurss (218 lp., PDF) : tabulas ; 
2,22 MB. — Iespiestais izdevums: Astra, 1954.

A n o t ā c i j a :  Šis ir pirmais mēģinājums dot kopsavilkumu par latviešu dzīvi svešumā, tā-
pēc tas nepretendē uz pilnību. Galvenais mūsu mērķis — sniegt lasītājiem metus, faktus un to 
vērtējumu par aiztecējušo laiku, kā arī parādīt, ka latviešu tautas kopa, par spīti smagiem pārbau-
dījumiem un grūtībām, arī pēc desmit gariem gadiem svešumā ir vēl joprojām Latvijas valstisko, 
sabiedrisko un kulturālo tradīciju veidotāja un sargātāja.

UDK	 316.722(=174)(100)(082)

Kopkataloga Id: 000944144
Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai (2018 : Daugavpils, Latvija). Starp-
tautiskās zinātniskās konferences „Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2018” 
materiāli (2018. gada 12.-13. oktobris) : Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu 
fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums = The materials 
of the International Scientific Conference „Social Sciences for Regional Develop-
ment 2018” (12th-13th October, 2018) : proceedings of the International Scientific 
Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University / zinātniskais 
redaktors Dr.sc.soc. V. Meņšikovs ; atbildīgā par izdevumu Olga Volkova. — Dau-
gavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2019.

I [1.] daļa, Socioloģijas aktualitātes = Part I [1st], Issues of Sociology. — 1 tieš-
saistes resurss (148 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 1,70 MB. — Resursā uzrā-
dīts iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts un kop-
savilkumi latviešu, angļu un krievu valodā. — ISBN 9789984148779 (kļūda).

UDK	 316(062)

32  Politika

Kopkataloga Id: 000943473
Bezvarīgo vara: Masariks, Patočka, Havels : kolektīvā monogrāfija / sastādītāji: 
Nadežda Pazuhina, Pavels Štolls, Igors Šuvajevs ; zinātniskie recenzenti: Dr.phil. 
Ineta Kivle, PhDr. Lubošs Švecs, Dr.phil. Raivis Bičevskis ; literārā redaktore Arta 
Jāne ; ievads: Vaira Vīķe-Freiberga, Nadežda Pazuhina ; Latvijas Universitāte. Fi-
lozofijas un socioloģijas institūts. — Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 
2018. — 1 tiešsaistes resurss (382 lp., PDF) ; 2,37 MB. — Resursā uzrādīts iespies-
tā izdevuma ISBN. — Tulkotāji: Jānis Krastiņš, Anne Sauka, Igors Šuvajevs, Jānis 
Vējš, Pavel Štoll. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu valodā, daži rak-
sti tulkoti no čehu, angļu un vācu valodas; kopsavilkums un saturs arī angļu un 
čehu valodā. — ISBN 9789934506574 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā „Bezvarīgo vara: Masariks, Patočka, Havels” iekļauta daļa no pētīju-
miem, kas tika prezentēti konferencē ar tādu pašu nosaukumu (Rīga, 2017). Grāmatas nosaukumā 
nolasāmā atsauce uz Vāclava Havela eseju „Bezvarīgo vara” (1978) iezīmē pārdomu un diskusiju 
tematisko loku, uzmanības fokusā turot ne tikai varas un indivīda attiecības demokrātiskajos un 
nedemokrātiskajos režīmos, bet arī pašu varas īstenošanas mehānismu jebkurā sabiedrībā, kur 
dzīvošanai līdzās lemti indivīdi un grupas ar atšķirīgiem uzskatiem, ticību, tautību un valodu. 
Atskatoties uz simtgadīgo Latvijas un Čehijas (arī Slovākijas) politiskās vēstures ceļu, ir svarīgi 
apzināties tos pieturpunktus, kuri sniedz iespēju paškritiski izvērtēt sociāli politiskos procesus 
ne tikai lokālajā, bet arī plašākajā ģeopolitiskajā kontekstā, veidojot savu, nevis pārņemto skatī-
jumu gan uz pagātni, gan uz nākotni.

UDK	 32:1(082)+14(437)(092)(082)+316.334.3(082)+ 
	 +32(437)(082)+32(437.3)(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941984
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000944144
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000943473
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327(474.3)  Latvijas starptautiskās attiecības.  
Starptautiskie jautājumi. Ārpolitika

Kopkataloga Id: 000943492
Latvian Foreign and Security Policy : yearbook / editors: Andris Sprūds, Eliza-
bete Vizgunova, Sintija Broka ; foreword by Andris Sprūds ; address by Edgars 
Rinkēvičs ; translation from Latvian: Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova, Līvija 
Uskale, Reinis Āboltiņš, Ieva Raudsepa ; English language editor Talis Saule Ar-
chdeacon ; Latvian Institute of International Affairs. — Riga : Latvian Institute of 
International Affairs, [2019].

2019. — 1 tiešsaistes resurss (240 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 4,59 MB. — 
Autori: Māris Andžāns, Reinis Āboltiņš, Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova, 
Sintija Broka, Lolita Čigāne, Justīne Elferte, Ilze Garoza, Vineta Kleinberga, 
Ojārs Ēriks Kalniņš, Andis Kudors, Rihards Kols, Imants Lieģis, Gunta Pastore, 
Diāna Potjomkina, Toms Rostoks, Ojārs Skudra, Otto Tabuns, Vita Tērauda, 
Everita Nensija Trankale, Elizabete Vizgunova. — Bibliogrāfija rakstu bei-
gās. — Oriģinālnosaukums: Latvijas ārējā un drošības politika: gadagrāmata, 
2019. — ISBN 978-9934-567-35-3 (PDF).

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

UDK	 327(474.3)”1991/…”(058)

33  Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Kopkataloga Id: 000941953
Narbut, V. V. Economic Statistics : textbook / V.V. Narbut, V.N. Salin, E.P. Shpa-
kovskaya. — Riga : Scientific World, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (226 lp., PDF) : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 3,77 MB. — ISBN 978-9934-8833-3-0 (PDF).
UDK	 330.43(075.8)

Kopkataloga Id: 000943522
New Challenges of Economic and Business Development (11 : 2019 : Rīga, 
Latvija). 11th International Scientific Conference „New Challenges of Economic 
and Business Development”, May 16-18, 2019, Riga, University of Latvia : abstracts 
of reports / organised by Faculty of Business, Management and Economics, Uni-
versity of Latvia. — Riga : University of Latvia, 2019.

2019, Incentives for Sustainable Economic Growth. — 1 tiešsaistes resurss 
(170 lp., PDF) ; 2,98 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — ISBN 
9789934184277 (kļūda).

UDK	 33(062)+658(062)

Kopkataloga Id: 000943554
Siliverstovs, Boriss. ASV iekšzemes kopprodukta pieauguma tempa īstermiņa 
prognožu precizitātes novērtējums reālajā laikā: izaugsmes un lejupslīdes nozī-
mīgums / Boriss Siliverstovs. — [Rīga] : Latvijas Banka, [2019]. — 1 tiešsaistes 
resurss (44 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 3,63 MB. — (Pētījums / Latvijas 
Banka ; 2019/1). — Virstitulā: Latvijas Banka. Eirosistēma. — Bibliogrāfija: 43.-
44. lp. — ISBN 978-9934-578-10-6 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Pētījumā tiek izvērtēta A. Karjero (A. Carriero), T.E. Klārka (T.E. Clark) un M. 
Marčellino (M. Marcellino) ieteiktā Beijesa jauktās frekvences modeļa prognozētspēja saistībā ar 
IKP pieauguma tempa punkta un blīvuma prognozēm, izmantojot ASV makroekonomiskos datus.

UDK	 330.55(73)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000943492
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941953
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000943522
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000943554
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Kopkataloga Id: 000943475
Siliverstovs, Boriss. Assessing Nowcast Accuracy of US GDP Growth in Real 
Time: the Role of Booms and Busts / Boriss Siliverstovs. — [Rīga] : Latvijas Ban-
ka, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (42 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 2,70 MB. — 
(Working Paper / Latvijas Banka ; 2019/1). — Virstitulā: Latvijas Banka. Eirosis-
tēma. — Bibliogrāfija: 41.-42. lp. — ISBN 978-9934-578-05-2 (PDF).
UDK	 330.55(73)

Kopkataloga Id: 000945546
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums / galvenā redaktore Jeļena 
Titko ; redaktori: Oksana Lentjušenkova, Staņislavs Keišs, Inga Šīna, Vita Zari-
ņa, Larisa Turuševa, Liene Brāle, Inga Brasla, Marina Kamenecka-Usova, Vita 
Stiģe-Škuškovnika, Armands Kalniņš, Kaspars Šteinbergs, Marta Kontiņa, Ivars 
Čivčišs, Olga Čivžele, Jurijs Radionovs, Nataļja Verina ; Ekonomikas un kultūras 
augstskola, Alberta koledža. — Riga : Ekonomikas un kultūras augstskola, 2018.

2018, Sējums 1, Ekonomika, finanses un grāmatvedība. Kultūra, radošās un 
izklaides industrijas. — 147 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — 
Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts pārsvarā latviešu valodā, atsevišķi raksti 
angļu un krievu valodā.

A n o t ā c i j a :  Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājumā ir iekļauti Ekonomikas un 
kultūras augstskolas un Alberta koledžas studējošo un absolventu valsts pārbaudījuma darbu 
fragmenti, kā arī raksti, kas tika iesniegti uz Studentu starptautisko zinātniski praktisko konfe-
renci „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse’2018”.

UDK	 33(082)+658(082)+657(082)

34  Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 000945908
Latvija. Augstākā tiesa. Senāts. Latvijas Republikas Senāta spriedumi un lēmu-
mi / krājumu sagatavoja: Veronika Krūmiņa, Kaspars Kukmilks, Aigars Srupišs, 
Reinis Odiņš, Pēteris Dzalbe, Nora Magone ; redaktores: Anita Zikmane, Liena 
Henke, Signe Terihova ; priekšvārda autors Ivars Bičkovičs. — Rīga : Tiesu namu 
aģentūra, 2019.

