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0  VISPĀRĪGĀ NODAĻA

001  Zinātne un zināšanas kopumā. Garīgā darba organizācija

Kopkataloga Id: 000946178
Latvijas Zinātņu akadēmija. Gadagrāmata / sastādītāji: Ligita Āzena, Kristaps 
Broks, Daina Daija, Alma Edžiņa, Sofja Negrejeva, Ilze Stengrevica, Ilze Trapencie-
re ; fotogrāfi: Jānis Brencis, Kristaps Broks, Reinis Oliņš ; redaktore Antra Legzdi-
ņa ; Latvijas Zinātņu akadēmija. — Rīga : Zinātne, [2019].

2019. — 1 tiešsaistes resurss (216 lp., PDF) : faksimili, ilustrācijas, portreti, 
tabulas ; 3,14 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — „ISSN 1407-
0413”—Datnes 2. lapā. — ISBN 9789934549793 (kļūda).

UDK	 001:061.2(474.3)(058)

Kopkataloga Id: 000946145
Latvijas Zinātņu akadēmija. Yearbook / editorial board: Ojārs Spārītis (edi-
tor-in-chief), Ilze Trapenciere, Namejs Zeltiņš ; editor Regīna Jozauska ; design: 
Līga Sarkane ; Latvian Academy of Sciences. — Rīga : Zinātne, [2019].

2019. — 1 tiešsaistes resurss (100 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, portreti ; 
7,55 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Datnes sākumlapas 
noformējumam izmantots Gunāra Kroļļa zīmējums. — Ietver bibliogrāfiju. — 
ISBN 9789934549779 (kļūda).

UDK	 001:061.2(474.3)(058)

087.5  Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 000947012
Aizraujošā zīmējumu grāmata / no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa. — 
Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. — 12 nenumurētas lp., 4 nenumurētas lpp. : ilustrā-
cijas ; 26 cm. — ISBN 978-9934-15-599-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ar koka irbulīti noskrāpē tumšo aizsargslāni un atklāj astoņus fantastiskus 
zīmējumus ar princesēm, vienradžiem, fejām, piemīlīgiem dzīvnieciņiem un daudz ko citu! Uz 
papildus četrām tumšajām lapām vari ļaut vaļu savam radošumam un uz krāsainajiem foniem 
ieskrāpē savus zīmējumus.

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946178
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946145
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000947012
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Kopkataloga Id: 000947742
Auto : mācies figūras! : vannas grāmatiņa ar pīkstuli / Emi Ordas ilustrācijas. — 
Rīga : Egmont Publishing, [2019]. — 6 nenumurētas lp. : ilustrācijas ; 11 cm. — 
ISBN 978-9934-16-628-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šī ir droša, mīksta, viegli tīrāma grāmata ar iestrādātu skaņas moduli. Van-
noties ir tik aizraujoši! Ikvienam patīk rotaļāties ūdenī. Ir tik jauki plunčāties vannā, pētīt košos 
attēlus šajā grāmatiņā un apgūt dažādas formas!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000947015
Dmuchovskiene, Rasa. Bērnudārzā / Rasa Dmuchovskiene ; ilustrējusi Jurgita 
Juškaite-Jakaitiene. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 14 nenumurētas lpp., 2 lp. 
uzlīmes : ilustrācijas ; 23 cm. — (Zaķēns Ziķeris). — Oriģinālnosaukums: Darže-
lyje. — ISBN 978-9934-0-8400-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Zaķēns Ziķeris aicina visus mazos doties uz bērnudārzu. Izpildot uzdevumus, 
bērns mācīsies koncentrēt uzmanību, attīstīs domāšanu un vērīgumu, kā arī vingrinās savu roci-
ņu, jo būs gan jāzīmē līnijas, gan jākrāso, gan jālīmē uzlīmes. Zaķēna Ziķera uzdevumi paredzēti 
bērniem no 2 gadu vecuma.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000947016
Dmuchovskiene, Rasa. Ziemassvētki / Rasa Dmuchovskiene ; ilustrējusi Jurgita 
Juškaite-Jakaitiene. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 14 nenumurētas lpp., 2 lp. 
uzlīmes : ilustrācijas ; 23 cm. — (Zaķēns Ziķeris). — Oriģinālnosaukums: Kalė-
dos. — ISBN 978-9934-0-8422-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Zaķēns Ziķeris aicina bērnus iesaistīties jaukajā Ziemassvētku gaidīšanā. 
Izpildot uzdevumus, bērns mācīsies koncentrēt uzmanību, attīstīs domāšanu un vērīgumu, sek-
mēs acu un roku kustību koordināciju, kā arī vingrinās savu rociņu, jo būs gan jāzīmē līnijas, gan 
jākrāso, gan arī jālīmē uzlīmes. Zaķēna Ziķera uzdevumi paredzēti bērniem no 2 gadu vecuma.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000947744
Kuģītis : mācies skaitīt! : vannas grāmatiņa ar pīkstuli / Emi Ordas ilustrācijas. — 
Rīga : Egmont Publishing, [2019]. — 6 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 11 cm. — 
ISBN 978-9934-16-627-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šī ir droša, mīksta, viegli tīrāma grāmata ar iestrādātu skaņas moduli. Van-
noties ir tik aizraujoši! Ikvienam patīk rotaļāties ūdenī. Ir tik jauki plunčāties vannā, pētīt košos 
attēlus šajā grāmatiņā un mācīties skaitīt!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000947896
Moldane, Iluta. Mazulis krāso dzīvniekus / Iluta Moldane ; zīmējumi: Anita 
Inša. — Rīga : Annele, [2019]. — 32 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — 
ISBN 978-9934-559-21-1 (brošēts).
UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000947013
Pasakainā zīmējumu grāmata / no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa. — 
Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. — 12 nenumurētas lp., 4 nenumurētas lpp. : ilustrā-
cijas ; 26 cm. — ISBN 978-9934-15-600-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ar koka irbulīti noskrāpē tumšo aizsargslāni un atklāj astoņus fantastiskus 
zīmējumus ar princesēm, vienradžiem, fejām, piemīlīgiem dzīvnieciņiem un daudz ko citu! Uz 
papildus četrām tumšajām lapām vari ļaut vaļu savam radošumam un uz krāsainajiem foniem 
ieskrāpē savus zīmējumus.

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000947742
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000947015
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000947016
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000947744
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000947896
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000947013
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Kopkataloga Id: 000946372
Sjölin, Anna. Lieli un mazi braucamrīki : izkrāso! / [teksts un ilustrācijas]: Anna 
Sjölin ; no zviedru valodas tulkojis Gundars Kalns. — Rīga : Egmont Publishing, 
[2019]. — 32 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — ISBN 978-9934-16-720-1 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Mums apkārt ir tik daudz dažādu transportlīdzekļu! Šajā grāmatā atradīsi 
dažus no tiem. Izkrāso un uzzini, kam tie domāti. Būs jautri!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000946366
Sjölin, Anna. Vienradzīte Elza un viņas draugi : krāso! / [teksts un ilustrācijas]: 
Anna Sjölin ; no zviedru valodas tulkojis Gundars Kalns. — Rīga : Egmont Publis-
hing, [2019]. — 32 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — ISBN 978-9934-16-
719-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ielejā, kur dzīvo vienradzīte Elza un viņas draugi, vienmēr spīd saule. Lasi par 
dzīvnieciņu aizraujošajiem piedzīvojumiem un krāso!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000946360
Zirgi : uzdevumu grāmata : krāso un risini! / no zviedru valodas tulkojis Gundars 
Kalns. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. — 48 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — ISBN 
978-9934-16-718-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šī ir uzdevumu grāmata zirgu mīļotājam. Varēsi meklēt atšķirības, savienot 
punktus, līkumot pa labirintiem, atminēt nosaukumus dažādām zirglietām un krāsot!

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946372
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946366
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946360
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1  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

14  Filozofiskās sistēmas un uzskati

Kopkataloga Id: 000947573
Gediņa, Linda. Valodas struktūra Martina Heidegera eksistenciālajā analītikā 
un tās poētiskie aspekti : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegū-
šanai filozofijas nozarē, apakšnozare: filozofijas vēsture / Linda Gediņa ; darba 
zinātniskais vadītājs Dr.phil. Rihards Kūlis ; recenzenti: Dr.phil. Raivis Bičevskis, 
Dr.phil. Velga Vēvere, Dr.phil. Māra Grīnfelde ; Latvijas Universitāte. Vēstures un 
filozofijas fakultāte. Filozofijas un ētikas nodaļa = The Structure of Language in 
M. Heidegger’s Existential Analytics and its Poetic Aspects : summary of doctoral 
thesis submitted for the degree of doctor of philosophy, subfield of history of 
philosophy / Linda Gediņa ; supervisor Dr.phil. Rihards Kūlis ; reviewers: Dr.phil. 
Raivis Bičevskis, Dr.phil. Velga Vēvere, Dr.phil. Māra Grīnfelde ; University of Lat-
via. Faculty of History and Philosophy. Department of Philosophy and Ethics. — 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2019. — 55 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 52.-55. lpp. 
un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titulla-
pām, vāka noformējums abās valodās.
UDK	 14(430)(092)(043)

Kopkataloga Id: 000947571
Gediņa, Linda. Valodas struktūra Martina Heidegera eksistenciālajā analītikā 
un tās poētiskie aspekti : promocijas darbs, izstrādāts filozofijas nozarē, filozo-
fijas vēstures apakšnozarē / Linda Gediņa ; darba zinātniskais vadītājs Dr.phil. 
Rihards Kūlis ; Latvijas Universitāte. Vēstures un filozofijas fakultāte. Filozofijas 
un ētikas nodaļa. — Rīga : [izdevējs nav zināms], 2018. — 173 lpp. ; 30 cm. — Bib-
liogrāfija: 162.-173. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsa-
vilkums arī angļu valodā.
UDK	 14(430)(092)(043)

159.9  Psiholoģija

Kopkataloga Id: 000947180
Trutņeva, Darja. Kā ļaut lielai naudai ieplūst savā dzīvē / Darja Trutņeva. — 
[Rīga] : Dimantra, 2019. — 135 lpp. ; 24 cm. — Teksts latviešu valodā, tulkots 
no krievu un angļu izdevumiem. — Oriģinālnosaukums: Как впустить в свою 
жизнь большие деньги. — ISBN 978-9934-19-898-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Nosaukums liek domāt, ka tā ir kārtējā padomu grāmata par naudas pelnī-
šanu. Taču patiesībā tā aizved aizraujošā sarunā ar sevi par būtisko. Jā, arī par naudu. Grāmatas 
savienojums ar aplikāciju MasterKit ved aizvien dziļāk. Tas ir ģeniāls rīks ar savu vienkāršību, 
sevis pašregulēšanas iespējām un transformācijas metodēm.

UDK	 159.923.2

Kopkataloga Id: 000946501
Zelingera, Renāte C. Sapņu tulkošana laimīgai dzīvei : kā saprast motīvus un 
simbolus / teksts: Renāte C. Zelingera ; no vācu valodas tulkojusi Irēna Gransber-
ga. — Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. — 207, [1] lpp. : ilustrācijas ; 16 cm. — Oriģi-
nālnosaukums: Traumdeutung für ein glückliches Leben. — ISBN 978-9934-15-
612-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Cilvēks savā mūžā sapņo vidēji 50 000 stundas. Gadās tādi sapņi, kas neliek 
mieru pat vairākas stundas pēc pamošanās. Kā tos saprast un tulkot? Šis ir praktisks ceļvedis 
sapņu interpretācijas pasaulē, tas ne tikai pateiks priekšā, ko varētu nozīmēt lidošana, krišana, 
braukšana, kavēšana, dzīvnieki, krāsas vai skaitļi sapņos, bet arī pastāstīs, kā labāk atcerēties 
savus sapņus, kā tulkot sapņus pašam, kā sapņi piedāvā problēmu risinājumus. Lai jums patīkami 
un gudri sapņi!

UDK	 159.963.3

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000947573
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000947571
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000947180
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946501
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17  Morāles filozofija. Ētika. Praktiskā filozofija

Kopkataloga Id: 000947748
Atbildīgs mazais liepājnieks : krāsojamā grāmata pirmklasniekiem / priekš-
vārds: Jānis Vilnītis ; LMMDV. — [Liepāja] : [Liepājas pilsētas dome], 2019. — 27 
nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm.

A n o t ā c i j a :  Krāsojamās grāmatas, kurā ir atspoguļoti dažādi ar drošību saistīti padomi, 
1. septembrī tradicionāli saņem visi Liepājas pirmklasnieki. Grāmatas saturs katru gadu mainās, 
un, pateicoties grāmatai, skolēni mācīsies iepazīt, kas ir atbildība pret sevi, klases biedriem, sko-
lotājiem, vecākiem un draugiem, tāpat arī atbildība pret dzīvniekiem, dabu un lietām, kuras iz-
manto vai lieto. Uzdevumi, kas atrodami šīs grāmatas lappusēs, spēs iemācīt, kā rīkoties dažādās 
situācijās.

UDK	 177(076)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000947748


Latvijas jaunākās grāmatas 2019 Nr. 17, 1.–15. septembris

6

2  RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 000947488
Sedova, Gaļina. Rīgas eparhija Staļina un Hruščova periodā 1944-1964 / Gaļina 
Sedova (māsa Eufrosīnija) ; zinātniskais konsultants Dr.hist. A. Ivanovs ; zinātnis-
kie recenzenti: Dr.hist. I. Saleniece, Dr.hist.ecl. A. Priede, Dr.hist. A. Bambals ; re-
daktores: Tatjana Amosova, Justīne Vivanta Volkova ; tulkotāji: Antonijs Bērziņš, 
Inna Ineta Ūdre, Elizabete Karpova. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes 
Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2019. — 320 lpp. ; 21 cm. — (Historica et religio). — 
Personu rādītājs: 298.-319. lpp. — Bibliogrāfija: 271.-291. lpp. un zemsvītras pie-
zīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9984-
14-849-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Monogrāfija veltīta valsts un Baznīcas attiecībām Latvijas PSR pēc Otrā pa-
saules kara. Pētījums ir interesants ne tikai rūpīgu arhivāro un vēstures faktu apkopošanas ziņā, 
bet arī tipoloģiski. Darbs atklāj padomju ideoloģijas upuru, daudzu pareizticīgās baznīcas (vis-
vairāk vajātās baznīcas Latvijā) cilvēku drosmi un martīrisma garu attieksmē pret vajāšanām. Tā 
ir mazpētīta un sensitīva valsts un baznīcas attiecību tēma.

UDK	 271.22(474.3)-9

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000947488
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3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Kopkataloga Id: 000941896
Biznesa augstskola Turība. Starptautiskā zinātniskā konference (19 : 2018 : 
Rīga, Latvija). XIX Turiba University Conference „Latvia 100: Expectations, Ac-
hievements and Challenges” : Riga, 19 April 2018 / ievads: Dr.iur. Jānis Načisčio-
nis. — Riga : Biznesa augstskola „Turība”, [2018]. — 1 tiešsaistes resurss (350 lp., 
PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 9,67 MB. — (Biznesa augstskolas Turība 
konferenču rakstu krājums, ISSN 1691-6069). — Bibliogrāfija rakstu beigās. — 
Teksts latviešu un angļu valodā, rakstu kopsavilkumi angļu valodā.
UDK	 3(474.3)(062)+658(474.3)(062)

Kopkataloga Id: 000944101
Izaicinājumi un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas (8 : 
2018 : Daugavpils, Latvija). VIII Starptautiskā jauno pētnieku un studentu zi-
nātniski praktiskā konference „Izaicinājumi un iespēju laiks: problēmas, risināju-
mi, perspektīvas” = VIII Международная научно-практическая конференция 
молодых ученых и студентов „Время вызовов и возможностей: проблемы, 
решения, перспективы” = VIII International, scientific and practical conference 
of young scientists and students „Time of Challenges and Opportunities: Prob-
lems, Solutions and Prospects” : on the 17th-18th of May, 2018, Daugavpils / The 
Baltic International Academy, College of Accounting and Finance [un vēl 5 insti-
tūcijas]. — Daugavpils : Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2018. — 1 tiešsaistes re-
surss (485 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 8,54 MB. — Bibliogrāfija 
rakstu beigās. — Teksts un anotācijas latviešu, angļu un krievu valodā. — ISBN 
978-9984-47-156-3 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Rakstu krājumā apkopoti studentu, maģistrantu, doktorantu, maģistru un 
doktoru konferencē nolasītie referāti. Konferencē piedalījās referenti no Latvijas, Polijas, Krie-
vijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Kazahstānas, Turcijas, Ēģiptes. Krājumā iekļauti 147 referentu 120 
raksti, kuros iztirzāta ekonomikas, uzņēmējdarbības, finanšu, tiesību zinātnes, pedagoģijas, psi-
holoģijas, kulturoloģijas, filoloģijas, tūrisma, mākslas un dizaina problemātika.

