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0  VISPĀRĪGĀ NODAĻA

002  Dokumentācija. Grāmatas. Raksti. Autorība

Kopkataloga Id: 000951776
Sakalaurs, Pēteris. Grāmata par grāmatām : pārdomas par bijušo / Pēteris Sa-
kalaurs. — [Skrīveru novads] : Autorizdevums, 2019. — 141 lpp. : faksimili, ilustrā-
cijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 137.-139. lpp. — ISBN 978-9934-8683-5-1 (brošēts).
UDK	 002.2(09)+002.2(474.3)(09)

004  Datorzinātne un datortehnoloģija. Skaitļošana.  
Datu apstrāde

Kopkataloga Id: 000946792
Kviesis, Armands. Lēmumu atbalsta sistēmas pielietojums daudzobjektu bio-
loģisko sistēmu vadībā : Armanda Kvieša promocijas darbs inženierzinātņu 
doktora (Dr.sc.ing.) zinātniskā grāda iegūšanai informācijas tehnoloģiju noza-
rē = Application of Decision Support System in Control of Multiobject Biological 
System / promocijas darba vadītājs Dr.sc.ing. Aleksejs Zacepins ; Latvijas Lauk-
saimniecības universitāte. Informācijas tehnoloģiju fakultāte. Datoru sistēmu ka-
tedra. — Jelgava : [izgatavotājs nav zināms], 2019. — 144 lp. : diagrammas, ilus-
trācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 126.-136. lp. — Teksts latviešu valodā, 
nosaukums titullapā un anotācija arī angļu valodā.
UDK	 004.891(043)

Kopkataloga Id: 000946791
Kviesis, Armands. Lēmumu atbalsta sistēmas pielietojums daudzobjektu biolo-
ģisko sistēmu vadībā : promocijas darba kopsavilkums Dr.sc.ing. zinātniskā grā-
da iegūšanai = Application of Decision Support System in Control of Multiobject 
Biological System : summary of doctoral thesis for the scientific degree of Dr.sc.
ing. / Armands Kviesis ; promocijas darba zinātniskais vadītājs Dr.sc.ing. Aleksejs 
Zacepins ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Aivars Kaķītis, Dr.sc.ing. Agris Ņikiten-
ko, Ph.D Danielo G. Gomes ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Informāci-
jas tehnoloģiju fakultāte. — Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 
2019. — 84 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 69.-
84. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā.
UDK	 004.891(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000951776
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946792
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946791
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005  Pārvaldība. Vadzinības

Kopkataloga Id: 000950022
Derkevica-Pilskunga, Jolanta. Domino efekta teorija un tiesiskais regulējums: 
komunikācija riska un krīzes situācijās — ietekme uz Latvijas uzņēmumiem : 
promocijas darba kopsavilkums izstrādāts doktora grāda iegūšanai (Dr.sc.soc.) 
komunikācijas zinātnes nozarē, komunikācijas teorijas apakšnozarē = Domino 
Effect Theory and Legal Regulations: the Effects of Risk and Crisis Communica-
tion on Latvian Enterprises : summary of the doctoral thesis / Jolanta Derkevi-
ca-Pilskunga ; darba zinātniskais vadītājs Dr.phil. Jāko Lehtonens ; zinātniskais 
konsultants Dr.iur. Jānis Načisčionis ; recenzenti: Dr.sc.soc. Andris Pētersons, 
Dr.phil.doc. Agnese Dāvidsone, Dr.iur. Raimunds Kalesniks. — Rīga : Biznesa 
augstskola Turība, 2019. — 46 lpp. : diagrammas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
40.-46. lpp. — Teksts latviešu valodā, vāka un titullapas noformējums latviešu un 
angļu valodā. — ISBN 978-9934-543-20-3 (brošēts).
UDK	 005.334(043)

Kopkataloga Id: 000950583
Derkevica-Pilskunga, Jolanta. Domino Effect Theory and Legal Regulations: 
the Effects of Risk and Crisis Communication on Latvian Enterprises : doctoral 
thesis, doctoral study programme: communication management / Jolanta Derke-
vica-Pilskunga ; scientific advisor Dr.phil. Jaakko Lehtonen ; scientific consultant 
Dr.iur. Janis Naciscionis ; Turība University. — Riga : [izgatavotājs nav zināms], 
2019. — 215 lp., 90 nenumurētas lp. : diagrammas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrā-
fija: 201.-215. lp. — Promocijas darbs angļu valodā, anotācija angļu, latviešu un 
krievu valodā.
UDK	 005.334(043)

02  Bibliotēku zinātnes. Bibliotēku darbs

Kopkataloga Id: 000949254
IFLA. Dāvinājumi bibliotēkas krājumā : vadlīnijas bibliotēkām / tulkojums lat-
viešu valodā: Ilze Lakstīgala ; redaktores: Māra Jēkabsone, Aivija Everte, Inese 
Kazāka, Evija Vjatere ; International Federation of Library Associations and In-
stitutions. — Atjauninātā redakcija. — [Rīga] : [Latvijas Nacionālā bibliotēka], 
[2019]. — 1 tiešsaistes resurss (26 lp., PDF) ; 171,45 KB. — Autori: Kay Ann Cassell, 
Jérôme Fronty, Sharon Johnson, Elena Kolgushkina, Denise Koufogiannakis, Ju-
dith Mansfield, Franziska Wein, Beacher Wiggins, Lynn Wiley, Sha Li Zhang. — 
Bibliogrāfija: 25. lp. — Oriģinālnosaukums: Gifts for the Collections: Guidelines 
for Libraries.