2018. — 1037 lpp. (vii, A-401, C-351, K-275 lpp.) ; 23 cm. — Ietver rādītājus kat-
ras daļas beigās. — Teksts latviešu valodā, daļu kopsavilkumi angļu valodā. — 
ISBN 978-9934-508-70-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Tiesu namu aģentūra sadarbībā ar Augstāko tiesu izdevusi 2018. gadā kasā-
cijas kārtībā izskatītajās lietās pieņemto nozīmīgāko nolēmumu apkopojumu. 2018. gadā kasāci-
jas instances nosaukums mainīts no Augstākās tiesas uz vēsturisko nosaukumu Senāts. Tā ir jau 
divdesmit trešā Augstākās tiesas nolēmumu gadagrāmata. 2018. gadā kasācijas kārtībā izskatītas 
2107 lietas. Publicēšanai krājumā atlasīti 69 nolēmumi, kas gan ilustrē izšķirto jautājumu daudz-
veidību, gan koncentrēti iepazīstina ar aktuālajām Senāta atziņām. Krājumā publicētie nolēmumi 
ir sistematizēti, tiem pievienotas judikatūras tēzes.

UDK	 347.991(474.3)

Kopkataloga Id: 000945835
 Krimināllikums : ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2019. gada 30. jūnijam ; 
Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību : ar grozījumiem 
kas izsludināti līdz 2018. gada 12. decembrim / redaktori: Māris Teteris, Elita 
Jurkjāne ; Latvijas Republikas Prokuratūra. — Rīga : Latvijas Republikas Proku-
ratūra, 2019. — 248 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-8620-5-2 (brošēts).
UDK	 343(474.3)(094)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000943475
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945546
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945908
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945835
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Kopkataloga Id: 000944221
Latvija. Satversmes tiesa. The Role of Constitutional Courts in the Globalised 
World of the 21st Century : proceedings of the 2018 conference of the Constitu-
tional Court of the Republic of Latvia = Konstitucionālo tiesu loma globalizētajā 
21. gadsimta pasaulē : Satversmes tiesas 2018. gada konferences materiālu krā-
jums / foreword by Ineta Ziemele. — Riga : Constitutional Court of the Republic 
of Latvia, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (139 lp., PDF) : portreti ; 4,08 MB. — Re-
sursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — 
Teksts angļu, latviešu un franču valodā. — ISBN 9789934875649 (kļūda).
UDK	 342.565.2(4)(062)

Kopkataloga Id: 000946018
Mazure-Vucāne, Modrīte. Pagasttiesa Latvijā / Modrīte Mazure-Vucāne ; zināt-
niskais recenzents, ievada autors Dr.iur. Romāns Apsītis ; literārais redaktors 
Oskars Lapsiņš ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 
[2019]. — 293 lpp. ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 263.-290. lpp. un zemsvītras piezī-
mēs. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu un vācu valodā. — ISBN 978-
9934-18-449-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pētījums izstrādāts, izmantojot plašu literatūras, normatīvo aktu, judikatūras 
un arhīvu materiālu bāzi. Arhīvu materiāli iegūti ne tikai Latvijā, bet arī divos Sanktpēterburgas 
arhīvos — Krievijas Valsts vēstures arhīvā un Centrālajā Valsts vēstures arhīvā, un daudzi atrastie 
materiāli līdz šim nebija publicēti. Monogrāfija uzrakstīta, nevairoties no zinātniskas diskusijas 
un citu autoru viedokļu kritikas. Tā ir jūtams pienesums Latvijas tiesību vēstures zinātnē.

UDK	 347.995(474.3)(091)

355/359  Militārās lietas. Kara māksla. Militārā zinātne. 
Aizsardzība. Bruņotie spēki

Kopkataloga Id: 000946020
Ciganovs, Juris. Latvijas armija / Juris Ciganovs ; literārā redaktore Zigrīda 
Krauze. — Rīga : Latvijas Kara muzejs, 2019. — 205, [2] lpp. : faksimili, ilustrāci-
jas ; 29 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — ISBN 978-9934-8564-8-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir mēģinājums īsa pārskata veidā pastāstīt par Latvijas valsts pa-
šiem pirmajiem soļiem bruņoto spēku organizēšanā, vienotas armijas izveidošanā Neatkarības 
kara laikā, par armijas struktūru miera laikā līdz Latvijas Republikas bojāejai padomju okupāci-
jas rezultātā un par Nacionālo bruņoto spēku veidošanos pēc mūsu valsts neatkarības atgūšanas. 
Visi grāmatā izmantotie ilustratīvie materiāli glabājas Latvijas Kara muzeja krājumā. Šī grāmata 
ir veltījums mūsu Latvijas valsts bruņotajiem spēkiem un latviešu karavīriem.

UDK	 355.1(474.3)(091)

Kopkataloga Id: 000946021
Ciganovs, Juris. The Latvian Army / Juris Ciganovs ; literary editor Zigrīda Krau-
ze ; English translation: Klāvs Zariņš. — [Rīga] : Latvijas Kara muzejs, 2019. — 
207 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 29 cm. — Oriģinālnosaukums: Latvijas armija. — 
ISBN 978-9934-8564-9-5 (iesiets).
UDK	 355.1(474.3)(091)

37  Izglītība

Kopkataloga Id: 000945752
Lazdiņa, Mirdza. Tēva skola / Mirdza Lazdiņa ; Rudīte Urbacāne, teksts un sastā-
dījums. — Jēkabpils : Vides un tūrisma attīstības klubs „Sēlija”, 2019.

II [2.] daļa, Atmiņu skola. — 207 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — 
ISBN 978-9934-19-901-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir dokumentu, fotogrāfiju, laikabiedru atmiņu apkopojums par sko-
las vēsturi Elkšņu pagastā no 19. gs. sākuma līdz 20. gs. vidum. Mirdza Lazdiņa (1933) skolas ēkā 
uzaugusi un guvusi pirmo izglītību, visu mūžu nerimstoši vākusi materiālus par tās skolotājiem, 
skolēniem, darbiniekiem un notikumiem.

UDK	 37(474.344)(092)+373.3(474.344)(092)+908(474.344)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000944221
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946018
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946020
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946021
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945752
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Kopkataloga Id: 000944090
Stars, Inese. Pusaudžu veselībpratības konceptualizācija veselības izglītības dis-
kursā : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai pedagoģijas no-
zarē, apakšnozare: vispārīgā pedagoģija / Inese Stars ; darba zinātniskā vadītāja 
Dr.paed. Zanda Rubene ; darba recenzenti: Dr.paed. Iveta Ķestere, Dr.med. Inese 
Gobiņa, Dr.paed. Agita Ābele ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un 
mākslas fakultāte = Conceptualization of Adolescent Health Literacy in Health 
Education Discourse : summary of doctoral thesis submitted for the degree of 
doctor of pegagogy, subfield: general pedagogy / Inese Stars ; supervisor Dr.paed. 
Zanda Rubene ; reviewers: Dr.paed. Iveta Ķestere, Dr.med. Inese Gobiņa, Dr.pa-
ed. Agita Ābele ; University of Latvia. The Faculty of Education, Psychology and 
Art. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2019. — 69 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 65.-69. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titul-
lapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-440-6 (brošēts).
UDK	 37:613(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000944093
Stars, Inese. Pusaudžu veselībpratības konceptualizācija veselības izglītības 
diskursā : promocijas darbs doktora grāda iegūšanai pedagoģijā, vispārīgās pe-
dagoģijas apakšnozarē / Inese Stars ; darba zinātniskā vadītāja Dr.paed. Zanda 
Rubene ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. 
Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa. — Rīga : [izgatavotājs nav 
zināms], 2019. — 268 lp. : ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 178.-199. lp. 
un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK	 37:613(474.3)(043)

398  Folklora

Kopkataloga Id: 000945618
Piecu minūšu pasaciņas miedziņam / māksliniece Agija Staka ; redaktors Aldis 
Vēvers ; Ilzes Isakas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 62, [2] lpp. : 
ilustrācijas ; 25 cm. — ISBN 978-9934-0-8278-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata tevi aizvedīs brīnumu pasaulē, kur sastapsi lielībnieci mušu, tēva 
trešo dēlu muļķīti ar viņa balto zirgu, arī zalkti un viņa līgavu.

UDK	 398.21(=174)

Kopkataloga Id: 000945614
Piecu minūšu vakara pasaciņas / mākslinieks Didzis Puriņš ; redaktors Aldis Vē-
vers ; Ilzes Isakas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 62, [2] lpp. : 
ilustrācijas ; 25 cm. — ISBN 978-9934-0-8279-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šajā grāmatā tu vari satikties gan ar latviešu tautas pasaku varoņiem zaķi, vil-
ku un aunu, gan ar brāļu Grimmu radītajiem trīs sivēntiņiem un arī ar Šarla Pero Runci zābakos.

UDK	 398.21+82-343

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000944090
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000944093
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945618
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945614
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5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

502/504  Vides zinātne. Dabas resursu aizsardzība.  
Draudi videi un aizsardzība pret tiem

Kopkataloga Id: 000943503
Markvarte, Sarmīte. Skudras Urdas uzdevumu un eksperimentu krājums / Sar-
mīte Markvarte ; dizaina mākslinieks Jānis Esītis ; Valmieras pilsētas 3. pirmssko-
las izglītības iestāde „Sprīdītis” un biedrība „Daibes Ilgtspējas centrs”. — [Valmie-
ra] : [Valmieras pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis”], [2019]. — 1 
tiešsaistes resurss (52 lp., PDF) : ilustrācijas ; 7,58 MB. — Bibliogrāfija: 51. lp. — 
ISBN 978-9934-19-821-2 (PDF) ; ISBN 9789934840159 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Mācību materiāla mērķis ir atraktīvā, bērniem saistošā un vecumam atbil-
stošā veidā veidot pratību pamatus dabaszinātņu mācību jomā, attīstot kritisko domāšanu, sa-
darbības prasmes, prasmi pieņemt lēmumus, sekmēt izpratni par dabas objektiem, parādībām, 
norisēm, kā arī vērtībās balstītu tikumu un ieradumu nostiprināšanu. Tas paredzēts 5-6 gadus 
veciem bērniem, viņu vecākiem un pirmsskolas izglītības pedagogiem.