UDK	 3(062)

Kopkataloga Id: 000944715
Sabiedrība un kultūra = Society and Culture : rakstu krājums / sastādītājs, atbil-
dīgais redaktors Dr.paed. Arturs Medveckis ; redakcijas kolēģija: Dr.math. Kārlis 
Dobelis, Dr.oec. Aija Eglīte, Dr.phil. Zaigonis Graumanis [un vēl 17 redaktori] ; li-
terārās redaktores: Guna Pūce (latviešu valoda), Rita Grāvelsiņa (angļu valoda), 
Dr.paed. Marina Novika (krievu valoda) ; Liepājas Universitāte. Izglītības zinātņu 
institūts. Socioloģisko pētījumu centrs, Vadības un sociālo zinātņu fakultāte. — 
Liepāja : LiePA, 2019.

XXI [21. sējums]. — 1 tiešsaistes resurss (326 lp., PDF) : diagrammas, ilustrāci-
jas, tabulas ; 3,16 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — „ISSN 
1407-6918”—Datnes 2. lapā. — Redaktori arī: Dr.sc.com. Anita Jansone, Dr.iur. 
Tālavs Jundzis, Dr.iur. Sandra Kaija, Dr.paed. Inta Klāsone, Dr.sc.ing. Jurijs Ko-
četkovs, Dr.hist. Ārija Kolosova, Dr.sc.admin. Inta Kulberga, Dr.sc.soc. Inga 
Pūre, Dr.paed. Alīda Samuseviča, Dr.hist. Henrihs Soms, Dr.psych. Irina Straz-
diņa, Dr.h.philol. Jānis Valdmanis, Dr.soc. Vladislavs Volkovs, Dr.biol. Māra 
Zeltiņa u.c. — Liepājas Universitātes 21. starptautiskā zinātniskā konference 
„Sabiedrība un kultūra: vērtību dimensija” notika 2018. gada 18.-19. maijā. — 
Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu, angļu 
un krievu valodā.

UDK	 3(082)+316.07(082)+7/9(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941896
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000944101
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000944715
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31  Demogrāfija. Socioloģija. Statistika

Kopkataloga Id: 000946958
Jansone, Astrīda. Trimdas bērnu bērni Latvijā / Astrīda Jansone ; redak-
tors Oskars Lapsiņš ; māksliniece Zane Neimane. — Rīga : Vesta-LK, [2019]. — 
198 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — (Laika grāmata). — ISBN 978-9934-511-
65-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir par tiem latviešu tautai piederīgajiem, kas dzimuši un auguši ār-
pus Latvijas, bet tagad, savas dzīves pilnbriedā, ir atraduši ceļu uz savu senču dzimteni un palīdz 
tai atgūties no 50 gadu ilgās okupācijas.

UDK	 314.151.3-054.75(474.3)+929(474.3)

Kopkataloga Id: 000943506
Zača, Evija. Atgriešanās apstākļi un nosacījumi : pētījuma rezultāti / autori: Evija 
Zača, Mihails Hazans, Baiba Bela. — Rīga : Latvijas Universitātes Diasporas un 
migrācijas pētījumu centrs, 2018. — 1 tiešsaistes resurss (94 lp., PDF) : diagram-
mas, tabulas ; 2,24 MB. — Bibliogrāfija: 83.-84. lp. un zemsvītras piezīmēs. — 
ISBN 978-9934-18-420-8 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Pētījumā tika pievērsta uzmanība dažādu reemigrantu grupu vajadzībām, 
iekļaušanās pieredzei un nākotnes plāniem, kā arī sniegtas rekomendācijas reemigrācijas at-
balstam un reemigrantu integrācijai. Īpaši apskatīta jauniešu un senioru reemigrācijas pieredze, 
problēmas, to risinājumi.

UDK	 314.151.7(474.3)

316  Socioloģija

Kopkataloga Id: 000946998
Aldermane, Kerola. Satja Sai izglītība cilvēciskajās vērtībās : nodarbību plāni 
2. gadam : vecumposms 6-7 gadi / [sagatavojusi Kerola Aldermane] ; no angļu 
valodas tulkojusi Indra Ķelpa. — [Sigulda] : Sokrata tautskola, [2019]. — 140 lpp. : 
ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: Sathya Sai Education in Human Valu-
es. — ISBN 978-9934-8773-1-5 (brošēts).
UDK	 316.752(072)+159.923(072)+159.942(072)

Kopkataloga Id: 000947006
Aldermane, Kerola. Satja Sai izglītība cilvēciskajās vērtībās : nodarbību plāni 3. 
gadam : vecumposms 7-8 gadi / sagatavojusi Kerola Aldermane ; no angļu valo-
das tulkojusi Aija Nīlendere. — [Sigulda] : Sokrata tautskola, [2019]. — 174 lpp. : 
ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: Sathya Sai Education in Human Valu-
es. — ISBN 978-9934-8773-2-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Nodarbību plāni ir jo īpaši piemēroti, ja mācību viela ir saistīta ar personīgo, 
sociālo un higiēnas mācību, pilsonisko izglītību, reliģisko izglītību, angļu valodu, drāmu, mūziku. 
Šie nodarbību plāni der arī mācīšanai par citu tematiku, piemēram, vēsturi un zinātni, ja mācīša-
nā izmanto uz vērtībām balstītu pieeju. Visi plāni ir balstīti uz cilvēkam piemītošām, pozitīvām 
vērtībām.

UDK	 316.752(072)+159.923(072)+159.942(072)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946958
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000943506
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946998
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000947006
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Kopkataloga Id: 000946450
Bormane, Anita. Kā var aizmirst… : dzīve Latvijā 20. gs. 20.-30. gados / Anita 
Bormane ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Dace Kraule ; 
māksliniece Daiga Dzene. — Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. — 178, [1] lpp. : faksi-
mili, ilustrācijas, portreti ; 29 cm. — Bibliogrāfija: 177.-178. lpp. — ISBN 978-9934-
15-622-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā atspoguļojas ne vien dzīves svinēšana un baudīšana, bet arī atklājas 
samērā nopietnas laikmeta ainiņas. Lasot uzzināsiet, kā 20. un 30. gados dzīvoja Latvijas bagāt-
nieki (neticami, bet turīgākajiem pie sienas bija pat Rembranta glezna), ko darīja valsts ierēdnis, 
kad alga nebija vēl saņemta, kā ceļoja un kādus iespaidus ļaudis atveda no ārzemēm. Aizrautība 
ar patēriņa kredītiem jau tolaik bija kā apmātība. Un kur nu vēl latviešu mīlas lietas, nacionālā 
skaistuma ideālu apspriešana, iesaistīšanās galdiņu dancināšanā un skolotāju neapmierinātība 
ar algām! Pārlūkojot raibās laikmeta ainiņas, daudzi teiks — viss tieši kā mūsdienās!

UDK	 316.728(474.3)(091)

Kopkataloga Id: 000946091
Roslings, Hanss. Factfulness : desmit iemesli, kāpēc situācija pasaulē man šķiet 
sliktāka, nekā ir patiesībā / Hanss Roslings ar Ūlu Roslingu un Annu Roslingu 
Rēnlundu ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Zālīte ; redaktore Dace Markota. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 336 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 23 cm. — Zi-
ņas par autoriem: [328.]-330. lpp. — Bibliogrāfija: [307.]-327. lpp. un rādītājs: 
[331.]-336. lpp. — Oriģinālnosaukums: Factfulness. — ISBN 978-9934-0-8223-8 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Factfulness ir veselīgs ieradums balstīt savu viedokli uz faktiem. Šī ir grā-
mata par pasauli un tās izprašanu. Par to, kāda tā ir īstenībā. Un par mūsu maldiem, domājot, 
ka pasaule iet uz galu. Skaidri domāt ir jāmācās. Autori grāmatā parāda, ka pasaule (ar visām 
nepilnībām) ir daudz labāka, nekā mēs domājam. Tas gan nenozīmē, ka viss ir lieliski. Taču, par 
visu uztraukdamies, varam palaist garām nākotnes iespējas un nepamanīt nopietnākos draudus. 
Grāmatā atklāti desmit domāšanas rīki, lai ikviens varētu iegūt uz faktiem balstītu pasaules ainu.

UDK	 316.64+316.728

Kopkataloga Id: 000944140
Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai (2017 : Daugavpils, Latvija). Starp-
tautiskās zinātniskās konferences „Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2017” 
materiāli (2017. gada 20.-21. oktobris) = The materials of the International Scien-
tific Conference „Social Sciences for Regional Development 2017” (20th-21st Octo-
ber, 2017) / zinātniskais redaktors Dr.sc.soc. V. Meņšikovs ; atbildīgā par izdevu-
mu Olga Volkova ; Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Humanitāro 
un sociālo zinātņu institūts. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmis-
kais apgāds „Saule”, 2018.

I [1.] daļa, Socioloģijas aktualitātes : Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu 
fakultātes Starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums = Part I [1st], 
Issues of Sociology : Proceedings of the International Scientific Conferences 
of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University. — 1 tiešsaistes resurss 
(180 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 2,32 MB. — Resursā uzrādīts 
iespiestā izdevuma ISBN. — „ISSN 2255-8853”—Datnes 2. lapā. — Bibliogrā-
fija rakstu beigās. — Teksts un kopsavilkumi latviešu, krievu un angļu valo-
dā. — ISBN 9789984148441 (kļūda).

UDK	 316(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946450
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946091
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000944140
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327(474.3)  Latvijas starptautiskās attiecības.  
Starptautiskie jautājumi. Ārpolitika

Kopkataloga Id: 000947568
Zelmenis, Dainis. Dialogi ar Nikolaju Neilandu / Dainis Zelmenis ; redaktors Ri-
tums Rozenbergs ; mākslinieciskais noformējums: Andis Laizāns. — [Mārupes 
novads] : Goldberg Trust, [2019]. — 144 lpp., 32 nenumurētas lpp. ielīmes : faksi-
mili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 143.-144. lpp. — ISBN 978-9934-
8755-5-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Klajā nākusi bijušā diplomāta, ekonomikas zinātņu doktora, Rīgas Stradiņa 
universitātes asociētā profesora Daiņa Zelmeņa grāmata „Dialogi ar Nikolaju Neilandu”. Grāmatā 
ietvertas atmiņas par izcilo latviešu diplomātu, starptautisko attiecību un Zviedrijas problemā-
tikas speciālistu Nikolaju Neilandu, viņa paveikto Latvijas vārda popularizēšanā pasaulē, kā arī 
viņa ieguldījumu Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanā. Grāmata ir veltīta ekonomistiem, 
loģikas un sazvērestības teoriju piekritējiem, kā arī visiem tiem, kuri alkst izzināt pasaules vēstu-
ri, ignorējot konjunktūru un sabiedrībai uzspiestās liberālisma dogmas.

UDK	 327(474.3)(092)

33  Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Kopkataloga Id: 000946106
Sabiedriskā labuma radīšana un kolektīvo resursu nosargāšana Latvijā / galve-
nā redaktore Inta Mieriņa ; ievada autores: Inta Mieriņa, Agita Misāne ; zinātnis-
kie recenzenti: Dr.theol. Anita Stašulāne, Dr.sc.soc. Aija Zobena ; latviešu valodas 
literārā redaktore Ruta Puriņa ; vāka dizains: Agris Dzilna ; dizains: Baiba Laz-
diņa ; Latvijas administratīvā iedalījuma karti veidojis Andris Klepers ; Latvijas 
Universitāte. Sociālo un politisko pētījumu institūts. — Rīga : Latvijas Universitā-
te, 2019. — 162 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, karte, tabulas ; 30 cm. — (Latvija : 
pārskats par tautas attīstību / LU SPPI ; 2017/2018). — Autori: Ivars Ījabs, Jurijs 
Ņikišins, Inta Mieriņa, Ivars Austers, Arnis Sauka, Tālis Putniņš, Sarmīte Rozen-
tāle, Iveta Druva-Druvaskalne, Renārs Felcis, Elgars Felcis, Visvaldis Valtenbergs, 
Līva Brice. — Bibliogrāfija: 145.-161. lpp. — ISBN 978-9934-18-435-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pārskats sniedz ieskatu teorētiski-analītiskajās pieejās sabiedriskā labuma 
izpētē, iezīmējot vispārējo pārskata analītisko ietvaru. Ņemot vērā arvien pieaugošo interneta 
nozīmi, tajā tiek analizēti arī kolektīvās pašorganizācijas gadījumi sociālajos tīklos. Pārskats ie-
pazīstina ar iedzīvotāju sabiedriskās līdzdalības aktivitātēm dažādās formās un to ietekmējoša-
jiem faktoriem. Viena no pārskata sadaļām veltīta aktuālai problēmai par nodokļu morāli. Balsto-
ties uz iepriekš veiktajiem pētījumiem, pārbaudīta sakarība starp motivāciju maksāt nodokļus un 
vairāku citu faktoru ietekmi gan individuālajā, gan uzņēmumu līmenī. Tāpat pārskatā aplūkota 
Latvijas iedzīvotāju attieksme un uzvedība vides un ekoloģijas kontekstā.

UDK	 330.35(474.3)

Kopkataloga Id: 000944156
Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai (2017 : Daugavpils, Latvija). Starp-
tautiskās zinātniskās konferences „Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2017” 
materiāli (2017. gada 20.-21. oktobris) = The materials of the International Scien-
tific Conference „Social Sciences for Regional Development 2017” (20th-21st Octo-
ber, 2017) / zinātniskais redaktors Dr.sc.soc. V. Meņšikovs ; atbildīgā par izdevumu 
Vera Komarova ; Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Humanitāro 
un sociālo zinātņu institūts. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmis-
kais apgāds „Saule”, 2018.

III [3.] daļa, Ekonomikas aktualitātes : Daugavpils Universitātes Sociālo zināt-
ņu fakultātes Starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums = Part III 
[3rd], Issues of Economics : Proceedings of the International Scientific Confe-
rences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University. — 1 tiešsaistes 
resurss (142 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 2,65 MB. — Resursā 
uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — „ISSN 2255-8853”—Datnes 2. lapā. — 
Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts un kopsavilkumi latviešu, krievu un an-
gļu valodā. — ISBN 9789984148564 (kļūda).

UDK	 33(4)(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000947568
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946106
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000944156
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Kopkataloga Id: 000944172
Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai (2018 : Daugavpils, Latvija). Starp-
tautiskās zinātniskās konferences „Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2018” 
materiāli (2018. gada 12.-13. oktobris) = The materials of the International Scien-
tific Conference „Social Sciences for Regional Development 2018” (12th-13th 
October, 2018) / zinātniskais redaktors Dr.sc.soc. V. Meņšikovs ; atbildīgā par 
izdevumu Vera Komarova ; Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. 
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts. — Daugavpils : Daugavpils Universitā-
tes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2019.

III [3.] daļa, Ekonomikas aktualitātes : Daugavpils Universitātes Sociālo zināt-
ņu fakultātes Starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums = Part III 
[3rd], Issues of Economics : Proceedings of the International Scientific Confe-
rences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University. — 1 tiešsaistes 
resurss (124 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 1,30 MB. — 
„ISSN 2255-8853”—Datnes 2. lapā. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma 
ISBN. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts un kopsavilkumi latviešu, angļu 
un krievu valodā. — ISBN 9789984148786 (kļūda).

UDK	 33(4)(062)

Kopkataloga Id: 000943469
Transformational processes the development of economic systems in con-
ditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects : collective 
monograph / edited by M. Bezpartochnyi. — Riga : ISMA University, 2018. — 1 
tiešsaistes resurss (348 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 
3,21 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija rakstu bei-
gās. — Teksts angļu valodā, papildu titullapa latviešu valodā. — ISBN 978-9984-
891-05-7 (PDF) ; ISBN 9789984891040 (kļūda).
UDK	 33(4)(082)+005(4)(082)

Kopkataloga Id: 000944131
Transformācijas process tiesībās, reģionālajā ekonomikā un ekonomiskajā 
politikā (7 : 2018 : Rīga, Latvija). VII starptautiska zinātniska praktiska konfe-
rence „Transformācijas process tiesībās, reģionālajā ekonomikā un ekonomiska-
jā politikā: ekonomiski-politisko un tiesisko attiecību aktuālās problēmas” = VII 
Международная научно-практическая конференция „Трансформационные 
процессы в сфере права, региональной экономики и экономической поли-
тики: актуальные экономико-политические и правовые проблемы” = VII 
International scientific conference „Transformational Processes in Law, Regional 
Economic, Political and Legal Issues” : rakstu krājums / Baltijas Starptautiskā 
akadēmija, Rīgas Stradiņa universitāte, Daugavpils Universitāte, Uniwersytet 
Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlach. — Rīga : Baltijas Starptautiskā aka-
dēmija, 2018. — 1 tiešsaistes resurss (468 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, 
tabulas ; 6,29 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Raksti, anotācijas un satura 
rādītājs latviešu, angļu un krievu valodā. — ISBN 978-9984-47-162-4 (PDF).

A n o t ā c i j a :  7. starptautiskās zinātniski praktiskās konferences „Transformācijas process 
tiesībās, reģionālajā ekonomikā un ekonomiskajā politikā: ekonomiski-politisko un tiesisko at-
tiecību aktuālās problēmas” rakstu krājumā apkopoti zinātnieku, praktiķu un studējošo konfe-
rencē nolasītie referāti. Konferencē piedalījās referenti no Čehijas, Gruzijas, Igaunijas, Kazahstā-
nas, Krievijas, Latvijas, Lietuvas, Nīderlandes, Polijas, Ukrainas, Uzbekistānas. Krājumā iekļauti 
84 raksti, kuros analizēta tiesību, ekonomikas un reģionālās ekonomikas problemātika.

UDK	 330(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000944172
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000943469
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000944131
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336  Finanses

Kopkataloga Id: 000943765
Reiters, Volfs Heinrihs. Par stabilizējošiem fiskālajiem noteikumiem / Volfs 
Heinrihs Reiters (Wolf Heinrich Reuter), Oļegs Tkačevs, Kārlis Vilerts. — [Rīga] : 
Latvijas Banka, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (32 lp., PDF) : tabulas ; 791 KB. — 
(Pētījums / Latvijas Banka ; 2018/5). — Virstitulā: Latvijas Banka. Eirosistēma. — 
Bibliogrāfija: 30.-32. lp. — Izdevums angļu valodā: On the Design of Stabilising 
Fiscal Rules. — ISBN 978-9934-578-08-3 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Izmantojot ES 28 valstu datus par laikposmu no 1996. gada līdz 2015. gadam, 
šajā pētījumā apstiprināti iepriekšējo pētījumu secinājumi, ka fiskālie noteikumi mazina fiskālo 
svārstīgumu, tādējādi veicinot makroekonomisko stabilitāti. Tomēr autori pierāda, ka šis rezul-
tāts attiecas tikai uz noteikumiem, kas izstrādāti tā, lai tos neietekmētu ekonomiskās attīstības 
cikla stāvoklis, t.i., uz acikliskiem noteikumiem. Tie var būt, piemēram, budžeta bilances notei-
kumi, kas nosaka maksimālās robežas cikliski koriģētā izteiksmē, vai izdevumu noteikumi, kas 
ietekmē potenciālo, nevis pašreizējo izaugsmi.

UDK	 336.02

338.43  Lauksaimniecības ekonomika.  
Pārtikas ražošanas ekonomika

Kopkataloga Id: 000940992
Economic Science for Rural Development (20 : 2019 : Jelgava, Latvija). New 
Dimensions in the Development of Society ; Home Economics ; Finance and 
Taxes ; Bioeconomy : proceedings of the international scientific conference / 
editor-in-chief Anita Auzina ; responsible compilers of the proceedings: Gunta 
Grinberga-Zalite, Simona Zvirgzdina ; editorial board: Irina Pilvere, Baiba Rivza, 
Andra Zvirbule [un vēl 12 redaktori] ; Latvia University of Life Sciences and Tech-
nologies. Faculty of Economics and Social Development. — Jelgava : Latvia Uni-
versity of Life Sciences and Technologies, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (409 lp., 
PDF) : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 8,61 MB. — (Economic Science 
for Rural Development, ISSN 2255-9930 ; No 52). — Resursā uzrādīts iespiestā 
izdevuma ISSN 1691-3078. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9984-48-
322-1 (PDF).
UDK	 338.43(4)(062)

34  Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 000947221
2030 United Nations Sustainable Development Goals in Latvia (2019 : Rīga, 
Latvija). The 2030 United Nations Sustainable Development Goals in Latvia : pro-
ceedings of an international scientific conference, 25-26 April 2019, Riga = ANO 
ilgtspējīgas attīstības mērķi 2030: īstenošana Latvijā : starptautiskās zinātniskās 
konferences materiāli, 2019. gada 25.-26. aprīlis, Rīga : tēzes / literārā redakto-
re, vāka dizaina autore Anita Rudziša ; priekšvārda autors Dr.habil.sc.pol., Dr.iur. 
Tālavs Jundzis ; Juridiskā koledža. — Rīga : Juridiskā koledža, [2019]. — 67 lpp. : 
portreti ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts angļu un latviešu valo-
dā. — ISBN 978-9934-8719-4-8 (brošēts).
UDK	 34(062)+338(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000943765
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000940992
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000947221
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Kopkataloga Id: 000946696
Civillikums. — Rīga : AFS, 2019. — 374, [1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9984-889-
58-0 (brošēts).
UDK	 347(474.3)(094)

Kopkataloga Id: 000946763
Civilprocesa likums. — Rīga : AFS, 2019. — 454, [1] lpp. ; 20 cm. — Civilprocesa 
likums pieņemts 1998. gada 14. oktobrī (spēkā ar 1999. gada 1. martu). Publicēts: 
Latvijas Vēstnesis, 1998. 3. novembris, Nr. 326/330; Latvijas Republikas Saeimas 
un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998., Nr. 23. — ISBN 978-9984-889-63-4 (bro-
šēts).
UDK	 347.91/.95(474.3)(094)

Kopkataloga Id: 000946794
Krimināllikums ; Likums „Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas 
kārtību”. — Rīga : AFS, 2019. — 222, [1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9984-889-62-7 
(brošēts).
UDK	 343(474.3)(094)

Kopkataloga Id: 000946772
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss. — Rīga : AFS, 2019. — 277, [2] lpp. ; 
21 cm. — Kodeksa teksts ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 20.04.2019. — Li-
kumdošanas akti, ar kuriem izdarīti grozījumi Latvijas Administratīvo pār-
kāpumu kodeksā: 269.-275. lpp. — ISBN 978-9984-889-59-7 (brošēts) ; ISBN 
9789984889436 (kļūda).
UDK	 342.9(474.3)(094)

Kopkataloga Id: 000946807
Latvijas Republikas Satversme ; Saeimas Kārtības rullis. — Rīga : AFS, 2019. — 
92, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-889-60-3 (brošēts).
UDK	 342.4(474.3)(094)+342.53(474.3)(094)

Kopkataloga Id: 000946800
Maksātnespējas likums. — Rīga : AFS, 2019. — 159, [1] lpp. ; 21 cm. — Likums 
stājies spēkā 2010. gada 1. novembrī. — ISBN 978-9984-889-57-3 (brošēts).
UDK	 347.736(474.3)(094)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946696
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946763
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946794
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946772
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946807
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946800
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Kopkataloga Id: 000945025
Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference (77 : 2019 : Rīga, Latvija). Sa-
tversmē nostiprināto vērtību aizsardzība: dažādu tiesību nozaru perspektīva : 
Latvijas Universitātes 77. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krā-
jums / redkolēģijas priekšsēdētāja Kristīne Strada-Rozenberga ; ievada autore 
Anita Rodiņa ; latviešu valodas redaktore Gita Bērziņa ; angļu valodas redaktore 
Andra Damberga ; Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte. — Rīga : LU Akadē-
miskais apgāds, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (502 lp., PDF) ; 5,10 MB. — Resursā 
uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts 
latviešu valodā, kopsavilkumi arī angļu valodā. — ISBN 9789934184451 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Ikgadējā Latvijas Universitātes starptautiskā zinātniskā konference tiek rīko-
ta ar mērķi nodrošināt pētījumu rezultātu, ideju un domu apmaiņu zinātnieku, docētāju, studen-
tu un viesu starpā, kas ir viena no neatņemamām zinātniskās darbības sastāvdaļām. Konference 
veltīta Latvijas Republikas Satversmē nostiprināto vērtību aizsardzībai, aplūkojot tās dažādu tie-
sību nozaru perspektīvā. Darbs konferencē norisinājās deviņās sekcijās kā privātās, tā publiskās 
tiesībās. Daļa no konferencē nolasītajiem referātiem ir iekļauti šajā rakstu krājumā, kas atspogu-
ļo tiesību aktualitātes šodien.

UDK	 342.4(062)

Kopkataloga Id: 000944150
Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai (2017 : Daugavpils, Latvija). Starp-
tautiskās zinātniskās konferences „Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2017” 
materiāli (2017. gada 20.-21. oktobris) = The materials of the International Scien-
tific Conference „Social Sciences for Regional Development 2017” (20th-21st 
October, 2017) / zinātniskais redaktors Dr.sc.soc. V. Meņšikovs ; atbildīgais par 
izdevumu Nikolajs Jefimovs ; Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. 
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts. — Daugavpils : Daugavpils Universitā-
tes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2018.

II [2.] daļa, Valsts un tiesību aktuālās problēmas : Daugavpils Universitātes 
Sociālo zinātņu fakultātes Starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krā-
jums = Part II [2nd], Current Problems of State and Law : Proceedings of the 
International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugav-
pils University. — 1 tiešsaistes resurss (152 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 
1,13 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — „ISSN 2255-8853”—
Datnes 2. lapā. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts un kopsavilkumi lat-
viešu un angļu valodā. — ISBN 9789984148557 (kļūda).

UDK	 34(062)

351  Valsts administratīvā pārvalde (policija)

Kopkataloga Id: 000947214
Tiesībsargājošās institūcijas Latvijā un Eiropā : mācību grāmata / Eduards Bru-
no Deksnis, Normunds Grūbis, Inga Kudeikina, Gunārs Kūtris, Ruta Mekša, Aigars 
Sniedzītis, Normunds Streņģe ; zinātniskais redaktors, ievada autors Dr.habil.
sc.pol., Dr.iur. Tālavs Jundzis ; literārā redaktore, vāka dizaina autore Anita Rudzi-
ša. — Rīga : Juridiskā koledža, 2019. — 367 lpp. : shēmas ; 21 cm. — Bibliogrāfija 
nodaļu beigās un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8719-5-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Augstskolu un koledžu tiesību zinātņu programmu studentiem adresēta mā-
cību grāmata, ko sagatavojis augsti kvalificēts autoru kolektīvs. Tā ietver arī jaunākos normatīvos 
aktus, kas regulē tiesībsargājošo institūciju statusu, struktūru un funkcijas. Pirmo reizi mācību 
grāmatā aprakstītas un analizētas ne tikai tiesībsargājošās institūcijas Latvijā, bet arī Eiropā, ja 
to darbība tieši skar Latviju.

UDK	 351.941(474.3)(075)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945025
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000944150
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000947214
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355/359  Militārās lietas. Kara māksla. Militārā zinātne. 
Aizsardzība. Bruņotie spēki

Kopkataloga Id: 000943484
Responding to Cognitive Security Challenges / text editor: Anna Reynolds, Mike 
Collier ; design: Kārlis Ulmanis ; prepared and published by the NATO Strategic 
Communications Centre of Excellence. — Riga : NATO StratCom COE, 2019. — 1 
tiešsaistes resurss (102 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 7,82 MB. — 
Autori: Sebastian Bay, Giorgio Bertolin, Nora Biteniece, Edward H. Christie, Anton 
Dek, Rolf E. Fredheim, John D. Gallacher, Kateryna Kononova, Tetiana Marchen-
ko. — Bibliogrāfija: 98.-101. lp. un vienas nodaļas beigās. — ISBN 978-9934-564-
39-0 (PDF).
UDK	 355.01

37  Izglītība

Kopkataloga Id: 000941042
Rural Environment. Education. Personality. (12 : 2019 : Jelgava, Latvija). Ru-
ral Environment. Education. Personality. (REEP) : proceedings of the 12th Inter-
national Scientific Conference, 10th-11th May 2019 / editor-in-chief Vija Dislere ; 
compiler of the proceedings Zane Beitere-Selegovska ; Latvia University of Life 
Sciences and Technologies. Faculty of Engineering. Institute of Education and 
Home Economics. — Jelgava : Latvia University of Life Sciences and Technologies, 
2019. — 1 tiešsaistes resurss (317 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
6,59 MB. — ISSN 2661-5207. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9984-48-
319-1 (PDF).
UDK	 37.013(062)+37.015.4(062)

373  Vispārējā izglītība

Kopkataloga Id: 000947714
Rūjienas vidusskolas dienasgrāmata 1919-2019 / redaktore Agnese Kleina ; di-
zains: Madara Krieviņa. — [Rūjiena] : Rūjienas vidusskola, 2019. — 239, [8] lpp. : 
faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — ISBN 978-9934-19-870-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Skolas vēsturi nevar pielīdzināt cilvēka mūžam. Grūti teikt, kad skolai bei-
dzas bērnība, turpinās jaunība un sākas briedums. Apaļš cipars ļauj apstāties un padomāt, kas 
skolā piedzīvots, ko kopā esam sasnieguši un ko sagaidām no nākotnes. Grāmatā apkopoti Rū-
jienas vidusskolas skolotāju un absolventu stāsti, kas papildināti ar fotogrāfijām, vizualizējot un 
raksturojot dažādus notikumus simts gadu laika posmā no skolas pirmssākumiem līdz pat mūs-
dienām (1919-2019).

UDK	 373.5(474.36)(084.12)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000943484
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941042
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000947714
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379.8  Brīvais laiks

Kopkataloga Id: 000947385
Heiza, Sūzana. 101 aktivitāte brīvā dabā / teksta autore Sūzana Heiza ; no angļu 
valodas tulkojusi Andra Muceniece ; redaktore Dace Markota ; Šahīda Mahmu-
da ilustrācijas. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 1 sējums (nenumurētas lpp.) : 
ilustrācijas ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: 101 things to do outside. — ISBN 978-
9934-0-8294-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Gribat zināt, cik daudz aktivitāšu varat izpildīt? Tad ķeraties klāt grāmatai 
un soli pa solim sāciet pildīt dotos uzdevumus — izgrebt Halovīna ķirbi; doties dabas objektu 
medībās; aprēķināt, cik tālu ir negaiss; ziņot ar kabatas lukturīti; izveidot gliemežvāku zvēriņus; 
apgūt senu ķīniešu spēli; spēlēt pudeļu stabules; taisīt balona raķeti vai dubļu seju; nosūtīt ziņu 
ar semaforu; maisiņā audzēt zemenes; uztaisīt oļu domino; palaist izpletni; izveidot ziedu herbā-
riju; uztaisīt vēja zvanu; braukt pa viļņiem; sarīkot glāžu sacensības. Atzīmējot izpildīto, beigās 
uzzināsit, cik daudz spējat izpildīt.

UDK	 379.84(02.053.2)+745.5(02.053.2)+087.5

398  Folklora

Kopkataloga Id: 000946969
Auziņa Szentivanyi, Ieva. Celmus laida mākoņos : un citas senču gudrības / Ieva 
Auziņa Szentivanyi ; Zanes Neimanes vāka zīmējums. — Rīga : Vesta-LK, [2019]. — 
176 lpp. ; 20 cm. — (Laika grāmata). — ISBN 978-9934-511-63-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir tapusi, lai palīdzētu mums saprast, kā mūsu senči tika galā ar 
bēdām, likstām un grūto darbu klaušu laikos, kā viņi prata jokot un priecāties, to izsakot tautas 
dziesmās. Tā palīdzēs saprast dainās kodēto informāciju gan jauniešiem, gan arī nobriedušiem 
lasītājiem.