UDK	 502/504(072)+628.4(072)

52  Astronomija. Astrofizika. Kosmosa pētniecība. Ģeodēzija

Kopkataloga Id: 000943971
Perpetuum mobile 2019 : Latvijas Universitātes fonda mecenātu atbalstīto pēt-
nieku zinātnisko rakstu krājums / redkolēģijas vadītājs Ivars Ījabs ; redkolēģi-
ja un recenzenti: Ivars Lācis, Dainis Krieviņš, Edvīns Danovskis, Ilze Rūmniece, 
Mārcis Auziņš ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš ; dizains: Aleksejs Muraš-
ko. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (136 lp., PDF) : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 3,75 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevu-
ma ISBN. — Recenzenti arī : Vitālijs Zelčs, Valdis Segliņš, Andris Jakovičs. — Bib-
liogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 9789934184413 (kļūda).
UDK	 52/55(082)+61(082)+3(082)

53  Fizika

Kopkataloga Id: 000943465
Developments in Optics and Communications (14 : 2018 : Rīga, Latvija). 14th 
International Young Scientist conference „Developments in Optics and Com-
munications 2018” : Riga, Latvia, April 12-13, 2018 : book of abstracts / [chair]: 
Artis Brasovs. — [Rīga] : [Latvijas Universitāte], [2018]. — 1 tiešsaistes resurss 
(65 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 3,04 MB. — Resursā uzrādīts arī 
iespiestā izdevuma ISBN 9789934556340. — Bibliogrāfija tēžu beigās. — ISBN 
978-9934-556-35-7 (PDF).
UDK	 535.8(062)+621.375.826(062)+621.391.6(062)+612.84(062)

Kopkataloga Id: 000943518
Developments in Optics and Communications (15 : 2019 : Rīga, Latvija). 15th 
International Young Scientist Conference „Developments in Optics and Commu-
nications 2019” : Riga, Latvia, April 11-12, 2019 : book of abstracts / chair: Nellija 
Lāce. — [Rīga] : [Starptautiskā Lietišķās Optikas biedrība], [2019]. — 1 tiešsaistes 
resurss (70 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 6,17 MB. — Bibliogrāfija 
tēžu beigās. — ISBN 978-9934-8837-1-2 (PDF).
UDK	 535.8(062)+621.375.826(062)+621.391.6(062)+612.84(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000943503
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000943971
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000943465
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000943518
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6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61  Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 000908928
Geriņa-Bērziņa, Aija. Ķīmijpreparāta cisplatīna devas noteikšana un toksicitā-
tes prognozēšana atkarībā no pacienta taukaudu masas : promocijas darba kop-
savilkums doktora zinātniskā grāda iegūšanai medicīnā, apakšnozare: onkoloģi-
ja un hematoloģija / Aija Geriņa-Bērziņa ; darba zinātniskais vadītājs Dr.habil.
med. Uldis Vikmanis ; darba konsultanti: Dr.med. Silvija Umbraško, Dr.habil.med. 
Immanuels Taivans, Dr.habil.sc.ing. Jurijs Dehtjars, Dr.chem. Ilva Nakurte ; darba 
recenzenti: Dr.med. Mārcis Leja, Dr.med. Simona Doniņa, Dr.med. Rasa Janciaus-
kiene ; Latvijas Universitāte. Medicīnas fakultāte = Determination of Cisplatin 
Toxicity and the Dose Prognostication Depending on the Patient’s Adipose Tis-
sue Mass: summary of doctoral thesis submitted for the degree of doctor of me-
dicine, subfield of oncology and haematology / Geriņa-Bērziņa Aija ; supervisor 
Dr.habil.med. Uldis Vikmanis ; reviewers: Dr.med. Mārcis Leja, Dr.med. Simona 
Doniņa, Dr.med. Rasa Janciauskiene ; University of Latvia. Faculty of Medicine. — 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2018. — 105 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 49.-51. un 103.-105. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, 
ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-
373-7 (brošēts).
UDK	 616-006(043)

Kopkataloga Id: 000908919
Geriņa-Bērziņa, Aija. Ķīmijpreparāta cisplatīna devas noteikšana un toksici-
tātes prognozēšana atkarībā no pacienta taukaudu masas : promocijas darbs 
medicīnas zinātņu doktora grāda iegūšanai, apakšnozare — onkoloģija un he-
matoloģija / Aija Geriņa-Bērziņa ; promocijas darba vadītājs Dr.habil.med. Uldis 
Vikmanis ; konsultanti: Dr.med. Silvija Umbraško, Dr.habil.med. Immanuels Tai-
vans, Dr.habil.sc.ing. Jurijs Dehtjars, Dr.chem. Ilva Nakurte ; recenzenti: Dr.med. 
Mārcis Leja, Dr.med. Simona Doniņa, Dr.med. Rasa Janciauskienė ; Latvijas Uni-
versitāte. Medicīnas fakultāte. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2018. — 156 lp. : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 113.-128. lp. — Teksts 
latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK	 616-006(043)

Kopkataloga Id: 000941523
Gončars, Valdis. Ceļa un gūžas locītavas osteoartrīta ārstēšana izmantojot kaulu 
smadzeņu mononukleārās šūnas : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda 
iegūšanai medicīnas nozarē, ortopēdijas apakšnozarē / Valdis Gončars ; darba zi-
nātniskie vadītāji: Dr.med. Andrejs Ērglis, Dr.habil.med. Konstantīns Kalnbērzs ; 
darba recenzenti: Dr.med. Pēteris Studers, Dr.med. Uldis Ķesteris, Dr.habil.med. 
Narūnas Porvaneckas ; Latvijas Universitāte = Treatment of Knee and Hip Osteo-
arthritis Using Bone Marrow-Derived Mononuclear Cells : summary of doctoral 
thesis submitted for the degree of doctor of humane medicine, subfield ortho-
paedic / Valdis Gončars ; supervisors: Dr.med. Andrejs Erglis, Dr.habil.med. Kon-
stantins Kalnberzs ; reviewers: Dr.med. Peteris Studers, Dr.med. Uldis Kesteris, 
Dr.habil.med. Narunas Porvaneckas ; Latvijas Universitāte. — Rīga : Latvijas Uni-
versitāte, 2019. — 53, 55 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Biblio-
grāfija: 46.-53. un 46.-55. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām ti-
tullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-434-5 (brošēts).
UDK	 616.72-002(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000908928
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000908919
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941523
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Kopkataloga Id: 000941521
Gončars, Valdis. Ceļa un gūžas locītavas osteoartrīta ārstēšana izmantojot kau-
lu smadzeņu mononukleārās šūnas : promocijas darbs, iesniegts doktora grāda 
iegūšanai medicīnas nozarē, ortopēdijas apakšnozarē / Valdis Gončars ; darba zi-
nātniskie vadītāji: Dr.med. Andrejs Ērglis, Dr.habil.med. Konstantīns Kalnbērzs ; 
darba recenzenti: Dr.med. Pēteris Studers, Dr.med., PhD Uldis Ķesteris, Dr.habil.
med. Narūnas Porvaneckas ; Latvijas Universitāte. — Rīga : [izgatavotājs nav zi-
nāms], 2019. — 100 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 
72.-80. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK	 616.72-002(043)

Kopkataloga Id: 000943536
Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums = Health Beha-
viour among Latvian Adult Population / Daiga Grīnberga, Biruta Velika, Iveta Pu-
dule, Iveta Gavare, Villeruša Anita ; Slimību profilakses un kontroles centrs, Rīgas 
Stradiņa universitāte. — Rīga : Slimību profilakses un kontroles centrs, 2019.

2018. — 1 tiešsaistes resurss (120 lp., PDF) : shēma, tabulas ; 6,33 MB. — Bib-
liogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu 
valodā. — ISBN 978-9934-514-57-9 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījuma mērķis ir iegūt 
informāciju par iedzīvotāju ar veselību saistītām uzvedības izpausmēm, atklāt sabiedrības vese-
lības problēmas, parādīt to ģeogrāfisko un sociāli-demogrāfisko izplatību, kā arī iegūt precīzāku 
priekšstatu par veselības veicināšanas un izglītības uzdevumiem nākotnē. Šis apkopojums ietver 
Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījuma 2018. gada aptaujas rezultātus un 
to salīdzinājumu ar 2010., 2012., 2014. un 2016. gada aptaujas rezultātiem.

UDK	 614.1(474.3)

Kopkataloga Id: 000946428
Reinholde, Ieva. Bērnu ārstes neticamie piedzīvojumi dažādos laikos / Ieva Re-
inholde ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; mākslinieks Indulis Martinsons. — 
Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. — 386 lpp., 13 nenumurētas lpp. : faksimili, ilustrā-
cijas, portreti ; 22 cm. — ISBN 978-9934-15-663-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ieva Reinholde ir pieredzējusi un mīlēta bērnu ārste. Rīgas Medicīnas insti-
tūts un nopietna pievēršanās pediatrijai, pasniedzējas amats Rīgas 3. medicīnas skolā līdz pat 
mācību iestādes likvidācijai, darbošanās pionieru nometnēs, goda raksts par Černobiļas bērnu 
aprūpēšanu un pirmā ārsta privātprakse pēcpadomju Latvijā, darbs Amerikā — tā ir tikai daļa 
no leģendārās ārstes bagātīgā un piesātinātā dzīves gājuma. Mediķa liktenis padomju laikos un 
neatkarīgajā Latvijā — sapņi un vilšanās, bet pāri visam — bezgalīga vēlme glābt dzīvības un 
palīdzēt, neskatoties uz likteņa šķēršļiem.