UDK	 398.8(=174)(091)+392(=174)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000947385
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946969
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5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

51  Matemātika

Kopkataloga Id: 000947009
Stepčenko, Artūrs. Forecasting System Development for Nonlinear and Non-
stationary Time Series of Normalized Difference Vegetation Index : summary of 
the doctoral thesis / Artūrs Stepčenko ; scientific supervisors: Dr.habil.sc.comp. 
Arkādijs Borisovs, Dr.sc.ing. Ludmila Aleksejeva ; research consultant Dr.sc.ing. 
Jurijs Čižovs ; official reviewers: Dr.habil.sc.ing. Zigurds Markovičs, Dr.sc.ing. 
Egils Stalidzāns, Dr.tech.sc. Vadim Romanuke ; Riga Technical University. Faculty 
of Computer Science and Information Technology. Institute of Information Te-
chnology. — Rīga : RTU Press, 2019. — 46 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 
24 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izde-
vuma ISBN 9789934223488. — Bibliogrāfija: 38.-46. lpp. — ISBN 978-9934-22-
347-1 (brošēts).
UDK	 519.246.8:581.524/.526(043)

Kopkataloga Id: 000947011
Stepčenko, Artūrs. Nelineāru un nestacionāru normalizēta veģetācijas indeksa 
laika rindu prognozēšanas sistēmas izstrādāšana : promocijas darba kopsavil-
kums / Artūrs Stepčenko ; zinātniskie vadītāji: Dr.habil.cs.comp. Arkādijs Bo-
risovs, Dr.sc.ing. Ludmila Aleksejeva ; zinātniskais konsultants Dr.sc.ing. Jurijs 
Čižovs ; oficiālie recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Zigurds Markovičs, Dr.sc.ing. Egils 
Stalidzāns, Dr.tech.sc. Vadims Romaņuks ; Rīgas Tehniskā universitāte. Datorzi-
nātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte. Informācijas tehnoloģijas insti-
tūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 46 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 
24 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izde-
vuma ISBN 9789934223464. — Bibliogrāfija: 38.-46. lpp. — ISBN 978-9934-22-
345-7 (brošēts).
UDK	 519.246.8:581.524/.526(043)

Kopkataloga Id: 000947074
Stepčenko, Artūrs. Nelineāru un nestacionāru normalizēta veģetācijas indek-
sa laika rindu prognozēšanas sistēmas izstrādāšana : promocijas darbs / Artūrs 
Stepčenko ; zinātniskie vadītāji: Dr.habil.cs.comp. Arkādijs Borisovs, Dr.sc.ing. 
Ludmila Aleksejeva ; zinātniskais konsultants Dr.sc.ing. Jurijs Čižovs ; Rīgas Teh-
niskā universitāte. Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte. Infor-
mācijas tehnoloģijas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 171 lpp. : ilus-
trācijas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 
151.-164. lpp.
UDK	 519.246.8:581.524/.526(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000947009
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000947011
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000947074
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52  Astronomija. Astrofizika. Kosmosa pētniecība. Ģeodēzija

Kopkataloga Id: 000946103
Perpetuum mobile 2019 : Latvijas Universitātes fonda mecenātu atbalstīto 
pētnieku zinātniskais rakstu krājums / redkolēģijas vadītājs Ivars Ījabs ; red-
kolēģija un recenzenti: Ivars Lācis, Dainis Krieviņš, Edvīns Danovskis, Ilze Rū-
mniece, Mārcis Auziņš ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš ; dizains: Aleksejs 
Muraško. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2019]. — 135 lpp. : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 23 cm. — Recenzenti arī: Vitālijs Zelčs, Valdis Segliņš, Andris 
Jakovičs. — LU fonda mecenātu atbalstītie stipendiāti no 2014./15. līdz 2018./19. 
akadēmiskajam gadam: 126.-135. lp. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras 
piezīmēs. — ISBN 978-9934-18-441-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Jau gadu simteni mecenāti un labdari apliecina, ka dāsnums vairo sasnie-
gumus. PERPETUUM MOBILE 2019 ir Latvijas Universitātes fonda mecenātu atbalstīto pētnieku 
zinātnisko rakstu krājums, kas akcentē un apkopo vien 12 LU fonda un mecenātu atbalstīto pēt-
nieku aktuālāko sniegumu zinātnē.

UDK	 52/55(082)+61(082)+3(082)

58  Botānika

Kopkataloga Id: 000946992
Bergmanis, Gotfrīds. Augu studijas : dienasgrāmata / Gotfrīds Bergmanis ; no 
vācu valodas tulkojusi Zanda Eglāja. — Rīga : Alis, [2019].

1. daļa. — 87 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Ziņas par autoru: 87. lpp. — Oriģināl-
nosaukums: Pflanzenstudien. — ISBN 978-9934-504-35-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Augu studiju” 1. burtnīcā Gotfrīds Bergmanis vēro dabas izpausmes un da-
žādus augus četru gadalaiku griezumā viena gada garumā. Autors vērīgi pamana un attēlo augu 
pārmaiņas un žestus pavasarī, saulei pamazām sasildot zemeslodi, vasaras tveicē un augu dzīves 
pilnbriedā, rudens krāsu bagātībā un augļu briedināšanas laikā, ziemas salā un dabas miera pe-
riodā. Grāmata sniegs vērtīgu informāciju zinātkārajiem un patiesu prieku vārda poēzijas cienī-
tājiem, bet autora zīmējumi dažādās tehnikās — estētisku baudījumu tēlotājmākslas pazinējiem.

UDK	 581.41+581.54+582

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946103
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946992
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6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

614.8  Nelaimes gadījumi. Riski. Briesmas. Nelaimes gadījumu 
novēršana. Personu aizsardzība, drošība

Kopkataloga Id: 000947745
Mazie liepājnieki drošībā : krāsojamā grāmata pirmklasniekiem / priekšvārds: 
Uldis Sesks ; LMMDV. — [Liepāja] : [Liepājas pilsētas pašvaldība], 2018. — 27 
nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm.

A n o t ā c i j a :  Krāsojamās grāmatas, kurā ir atspoguļoti dažādi ar drošības un veselības 
tēmu saistīti padomi, 1. septembrī tradicionāli saņems visi Liepājas pirmklasnieki. Grāmatas sa-
turs katru gadu mainās, šis izdevums ļaus iepazīt jaunu informāciju par Liepājas pazīstamākajām 
vietām, par veselīgu uzturu, drošību uz ielas, mājās vai internetā. Grāmata tapusi sadarbībā ar 
Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņiem.

UDK	 614.8-053.2+087.5

Kopkataloga Id: 000935740
Podgornovs, A. Augstsprieguma elektrodrošības pasākumi / sastādīja Dr.sc.ing. 
A. Podgornovs ; recenzente Dr.sc.ing. K. Bērziņa ; literārā redaktore Irēna Skār-
da ; dizains: Baiba Puriņa ; vāka dizains: Paula Lore ; Rīgas Tehniskā universi-
tāte. Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts. Elektrotehnikas un 
elektronikas katedra. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 1 tiešsaistes resurss 
(28 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 381 KB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izde-
vuma ISBN 9789934221477. — Bibliogrāfija: 27.-28. lp. — Izdevums angļu valodā: 
High-Voltage Safety Precautions. — ISBN 978-9934-22-148-4 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Darbā apkopota informācija par organizatoriskām prasībām, strādājot ar 
ekspluatācijā esošām elektroietaisēm. Apskatīti darba organizācijas pamati, darba veidi un to 
organizatoriskie pasākumi. Mācību līdzeklis paredzēts kvalifikācijas celšanas kursos kvalificēta 
personāla padziļinātai apmācībai par organizatorisko darbību un struktūru.

UDK	 613.647(075)+621.3:614.8.084(075)

Kopkataloga Id: 000935751
Podgornovs, A. High-Voltage Safety Precautions / prepared by Dr.sc.ing. A. Pod-
gornovs ; reviewed by Dr.sc.ing. K. Bērziņa ; design: Baiba Puriņa ; Riga Technical 
University. Institute of Industrial Electronics and Electrical Engineering. Depart-
ment of Electrical Engineering and Electronics. — Riga : RTU Press, 2019. — 1 
tiešsaistes resurss (28 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 349 KB. — Published wit-
hin the activity „Enhancement of the mobility and employability of Lithuanian 
and Latvian specialists in the field of electrical engineering and high voltage te-
chnologies (LitLatHV)”—Datnes 2. lapā. — Bibliogrāfija: 27.-28. lp. — Izdevums 
latviešu valodā: Augstsprieguma elektrodrošības pasākumi. — ISBN 978-9934-
22-246-7 (PDF).
UDK	 613.647(075)+621.3:614.8.084(075)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000947745
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000935740
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000935751
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621  Mehāniskā inženierija vispār. Kodolu tehnoloģija.  
Elektriskā inženierija. Ražošanas iekārtas

Kopkataloga Id: 000935602
Bērziņa, K. Augstsprieguma tehnoloģiju pamati : praktisko darbu metodiskie 
norādījumi / sastādīja Dr.sc.ing. K. Bērziņa ; recenzents Dr.sc.ing. A. Podgornovs ; 
literārā redaktore Irēna Skārda ; dizains: Baiba Puriņa ; Rīgas Tehniskā univer-
sitāte. Enerģētikas institūts. Elektroapgādes katedra. — Rīga : RTU Izdevniecība, 
2019. — 1 tiešsaistes resurss (27 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 1,99 MB. — Re-
sursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934221460. — Izdevums angļu 
valodā: Introduction to High-voltage Technologies. — ISBN 978-9934-22-146-0 
(PDF).

A n o t ā c i j a :  Darbā ievietoti augstsprieguma tehnoloģiju pamati: vidsprieguma sadales 
tīklu tehnoloģisko iekārtu teorētiskais izklāsts un praktiskie pārslēgumu procedūru uzdevumi. 
Metodiskie norādījumi paredzēti elektroenerģētikas specialitāšu dienas, vakara un neklātienes 
nodaļas studentiem. Mācību līdzeklī izmantoti Elektroapgādes katedrā izstrādātie uzdevumi, 
metodiskie materiāli un noslēguma darbos apkopotie materiāli.

UDK	 621.311.027.3(076)+621.311.027.3(075)(0.034)

Kopkataloga Id: 000935395
Bērziņa, K. Introduction to High-voltage Technologies : methodical guidelines 
for practical works / prepared by Dr.sc.ing. K. Bērziņa ; reviewed by Dr.sc.ing. A. 
Podgornovs ; 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) : ilustrācijas, tabulas ; 1,95 MB. — Izdevums 
latviešu valodā: Augstsprieguma tehnoloģiju pamati. — ISBN 978-9934-22-154-5 
(PDF).
UDK	 621.311.027.3(076)+621.311.027.3(075)(0.034)

Kopkataloga Id: 000938020
Bērziņa, K. Dzīvojamo ēku elektroinstalācija : praktisko darbu metodiskie no-
rādījumi / sastādīja Dr.sc.ing. K. Bērziņa ; recenzents Dr.sc.ing. A. Podgornovs ; 
literārā redaktore Irēna Skārda ; dizains: Baiba Puriņa ; Rīgas Tehniskā univer-
sitāte. Enerģētikas institūts. Elektroapgādes katedra. — Rīga : RTU Izdevniecība, 
2019. — 1 tiešsaistes resurss (41 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas, tehniskie zīmēju-
mi ; 3,15 MB. — Bibliogrāfija: 30. lp. — Izdevums angļu valodā: Electrical Installa-
tion of Residential Buildings. — ISBN 978-9934-22-205-4 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Metodiskie norādījumi praktisko darbu izpildei paredzēti RTU studen-
tiem kursa „Dzīvojamo ēku elektroinstalācijas” apguvei. Metodiskajā materiālā ievietoti kursa 
programmā paredzētais teorētiskais izklāsts un praktiskā uzdevuma aplēses metodika. Mācību 
līdzeklis paredzēts elektroenerģētikas specialitāšu dienas, vakara un neklātienes nodaļas stu-
dentiem. Mācību līdzeklī izmantoti Elektroapgādes katedrā izstrādātie uzdevumi, metodiskie 
materiāli un noslēguma darbos apkopotie materiāli.

UDK	 621.316.1(076.5)

Kopkataloga Id: 000937040
Bērziņa, K. Sadales tīkli : metodiskie norādījumi un lekciju konspekts / sastādī-
ja Dr.sc.ing. K. Bērziņa ; recenzents Dr.sc.ing. A. Podgornovs ; literārā redaktore 
Irēna Skārda ; dizains: Baiba Puriņa ; Rīgas Tehniskā universitāte. Enerģētikas in-
stitūts. Elektroapgādes katedra. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 1 tiešsaistes 
resurss (39 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, kartes ; 6,08 MB. — Resursā uzrā-
dīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934221514. — Bibliogrāfija: 38.-39. lp. — Iz-
devums angļu valodā: Distribution Networks. — ISBN 978-9934-22-152-1 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Šajā lekciju konspektā un metodiskajos norādījumos ievietots kursa „Sada-
les tīkli” programmā paredzētais vidsprieguma sadales tīklu teorētiskais, statistiskais izklāsts. 
Lekciju konspekts paredzēts kā papildu mācību līdzeklis elektroenerģētikas specialitāšu dienas, 
vakara un neklātienes nodaļas studentiem. Mācību līdzeklī izmantoti Elektroapgādes katedrā iz-
strādātie un apkopotie statistiskie un noslēguma darbu materiāli.

UDK	 621.316.1(075.8)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000935602
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000935395
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938020
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000937040
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Kopkataloga Id: 000938086
Gudaitis, K. Elektrostaciju un apakšstaciju elektroiekārtas : mācību program-
ma / K. Gudaitis ; literārā redaktore Irēna Skārda ; dizains: Baiba Puriņa ; Rīgas 
Tehniskā universitāte. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 1 tiešsaistes resurss 
(28 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 2,59 MB. — Bibliogrāfija: 28. lp. — ISBN 978-
9934-22-208-5 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Metodiskais līdzeklis veidots kā mācību programma, kā apgūšanas rezultātā 
dalībnieki iegūs un uzlabos zināšanas par energosistēmas struktūru, elektrostaciju un apakšsta-
ciju galvenajām elektroiekārtām, kā arī to izmantošanas nolūkiem. Mācību programmas ietvaros 
uzmanība tiek pievērsta arī elektrostaciju un apakšstaciju galvenajām shēmām, elektroierīču un 
sadalietaišu uzbūvei, kā arī elektroiekārtām, to darbības principiem un atlases metodēm. Mācību 
materiāls sastāv no teorijas un praktiskās daļas.

UDK	 621.311.11(076.6)

Kopkataloga Id: 000937539
Maksimkina, J. Elektrotehnikas un elektronikas darbu uzdevumi un metodiskie 
norādījumi : uzdevumu krājums / sastādīja: Dr.sc.ing. J. Maksimkina, Dr.sc.ing. 
V. Hramcovs, Dr.sc.ing. A. Podgornovs ; recenzents Dr.sc.ing. A. Vītols ; literārā 
redaktore Irēna Skārda ; dizains: Baiba Puriņa ; Rīgas Tehniskā universitāte. — 
Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (32 lp., PDF) : ilustrācijas, 
tabulas ; 872 KB. — Izdevums angļu valodā: Electrical Engineering and Electro-
nics: Tasks and Methodical Guidelines. — ISBN 978-9934-22-204-7 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Darbā ievietoti elektrotehnikas un elektronikas kursa programmā paredzē-
tie darbu uzdevumi, to metodiskie norādījumi un pārbaudes darbi. Uzdevumu krājums paredzēts 
gan bakalaura, gan maģistra līmeņa elektrisko un neelektrisko specialitāšu dienas, vakara un ne-
klātienes nodaļu studentiem. Mācību līdzekli var lietot kvalifikācijas celšanas kursos elektroteh-
nikas un elektronikas tēmu apguvei. Krājumā izmantoti Elektrotehnikas un elektronikas katedrā 
izstrādātie uzdevumi. Atsevišķi uzdevumi un to varianti papildināti, izmantojot citu uzdevumu 
krājumu uzdevumus.

UDK	 621.3(076)

Kopkataloga Id: 000937563
Maksimkina, J. Electrical Engineering and Electronics: Tasks and Methodical 
Guidelines : task collection / prepared by Dr.sc.ing. J. Maksimkina, Dr.sc.ing. V. 
Hramcovs, Dr.sc.ing. A. Podgornovs ; reviewed by Dr.sc.ing. A. Vītols ; design: Bai-
ba Puriņa ; Rīgas Tehniskā universitāte. — Riga : RTU Press, 2019. — 1 tiešsaistes 
resurss (32 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 895 KB. — Izdevums latviešu valodā: 
Elektrotehnikas un elektronikas darbu uzdevumi un metodiskie norādījumi. — 
ISBN 978-9934-22-247-4 (PDF).
UDK	 621.3(076)

Kopkataloga Id: 000936706
Podgornovs, A. Augstsprieguma elektriskie dzinēji un ģeneratori / sastādīja: 
Dr.sc.ing. A. Podgornovs, R. Geidarovs ; recenzents Dr.sc.ing. A. Kanbergs ; lite-
rārā redaktore Irēna Skārda ; dizains: Baiba Puriņa ; vāka dizains: Paula Lore ; 
Rīgas Tehniskā universitāte. Enerģētikas institūts. Elektrisko mašīnu un aparātu 
katedra. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (29 lp., PDF) : 
ilustrācijas, tabulas ; 391 KB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 
9789934221491. — Bibliogrāfija: 25. lp. — Izdevums angļu valodā: High-Voltage 
Electric Motors and Generators. — ISBN 978-9934-22-150-7 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Darbā apkopota informācija par augstsprieguma dzinējiem un ģeneratoriem, 
to pases datiem un montāžas prasībām. Dots ieskats dzinēju un ģeneratoru bojājumos un defek-
tos un to novēršanas ieteikumi. Mācību līdzekli var lietot kvalifikācijas celšanas kursos elektrisko 
mašīnu sadaļas apguvē.

UDK	 621.313.33.027.3(075)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938086
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000937539
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000937563
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000936706
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Kopkataloga Id: 000937314
Podgornovs, A. Elektriskie aparāti : laboratorijas un praktisko darbu metodiskie 
norādījumi / sastādīja: Dr.sc.ing. A. Podgornovs, R. Geidarovs ; recenzente Dr.sc.
ing. K. Bērziņa ; literārā redaktore Irēna Skārda ; dizains: Baiba Puriņa ; Rīgas 
Tehniskā universitāte. Enerģētikas institūts. Elektrisko mašīnu un aparātu kated-
ra. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (29 lp., PDF) : dia-
grammas, ilustrācijas, tabulas ; 653 KB. — Ietver bibliogrāfiju. — Izdevums angļu 
valodā: Electrical Apparatuses. — ISBN 978-9934-22-131-6 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Metodiskie norādījumi laboratorijas un praktisko darbu izpildei paredzēti 
RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes studentiem kursa „Elektriskie aparāti” apguvei. 
Metodiskos norādījumus var izmantot kā papildu materiālu padziļinātai elektrisko aparātu fizi-
kālo procesu apguvei, to eksperimentāli iegūto parametru apstrādei un analīzei. Mācību līdzekli 
var lietot kvalifikācijas celšanas kursos elektrisko aparātu sadaļas apguvē. Šajā mācību līdzeklī 
doti laboratorijas darbu uzdevumi, paskaidrojumi, kontroljautājumi un praktisko darbu uzde-
vums, kas izstrādāts, izmantojot RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes materiālus.

UDK	 621.313(076.5)

Kopkataloga Id: 000937324
Podgornovs, A. Electrical Apparatuses : methodical guidelines for laboratory 
and practical works / prepared by Dr.sc.ing. A. Podgornovs ; assistant R. Geida-
rovs ; reviewed by Dr.sc.ing. K. Bērziņa ; design: Baiba Puriņa ; Riga Technical 
University. Institute of Power Engineering. Department of Electrical Machines 
and Apparatuses. — Riga : RTU Press, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (30 lp., PDF) : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 643 KB. — Ietver bibliogrāfiju. — Izdevums 
latviešu valodā: Elektriskie aparāti. — ISBN 978-9934-22-242-9 (PDF).
UDK	 621.313(076.5)

63  Lauksaimniecība. Mežsaimniecība. Medības. Zivsaimniecība

Kopkataloga Id: 000927533
Līdzsvarota lauksaimniecība (2019 : Jelgava, Latvija). Līdzsvarota lauksaim-
niecība : zinātniski praktiskās konferences tēzes / atbildīgās par izdevumu: Dzid-
ra Kreišmane, Dace Siliņa, Diāna Ruska, Ina Alsiņa ; Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte. Lauksaimniecības fakultāte, Latvijas Agronomu biedrība, Latvijas 
Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija. — Jelgava : Latvijas Lauksaim-
niecības universitāte, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (64 lpp., PDF) : tabulas ; 
1,55 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789984483139 un 
ISSN 2501-0255. — ISBN 978-9984-48-314-6 (PDF).
UDK	 63(474.3)(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000937314
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000937324
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927533
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630  Mežsaimniecība

Kopkataloga Id: 000947506
Vienvecuma egļu meži Latvijā / redaktors Jurģis Jansons ; recenzenti: Bruno 
Andersons, Olga Miezīte ; tulkojums: Zane Lībiete ; Latvijas Valsts mežzinātnes 
institūts „Silava”. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds 
„Saule”, 2019. — 200 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 22 cm. — Autori: 
Jurģis Jansons, Zane Lībiete, Jānis Donis, Pēteris Zālītis, Guntars Šņepsts, Leo-
nīds Zdors, Āris Jansons, Endijs Bāders, Pauls Zeltiņš, Arnis Gailis, Juris Katrevi-
čs, Dainis Edgars Ruņģis, Anita Gaile, Ilze Veinberga, Dagnija Lazdiņa, Kristaps 
Makovskis, Modris Okmanis, Kārlis Dūmiņš, Santa Celma, Santa Neimane, Toms 
Artūrs Štāls, Tālis Gaitnieks, Lauma Brūna, Natālija Burņeviča, Kristīne Ke-
nigsvalde, Dārta Kļaviņa, Astra Zaļuma. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts 
latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9984-14-853-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā apkopoti Valsts pētījumu programmas Nr. 2014.10-4/VPP-6/6 „Meža 
un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana — jauni produkti un tehnoloģijas (Res-
Prod)” pētījuma „Vienvecuma egļu mežu audzēšanas potenciāls auglīgajās meža ekosistēmās” 
ietvaros iegūtie rezultāti.

UDK	 630*228:582.475+582.475:620*2

656  Transporta un pasta pakalpojumi.  
Satiksmes organizācija un kontrole

Kopkataloga Id: 000946824
Altbergs, Toms. Lauku platuma dzelzceļi : mazbānītis de facto / Toms Altbergs, 
Andris Biedriņš, Dainis Punculs, Artūrs Tukišs ; redaktores: Ilze Antēna, Dina 
Plandere ; māksliniece Jolanta Deģe ; kopsavilkuma tulkojums angļu valodā: 
Daina Gross ; dizains: Karšu izdevniecība Jāņa sēta. — Atkārtots izdevums. — 
[Ventspils] : Ventspils muzejs, [2019]. — 247, [1] lpp. : ilustrācijas, kartes, tabulas ; 
25 cm. — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums 
angļu valodā. — ISBN 978-9934-8600-6-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir vēstījums par maz zināmā Latvijas dzelzceļa transporta vēstures 
lappusēm. Tajā apkopots bagātīgs faktu un ilustratīvais materiāls par Pirmā pasaules kara laikā 
būvētiem 600 mm jeb lauku platuma šaursliežu dzelzceļiem, kas Latvijas rietumu daļā līdz pat 
20. gs. 60. gadiem bija nozīmīgs vietējais transporta līdzeklis.

UDK	 656.33(474.3)(091)+656.2/.3(474.3)(091)+ 
	 +625.31(474.3)(091)+629.4(474.3)(091)

657  Grāmatvedība

Kopkataloga Id: 000947208
Ciemleja, Guna. Finanšu pārskati : mācību līdzeklis / Guna Ciemleja ; recenzente 
Ingrīda Lejniece ; atbildīgā par izdevumu Anita Vēciņa ; literārā redaktore Inga 
Skuja ; vāka dizains: Paula Lore ; Rīgas Tehniskā universitāte. Inženierekonomi-
kas un vadības fakultāte. Uzņēmuma finanšu un ekonomikas katedra. — Rīga : 
RTU Izdevniecība, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (97 lp., PDF) : ilustrācijas, tabu-
las ; 2,75 MB. — Bibliogrāfija: 83.-84. lp. — ISBN 978-9934-22-344-0 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Mācību līdzeklis paredzēts RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes 
studentiem, kas profesionālo bakalaura studiju ietvaros apgūst šo studiju kursu un kam jau ir 
priekšzināšanas grāmatvedības pamatos, lai apgūtu prasmes, kā izmantot informāciju, kas ie-
kļauta finanšu pārskatos.

UDK	 657.375(075.8)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000947506
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946824
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000947208
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Kopkataloga Id: 000946821
Ciemleja, Guna. Finanšu pārskati : mācību līdzeklis / Guna Ciemleja ; recenzente 
Ingrīda Lejniece ; atbildīgā par izdevumu Anita Vēciņa ; literārā redaktore Inga 
Skuja ; vāka dizains: Paula Lore ; Rīgas Tehniskā universitāte. Inženierekonomi-
kas un vadības fakultāte. Uzņēmuma finanšu un ekonomikas katedra. — Rīga : 
RTU Izdevniecība, 2019. — 96 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 
82.-83. lpp. — ISBN 978-9934-22-343-3 (brošēts).
UDK	 657.375(075.8)

658  Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība.  
Tirdzniecības organizācija

Kopkataloga Id: 000946155
Driņķe, Zane. Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas paaugstinā-
šanas iespējas kvalitātes vadības sistēmas piemērošanas rezultātā : promocijas 
darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai vadībzinātnes nozarē, uzņēmēj-
darbības vadības apakšnozarē / Zane Driņķe ; darba zinātniskais vadītājs Dr.oec. 
Andris Deniņš ; darba recenzenti: Dr.oec. Baiba Rivža, Dr.oec. Jānis Vanags, Dr.oec. 
Andra Zvirbule, Dr.oec. Maria Kovacova ; Biznesa augstskola Turība. — Rīga : Biz-
nesa augstskola Turība, 2019. — 76 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 20 cm. — Biblio-
grāfija: 67.-76. lpp.
UDK	 658(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000946085
Driņķe, Zane. Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas paaugstinā-
šanas iespējas kvalitātes vadības sistēmas piemērošanas rezultātā : promocijas 
darbs, doktora studiju programma: uzņēmējdarbības vadība, zinātņu nozare: 
vadībzinātne, apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība / Zane Driņķe ; darba zi-
nātniskais vadītājs Dr.oec. Andris Deniņš ; darba recenzenti: Dr.oec. Jānis Vanags, 
Dr.oec. Andra Zvirbule, Dr.oec. Maria Kovačova ; Biznesa augstskola Turība. Uz-
ņēmējdarbības vadības fakultāte. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2019. — 
247 lp. : ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 158.-163. lp. — Teksts latviešu 
valodā, anotācija arī angļu un vācu valodā.
UDK	 658(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000946154
Driņķe, Zane. Possibilities for Increasing Competitiveness of Small and Me-
dium-Sized Enterprises of Latvia as a Result of Application of Quality Manage-
ment System : synopsis of the doctoral thesis developed for doctor’s degree in 
business administration (Dr.oec.), doctoral study programme: business adminis-
tration / Zane Driņķe ; scientific supervisor Dr.oec. Andris Deniņš ; official re-
viewers: Dr.oec. Baiba Rivža, Dr.oec. Jānis Vanags, Dr.oec. Andra Zvirbule, Dr.oec. 
Maria Kovacova ; Turiba University. — Riga : Turība University, 2019. — 76 lpp. : 
ilustrācijas, tabulas ; 20 cm. — Bibliogrāfija: 67.-76. lpp.
UDK	 658(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000943462
Popova, E. V. Organization and Promotion of Enterprises Innovation Activity : 
monograph / Popova E.V., Sulimova E.A. — Rīga : Scientific World, 2019. — 1 tieš-
saistes resurss (112 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 2,08 MB. — Bib-
liogrāfija: 107.-112. lp. — ISBN 978-9934-8833-4-7 (PDF).
UDK	 658.11

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946821
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946155
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946085
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946154
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000943462
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Kopkataloga Id: 000946152
Vanags, Andris. Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanas ie-
spējas, izmantojot partnerības pilnveidošanas modeli : promocijas darba kopsa-
vilkums studiju programmā „Uzņēmējdarbības vadība”, promocijas darbs izstrā-
dāts doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē / Andris Vanags ; darba 
vadītājs Dr.oec. Anna Ābeltiņa ; darba recenzenti: Dr.oec. Artūrs Zeps, Dr.oec. Jā-
nis Vanags, Dr.oec. Maria Kovacova ; Biznesa augstskola Turība. — Rīga : Biznesa 
augstskola Turība, 2019. — 67 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 20 cm. — 
Bibliogrāfija: 56.-67. lpp.
UDK	 658(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000946084
Vanags, Andris. Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanas ie-
spējas, izmantojot partnerības pilnveidošanas modeli : promocijas darbs studiju 
programmā „Uzņēmējdarbības vadība” / Andris Vanags ; darba vadītājs Dr.oec. 
Anna Ābeltiņa ; darba recenzenti: Dr.oec. Artūrs Zeps, Dr.oec. Jānis Vanags, Dr.oec. 
Maria Kovāčova ; Biznesa augstskola Turība. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 
2019. — 244 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 207.-
225. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu un vācu valodā.
UDK	 658(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000946151
Vanags, Andris. Possibilities for increasing competitiveness of small and me-
dium-sized enterprises through the partnership improvement model : synopsis 
of the doctoral thesis, study program „Business Administration”, developed for 
doctor’s degree in business administration / Andris Vanags ; scientific supervi-
sor Dr.oec. Anna Ābeltiņa ; official reviewers: Dr.oec. Artūrs Zeps, Dr.oec. Jānis 
Vanags, Dr.oec. Maria Kovacova ; Turiba University. — Riga : Turība University, 
2019. — 67 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 20 cm. — Bibliogrāfija: 56.-
67. lpp.
UDK	 658(474.3)(043)

68  Gatavu vai samontētu preču rūpniecība, amati un arodi

Kopkataloga Id: 000946117
@lma.mode 2019 / foto: Kristīne Madjare ; tulkojums: Emīls Rode ; [ievads]: 
Māra Binde. — Rīga : Latvijas Mākslas akadēmija, [2019]. — 45 lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.

A n o t ā c i j a :  LMA Modes dizaina apakšnozare sagatavo laikmetīgi domājošus un profesio-
nāli konkurētspējīgus modes māksliniekus, spējīgus strādāt modes industrijas dažādos segmen-
tos. Ikgadējā LMA modes skatē studenti prezentē konceptuālas idejas par cilvēciskas identitātes 
pieredzi un problemātiku, ietērptas augstvērtīga dizaina paraugos, kas piemērojami ražošanai 
vai valkāšanai.

UDK	 687.01(474.3)(083.824)+7.05:687(474.3)(083.824)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946152
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946084
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946151
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946117
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7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Kopkataloga Id: 000946535
Es redzu Latviju / Lidija Vasaraudze, Мария Сафронова, Анастасия Сазанкова, 
Маргарита Лабонарская ; редактор текста на русском языке Ирина Пляч-
ко-Страздоника ; редактор текста на латышском языке Лидия Васараудзе ; 
составитель Мария Сафронова. — Daugavpils : [DINA-ART], 2019. — 136 lpp. : 
ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Mākslinieki: Marija Safronova, Jānis Daukšta, Mar-
garita Trule, Jevģēnija Muštavinska, Larisa Sergejeva, Pjotrs Lavrenovs, Mihails 
Viņņickis, Anastasija Sazankova, Leonards Plokšts, Rufina Kontaņistova, Marga-
rita Labonarska, Alfreda Bulionko, Svetlana Čerņajeva, Valentīna Nipāne, Jeļena 
Muhamendrika, Jefrosinija Lele, Velta Loce. — Teksts latviešu un krievu valo-
dā. — ISBN 978-9934-8811-3-8 (iesiets).
UDK	 7.071.1(474.38)+75.047(474.3)+821.174-1+821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 000944825
Purvīša balva = The Purvītis Prize / tekstu autori: Inese Baranovska, Helmuts 
Caune, Santa Hirša, Sniedze Kāle, Paula Lūse, Auguste Petre, Inese Riņķe, Astrī-
da Rogule, Daiga Rudzāte, Ilva Skulte, Sergejs Timofejevs, Kaspars Vanags, Vil-
nis Vējš ; foto: Renārs Derrings, Toms Harjo, Ivan Erofeev, Kristaps Kalns, Andris 
Priedīte, Līga Spunde, Ansis Starks, Andrejs Strokins, Raitis Šmits, Ioli Tzanetaki, 
Andris Zieds ; redaktores: Mairita Brice, Tabita Rudzāte ; kataloga dizains: Ģirts 
Muižnieks ; tulkotāji: Līga Kriķe, Sabīne Ozola, Ieva Raudsepa, Antra Muižniece, 
Arvis Viguls, Amanda Zaeska. — [Rīga] : Biedrība „Mākslas platforma”, [2019].

2019. — 213, [2] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Purvīša balvas 2019 nominanti: 
Ēriks Apaļais, Ieva Epnere, Kristaps Epners, Gints Gabrāns, Romāns Korovins, 
Paulis Liepa, Rasa Šmite, Raitis Šmits; tekstgrupa Orbīta: Artūrs Punte, Vladi-
mirs Svetlovs, Sergejs Timofejevs, Aleksandrs Zapoļs. — Teksts paralēli lat-
viešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-8825-0-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Purvīša balva dibināta 2008. gadā. Tā tiek pasniegta reizi divos gados vie-
nam māksliniekam vai mākslinieku grupai, kas pārstāv Latvijas mākslu ar izcilu darbu, kurš dziļi 
saistīts ar sava laikmeta norisēm un kurā ir saite starp mūsdienu dzīvi, garīgiem ideāliem un 
absolūtām vērtībām.

UDK	 7:06.05(474.3)(083.82)+7.092(474.3)(083.82)+7.038(474.3)(083.82)

78  Mūzika

Kopkataloga Id: 000947326
Bebrišs, Juris. Limbažu vīru dziesmas trīs gadsimtos : vīru koru dziedāšanas 
vēsture Limbažos no 1859. līdz 2019. gadam (dokumenti, publikācijas, hronika, 
tradīcijas, atmiņas, viedokļi) / Juris Bebrišs. — Limbaži : Vītola izdevniecība, 
2019. — 1 tiešsaistes resurss (214 lp., PDF) : ilustrācijas ; 12,33 MB. — Resursā 
uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — ISBN 9789934554193 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā apkopota vīru koru dziedāšanas vēsture Limbažos no 1859. līdz 
2019. gadam. Tajā hronoloģiskā secībā apkopota zināmi un mazāk zināmi fakti par šo kultūras 
fenomenu — vīru koriem Limbažos, sākot ar pirmajām atrodamajām preses ziņām no 19. gadsim-
ta vidus. Grāmatas lielākā daļa atspoguļo vīru kora „Ziedonis” darbības radošo ceļu četrdesmit 
gadu garumā.