UDK	 616-053.2(474.3)(092)

Kopkataloga Id: 000941420
Tirzīte, Madara. Izelpas gaisa analīze ar mākslīgās ožas ierīci plaušu vēža di-
agnostikai : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai medicīnas 
zinātnes nozarē, apakšnozare: internā medicīna / Madara Tirzīte ; darba zināt-
niskie vadītāji: Dr.biol. Gunta Strazda, Dr.med. Māris Bukovskis ; darba recenzen-
ti: Dr.med. Mārcis Leja, Dr.med. Inga Stuķēna, PhD Yoav Broza ; Latvijas Univer-
sitāte. Medicīnas fakultāte = Exhaled Air Analysis with Artificial Smell Sensor to 
Diagnose Lung Cancer : summary of the doctoral thesis submitted for the docto-
ral degree in medicine, subfield of internal medicine / Madara Tirzīte ; scientific 
supervisors: Dr.biol. Gunta Strazda, Dr.med. Māris Bukovskis ; reviewers: Dr.med. 
Mārcis Leja, Dr.med. Inga Stuķēna, PhD Yoav Broza ; University of Latvia. Faculty 
Of Medicine. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2019. — 69 lpp. : diagrammas, ilustrā-
cijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 33.-34. un 68.-69. lpp. — Teksts latviešu un 
angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 
978-9934-18-437-6 (brošēts).
UDK	 616.24-006(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941521
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000943536
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946428
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941420
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Kopkataloga Id: 000941411
Tirzīte, Madara. Izelpas gaisa analīze ar mākslīgās ožas ierīci plaušu vēža di-
agnostikai : promocijas darbs / Madara Tirzīte ; darba vadītāji: Dr.biol. Gunta 
Strazda, Dr.med. Māris Bukovskis ; Latvijas Universitāte. Medicīnas fakultāte. — 
Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2019. — 76 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabu-
las ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 65.-70. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī an-
gļu valodā.
UDK	 616.24-006(043)

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

Kopkataloga Id: 000943557
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.ha-
bil. Yuriy A. Maletin, Dr.habil. Artūrs Medvids, Dr. Anatolijs Šarakovskis ; angļu 
valodas redaktore Andra Damberga ; latviešu valodas redaktore Ruta Puriņa. — 
Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (160 lp., PDF) : dia-
grammas, ilustrācijas, portreti ; 23,20 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevu-
ma ISBN. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts angļu valodā, kopsavilkums 
arī latviešu valodā, rakstu nosaukumi paralēli angļu un latviešu valodā. — ISBN 
9789934184116 (kļūda).

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 pētījumi ļaus uzlabot elektrodus superkondensatoriem, 
daudzkārt uzlādējamām baterijām un mikroorganismu degšūnām, kā arī dos risinājumus 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: 000938072
Bērziņa, K. Elektroapgāde : praktisko darbu metodiskie norādījumi / sastādīja 
Dr.sc.ing. K. Bērziņa ; recenzents Dr.sc.ing. I. Zicmane ; literārā redaktore Irēna 
Skārda ; dizains: Baiba Puriņa ; Rīgas Tehniskā universitāte. Enerģētikas institūts. 
Elektroapgādes katedra. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 1 tiešsaistes resurss 
(27 lp., PDF) : diagrammas, shēmas, tabulas ; 404 KB. — Bibliogrāfija: 21. lp. — Iz-
devums angļu valodā: Electric Supply. — ISBN 978-9934-22-206-1 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Metodiskie norādījumi praktisko darbu izpildei paredzēti RTU studentiem 
kursa „Elektroapgāde” apguvei. Metodiskajā materiālā ievietots vidsprieguma sadales tīklu 
teorētiskais, statistiskais izklāsts. Lekciju konspektu var izmantot kā papildu mācību līdzekli 
elektroenerģētikas specialitāšu dienas, vakara un neklātienes nodaļas studentiem. Šajā mācī-
bu līdzeklī izmantoti Elektroapgādes katedrā izstrādātie un apkopotie statistiskie materiāli un 
noslēguma darbu materiāli.

UDK	 621.311(075.8)+621.316.1(075.8)

Kopkataloga Id: 000938080
Bērziņa, K. Electric Supply : methodological guidelines for practical works / pre-
pared by Dr.sc.ing. K. Bērziņa ; reviewed by Dr.sc.ing. I. Zicmane ; design: Baiba 
Puriņa ; Riga Technical University. Institute of Power Engineering. Department of 
Electric Power Supply. — Riga : RTU Press, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (27 lp., 
PDF) : diagrammas, shēmas, tabulas ; 456 KB. — Bibliogrāfija: 21. lp. — Izdevums 
latviešu valodā: Elektroapgāde. — ISBN 978-9934-22-251-1 (PDF).
UDK	 621.311(075.8)+621.316.1(075.8)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941411
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000943557
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938072
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938080
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629  Transportlīdzekļu inženierija

Kopkataloga Id: 000944377
Martinovs, Aleksandrs. Kopīga operāciju pārvaldība starp komandtiltiņu un 
dzinēja vadības telpu : mācību līdzeklis / Aleksandrs Martinovs, Igors Trufanovs, 
Artūras Virkètis ; sastādītājs Vladimirs Dreimanis ; literārā redaktore Rūta Lap-
sa ; dizains: Paula Lore ; Liepājas Jūrniecības koledža, Lietuvas Jūras akadēmi-
ja. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (161 lp., PDF) : ilus-
trācijas, tabulas ; 2,92 MB. — Virstitulā: Interreg Latvija-Lietuva. — Bibliogrāfija 
nodaļu beigās. — ISBN 978-9934-22-255-9 (PDF).

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

UDK	 629.5.072(075)

Kopkataloga Id: 000945955
Щипцов, Олег. Незабываемое 1919-2019 : РКИИГА — 100, TSI — 20 / Олег 
Щипцов ; редакция: Татьяна Чернявская и Олег Щипцов ; обложка: Алек-
сандр Грановский. — Рига : [Transporta un sakaru institūts], 2019. — 200 lpp. : 
ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Ziņas par autoru: 4.-5. lpp. — ISBN 978-9984-818-
92-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas vadmotīvs — atcerēties! Tā veltīta Rīgas Civilās aviācijas inženieru 
institūta RKIIGA (Рижский Краснознаменный институт инженеров гражданской авиации) 
100. un Transporta un sakaru institūta (TSI) 20. gadadienai. Autors apraksta atmiņā saglabājušos 
iespaidus un pievēršas notikumiem pagājušajos gados, kad viņš bija ciešā saskarsmē ar astoņu 
grāmatas nodaļu varoņiem.

UDK	 629.73(474.3)(092)+378.6:629.7(474.362.2)(092)

630  Mežsaimniecība

Kopkataloga Id: 000943763
Liepa, Imants. Meža taksācija : mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studen-
tiem, nozares speciālistiem un meža īpašniekiem / Imants Liepa ; redaktore Ilze 
Čerņevska ; zīmējumi: Rūta Kazāka ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 
Meža fakultāte. — Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2018. — 1 
tiešsaistes resurss (238 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 9,20 MB. — 
Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Ietver latviešu-angļu-krievu termi-
nu sarakstu. — Bibliogrāfija: 221.-223. lp. — ISBN 9789934534782 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Mežs nemitīgi pilda daudzveidīgas ekoloģiskās funkcijas: piesaista oglekli, 
ražo skābekli, attīra atmosfēru, stabilizē klimatu, aizsargā augsni, uzlabo cilvēka dzīves apstāk-
ļus, atveseļo garīgi un fiziski. Lai saglabātu mežu — cilvēces eksistences ekoloģisko un materiālo 
priekšnosacījumu, jāprot noteikt un īstenot tālredzīgu meža labumu izmantošanas un atjau-
nošanas stratēģiju un taktiku. Līdz šim vienīgā mācību grāmata meža taksācijā latviešu valodā 
bija P. Sarmas „Meža taksācija” (izdota 1948. gadā). Jaunā grāmata uzrakstīta, vadoties no meža 
taksācijas attīstības tendencēm pasaulē, atbilstoši LLU meža fakultātē apgūstamo studiju kursu 
saturam.

UDK	 630*5(075.8)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000944377
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945955
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000943763
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64  Mājturība. Mājsaimniecība. Komunālā un sadzīves 
saimniecība. Sadzīves pakalpojumi

Kopkataloga Id: 000945807
Graudaugu ēdieni : mūsdienīgi, garšīgi un veselīgi : receptes / tulkotāja Ilze 
Žola. — Vienkāršotais izdevums (bez attēliem). — Rīga : Alis, [2019]. — 119, 
[3] lpp. ; 21 cm. — Recepšu alfabētiskais rādītājs: [120.-121.] lpp. — Oriģinālnosau-
kums: Getreide Zubereitung. — ISBN 978-9934-504-36-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā aprakstītas 10 dažādas graudaugu kultūras un sēklas, un pat iesā-
cējs virtuvē sev atradīs piemērotāko un garšīgāko recepti. Uzmanība pievērsta graudaugu saga-
tavošanai tā, lai ēdiens spēcinātu cilvēka gremošanu un būtu iespējami pilnvērtīgāk izmantojams 
organisma funkciju nodrošināšanai. Atsevišķā grāmatas nodaļā ir ieteikumi graudaugu labai sa-
derībai ar garšaugiem vai garšvielām.

UDK	 641.55:633.1(083.12)

656  Transporta un pasta pakalpojumi. Satiksmes organizācija  
un kontrole

Kopkataloga Id: 000946090
Alomar, Iyad. An Investigation of Alternative Methods for Controlling the Mo-
vement of Ground Vehicles in Airports : doctoral thesis to obtain the scientific 
degree Doctor of Science in Engineering (Dr.sc.ing.), scientific area „Tranport and 
Communications”, scientific subarea „Telematics and Logistics” / Iyad Alomar ; 
scientific supervisors: Dr.habil.sc.ing. Jurijs Tolujevs, Dr.sc.ing. Aleksandrs Med-
vedevs ; Transport and Telecommunication Institute. — Rīga : [izgatavotājs nav 
zināms], 2018. — 116 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrā-
fija: 108.-116. lp. — Teksts angļu valodā, priekštitullapa un anotācija arī latviešu 
valodā.
UDK	 656.71(043)

Kopkataloga Id: 000946134
Alomar, Iyad. Pētījums par alternatīvām metodēm virszemes transportlīdzekļu 
kustības kontrolei lidostās : promocijas darba kopsavilkums izvirzīts inženierzi-
nātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātniskā grāda iegūšanai, zinātņu nozare „Transports 
un satiksme”, apakšnozare „Telemātika un loģistika” / Iyad Alomar ; zinātniskie 
vadītāji: Dr.habil.sc.ing. Jurijs Tolujevs, Dr.sc.ing. Aleksandrs Medvedevs ; oficiālie 
recenzenti: Dr.sc.ing. Irina Jackiva, Dr.-Ing. Klaus Richter, Dr.sc.ing. Andrejs Romā-
novs ; Transporta un sakaru institūts = An Investigation of Alternative Methods 
for Controlling the Movement of Ground Vehicles in Airports : summary of the 
promotion work to obtain the scientific degree Doctor of Science in Engineering 
(Dr.sc.ing.), scientific area „Tranport and Communications”, scientific subarea 
„Telematics and Logistics” / Iyad Alomar ; scientific supervisors: Dr.habil.sc.ing. 
Jurijs Tolujevs, Dr.sc.ing. Aleksandrs Medvedevs ; official reviewers: Dr.sc.ing. Iri-
na Jackiva, Dr.-Ing. Klaus Richter, Dr.sc.ing. Andrejs Romānovs ; Transport and 
Telecommunication Institute. — Rīga : Transporta un sakaru institūts, 2019. — 
75 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 21 cm. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar 
atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9984-818-
90-0 (brošēts).
UDK	 656.71(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945807
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946090
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946134
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657  Grāmatvedība