UDK	 78:061(474.363)(091)+78.071.2(474.3)

Kopkataloga Id: 000946531
Bebrišs, Juris. Limbažu vīru dziesmas trīs gadsimtos : vīru koru dziedāšanas 
vēsture Limbažos no 1859. līdz 2019. gadam (dokumenti, publikācijas, hronika, 
tradīcijas, atmiņas, viedokļi) / Juris Bebrišs. — Limbaži : Vītola izdevniecība, 
2019. — 212 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-554-19-3 (iesiets).
UDK	 78:061(474.363)(091)+78.071.2(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946535
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000944825
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000947326
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946531
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8  VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

Kopkataloga Id: 000944931
Antiquitas Viva: Studia Classica / sastādītājas: Ilona Gorņeva, Ilze Rūmniece ; 
redakcijas kolēģija: Gita Bērziņa, Brigita Cīrule, Ilona Gorņeva [un vēl 7 redakto-
ri] ; latviešu valodas tekstu literārā redaktore Ruta Puriņa ; angļu valodas tekstu 
redaktore Andra Damberga ; mākslinieks Andris Nikolajevs ; priekšvārds: Ilze 
Rūmniece ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Klasiskās filolo-
ģijas nodaļa. Hellēnistikas centrs. Latīniskā kultūrmantojuma centrs. — Rīga : LU 
Akadēmiskais apgāds, [2019].

5. — 1 tiešsaistes resurss (312 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 11,63 MB. — 
Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN un ISSN 2255-9779. — Ziņas par 
autoriem: 306.-307. lp. — Redaktori arī: Andra Kalnača, Vita Paparinska, 
Ilze Rūmniece u.c. — No sengrieķu valodas tulkojušas Daiga Lapāne un Ilze 
Rūmniece. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts 
latviešu un angļu valodā, dzejas tulkojumi no sengrieķu valodas. — ISBN 
9789934184222 (kļūda).

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

UDK	 80’02(=124/=14)(082)

81  Valodniecība un valodas

Kopkataloga Id: 000932535
Kontaktlingvistikas aktuālās problēmas : zinātnisko rakstu krājums pēc 2016. 
gada starptautiskās konferences „Valodu kontakti un kontrasti III” materiāliem = 
Актуальные проблемы контактной лингвистики : сборник научных статей 
по материалам международной конференции 2016 года „Языковые кон-
такты и контрасты III” = Problems of Contact Linguistics : proceedings of the 
International Conference 2016 „Language Contacts and Contrasts III” / zinātnis-
kie redaktori: Dr.philol. Igors Koškins, Dr.philol. Tatjana Stoikova ; redkolēģija: 
Dr.philol. Dzintra Lele-Rozentāle, Dr.philol. Guntars Dreijers [un vēl 3 redakto-
ri] ; zinātniskie recenzenti: Dr.habil.philol. Jeļena N. Remčukova, Dr.philol. Anna 
Stafecka ; Ventspils augstskola. — Ventspils : Ventspils Augstskola, 2018. — 249, 
[3] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās 
un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu un krievu valodā, kopsavilkumi angļu 
valodā. — ISBN 978-9984-648-81-1 (iesiets).
UDK	 81’28(062)+81’27(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000944931
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000932535
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Kopkataloga Id: 000945307
Valodu apguve: problēmas un perspektīva : zinātnisko rakstu krājums = Langua-
ge Acquisition: Problems and Perspectives : conference proceedings / atbildīgā 
redaktore Dr.paed. Diāna Laiveniece ; redakcijas kolēģija: Dr.paed. Zenta Anspo-
ka, Dr.philol. Linda Lauze, Dr.paed. Alīda Samuseviča [un vēl 8 redaktori] ; literā-
rās redaktores: Anita Helviga (latviešu valoda), Rita Grāvelsiņa (angļu valoda), 
Nataļja Malašonoka (krievu valoda) ; Liepājas Universitāte. — Liepāja : LiePA, 
2018.

XII/XIV [13/14]. — 1 tiešsaistes resurss (188 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 
1,85 MB. — Redaktori arī: Dr.psych. Irina Strazdiņa, Dr.philol. Anna Vulāne, 
PhD Lilita Zaļkalne u.c. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISSN 1407-
9739. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu, angļu un krievu valodā, 
kopsavilkumi angļu vai latviešu valodā.

A n o t ā c i j a :  Valodu apguves pētniekiem, valodu skolotājiem un citiem interesentiem tiek 
piedāvāts Liepājas Universitātes zinātnisko rakstu krājuma dubultnumurs. Tajā apkopoti raksti, 
kuru pamatā ir LiepU 13. konferencē (2016. gada 3. jūnijā) un 14. konferencē (2017. gada 21. aprīlī) 
nolasītie referāti. Krājumu veido trīs daļas: I. Baltu valodu apguve, II. Valodas prasmes attīstība 
skolā, III. Angļu valodas apguves specifika augstskolā un mūžizglītībā.

UDK	 81’243(082)

Kopkataloga Id: 000945312
Vārds un tā pētīšanas aspekti : rakstu krājums = The Word: Aspects of Resear-
ch : conference proceedings / atbildīgās redaktores: Dr.philol. Gunta Smiltniece, 
Dr.philol. Linda Lauze ; redakcijas kolēģija: Dr.philol. Juris Baldunčiks, Dr.habil.
med. Māris Baltiņš, Dr.philol. Maija Brēde [un vēl 12 redaktori] ; redaktores kop-
savilkumiem svešvalodā: Sofija Bauere (angļu valodā), Linda Gaile (vācu valo-
dā) ; Liepājas Universitāte. Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte. — Liepāja : 
LiePA, 2018.

22 (1/2). — 1 tiešsaistes resurss (329 lp., PDF) : ilustrācijas, kartes, tabulas ; 
6,76 MB. — Redaktori arī: Dr.paed. Diāna Laiveniece, Dr.philol. Dzintra Le-
le-Rozentāle, Dr.philol. Liene Markus-Narvila, Dr.philol. Ieva Ozola, Dr.philol. 
Jānis Sīlis, Dr.comp.sc. Inguna Skadiņa, Dr.philol. Dzintra Šulce u.c. — „ISSN 
1407-4737”—Datnes 2. lapā. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Raksti latviešu, 
lietuviešu un angļu valodā, rakstu kopsavilkumi latviešu, angļu vai vācu valo-
dā.

UDK	 81’1(082)+811.174(082)+811.172(082)

Kopkataloga Id: 000946098
Бердичевский, А. Л. Только по-русски : учебное пособие по русскому язы-
ку как иностранному : уровень владения B2 / А.Л. Бердичевский. — Рига : 
Retorika A, [2019]. — 118 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 28 cm. — ISBN 978-9934-
568-03-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Mācību grāmata krievu valodas apguvējiem B2 zināšanu līmenī. Apmācības 
pamatā ir koncentrēšanās uz kopējo Eiropas pamatprincipu ietvarstruktūru (CEFR) un kompe-
tenču attīstību starpkultūru komunikācijas jomā. Grāmata paredzēta plašam cilvēku lokam, kuri 
krievu valodu apgūst ārpus Krievijas Federācijas.

UDK	 811.161.1’243(075)

Kopkataloga Id: 000946101
Урбанович, Галина. Падежи? Легко! : сборник упражнений на склонение 
имен существительных : русский язык как иностранный и как второй род-
ной / Галина Урбанович ; иллюстрации: Юлия Шлыкова. — Rīga : Retorika A, 
[2019]. — 80 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Titullapas 2. pusē izdevumziņas paralēli 
arī vācu valodā. — ISBN 978-9934-568-21-3 (brošēts).
UDK	 811.161.1’243’367.622(076)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945307
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945312
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946098
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946101
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811.174  Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 000947299
Epnere, Gunta. Kāda vārdam galotnīte? : metodiski materiāli lietvārdu locīša-
nas apguvei / Gunta Epnere ; māksliniece Arta Muceniece ; redaktors Vilnis Pu-
rēns. — Rīga : RaKa, [2019]. — 72 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — ISBN 978-9984-46-
400-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Krājumā apkopoti vingrinājumi un mācību materiāli, kas palīdz apgūt lietvār-
du locīšanu. Materiāls veidots, lai palīdzētu skolēniem izprast katra locījuma jēgu un pielietotu 
zināšanas praktiskā vidē. Tas atbilst uz kompetences jeb lietpratības attīstību balstīto mācību 
priekšmetu standartiem. Grāmatu veido divas materiālu kopas. Pirmā ir veltīta katram latviešu 
valodas locījumam. Izmantojot asprātīgus metodiskos paņēmienus, autore iepazīstina ar locīju-
mu būtību, valodas situācijām, kad lieto locījumu, un ar locījumam raksturīgām galotnēm. Otrajā 
daļā ievietotas pasakas, kuras lasot bērni var trenēties lietot noteiktu vārdu dažādos locījumos.

UDK	 811.174’366.54(072)

Kopkataloga Id: 000946878
Grīnbergs, Uldis. Bliņķs ventiņmēle : īs ventiņ gramatik un tāmnik vārdnīc / 
Uldis Grīnbergs ; redaktore Ilze Antēna ; dizains: Jolanta Deģe. — Otrais izde-
vums. — Ventspils : Ventspils muzejs, 2019. — 95, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 
27 cm. — ISBN 978-9934-8600-5-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Bliņķs ventiņmēle: īs ventiņ gramatik un tāmnik vārdnīc” ir saistošā formā 
rakstīta, bet tādēļ ne mazāk zinātniski pamatota „ventiņu valodas” rokasgrāmata jebkuram in-
teresentam, ļaujot iepazīties ar šī latviešu valodas dzirkstošā dialekta daudzveidīgajām izpaus-
mēm.

UDK	 811.174’282.3(474.32)

Kopkataloga Id: 000946921
Svikša, Skaidrīte. Ska-bar-[d]ziņas / Skaidrīte Svikša ; ilustrācijas: Sandra 
Vuļa. — Rēzekne : [Skaidrīte Svikša], 2019. — 215 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — 
ISBN 978-9934-19-905-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir mazs atskats uz autores 20 gadus ar drukāto vārdu saistīta cilvēka 
veikumu. Tā ļāva iemūžināt mirkļus, pasmaidīt un paskumt par ikdienā pamanīto! Mūsu steigas 
laikmetā daudz kas paslīd garām, bet ik dienas ir fakti un notikumi, kas patiešām „ieduras”, un, 
tos komentējot, var parādīt, palaist pasaulē savu sāpi un prieku. Grāmatā atklāsies divas idejiskās 
sadaļas — rakstītās „Skabargdomas/ziņas” un labotās „Skabargkļūmes”.

UDK	 811.174’271+821.174-92

821  Daiļliteratūra

821.111  Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 000946346
Silvere, Džosija. Viena diena decembrī : romāns / Džosija Silvere ; no angļu va-
lodas tulkojusi Ingūna Jundze ; redaktore Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs 
Zariņš. — Rīga : Kontinents, [2019]. — 443 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: 
One Day in December. — ISBN 978-9984-35-952-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kad Lorija pieturā ierauga kādu pievilcīgu svešinieku, viņa pat nenojauš, cik 
liktenīgs ir šis brīdis. Abi sastopas tikai uz acumirkli, bet ar to pietiek, lai iemīlētos. Jaunā sieviete 
turpina domāt par svešinieku un iztēloties, kā būtu, ja būtu. Līdz kādā dienā liktenis ļauj abiem 
sastapties vēlreiz… Tikai svešinieks izrādās Lorijas labākās draudzenes mīļotais. Lorija zina, ka 
nekad nespētu nodot savu draudzeni. Tomēr sirdij pavēlēt ir ļoti grūti. Turpmākie gadi jaunajai 
sievietei kļūst par cīņu starp prātu un jūtām. Kas uzvarēs?

UDK	 821.111-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000947299
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946878
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946921
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946346
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Kopkataloga Id: 000946412
Treversa, Pamela L. Mērija Popinsa / Pamela L. Treversa ; no angļu valodas tul-
kojušas Vizma Belševica un Ieva Elsberga ; Ilzes Isakas vāka dizains. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2019]. — 187, [2] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — (Lasītprieks!, ISSN 
1407-3730). — Oriģinālnosaukums: Mary Poppins. — ISBN 978-9934-0-8444-7 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Spēcīga vēja brāzma, pamatīgs būkšķis, kas satricina māju, un Mērija Popin-
sa ir klāt. Mērija Popinsa ir pasaulē neparastākā aukle. Viņa brauc augšup pa kāpņu margām, 
no tukšas somas izņem milzum daudz lietu un izdzenā visas skumjas un bēdas. Vadot Benksu 
ģimenes bērnus no viena brīnumaina piedzīvojuma citā, Mērija Popinsa padara viņu ikdienu aiz-
raujošu. Pamelas Lindones Treversas darbs par brīnumaino aukli Mēriju Popinsu latviešu valodā 
pirmo reizi tika publicēts saīsinātā variantā pirms vairāk nekā trīsdesmit gadiem. Tagad pie lasī-
tājiem nonāk pilns oriģinālgrāmatas tulkojums.

UDK	 821.111-93-32

821.111(73)  Amerikāņu literatūra

Kopkataloga Id: 000946352
Gārdnere, Liza. aiz slēgtām durvīm : romāns / Liza Gārdnere ; no angļu valo-
das tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jun-
dze. — Rīga : Kontinents, [2019]. — 429 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: never 
tell. — ISBN 978-9984-35-954-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Viena cilvēka nāve var būt nelaimes gadījums. Divu cilvēku nāve izskatās pēc 
slepkavības. Savās mājās atrasts nogalināts Konrads Koners. Turpat blakus atrodas viņa sieva 
Īvija, kura ir abu pirmā bērna gaidībās. Viņai rokās ir ierocis. Detektīve Dīdī Vorena uzreiz atpa-
zīst šo sievieti — abas kādreiz ir tikušās, kad Īvija it kā nejauši bija nošāvusi savu tēvu. Dīdī netic 
nejaušībām. Tomēr šī lieta nav tik vienkārša, kā sākumā šķitis. Kāpēc Īvija atsakās runāt? Kāpēc 
nogalinātā vīrieša pagātne ir tik aizdomīgi „tīra”? Kādu lomu abās traģēdijās spēlējusi Īvijas šķie-
tami perfektā māte? Atklājot arvien aizdomīgākus pavedienus, detektīvei rodas jautājums — vai 
Īvija ir slepkava vai upuris.

UDK	 821.111(73)-312.4

821.131.1  Itāliešu literatūra

Kopkataloga Id: 000947379
De Mari, Silvana. Es esmu Hanija / Silvana De Mari ; no itāļu valodas tulkojusi 
Dace Meiere ; tulkotājas redakcijā. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 300, [1] lpp. ; 
21 cm. — „Es esmu Hanija” ir trešā grāmata Silvanas De Mari triloģijā, lasītājiem 
jau pazīstamas grāmatas „Pēdējais elfs” un „Pēdējais orks”. — Oriģinālnosau-
kums: Lo Sono Hania. — ISBN 978-9934-0-8210-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Hanija, tumsas radīta būtne, ir dzimusi ar uzdevumu kaitēt pasaulei. Kopš 
paša pirmā dzīves mirkļa viņa pilnībā apzinājās realitāti, taču nepazina mīlestību, draudzību, 
prieku. Mātes līdzcietība nosargāja viņas dzīvību, bet stāsti par Gaismas Bruņinieku baroja viņas 
garu. Hanija, skarba, dzēlīga, sarkastiska un vientuļa, pamazām pieredz, kā viņā dzimst mīlestība, 
draudzība un līdzcietība. Reizē ar šīm jūtām dzimst arī brīvā griba. Hanija ir izdarījusi izvēli. Ta-
gad pēdējā sadursmē ar Tumšo Kungu viņai vajadzēs cīnīties, liekot lietā tikai cilvēciskus ieročus: 
drosmi, gudrību un mīlestību.

UDK	 821.131.1-93-3

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946412
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946352
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000947379
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821.133.1  Franču literatūra

Kopkataloga Id: 000946681
Sagāna, Fransuāza. Manas labākās atmiņas / Fransuāza Sagāna ; no franču valo-
das tulkojusi Inta Geile-Sīpolniece ; literārā konsultante Dace Kraule ; mākslinieks 
Aldis Aleks. — [Rīga] : Omnia mea, [2019]. — 125, [2] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālno-
saukums: Avec mon meilleur souvenir. — ISBN 978-9934-8856-0-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Fransuāza Sagāna ir vēlējusies atcerēties tikai dzīves laimīgos brīžus un cil-
vēkus, kurus viņa mīlēja. Varbūt tāpēc šī grāmata guva tik lielus panākumus gan Francijas lasī-
tāju, gan kritiķu vidū. Billija Holideja, Orsons Velss, Žans Pols Sartrs, Rūdolfs Nurejevs, Tenesijs 
Viljamss… Daudz portretu un neaizmirstamu stāstu.

UDK	 821.133.1-94

821.134.1  Katalāņu literatūra

Kopkataloga Id: 000946464
Kuponss, Žaume. Priecīgus Ziemassvētkus, mīļie mošķi! / Žaume Kuponss 
[teksts] un Liliana Furtuņa [ilustrācijas] ; no katalāņu valodas tulkojusi Dace Me-
iere ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārais redaktors Māris Salējs. — 
Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. — 259, [8] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — (Aguss un 
mošķi / Žaume Kuponss un Liliana Furtuņa ; 4). — Oriģinālnosaukums: Bon Na-
dal, estimats monstres!. — ISBN 978-9934-15-545-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Priecīgus Ziemassvētkus, mīļie mošķi!” ir sērijas ceturtā Latvijā iznākusī 
grāmata. Lasītāju tā ierauj dinamiskā Ziemassvētku glābšanas misijā. Stāstu papildina gaumīgs, 
asprātīgs komikss, kas ne tikai izklaidē, bet arī bagātina iztēli.

UDK	 821.134.1-93-32

821.161.1  Krievu literatūra

Kopkataloga Id: 000947612
Кофман, Алёна. Тропинками души : стихи, 2011-2019 / Алёна Кофман ; ху-
дожник Инна Пилипчук. — [Rīga] : [Svetlana Semjonova] ; Атланта : [izdevējs 
nav zināms], [2019]. — 92 lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. — ISBN 978-9934-8848-0-1 
(brošēts).
UDK	 821.161.1-1

Kopkataloga Id: 000946687
Стрельченок, Марина. Цвета любви / Марина Стрельченок ; редактор Га-
лина Маслобоева. — [Rēzekne] : [Marina Streļčenoka], [2019]. — 191, [1] lpp. ; 
21 cm. — Ziņas par autori: uz 4. vāka. — ISBN 978-9934-19-863-2 (brošēts).
UDK	 821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 000947424
Филатов, Виктор. Букет любви / Виктор Филатов ; ilustrācijas: Žanna 
Lāma. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2019. — 234 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 
978-9934-558-92-4 (iesiets).
UDK	 821.161.1-1(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946681
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946464
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000947612
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946687
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000947424


Latvijas jaunākās grāmatas 2019 Nr. 17, 1.–15. septembris

32

821.174  Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 000947448
Āre, Ārija. Kad sniega pērles zied / Ārija Āre. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 
2019. — 52 nenumurētas lpp. ; 16 cm. — ISBN 978-9934-587-09-2 (brošēts).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000947519
Balodis, Aleksandrs. „Manas atmiņas” / Aleksandrs Balodis ; sastādītājs Agris 
Meilerts. — [Latvija] : [izdevējs nav zināms], 2019. — 228 lpp. : faksimili, ilustrā-
cijas, kartes ; 30 cm.

A n o t ā c i j a :  Spriežot pēc ieraksta 1. lapā, Aleksandrs Balodis memuārus iesāka rakstīt, 
būdams 78 gadus vecs, un pabeidza vismaz 83 gadu vecumā. Var tikai apbrīnot viņa atmiņu. Grā-
matā ir sniegtas ziņas gan par autora skolas gaitām, nemierīgo četrdesmito gadu, satikšanos ar 
Eduardu Rozenštrauhu, kara laikā piedzīvoto, gan par savu ģimeni, gan par daudzajiem radiem 
un radu radiem, viņu dzīves gaitām.

UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 000947359
Čaks, Aleksandrs. Dzejas izlase / Aleksandrs Čaks ; sakārtojis Valdis Rūmnieks ; 
redaktore Daina Randare. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 197, [1] lpp. ; 20 cm. — 
(Vajadzīga grāmata, ISSN 1407-3803). — ISBN 978-9934-0-8473-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Aleksandrs Čaks ir pirmais latviešu literāts, kura daiļrade ir izteikti urbā-
niska. Čaka dzejā atspoguļojas līdz smeldzei izjustā mīlestība pret Rīgu, viņš apdzejojis Rīgas 
trauksmaino dzīvi, arī tēmas un personāžus, kas agrāk dzejā neparādījās — pilsētas naktsdzīvi, 
ormaņus, klaidoņus un ielas meitas, trūcīgos priekšpilsētās. A. Čaka darbi pieteica latviešu mo-
dernās dzejas sākumu. Strēlnieku cīņu gaitām veltītais varoņeps „Mūžības skartie” attēlo latviešu 
strēlniekus Rīgas aizstāvēšanas kaujās un Krievijas Pilsoņu karā.

UDK	 821.174-1(081.2)

Kopkataloga Id: 000946088
Garā pupa : dzejas gadagrāmata bērniem / sastādītāja un redaktore, komentāri 
un atdzejojumi: Inese Zandere ; ilustrācijas: Rūta Briede ; dizains: Artis Briedis, 
Rūta Briede. — [Rīga] : Ascendum, 2019.

2019. — 207 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — Autori: Uldis Auseklis, Eduards Ai-
vars, Andris Akmentiņš, Ineta Atpile-Jugane, Antons Austriņš, Arnolds Auziņš, 
Jānis Baltvilks, Anna Belkovska, Ērika Bērziņa, Rūdolfs Blaumanis, Leons 
Briedis, Indra Brūvere-Daruliene, Zane Brūvere-Kvēpa, Māra Cielēna, Dagnija 
Dreika, Valts Ernštreits, Inga Gaile, Guntars Godiņš, Jānis Jaunsudrabiņš, Ni-
kolajs Kalniņš, Mirdza Kerliņa, Valdis Krāslavietis, Juris Kronbergs, Edvards 
F. Kuks, Maija Laukmane, Vidvuds Medenis, Aivars Neibarts, Līga A. Neilande, 
Vladimirs Novikovs, Jāzeps Osmanis, Inese Paklone, Marts Pujāts, Ziedonis 
Purvs, Rainis, Anna Rancāne, Valdis Rūmnieks, Aivars Ruņģis, Māris Salējs, 
Ieva Samauska, Kārlis Skalbe, Iveta Skapste, Rūta Skujiņa, Dzintars Sodums, 
Gunta Šnipke, Ruta Štelmahere, Toms Triebergs, Ojārs Vācietis, Laimonis Vā-
czemnieks, Nora Valtere, Sandra Vensko, Kārlis Vērdiņš, Arvis Viguls, Viks, 
Kārlis Vērdiņš, Inese Zandere, Egīls Zirnis u.c. — Teksts latviešu un latgaliešu 
rakstu valodā. — ISBN 978-9934-8795-1-7 (brošēts).

UDK	 821.174-93-1(082)+82-1(082)+821.174-9+821.174(092)+82(092)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000947448
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Kopkataloga Id: 000947131
Gundars, Lauris. Apglabāt uz valsts rēķina : kriminālromāns / Lauris Gundars ; 
redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis. — Rīga : Dienas Grāma-
ta, [2019]. — 535, [1] lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-546-90-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Devītā maija svinību laikā Rīgā notiek slepkavība — acīmredzami izaicinoša 
politiska provokācija. Noziegums uzšķērž divās dažādās valodās runājošo Latvijas iedzīvotāju 
pussadzijušās rētas. Iesākumā šķietami vienkāršā izmeklēšanā tiek ierauti aizvien jauni cilvē-
ki — veci un jauni, latvieši un krievi, no lauku pensionāra līdz pat Saeimas deputātam — neizru-
nātā vēsture atspēlējas šodienai.

UDK	 821.174-312.4

Kopkataloga Id: 000946418
Krekle, Maija. Melanholiskais valsis : Emīla Dārziņa sapnis par mīlestību / Maija 
Krekle ; māksliniece Nataļja Kugajevska, atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; 
literārā redaktore Dzintra Zālīte. — Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. — 461 lpp. ; 
21 cm. — Ziņas par autori: [2.] lpp. — Bibliogrāfija 461. lpp., personu rādītājs: 
457.-460. lpp. — ISBN 978-9934-15-620-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  1901. gadā Rīgā ierodas Pēterburgas konservatoriju nepabeidzis mūziķis un 
iemīl jaunu skolotāju. Diemžēl viņas sirds ir atdota citam. Cik parasts stāsts. Tikai tā varoņi ir 
neparasti — komponists Emīls Dārziņš, tulkotāja Marija Stalbova-Eglīte un rakstnieks, latviešu 
dekadentu vadonis Viktors Eglītis. Romāns ataino latviešu inteliģences dzīvi pagājušā gadsimta 
sākumā, tā lappusēs sastapsim Raini un Aspaziju, Poruku, Blaumani, Virzu… Tomēr stāstījuma 
centrā ir Emīla Dārziņa dzīves ceļš, kurā tiek zaudēta gan mīlestība, gan draudzība, gan arī sace-
rētā mūzika…

UDK	 821.174-94+821.174(092)

Kopkataloga Id: 000946469
Manfelde, Andra. Ceriņslotas zīmējumi : Kuldīgas pasaka bērniem un vecā-
kiem / Andra Manfelde, teksts, ilustrācijas ; atbildīgā redaktore Renāte Neima-
ne ; literārā redaktore Lilija Berzinska. — Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. — 142, 
[1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-15-666-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Ceriņslotas zīmējumi” ir autores draudzīgais sveiciens viņas dzimtās pilsē-
tas Kuldīgas māksliniekiem un mazajiem lasītājiem. Grāmatā iekļautās ilustrācijas ir pašas auto-
res Kuldīgas ieliņās tapušas skices. Kuldīga ir pilsēta — mākslas darbs, skaista, baisa un noslēpu-
maina. Grāmata ir stāsts par divām draudzenēm — kārtīgo Annu ar gaišajām bizēm un rudmati 
Katrīnu. Kādu dienu, abām bizojot apkārt pa pilsētu, viņas pamana, ka lietām pazudušas ēnas, 
mājām nav visu sienu — tās ir kā dekorācijas, turklāt pazuduši pieaugušie! Bet tad rēgainajā 
pilsētā, braucot uz asfalta ruļļa, ierodas Karr…Karmen un ar sakaltušu ceriņzaru uz kādas mājas 
sienas uzzīmē melnu traipu, kas pamazām plešas lielāks un tumšāks, un kā upe aizvirpuļo pa 
pilsētu, pārklājot visu tumšā putekļu mākonī…

UDK	 821.174-93-32+821.174-343

Kopkataloga Id: 000947319
Paegle, Ligita. Istabas biotops : romāns / Ligita Paegle ; Nataļjas Kugajevskas 
vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. — Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. — 207, 
[1] lpp. ; 20 cm. — (Vakara romāns ; 2019/9 (243)). — ISBN 978-9934-15-652-6 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Kopmītnēs dzīvo topošie bioloģi Dzintars, Kārlis un Valters. Dzintars labprāt 
patveras virtuālajā realitātē, bet nereti atver arī Ojāra Vācieša dzejoļu krājumu un vienā meldi-
ņā, strinkšķinādams savu ģitāru, izdzied visu grāmatu. Kārlis ar savu ģeniālo atmiņu iemanto 
gaišreģa slavu, ko prot izmantot savā labā. Pedantiskais Valters kojās dzīvo vien inerces pēc, jo 
tiek aizvadīts maģistrantūras pēdējais gads. Viņu istabiņas mieru nemitīgi traucē Lejnieks un vēl 
kāda kaitinoša būtne — Sandra, kas iedomājusies, ka ir Valtera meitene. Un tad istabiņā iemitinās 
filologs Ervīns. Tā vien šķiet, ka lekcijas viņus var pagaidīt!

UDK	 821.174-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000947131
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946418
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946469
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000947319
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Kopkataloga Id: 000946389
Pohodņeva, Maija. Aliansē pret vēzi / Maija Pohodņeva, Modris Pelsis ; redak-
tors Aldis Vēvers ; Guntas Plotkas grāmatas un vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2019]. — 327, [1] lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 23 cm. — 
ISBN 978-9934-0-8332-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir dokumentāls stāsts par to, kā rakstnieks Modris Pelsis cīnījās ar 
savu ligu, un kādi ārstniecības augi un sēnes palīdzēja to pieveikt. Slimības vēsture it kā norisinās 
lasītāja acu priekšā, un to papildina emocionālas pārdomas par vēža dabu un cilvēka attiecībām 
ar sevi un sabiedrību, kad viņš atrodas uz robežas starp dzīvi un nāvi. Grāmata uzrakstīta, lai 
sniegtu cerību, kad šķiet pienākusi melnākā diena mūžā — diagnoze „vēzis”. Uzvara pār to ir ceļš, 
nebeidzama kauja, kas piespiež mācīties, uzņemties atbildību un izmainīt savu ikdienu.

UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 000947679
Rimša Eglīte, Līga. Vēlos būt deputāte : satīrisks dzejas krājums / Līga Rimša 
Eglīte ; redaktore Dzidra Olengoviča. — [Rīga] : Sava grāmata, [2019]. — 37 lpp. ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-582-36-3 (brošēts).
UDK	 821.174-17

Kopkataloga Id: 000946079
Rubine, Lauma. Pasakas pieaugušajiem / Lauma Rubine ; ilustrāciju autore Ieva 
Liepiņa. — [Krimuldas novads] : [Lauma Rubine], [2019]. — 61 lpp. : ilustrācijas ; 
31 cm. — ISBN 978-9934-19-820-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ierasti, ka pasakas domātas mazajiem. Šīs pasakas varam lasīt priekšā paši 
sev. Pasakas pieaugušajiem ne vienmēr beidzas laimīgi, taču tajās ir ļoti daudz gaišuma — cerību, 
ilgu un patiesu jūtu. Karaliene, karalis un viņu 13 bērni katram atgādina ko ļoti tuvu un sapro-
tamu, kaut arī, izlasot katru no tām, sirdī kaut kas dziļi, dziļi iesmeldzas. Laumas pasakas ir kā 
skaistas atslēdziņas, paslēptas dziļi, dziļi, kad atrast var tikai to reto, kuru meklē pa īstam.

UDK	 821.174-343

Kopkataloga Id: 000946685
Sodums, Dzintars. Post Scriptum / Dzintars Sodums ; sastādītāja Nora Ikstena ; 
redaktori: Arturs Hansons, Vents Zvaigzne ; dizains: Katrīna Vasiļevska. — Rīga : 
Dienas Grāmata, [2019]. — 337, [4] lpp. : ilustrācija, portrets ; 21 cm. — Bibliogrā-
fija: 322.-[323.] lpp. — ISBN 978-9934-546-89-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Izlasē apkopotas iepriekš grāmatās nepublicētas rakstnieka, dzejnieka, tul-
kotāja un atdzejotāja Dzintara Soduma „Kapātas esejas”, dažādu gadu raksti par dzīves un literāro 
pieredzi, literatūru, valodu un Latviju, arī ieskats sarakstē ar Jāni Krēsliņu senioru, kā arī T.S. Elio-
ta un Vergilija atdzejojumi ar Dzintara Soduma un redaktoru komentāriem. Krājuma nobeigumā 
literatūrpētnieces Kristas Annas Belševicas skatījums uz Dzintara Soduma daiļradi un izlases 
sastādītājas Noras Ikstenas eseja par Dzintaru Sodumu.

UDK	 821.174(081.2)

Kopkataloga Id: 000947721
Šlāpins. Es nemāku, komatus jeb dzejoļi grūti audzināmiem bērniem / Šlāpins ; 
redaktors Kārlis Vērdiņš ; ilustratore Kristīne Martinova ; dizains: Aleksejs Mu-
raško. — [Rīga] : Neputns, [2019]. — 82, [1] lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. — ISBN 978-
9934-565-71-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Man negribējās, lai šie dzejoļi, kas izskatās pēc bērnu dzejoļiem, tā stilistika, 
ritms, atskaņas atgādina bērnu dzeju. Bet tā nav īsti bērnu dzeja un kas tā īsti ir, es pats pateikt 
nevaru, negribu teikt priekšā. Bet tas, kādā veidā noformējums, ilustrācijas, teksts, teksta izvie-
tojums, kādā veidā tas samulsina lasītāju prātu, man šķiet ir ļoti veiksmīgi izdarīts. Lai lasītājs 
mēģina tikt ārā vai galā ar to, kas ir viņa rokās,” saka Ilmārs Šlāpins.

UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946389
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000947679
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946079
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946685
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000947721
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Kopkataloga Id: 000946987
Vincūne, Evita. Kripatiņa / Evita Vincūne ; māksliniece Roxana Ntamack. — At-
kārtots un papildināts izdevums. — [Birzgale, Ķeguma novads] : Evita Vincūne, 
[2019].