Kopkataloga Id: 000945700
Leibus, Inguna. Uzņēmuma darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi / In-
guna Leibus ; literārā redaktore Rita Cielēna ; fotogrāfs Aivars Siliņš. — Rīga : 
Lietišķās informācijas dienests, 2019. — 173 lpp. : shēmas, tabulas ; 22 cm. — (Bi-
lances bibliotēka). — ISBN 978-9984-896-22-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Uzņēmumi atšķiras kā pēc to lieluma un tiesiskā statusa, tā arī pēc īpašnieku 
atbildības pakāpes, grāmatvedības sistēmas un nodokļu maksājumiem. Kā atrast vispiemērotāko 
un nekļūdīties jau pašā darbības sākumā? Grāmatā galvenokārt skatītas trīs uzņēmējdarbības 
formas, kuras varētu izvēlēties jaunais uzņēmējs saimnieciskās darbības uzsākšanai — sabied-
rība ar ierobežotu atbildību (SIA), individuālais komersants (IK) un zemnieku saimniecība (ZS). 
Grāmatā aplūkota saimnieciskās darbības reģistrēšanas kārtība, salīdzinot dažādus uzņēmumu 
veidus, grāmatvedību un nodokļus.

UDK	 657

658  Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība.  
Tirdzniecības organizācija

Kopkataloga Id: 000943526
New Challenges of Economic and Business Development (11 : 2019 : Rīga, 
Latvija). The 11th International Scientific Conference „New Challenges of Eco-
nomic and Business Development”, May 16-18, 2019, Riga, University of Latvia : 
proceedings / organised by Faculty of Business, Management and Economics, 
University of Latvia. — Riga : University of Latvia, 2019.

2019, Incentives for Sustainable Economic Growth. — 1 tiešsaistes resurss 
(938 lp., PDF) : diagrammas, shēmas, tabulas ; 18,49 MB. — Bibliogrāfija rak-
stu beigās. — ISBN 978-9934-18-428-4 (PDF).

UDK	 658.8(062)+33(062)

Kopkataloga Id: 000945567
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums / galvenā redaktore Jeļena 
Titko ; redaktori: Oksana Lentjušenkova, Staņislavs Keišs, Inga Šīna, Vita Zari-
ņa, Larisa Turuševa, Liene Brāle, Inga Brasla, Marina Kamenecka-Usova, Vita 
Stiģe-Škuškovnika, Armands Kalniņš, Kaspars Šteinbergs, Marta Kontiņa, Ivars 
Čivčišs, Olga Čivžele, Jurijs Radionovs, Nataļja Verina ; Ekonomikas un kultūras 
augstskola, Alberta koledža. — Riga : Ekonomikas un kultūras augstskola, 2018.

2018, Sējums 3, Sabiedriskās attiecības un mārketings. Tiesību zinātnes. — 
113 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija rakstu bei-
gās.

A n o t ā c i j a :  Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājumā ir iekļauti Ekonomikas un 
kultūras augstskolas un Alberta koledžas studējošo un absolventu valsts pārbaudījuma darbu 
fragmenti, kā arī raksti, kas tika iesniegti uz Studentu starptautisko zinātniski praktisko konfe-
renci „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse’2018”.

UDK	 658(082)+34(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945700
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000943526
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945567
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66  Ķīmijas tehnoloģija. Ķīmijas un radniecīgās saskarnozares

Kopkataloga Id: 000944406
Ozoliņš, Jurijs. Ķīmijas tehnoloģijas procesi un aparāti : praktikums / Jurijs Ozo-
liņš, Agnese Stunda-Zujeva, Armands Bušs ; redaktore Zilgma Irbe. — Rīga : RTU 
Izdevniecība, 2019.

Hidromehāniskie procesi. — 1 tiešsaistes resurss (105 lp., PDF) : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 6,16 MB. — Bibliogrāfija: 101. lp. — ISBN 978-9934-22-
215-3 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Praktikums paredzēts kā palīgs hidromehānisko ķīmijas tehnoloģijas pro-
cesu un aparātu izzināšanā. Tajā ir ietverti metodiski norādījumi un septiņu laboratorijas darbu 
apraksti: šķidruma kustības režīms caurulē, šķidruma iztece, centrbēdzes sūknis, hidraulisko 
pretestību noteikšana cauruļvados, maisītājs, verdošais slānis un rāmju filtrspiede.

UDK	 66.021.1(076.5)

68  Gatavu vai samontētu preču rūpniecība, amati un arodi

Kopkataloga Id: 000945826
Jakovļevs, Oļegs. Analysis of Dynamic Processes in Cryostats with Electromas-
hine Cooling : summary of the doctoral thesis / Oļegs Jakovļevs ; scientific super-
visor Dr.habil.sc.ing. Jānis Vība ; official reviewers: Dr.sc.ing. Vitālijs Beresņevičs, 
Dr.sc.ing. Egils Plūme, Dr.habil.sc.ing. Vitālijs Krupeņins ; Riga Technical Univer-
sity. Faculty of Mechanical Engineering, Transport and Aeronautics. Institute of 
Mechanics and Mechanical Engineering. — Rīga : RTU Press, 2019. — 31 lpp. : dia-
grammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — 
Bibliogrāfija: 31. lpp. — ISBN 978-9934-22-340-2 (brošēts).
UDK	 681.536.53(043)

Kopkataloga Id: 000945827
Jakovļevs, Oļegs. Dinamisko procesu analīze kriostatos ar elektromašīnu dze-
sēšanu : promocijas darba kopsavilkums / Oļegs Jakovļevs ; zinātniskais vadī-
tājs Dr.habil.sc.ing. Jānis Vība ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Vitālijs Beresņevičs, 
Dr.sc.ing. Egils Plūme, Dr.habil.sc.ing. Vitālijs Krupeņins ; Rīgas Tehniskā univer-
sitāte. Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte. Mehānikas un mašīn-
būves institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 31 lpp. : diagrammas, ilustrā-
cijas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 
31. lpp. — ISBN 978-9934-22-333-4 (brošēts).
UDK	 681.536.53(043)

Kopkataloga Id: 000945825
Jakovļevs, Oļegs. Dinamisko procesu analīze kriostatos ar elektromašīnu dzes-
ēšanu : promocijas darbs / Oļegs Jakovļevs ; zinātniskais vadītājs Dr.habil.sc.ing. 
Jānis Vība ; Rīgas Tehniskā universitāte. Mašīnzinību, transporta un aeronauti-
kas fakultāte. Mehānikas un mašīnbūves institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 
2019. — 130 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par 
autoru: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 111.-114. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotā-
cijas arī krievu un angļu valodā.
UDK	 681.536.53(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000944406
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945826
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945827
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945825
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Kopkataloga Id: 000945815
Saposies ballītei! : uzlīmju grāmata / tulkojusi Ilze Sausiņa. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2019]. — 24 lpp., 12 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tul-
kots no spāņu valodas. — Oriģinālnosaukums: Vestidos de coctel: libro de pega-
tinas. — ISBN 978-9934-0-7460-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Sarīko ballīti draugiem! Izvēlies elegantākos un modernākos tērpus un rotas. 
Visu apbrīna garantēta!

UDK	 687.132.01(02.053.2)+087.5

Kopkataloga Id: 000945814
Saposies modes skatei! : uzlīmju grāmata / tulkojusi Ilze Sausiņa. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, [2019]. — 24 lpp., 12 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — 
Tulkots no spāņu valodas. — Oriģinālnosaukums: Vestidos de pasarela: libro de 
pegatinas. — ISBN 978-9934-0-7461-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Parīzes modes skate var sākties! Ietērp modeles vismodernākajos dizaineru 
tērpos, un komplimentu netrūks! Ieraugot tik skaistas dāmas, tie birs kā no pārpilnības raga!

UDK	 687.132.01(02.053.2)+087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945815
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945814
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7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

75  Glezniecība

Kopkataloga Id: 000944877
Baltijas ozoli : 16. un 17. gadsimta holandiešu un flāmu glezniecība Latvijas Na-
cionālā mākslas muzeja kolekcijā : katalogs = Baltic Oaks : 16th and 17th century 
Dutch and Flemish art in the collection of Latvian National Museum of Art : cata-
logue : Mākslas muzejs Rīgas birža, 24.08.-30.11.2018 / sastādītāja un redaktore 
Laura Okdaldere ; ievads: Daiga Upeniece ; dizains: Irēna Ansava ; tulkotājs angļu 
valodā Valts Miķelsons ; literārā redakcija latviešu valodā: Ieva Lejasmeijere ; li-
terārā redakcija angļu valodā: Jānis Frišvalds ; foto: Normunds Brasliņš, Aigars 
Altenbergs, Askolds Berovskis, Mārtiņš Otto ; Latvijas Nacionālais mākslas mu-
zejs, Mākslas muzejs Rīgas birža. — [Rīga] : Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 
[2019]. — 261 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes ; 28 cm. — Bibliogrāfija: 245.-
250. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 251.-261. lpp. — Teksts paralē-
li latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-538-30-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Izstāde ir stāsts par 16. un 17. gadsimta kuģniecības sakariem ar Nīderlan-
di vai konkrēti — no Rīgas, Ventspils un Liepājas ostām aizvestajiem ozoliem. No Baltijas tika 
eksportēts izcilas kvalitātes kokmateriāls, bet Nīderlandē no tā izgatavoja gleznu pamatnes, t.s. 
paneļus, ko senie meistari apgleznoja. Šobrīd, pēc daudziem gadsimtiem, tie ir miljonus vērti 
mākslas darbi. 21. gadsimta modernās tehnoloģijas un pētniecības metodes beidzot ļauj apstipri-
nāt to, par ko mēs tikai nojautām: lielo Eiropas muzeju krātuves ir pilnas ar Baltijas ozolu.