Mazās skudriņas ceļojums. — 63 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-
8697-2-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Vai arī vismazākie no mums var paveikt lielas lietas un piedzīvot elpu aizrau-
jošas dēkas? Var, ja vien mājās gaida mīļa ģimene un ceļā palīdz krietni draugi. Niecīgākā skudru 
valstības iemītniece — mazā, bet drosmīgā Kripatiņa — ļoti vēlas palīdzēt „lielajiem” viņu nopiet-
najos darbos, taču netīšām apmaldās un uzsāk piedzīvojumiem bagātu ceļojumu. Tā ir sirsnīga un 
aizkustinoša grāmatiņa, ko vecāki var lasīt saviem mazajiem gan pirms laišanās miedziņā, gan kā 
aizraujošu stāstu jebkurā dienas laikā.

UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 000947453
Zālīte, Māra. 15 dzejoļi = 诗十五首 / Māra Zālīte ; tulkojis Liu Huižu sadarbībā ar 
Franku Kraushāru un Ievu Lapiņu ; redaktore Ieva Lapiņa ; dizaina autore Katrī-
na Vasiļevska. — Rīga : Dienas Grāmata, [2019]. — 45, [2] lpp. ; 17 cm. — Teksts 
paralēli latviešu un ķīniešu valodā. — ISBN 978-9934-546-94-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Apgāds „Dienas grāmata” laidis klajā bilingvālu Māras Zālītes dzejas izlasi 
latviešu un ķīniešu valodā. Māras Zālītes dzeja ir pirmais latviešu autora darbu atdzejojums ķī-
niešu valodā. Tas dos vienreizēju iespēju ķīniešu lasītājiem iepazīt vienu no izcilākajām latviešu 
dzejniecēm.

UDK	 821.174-1=030.174=581

Kopkataloga Id: 000946573
Залите, Мара. Пять пальцев : роман / Мара Залите ; с латышского пере-
вел Роальд Добровенский ; редактор перевода Ольга Юдина ; оформление: 
Янис Эситис. — Rīga : Dienas Grāmata, [2019]. — 247, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģināl-
nosaukums: Pieci pirksti. — ISBN 978-9934-546-91-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Viņi jau ir uz perona! Laura jūt svaigu vējiņu, siltu saules gaisu, tas apņem 
Lauru no galvas līdz kājām, paceļ augšup, ai, nudien, joki — gaiss ceļ Lauru gaisā, gaiss ceļ Lauru 
gaisā! Laurai gribas smieties un ļauties, jo tas taču ir Latvijas gaiss, gribas ielaisties Latvijas gai-
sam klēpī. Saļogās ceļgali, noreibst galva, viņa paklūp, nekas, viss ir labi, gaiss, vienīgi gaiss — tas 
nevar noturēt tik smagu Lauru. Gaiss jau nevar zināt, ka Laura būs tik liela. Viņa jūt, cik Latvijas 
gaiss ir mīļš pret Lauru, cik vējiņš ir labs. Gaiss pazīst Lauru. Vējiņš pazīst Lauru. Tāpat kā zaļā 
zāle, tāpat kā zilā debess, tāpat kā perons. Visi Lauru pazīst!

UDK	 821.174-312.6

821.511.111  Somu literatūra

Kopkataloga Id: 000946438
Bakmans, Marti. Spiegi : latviešu un somu aģentu intrigas, kaislības un noslē-
pumi / Marti Bakmans ; no somu valodas tulkojusi Gunta Pāvola ; Dinas Ābeles 
vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā 
redaktore Renāte Kārkliņa ; priekšvārds: Juka Rislaki. — Rīga : Latvijas Mediji, 
[2019]. — 334, [2] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 324.-325. lpp. — Ori-
ģinālnosaukums: Vakoojat. — ISBN 978-9934-15-632-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Latviete Marija Emma Tiltiņa (1896-1943, dzimusi Šūla vai Šulca) bija no Do-
beles važoņa ģimenes, taču jau 20. gadsimta 30. gados viņa vadīja ievērojamu spiegošanas tīklu, 
kas Padomju Savienībai piegādāja Somijas militāros noslēpumus. Mariju par spiedzi savervēja 
PSRS militārā izlūkdienesta priekšnieks Jānis Bērziņš, un viņa profesionāli strādāja gan Somijā, 
gan citur. Būdama aukstasinīga, apburoša un drosmīga, viņa veiksmīgi izlikās par bagātu kanā-
dieti, mainīja vārdus un veltīja laiku dēlēnam Džordžam, līdz pārdroša kļūda iemeta viņu somu 
policijas rokās. Tas bija beigu sākums. Viņas vadītais spiegu tīkls bija internacionāls, un tā dalīb-
nieki bija spilgti sava laika personāži — izlaidīgā krieviete Lidija Stāla, somu komunists Einars 
Vehe, naivais amerikāņu matemātikas ģēnijs Arvids Jākobsons un, protams, brunču mednieks, 
somu leitnants Vilho Pentikeinens, kurš aizbēg uz Padomju Krieviju un aizsāk šo stāstu.

UDK	 821.511.111-92+355.40(=174)+355.40(=511.111)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946987
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000947453
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946573
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946438
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821.511.113  Igauņu literatūra

Kopkataloga Id: 000946894
Valters, Edgars. Poķu grāmata / Edgars Valters [teksts, ilustrācijas] ; no igauņu 
valodas tulkojusi Daila Ozola ; redaktore Marika Taube. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2019]. — 143 lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — Oriģinālnosaukums: Pokuraamat. — 
ISBN 978-9934-0-8367-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mākslinieks un rakstnieks Edgars Valters ir viens no atzītākajiem Igaunijas 
grāmatu ilustratoriem. Pirmā un slavenākā no grāmatām, kam Edgars Valters ir gan ilustrāciju, 
gan teksta autors, ir „Poķu grāmata”. Tā ir pasaka par neparasto poķu tautu, kuras prototipi ir 
gan Latvijā, gan Igaunijā sastopamie grīšļu ciņi. Grāmatā atklājas autora mīlestība pret dabu un 
pārliecība, ka cilvēkam jādzīvo saskaņā ar to.

UDK	 821.511.113-93-32+821.511.113-343

82–93  Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Kopkataloga Id: 000946379
Fancy Nancy Clancy / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Antra Jansone ; Dis-
ney. — Rīga : Egmont Publishing, [2019].

Ballīte teltī. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 22×21 cm. — Teksts latviešu 
valodā, tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Fancy Nancy Clancy: 
Grab a Story!. — ISBN 978-9934-16-689-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Dodies aizraujošā piedzīvojumā kopā ar Nensiju un viņas ģimeni, iemācies 
saskatīt ko neparastu gluži ikdienišķās lietās un gūt prieku!

UDK	 82-93-32

Kopkataloga Id: 000946380
Rotaļlietu stāsts 4 : mazais kinostāsts / tulkojis Valērijs Černejs ; redaktore An-
tra Jansone ; Disney, Pixar. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. — 24 nenumurē-
tas lpp. : ilustrācijas ; 22×21 cm. — (Mazais kinostāsts). — Teksts latviešu valodā, 
tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Toy Story 4: Grab a Story!. — 
ISBN 978-9934-16-688-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Dodies aizraujošā piedzīvojumā kopā ar brašo kovboju Vudiju un viņa drau-
giem!

UDK	 82-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946894
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946379
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946380
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9  ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

904  Vēsturisko laikmetu materiālās kultūras liecības

Kopkataloga Id: 000947618
Kārkliņa, Ilze. Grobiņas arheoloģiskais ansamblis : Latvija / redaktore Ilze Kār-
kliņa ; māksliniece Anna Ceipe ; eksperti: Juris Urtāns, Egita Lūsēna, Jānis Asa-
ris, Andris Šnē, Elīna Guščika, Ingrīda Līga Virse. — Grobiņa : Grobiņas novada 
dome, 2019. — 101 lpp. : ilustrācijas, kartes, tabulas ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 91.-
99. lpp. — ISBN 978-9934-19-933-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grobiņas arheoloģiskais ansamblis ir unikāla liecība par vikingu laikmeta 
skandināvu aizjūras aktivitāšu pirmsākumu. Arheoloģiskais ansamblis sastāv no vairākiem viena 
laika arheoloģijas pieminekļiem: Grobiņas pilskalna (Skābarža kalna) un senpilsētas, Grobiņas 
viduslaiku pils ar bastioniem, Priediena senkapiem, Atkalnu senkapiem, Smukumu senkapiem un 
Porānu (Pūrānu) senkapiem, kas kompakti izvietoti Grobiņā un tās tuvākajā apkārtnē. Ansamblis 
ir autentisks un ļoti labi saglabājies vikingu laika arheoloģisko vietu un struktūru kopums. Šie 
arheoloģiskie pieminekļi lielākoties datējami ar 7.-9. gs. un ir saistāmi ar iespaidīgu skandināvu 
koloniju Baltijas jūras austrumu daļā, kas kā Seeburg (Jūrpils) minēta arī 9. gs. rakstītajos avotos.

UDK	 904(474.321)+902(474.321)

908  Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Kopkataloga Id: 000947008
Belogrudova, Mirdza. 20. gs. Rencēnmuižas bērni — ložu spindzienu rūdītie / 
Mirdza Belogrudova. — [Rīga] : Lauma Auziņa, [2019]. — 36 lpp. : ilustrācija ; 
30 cm. — „Andra Auniņa, Ināra Erģe, Dz. Vantere, Mirdza Lībiete, Mirdza Be-
logrudova dzimusi Ratniece, 1944. g. pavasaris, Kārlis Svensons, Skaudrais dzīves 
stāsts”—Titullapā. — ISBN 978-9934-19-925-7 (brošēts).
UDK	 908(474.36)(092)

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

Kopkataloga Id: 000945916
100 in Riga : [things, places, facts and emotions] / [fotogrāfi]: Aleksandrs Muiž-
nieks, Aigars Bokāns Jansons, Ģirts Raģelis, Juris Zīģelis, Matvey Gryaznov, Kris-
tīne Madjare ; Riga Tourism Development Bureau. — [2. izdevums]. — [Rīga] : 
Riga Tourism Development Bureau, [2019]. — 106, [4] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — 
ISBN 978-9934-19-867-0 (brošēts).
UDK	 913(474.362.2)(036)

Kopkataloga Id: 000946899
Eglīte, Sandra. Ziemeļzeme Svālbara = Svalbard Northern Land / foto, teksts: 
Sandra Eglīte ; literārā redaktore Astra Feldmane ; tulkotājs angļu valodā Uldis 
Balodis ; dizains: Jānis Murovskis, Ineta Berkmane. — [Rīga] : Sandra Eglīte, 
[2019]. — 240 lpp. : fotogrāfijas, kartes ; 25×28 cm. — Bibliogrāfija: 232. lpp. un 
rādītāji: 220.-231. lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-
9934-19-819-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mākslas vēsturnieces un fotogrāfes Sandras Eglītes (1959) bilingvālā ceļoju-
mu dienasgrāmata fotogrāfijās. Koncentrētā un piesātinātā lasāmviela latviešu un angļu valodā 
papildināta ar bagātīgu vizuālo materiālu. Šī grāmata ir aculiecinieces vēstījums par izjusto un 
redzēto Arktikā trijos ceļojumos (2004., 2006. un 2011. gadā), un tā lasītāju iepazīstina ar Svālba-
ras salu arhipelāga floru, faunu, vēsturi un dzīvi mūsdienās.

UDK	 913(481)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000947618
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000947008
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945916
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946899
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930.85  Civilizācijas vēsture. Kultūras vēsture

Kopkataloga Id: 000944528
Проблемы истории и культуры пограничья (2 : 2019 : Vjerhņadzvinska, 
Baltkrievija). Проблемы истории и культуры пограничья : (II [2] Верхне-
двинские историко-краеведческие чтения) : сборник научных статей II [2] 
Международной научной конференции г. Верхнедвинск, 24 мая 2019 г. / sa-
stādītājs Uladzimirs Ganskis ; dizaina izstrāde: Jekaterina Lapiņa. — Даугавпилс : 
Uladzimirs Ganskis, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (142 lp., PDF) ; 2,24 MB. — Re-
sursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts 
krievu, baltkrievu un ukraiņu valodā. — ISBN 9789934884603 (kļūda).
UDK	 930.85(476)(062)

94(474.3)  Latvijas vēsture

Kopkataloga Id: 000945891
Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi = The Scholarly Readings of Young Histo-
rians : starpdisciplināri pētījumi Latvijas vēsturē / krājuma sastādītāji: Ilze Bol-
dāne-Zeļenkova un Alberts Rokpelnis ; zinātniskā redkolēģija: Dr.hist. Viktorija 
Bebre (atbildīgā redaktore), Dr.hist. Ilze Boldāne-Zeļenkova, Dr.hist. Rūdolfs Brū-
zis, Dr.hist. Ilgvars Butulis, Dr.hist. Anita Čerpinska, Dr.hist. Eva Eihmane, Dr.hist. 
Edvīns Evarts, Dr.art. Jānis Kudiņš, Dr.hist. Tālis Pumpuriņš ; redaktores: Ruta 
Puriņa (latviešu valodā) un Eva Eihmane (angļu valodā) ; vāka dizains: Baiba 
Lazdiņa ; Valmieras pilsētas pašvaldības Valmieras muzejs, Latvijas Universitātes 
Latvijas vēstures institūts. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2018.

III [3]. — 1 tiešsaistes resurss (137 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, karte, 
tabula ; 15,18 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfi-
ja rakstu beigās. — Teksts latviešu un angļu valodā, kopsavilkumi angļu valo-
dā. — ISBN 9789934183799 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Izdevumā publicēti deviņi raksti, kuru pamatā ir ziņojumu materiāli, kas no-
lasīti 2017. gada 20. oktobrī Valmierā, Valmieras muzeja un Latvijas Universitātes Latvijas vēstu-
res institūta rīkotajā konferencē „Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi”.

UDK	 94(474.3)(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000944528
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945891
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Kopkataloga Id: 000941841
Zālītis, Atis. Tev mūžam dzīvot, Latvija : valsts tapšana, atbrīvošanās cīņas, valsts 
izveidošana / sastādījis Atis Zālītis. — [Alūksne] : Eraksti, [2018]. — 1 tiešsaistes 
resurss (217 lp., PDF) : faksimils, ilustrācijas, portreti ; 4,58 MB. — Iespiestais 
izdevums: Izglītības ministrijas mācības līdzekļu nodaļa, 1938. — Ziņas par auto-
riem: 207.-213. lp. — Autori: Aspazija, Auseklis, Jūlijs Auškāps, Jānis Akurātetrs, 
Aleksandrs Ancāns, Francis Balodis, Kārlis Baltpurviņš, Fricis, Bārda, Baumaņu 
Kārlis, Raimonds Bebris, Alfrēds Bērziņš, Andrejs Bērziņš, Ludis Bērziņš, Jānis 
Birznieks, Alberts Birzmalnieks, Pēteris Blaus, Leonīds Breikšs, Anna Brigadere, 
Jūlijs Druva, Rūdolfs Dzērve, Augusts Eglājs, Jānis Ērmanis, Adolfs Erss, Alfons, 
Francis, Kārlis Ieviņš, Jānis Jaunsudrabiņš, Kārlis Jēkabsons, Adolfs Kontrovskis, 
Kronvaldu Atis, Jānis Ķīselis, Jānis Lapiņš, Eižens Laube, Vilis Lesiņš, Arnolds 
Lūsis, Jānis Medenis, Aīda Niedra, Vilis Plūdons, Ēriks Raisters, Jānis Rudzītis, 
Dāvīds Rudzītis, Ausma Roga, Rieteklis, Augusts Saulietis, Jānis Siliņš, Alberts 
Sprūdžs, Elza Sterste, Veronika Strēlerte, Augusts Tentelis, Kārlis Ulmanis, Miķe-
lis Valters, Jāzeps Vītols, Fricis Virsaitis, Edvarts Virza. 

A n o t ā c i j a :  Ata Zālīša krājums „Tev mūžam dzīvot, Latvija” izdots 1938. gadā kā valdības 
dāvana pamatskolu beigušajiem. Kā Latvijas Republikas proklamēšanas jubilejas gada izdevumā 
tajā manāms Latvijas brīvvalsts perioda, īpaši autoritārā laika cildinājums. Grāmatas pirmajās 
nodaļās bez Valsts prezidenta plašākas biogrāfijas, izglītības ministra un Latvijas Universitātes 
rektora rakstiem aplūkotas Latvijas Atbrīvošanas cīņas un citi nozīmīgākie notikumi valsts iz-
veidošanas laikā — no agrārreformas līdz Atbrīvošanas cīņu varoņu piemiņas vietu izveidoša-
nai. Pēdējās trīs nodaļas — „Atdzimusī Latvija”, „Celtniecības laikmets” un „Bezgala gaitu mums 
iet” — veltītas 30. gadu sasniegumiem: Ķeguma spēkstacijas celtniecībai, Viestura piemiņas pils 
atjaunošanai Jelgavā, Vienības nama celtniecībai Daugavpilī, Uzvaras laukuma būvei Rīgā un ci-
tiem pasākumiem.

UDK	 94(474.3)”1918/1940”(082)

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=000941841
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