UDK	 75.03(492/493)(083.824)+75.021.33-035.3

78  Mūzika

Kopkataloga Id: 000943967
Music Science Today: the Permanent and the Changeable : scientific papers = 
Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais : zinātnisko rakstu krājums / 
editor-in-chief Dr.art. Ēvalds Daugulis ; associate editor Dr.art. Baiba Jaunslavie-
te ; English language editor Dr.phil. Ilze Oļehnoviča ; Daugavpils University, Vy-
tautas Magnus University, Lithuanian Academy of Music and Theatre. — Daugav-
pils : Daugavpils University Academic Press „Saule”, 2018.

No 2 (10). — 1 tiešsaistes resurss (182 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, no-
tis, tabulas ; 6,66 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Biblio-
grāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts angļu valodā, nosau-
kums titullapā arī latviešu valodā. — ISBN 9789984148427 (kļūda).

UDK	 78.01

Kopkataloga Id: 000945161
Спигин, Юрий. Освоение основ импровизации будущими учителями музы-
ки в процессе обучения : монография / Юрий Спигин ; рецензенты: Dr.paed. 
Елена Давыдова, Dr.hab.art. Леонидас Мельникас ; литературный редактор 
Бирута Калниня. — Рига : [Jurijs Spigins], 2019. — 189, [3] lpp. : ilustrācijas, 
notis, tabulas ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 178.-185. lpp. — Teksts krievu valodā, seci-
nājumi arī latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-19-895-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas pamatā ir Jurija Spigina promocijas darbs „Improvizācijas pama-
tu apguve topošo mūzikas skolotāju studiju procesā” (Daugavpils Universitāte, 2012). Darbs at-
spoguļo pētījumu rezultātus, vērstus uz muzikālās ģenēzes vēsturisko, filozofisko un teorētisko 
aspektu un uz stila modelēšanu balstītas studējošo muzikālās improvizācijas pamatu apguves 
psiholoģisko un didaktisko aspektu izstrādi.

UDK	 781.65(072)+377.8:78

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000944877
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000943967
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945161
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793  Sabiedriskas izklaides un izpriecas. Kustību māksla. Deja. 
Viesību spēles. Atjautības un izglītojošas spēles

Kopkataloga Id: 000945704
Kalns, Guntis. Vārdu mīklas prāta vingrināšanai : gandrīz 150 mīklu atjautīgam 
prātam / sastādītājs Guntis Kalns ; vāka dizaina autors Aigars Truhins ; redak-
tore Dzintra Stelpa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 127, [1] lpp. : ilustrācijas ; 
20 cm. — ISBN 978-9934-0-8194-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir aizraujoša brīvā laika nodarbe visu vecumu un spēju cilvēkiem. 
Tajā apkopoti gandrīz 150 dažādi uzdevumi: sudoku, krustvārdu, šūnu, vārdu, burtu mīklas, 
anagrammas un citas prāta spēles. Tās ne tikai trenē atmiņu un izklaidē, bet arī sniedz iespēju 
uzzināt kaut ko jaunu. Risinot mīklas, var uzlabot pareizrakstības prasmes, paplašināt vārdu krā-
jumu un pārbaudīt savas zināšanas un atjautību.

UDK	 793.7

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945704
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8  VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

81  Valodniecība un valodas

Kopkataloga Id: 000943574
Dzimte un tulkošana : rakstu krājums / sastādītāja Dr.philol. Irina Novikova ; 
zinātniskās redakcijas padome: Dr.habil.philol. Ina Druviete, Dr.philol. Sandra 
Meškova, Dr.philol. Jeļena Vladimirska [un vēl 4 redaktori] ; zinātniskie recen-
zenti: Dr.philol. Sandra Meškova, Ph.D. Garets E. Hamiltons, Ph.D. Dimitars Kam-
burovs, Dr.philol. Jeļena Vladimirska ; latviešu tekstu redaktore Sigita Kušnere ; 
angļu tekstu tulkotāja Marija Semjonova ; priekšvārds: Natālija Pīlipa ; Latvijas 
Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Dzimtes studiju centrs. — Rīga : 
LU Akadēmiskais apgāds, [2018]. — 1 tiešsaistes resurss (212 lp., PDF) : tabulas ; 
1,16 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Zinātniskie redaktori 
arī: Ph.D. Garets E. Hamiltons, Dr.theol. Ilze Jansone u.c. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās. — Teksts latviešu, angļu un franču valodā, kopsavilkums angļu valodā ; 
daži teksti tulkoti no angļu valodas. — ISBN 9789934183690 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Krājums apvieno dažādu nozaru ekspertu rakstus un pārdomas par dzimtes 
jēdziena nozīmi, tā kultūras un lingvistiskās tulkošanas iespējām. Šis interdisciplinārais rakstu 
krājums apvieno lingvistikas, literatūrzinātnes, antropoloģijas, filozofijas, sinoloģijas, tulkošanas 
studiju un pētniecības speciālistus. Publikācija apvieno ievērojamo dzimtes un tulkošanas teorē-
tiķu oriģinālrakstus, nozīmīgāko teorētisko tekstu tulkojumus un pārpublicējumus.

UDK	 81’25(082)

Kopkataloga Id: 000945352
Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities (2019 : Rīga, Lat-
vija). Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities — etECH2019 : 
conference proceedings / chief editor Jelena Titko ; literary editor Zane Veiden-
berga. — Riga : Ekonomikas un kultūras augstskola : Alberta koledža, 2019. — 
57 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 30 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 
978-9984-24-228-6 (brošēts) (Ekonomikas un kultūras augstskola) ; 978-9934-
8772-5-4 (brošēts) (Alberta koledža).
UDK	 811.111’25(062)+378.14(062)

Kopkataloga Id: 000943464
Kultūras daudzveidība jaunatnes atbalstam, starpkultūru dialoga un daudzva-
lodības veicināšanai / redaktore Inita Bērziņa ; dizains: Vanda Voiciša. — Rīga : 
UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, [2018]. — 1 tiešsaistes resurss (70 lp., PDF): 
ilustrācijas ; 3,40 MB. — Publikācija izdota kā UNESCO Latvijas Nacionālās ko-
misijas un Latviešu valodas aģentūras īstenotā projekta „Kultūras daudzveidī-
ba jaunatnes atbalstam, starpkultūru dialoga un daudzvalodības veicināšanai” 
noslēguma darbs. — Bibliogrāfija: 69. lp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-
9934-8553-8-2 (PDF).
UDK	 81’25(047.31)+316.73(047.31)

Kopkataloga Id: 000941989
Mīlenbachs, Kārlis. Par valodas dabu un sākumu / Kārlis Mīlenbachs. — 
[Alūksne] : Eraksti, [2018]. — 1 tiešsaistes resurss (23 lp., PDF) ; 305,01 KB. — Ie-
spiestais izdevums: Kārlis Mīlenbachs, 1891.
UDK	 811+81’0

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000943574
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945352
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000943464
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941989
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821  Daiļliteratūra

821.111  Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 000945761
Šekspīrs, Viljams. Hamlets / Viljams Šekspīrs ; no angļu valodas tulkojis Kārlis 
Egle ; redaktore Antra Vagnere. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 141, [1] lpp. ; 
20 cm. — (Vajadzīga grāmata, ISSN 1407-3803). — Oriģinālnosaukums: Hamlet. — 
ISBN 978-9934-0-8416-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Hamlets” pieder pie pasaules literatūras klasikas pērlēm un tiek uzskatīts 
par vienu no izcilākajām slavenā angļu renesanses laika dramaturga Viljama Šekspīra (1564-
1616) traģēdijām. Tajā V. Šekspīrs, rādot saspringtus notikumus Dānijas karaļa galmā un tēlojot 
prinča Hamleta personiskās dzīves traģēdiju, ir risinājis filozofiskus jautājumus par cilvēka sū-
tību un dzīves jēgu.

UDK	 821.111-21

821.111(73)  Amerikāņu literatūra

Kopkataloga Id: 000946442
Džeritsena, Tesa. Spēle ar uguni : trilleris / Tesa Džeritsena ; no angļu valodas 
tulkojusi Dace Andžāne ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; literārā redakto-
re Lilija Berzinska ; Tatjanas Zubarevas vāka mākslinieciskais noformējums. — 
Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. — 254, [1] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: 
Playing with Fire. — ISBN 978-9934-15-628-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kā tu justos, ja tava trīsgadīgā meita tev negaidīti uzbruktu? Kad Džūlijas 
trīsgadīgā meita negaidīti sadur ģimenes kaķi, Džūlija domā, ka uzvedību izraisījusi Itālijas an-
tikvariātā iegādāta vijoles skaņdarba atskaņošana, un viņa dodas uz Venēciju, lai noskaidrotu 
patiesību. Tā paralēli vijas divi stāsti — Džūlijas meitas uzvedības mistērija mūsdienās un itāļu 
ebreja, mistiskā skaņdarba komponista Lorenco stāsts 2. pasaules kara laikā.

UDK	 821.111(73)-312.4

Kopkataloga Id: 000945115
Pīrss, Linkolns. Lielais Neits līksmo no sirds / Linkolns Pīrss ; no angļu valodas 
tulkojusi Marika Taube ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 
216, [3] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (Lielais Neits / Linkolns Pīrss ; 7). — Oriģināl-
nosaukums: Big Nate lives it up. — ISBN 978-9934-0-8069-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kad skolas direktors lūdz Neitam uzņemties šefību par jauno klasesbiedru 
Brekenridžu Pafingtonu III, zēns ir lepns un apņēmības pilns… līdz patiešām SASTOP jauniņo. 
Vai Neitam nāksies vadīt laiku kopā ar kaitinošu nūģi? Vai varbūt viņa jaunais draugs būs īsta 
sabiedrības dvēsele un sagādās visiem kādu pārsteigumu?

UDK	 821.111(73)-93-341

821.112.2  Vācu literatūra

Kopkataloga Id: 000945130
Zīgners, Ingo. Mazais Pūķis Kokosrieksts ceļo apkārt pasaulei / Ingo Zīgners ; 
no vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga ; literārā konsultante Ildze Jurisone. — 
Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. — 102, [3] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 22 cm. — 
Ziņas par autoru: [106.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Der kleine Drache Kokosnuss 
reist um die Welt. — ISBN 978-9984-23-752-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Stāsts sākas visnotaļ satraucoši — Kokosrieksta draugu Oskaru nolaupījis 
neģēlis murks, un dzeloņcūka Matilde ir nozudusi kopā ar viņiem. Par laimi, Kokosrieksta rīcībā 
ir vēstule ar svarīgām norādēm, tāpēc var sākties pakaļdzīšanās. Lai glābtu draugu, pūķītim nāk-
sies apceļot teju visu pasauli. Vai viņam izdosies atbrīvot Oskaru no murka nagiem?

UDK	 821.112.2-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945761
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946442
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945115
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945130


Latvijas jaunākās grāmatas 2019 Nr. 16, 16.–31. augusts

26

821.113.6  Zviedru literatūra

Kopkataloga Id: 000945548
Keplers, Lārss. Stalkers : zviedru kriminālromāns / Lārss Keplers ; no zviedru 
valodas tulkojis Māris Tīts ; vāka dizains: Arvis Austrums. — Rīga : Mansards, 
[2019]. — 584, [1] lpp. ; 22 cm. — (Mansards detektīvi). — „Stalkers” ir piektā 
sērijas grāmata par inspektoru Jonu Linnu. Iepriekšējie izdevumi „Hipnotizētājs”, 
„Paganīni līgums”, „Uguns liecinieks” un „Smilšuvīrs”. — Oriģinālnosaukums: 
Stalker. — ISBN 978-9934-585-11-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kriminālpolicijai tiek nosūtīta saite uz nelielu videofailu. Kāds to uzņēmis, 
stāvot dārzā pie mājas, caur logu slepus filmējot sievieti. Nākamajā dienā viņa tiek atrasta nežē-
līgi noslepkavota. Policija saņem jaunu filmu, bet arī šo sievieti nav iespējams identificēt, pirms 
tiek atrasts līķis. Lai atrastu slepkavu, tiek pieaicināts psihiatrs, ar kuru Jona Linna strādāja ie-
priekš. Bet ko slēpj izcilais psihiatrs, un kādēļ viņu sāk uztraukt pirms vairākiem gadiem šķietami 
veiksmīgi atrisināts noziegums?

UDK	 821.113.6-312.4

821.134.2  Spāņu literatūra

Kopkataloga Id: 000943516
Fernández, Alberto Torres. Manual de la literatura hispanoamericana / Alberto 
Torres Fernández ; redacción Alla Placinska ; maquetado: Andra Liepiņa ; Univer-
sidad de Letonia. Facultad de Humanidades. — [Rīga] : Universidad de Letonia, 
[2019]. — 1 tiešsaistes resurss (465 lp., PDF) : tabulas ; 2,20 MB. — Bibliogrāfija: 
462.-465. lp. — ISBN 978-9934-18-446-8 (PDF).
UDK	 821.134.2.09(7/8)

821.161.1  Krievu literatūra

Kopkataloga Id: 000946107
Якимов, Игорь. Путешествие Плюша : игрушечная повесть / Игорь Яки-
мов ; рисунки Яниса Карклиньша. — Rīga : Retorika A, [2019]. — 100 lpp. : ilus-
trācijas ; 25 cm.
UDK	 821.161.1-93-32(474.3)

821.162.3  Čehu literatūra

Kopkataloga Id: 000945252
Mornštainova, Alena. Hana : romāns / Alena Mornštainova ; no čehu valodas 
tulkojis Jānis Krastiņš ; redaktors Sigita Kušnere. — Rīga : Pētergailis, [2019]. — 
331, [4] lpp. : portrets ; 22 cm. — Ziņas par autori: [335.] lpp. — Oriģinālnosau-
kums: Hana. — ISBN 978-9984-33-493-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ir 1954. gada ziema, un deviņgadīgā Mira, par spīti vecāku aizliegumam, do-
das uz upi vizināties uz ledus gabaliem. Viņa iekrīt ūdenī, tāpēc nepaklausība nāk gaismā un 
par to viņu soda, ģimenes svinībās neiedodot kēksiņu. Bērnības nerātnība Miras dzīvē kļūst par 
būtisku pavērsiena punktu. Seko traģēdija, kas viņu uz ilgiem gadiem piesaista nerunīgajai un 
depresijas māktajai tantei Hanai. Pamazām atklājas Miras ģimenes likteņi — vēsture, kas viņas 
dzīves straumē turpmāk peld gluži kā ledus gabals. Neatbildēts paliek vien jautājums, vai likteņa 
ledus gabals tomēr reiz izkusīs…

UDK	 821.162.3-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945548
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000943516
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946107
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945252
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821.174  Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 000946043
Apšeniece, Leontīne. Kaķu simfonija : dzejoļi / Leontīne Apšeniece ; Ivetas 
Puplovskas ilustrācijas un vāka noformējums. — [Rēzekne] : Latgales Kultūras 
centra izdevniecība, [2019]. — 47, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9984-
29-326-4 (iesiets).
UDK	 821.174-93-1

Kopkataloga Id: 000945689
Ādamsons, Eriks. Sava ceļa gājējs : romāns / Ēriks Ādamsons ; redaktore Antra 
Vagnere. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 163, [1] lpp. ; 20 cm. — (Vajadzīga grā-
mata, ISSN 1407-3803). — ISBN 978-9934-0-8417-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pirmais un vienīgais Erika Ādamsona — dzejnieka un „smalko kaišu” stāst-
nieka — romāns par jauna cilvēka personības pašaudzināšanu. Romānā daudz autobiogrāfisku 
elementu, par prototipiem izmantoti arī pazīstami kultūras darbinieki. Romāns ar nosaukumu 
„Uzvarētājs” 1943. un 1944. gadā publicēts laikrakstā „Tēvija”, un E. Ādamsons 1944. gadā par šo 
romānu apbalvots ar pirmo Raiņa un Aspazijas piemiņas fonda prēmiju prozā.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 000945803
Baumanis, Guntis. Mednieku stāsti iz dzīves / Guntis Baumanis. — [Viesītes no-
vads] : [Guntis Baumanis], [2019]. — 319 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 22 cm. — ISBN 
978-9934-19-915-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas autors aprakstījis piedzīvojumus no savas mednieka dzīves un pie-
redzes 35 gadu garumā. Viņa stāstu dārzs, viņa medības ir patiesas, īstas un caurcaurēm piede-
rīgas Latvijai. Tāpat kā viņš pats, mednieks un mežsargs Latvijā jau trešajā paaudzē — vienkārši 
Guntis no Viesītes. Autors ir dokumentālists daiļamatnieks, kam vienlīdz svarīgi ir tieši, precīzi 
un pat skarbi attēlot notikumu gaitu, gan stāstot pieskarties tam gaisīgajam savvaļības un nepa-
redzamības garam, kas ir unikāls un klātesošs ikkatrās labās medībās.

UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 000946051
Gekišs, Nauris. Avenes plaukstā / Nauris Gekišs. — [Jūrmala] : [Nauris Gekišs], 
[2018]. — 209, [7] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-8508-8-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Jaunā dzejnieka Naura Gekiša daiļrade vēsta par dabu, mīlestību, draudzību, 
dzīvi un pasauli mums apkārt ar visām tās gaišajām un ēnas pusēm. No putekļiem līdz zvaigznēm, 
no kukainīšiem un pļavas ziediem, no kūpošas kafijas tases līdz mūžsenajām cilvēces kopīgajām 
problēmām — viss ir dzejas vērts. Dzīve ir dzeja. Nebeidzama un neatkārtojama.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000941803
Gulbis, Jānis. Vētras atbalss / Jānis Gulbis ; [ievads]: A. Goba. — [Alūksne] : 
Eraksti, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (52 lp., PDF) ; 440,87 KB. — Iespiestais 
izdevums: Jānis Gulbis, 1926.
UDK	 821.174-3+821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946043
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945689
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945803
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946051
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941803
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Kopkataloga Id: 000945771
Jundze, Arno. Kristofers un Ēnu ordenis / Arno Jundze ; mākslinieks Artūrs Bēr-
ziņš ; redaktore Bārbala Simsone. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 299, [1] lpp. ; 
20 cm. — ISBN 978-9934-0-8409-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Kristoferam ir četrpadsmit gadu, un viņš dzīvo Rīgā mazā dzīvoklītī kopā ar 
radinieku Freimaņonkuli. Neviens zēnu neuzskata par kaut ko īpašu, arī viņš pats ne. Taču pē-
dējā skolas dienā sāk risināties dīvaini notikumi. Vispirms zēnu autobusā uzrunā savāds tips ar 
šujmašīnai līdzīgu priekšmetu. „Lai kas arī notiktu, saglabā mieru. Ordenis par tevi parūpēsies”, 
viņš apgalvo. Kas ir šis mistiskais Ordenis, un ko tas vēlas no Kristofera? Jau visai drīz izrādās, ka 
Kristofers tiešām tiek iesaistīts neparastos notikumos, kuri risinās gan Rīgā, gan Romā un Parīzē, 
un kuros sava loma ir noslēpumainām nākotnes tehnoloģijām, ceļošanai laikā, Sv. Jura baznīcai 
Vecrīgā, Eifeļa tornim, kristāla galvaskausam un Kristofera neciešamajai klasesbiedrenei Katei.

UDK	 821.174-93-312.9

Kopkataloga Id: 000945942
Kronbergs, Jānis. Kas ir mākslinieks : pārdomu pārdomās / Jānis Kronbergs ; 
vāka dizains: Aija Pastare. — [Līvānu novads] : [Aija Pastare], [2019]. — 100, 
[3] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-8841-3-9 (brošēts).
UDK	 821.174-84

Kopkataloga Id: 000945944
Kronbergs, Jānis. What is an Artist : reflection on reflections / Jānis Kronbergs ; 
cover design: Aija Pastare. — [Līvāni] : [Aija Pastare], [2019]. — 96, [3] lpp. ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-8841-4-6 (brošēts).
UDK	 821.174-84=111

Kopkataloga Id: 000941809
Kvālis, Alfrēds. Saules ceļos : pirmā dzejoļu grāmata / Alfrēds Kvālis. — 
[Alūksne] : Eraksti, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (68 lp., PDF) ; 289,89 KB. — 
Iespiestais izdevums: Alfrēds Kvālis, 1936.
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000945246
Margēviča, Inese. Kā dundurs, muša, lapsenis un ods gandrīz atklāja Ziemeļpo-
lu / Inese Margēviča, teksts un ilustrācijas ; redaktore Māra Kalve. — Rīga : Pēter-
gailis, [2019]. — 47 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — ISBN 978-9984-33-494-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata par kukaiņu piedzīvojumiem, kuri nejauši atrod lapiņu ar tekstu. 
Tajā minētais Ziemeļpols iekvēlina viņu prātus un kļūst par mērķi, kurš noteikti jāsasniedz, kaut 
arī varētu mierīgi gulēt puķēs un skatīties mākoņos. Kā viņiem klājas, dodoties pretim mērķim? 
Ceļā ir jāsastopas ar grūtībām un pārpratumiem. Tur ir bīstama, mušu sadedzināt kāra lampa, 
mulsinošs izkusis saldējums, staigns, slepkavniecisks rūgušpiens un arī neciešams sals. Te parā-
dās ceļotāju atšķirīgie raksturi — ne tikai ziņkārība, slavaskāre, ēdelība, bet arī drosme un izpa-
līdzība. Kopā viņi lieliski tiek galā. Galvenais — viņi nav vienaldzīgi viens pret otru. Ceļotāji jau 
gandrīz atklāj Ziemeļpolu, pietrūkst pavisam nedaudz, bet — viņi aizmieg ziemas miegā. Tomēr 
pavasarī viņi turpinās iesākto!

UDK	 821.174-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945771
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945942
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945944
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941809
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945246
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Kopkataloga Id: 000946384
Medne-Spāre, Lienīte. Dziedošās smiltis / Lienīte Medne-Spāre ; vāka dizaina 
un ilustrāciju autore Krista Jūlija Kreišmane ; redaktore Bārbala Simsone. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 126, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-
9934-0-8439-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Tas, kas slēpjas vai pastāv aiz ikdienišķās dzīves mazievērotiem notikumiem, 
ir Lienītes Mednes-Spāres stāstu krājuma vēstījuma galvenā nemitīgi rotējošā ass. Emocionāli 
nospriegotos cilvēcisko atklāsmju mirkļos drūp varoņu cerības, sašķīst iluzoru un mānīgu viltus 
sapņu butaforijas, un cilvēks atklājas visā savā vēlmju un tieksmju niecīgumā. Krājumā tēloto 
situāciju psiholoģisko konkrētību raksturo koncentrēts, raupji reālistisks vēstījums ar precīzu 
laikmeta vides zīmējumu.

UDK	 821.174-34

Kopkataloga Id: 000945772
Rūmnieks, Valdis. Atnācēju noslēpums / Valdis Rūmnieks ; ilustrējusi Agija Sta-
ka ; redaktore Lolija Soma. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 172, [1] lpp. : ilus-
trācijas ; 20 cm. — (Lasītprieks!, ISSN 1407-3730). — ISBN 978-9934-0-8411-9 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Trīs ziņkāri pusaudži, pavadot vasaru tepat Kurzemē, Ugāles pusē, nokļūst uz 
pēdām dīvainiem, fantastiskiem atradumiem — liecībām par saprātīgu kosmosa būtņu klātbūtni. 
Izrādās, ka šie atklājumi ir ne vien interesanti, bet arī bīstami… Un nu notikumos jāiesaistās gan 
pašmāju, gan amerikāņu pētniekiem. Kā gan tas viss beigsies? Grāmata „Atnācēju noslēpums” 
turpina darbā „Atnācēji” aizsākto notikumu un piedzīvojumu virkni.

UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 000941837
Staburags. Dziesmas Daugavai / Staburags. — [Alūksne] : Eraksti, [2018]. — 1 
tiešsaistes resurss (29 lp., PDF) ; 199,21 KB. — Iespiestais izdevums: Staburags, 
1935.
UDK	 821.174-192

Kopkataloga Id: 000941994
Zeibots, Eduards. Iz latviešu ciemiem / Eduards Zeibots. — [Alūksne] : Eraksti, 
[2018]. — 1 tiešsaistes resurss (46 lp., PDF) ; 495,06 KB. — Iespiestais izdevums: 
Eduards Zeibots, 1897.
UDK	 821.174-34

821.411.16  Ebreju literatūra ivritā

Kopkataloga Id: 000945123
Šalevs, Meirs. Balodis un zēns : romāns / Meirs Šalevs ; no ivrita tulkojis Ilmārs 
Zvirgzds ; literārā redaktore Renāte Punka ; māksliniece Gita Treice. — Rīga : 
Jāņa Rozes apgāds, [2019]. — 382, [1] lpp. ; 22 cm. — Ziņas par autoru: 381. lpp. — 
Nosaukums angļu valodā: Pigeon and a Boy. — Oriģinālnosaukums: Yona v’na-
ar. — ISBN 978-9984-23-755-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Tas ir fascinējošs romāns, kas ietver divus mīlas stāstus, ko šķir pusgadsimts. 
Stāsts par divu jauniešu attiecībām Izraēlas Neatkarības laikā cieši savijies ar vēstījumu par mūs-
dienu notikumiem tūrisma gida, putnu vērotāju pavadoņa Jaīra dzīvē. Romāna galvenā tēma ir 
mīlestība — cik dziļas ir mūsu jūtas, kas ir mājas un kāpēc mēs, gluži kā baloži, kas apmācīti lidot 
tikai vienā virzienā, allaž tajās atgriežamies. Meira Šaleva vēstījums ir universāls un reizē intīms 
kā spārnota atzīšanās mīlestībā, un tas tiek izstāstīts rotaļīgi un neatvairāmi valdzinoši.

UDK	 821.411.16-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946384
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945772
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941837
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941994
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945123
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9  ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

908  Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Kopkataloga Id: 000945716
Ozola, Valentīna. Umurgas draudzes novada un Augstrozes kultūrvēsturis-
kie aspekti / sastādītāja Valentīna Ozola ; rakstu autori: Tālivaldis Apinis, Aija 
Baumane, Valentīna Ozola ; dizains: Anda Nordena. — [Umurga, Limbažu no-
vads] : [Valentīna Ozola], 2019. — 359 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 
29 cm. — Ziņas par autoriem: 359. lpp. — ISBN 978-9934-19-842-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir ieskats laikmeta liecībā par Umurgas draudzes novada un 
Augstrozes apkārtnes kultūrvēsturi, būtiskām pagātnes notikumu norisēm, kā arī dzimtām 
un cilvēkiem, kas šeit dzīvojuši un dzīvo šobrīd. Izdevumā ietverts plašs vizuālo materiālu ko-
pums — fotogrāfijas, kartogrāfiskais materiāls, vēsturiski dokumenti, kā arī Valsts vēstures arhī-
vā izpētīts apjomīgs dokumentu krājums par vēsturisko Umurgas pagastu un novadu. Grāmatā 
publicētas ievērojamāko novadnieku īsas biogrāfijas.

UDK	 908(474.363)

94  Vispārīgā vēsture

Kopkataloga Id: 000946009
Norts, Mihaels. Baltijas jūras reģiona vēsture : tirdzniecība un kultūras / Miha-
els Norts ; no vācu valodas tulkojusi Maija Levāne ; zinātniskais redaktors Andris 
Levāns ; literārā redaktore Agita Kazakeviča. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 
2019. — 462, [1] lpp. : ilustrācijas, kartes ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 403.-[434.] lpp. 
un personu rādītājs: 439.-[463.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Geschichte der Ost-
see. Handel und Kulturen. — ISBN 978-9934-18-455-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Baltijas jūras telpa bija un ir savstarpēju auglīgu apmaiņas attiecību zona. 
Šeit kopā dzīvoja ģermāņi, slāvi, balti un somi, intensīvā saimnieciskā un sabiedriskā saskarsmē 
formējās organizācijas, piemēram, Hanza, to darbības un interešu loks sniedzās tālu ārpus lo-
kālām — vienas kopienas, apgabala vai teritorijas robežām. Pārnacionālas kultūras, piemēram, 
nīderlandiešu, 16.-17. gadsimtā ietekmēja daudzas toreizējās valstis. Mūsdienās Baltijas jūras re-
ģions ir Eiropas Savienības ļoti dinamiskas attīstības zona. Šī grāmata ir inovatīvā pieejā balstīts 
vēsturisks pētījums par Baltijas jūras reģiona pagātnes un tagadnes pamatjautājumiem.

UDK	 94(4)(091)+339(4)(091)

94(474.3)  Latvijas vēsture

Kopkataloga Id: 000945914
Kaufmann, Max. Churbn Lettland : the Destruction of the Jews of Latvia / Max 
Kaufmann ; introduction by Menachem Barkahan ; foreward by George Schwab ; 
preface by Paul A. Shapiro ; introduced by Gertrude Schneider ; commented by 
Erhard Roy Wiehn ; afterword by Alexandr Bergman ; commentary and notes by 
Dr.hist. Grigory Smirin. — Enlarged edition. — [Rīga] : Jewish Religious Commu-
nity and Association „Shamir”, [2019]. — 496 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 
23 cm. — Personu rādītājs: [479.]-493. lpp. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — 
Teksts angļu valodā, uz vāka un titullapā nosaukums arī ebreju (jidišs) valodā. — 
Oriģinālnosaukums: Churbn Lettland: die Vernichtung der Juden Lettlands. — 
ISBN 978-9934-8695-7-0 (iesiets).
UDK	 94(474.3)(=411.16)”1939/1945”

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945716
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946009
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945914
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Kopkataloga Id: 000941836
Piemiņas vaiņags Latvijas kritušiem varoņiem, 1 / Brāļu kapu komitejas uzde-
vumā sastādījis Alberts Prande. — [Alūksne] : Eraksti, [2018]. — 1 tiešsaistes 
resurss (153 lp., PDF) : faksimili, ilustrācijas, plāni ; 14,41 MB. — Iespiestais izde-
vums: Rīga, 1926.
UDK	 94(474.3)”19”(084.12)+725.94(474.362)(084.12)+75(474.3)+821.174-1

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=000941836
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