A n o t ā c i j a :  Šo vadlīniju mērķis ir dokumentēt labās prakses piemērus bibliotēkām visā 
pasaulē, lai tās varētu veiksmīgi piesaistīt un pieņemt dāvinājumus un ziedojumus saviem krā-
jumiem. Lai gan autori ir centušies aptvert lielāko daļu jautājumu, kas rodas, piesaistot un pie-
ņemot dāvinājumus un ziedojumus, šajās vadlīnijās netiek apskatīti visi jautājumi, un lēmumu 
pieņemšanā bibliotēkām jāvadās pēc vietējās prakses un tradīcijām.

UDK	 025.2

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950022
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950583
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949254
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030  Vispārīga satura uzziņu literatūra

Kopkataloga Id: 000951624
Aladžidi, Virdžīnija. Mana pirmā vizuālā enciklopēdija / Virdžīnija Aladžidi, 
Olivjē Latiks, Karolīne Pelisjē ; no franču valodas tulkojusi Kristīne Skrīvele ; re-
daktors Gints Tenbergs. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 91 lpp. : ilustrācijas ; 
27 cm. — Alfabētiskais rādītājs: 86.-91. lpp. — Oriģinālnosaukums: Ma première 
encyclopédie visuelle Larousse. — ISBN 978-9934-0-8386-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vairāk nekā 1000 vārdu un visa pasaule attēlos! Izglītojošā enciklopēdija ļaus 
mazajiem gudriniekiem uzzināt par ķermeni, emocijām, sportu, transportlīdzekļiem, mūziku, 
dzīvniekiem, Zemi, Visumu, augiem, laikapstākļiem un citām lietām.

UDK	 030(02.053.2)

08  Jaukta satura krājumi. Kolektīvi darbi

Kopkataloga Id: 000951785
Vertē, Valentīns. Vai tiešām? / Valentīns Vertē ; no franču valodas tulkojusi Dace 
Markota ; tulkojuma redaktors Guntis Kalns ; ilustrācijas: Patrick Chenot, Laurent 
Kling, Marie Ligier de Laprade, Mauro Mazzari. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 
108, [4] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (Kāpēcīša enciklopēdija). — Rādītājs: [109.-
112.] lpp. — „Kāpēcīša enciklopēdija. Kāpēcītis mācās”—Uz vāka atloka. — Oriģi-
nālnosaukums: C’est vrai?. — ISBN 978-9934-0-8080-7 (spirāliesējums).

A n o t ā c i j a :  „Vai tiešām?” ir jauna enciklopēdija zinātkāriem kāpēcīšiem, kurā viņi atra-
dīs izsmeļošas atbildes uz vairāk nekā 200 āķīgiem jautājumiem, kas sniedz pārsteidzošu infor-
māciju par mūsu ikdienu un pasauli ap mums. Brīnišķīgi, komiski zīmējumi, aizraujoši fakti un 
vienkārši paskaidrojumi palīdzēs ikvienam bērnam atbildēt uz dažādiem jautājumiem par mūsu 
pasauli. Tie sakārtoti četrās tēmās: trakā pasaule, zinātne un tehnoloģijas, pārsteidzošā daba, 
sports un izklaide.

UDK	 088(02.053.2)

087.5  Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 000952773
Carzon, Walter. Es [mīlu] vienradžus : krāsojamais blociņš / [ilustrācijas]: Wal-
ter Carzon. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrā-
cijas ; 23 cm. — Nosaukumā vārds „mīlu” aizstāts ar sirsniņas simbolu. — Bez 
lingvistiska satura. — ISBN 978-9934-16-692-1 (brošēts).
UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000952745
Ledus sirds II : krāsojamā grāmata / tulkojis Valērijs Černejs ; redaktore Linda 
Kalna ; Disney. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. — 32 nenumurētas lpp., 2 
nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: Frozen II. 
Coloring Book. — ISBN 978-9934-16-734-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Dodies aizraujošā piedzīvojumā uz Apburto mežu kopā ar Elzu, Annu un viņu 
draugiem Olafu, Kristofu un Svenu, lai glābtu Arendelu. Izkrāso attēlus, rotaļājies ar lieliskajām 
uzlīmēm un pavadi jautrus brīžus kopā ar iemīļotiem varoņiem.

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000951624
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000951785
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952773
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952745
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Kopkataloga Id: 000952706
Ledus sirds : lielā krāsojamā grāmata / tulkojusi Eva Jansone ; Disney. — Rīga : 
Egmont Publishing, [2019]. — 96 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Teksts 
latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Frozen. Mega 
Colouring Book. — ISBN 978-9934-16-740-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šajā grāmatā tevi gaida tikšanās ar Annu, Elzu, Kristofu, Svenu un, protams, 
sirsnīgo sniegavīriņu Olafu. Tās ir 96 lappuses tavam krāsotpriekam!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000949881
Lote, Roze un pazudušie pūķi : prāto un krāso! / ilustratori: Valters Ūsbergs un 
Marianna Joa ; vāka mākslinieks Heiki Ernits ; no igauņu valodas tulkojis Guntars 
Godiņš ; redaktore Marika Taube. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 39 nenumu-
rētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: Lotte, Roosi ja kadunud 
lohed. — ISBN 978-9934-0-8453-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Jaunums grāmatu sērijā par zinātkāro sunīti Loti, muzikālo kaķēnu Bruno, 
sirsnīgo zaķēnu Albertu un citiem Izgudrotāju ciema iemītniekiem. Šī krāsojamā grāmatiņa, kas 
papildināta ar dažādiem uzdevumiem, veidota pēc jaunākās animācijas filmas motīviem, kurā 
Lote kopā ar mazo māsiņu Rozi dodas uz slepenu, acīm apslēptu pasauli. Tajā mīt īsti un neīsti 
pūķi un ir jāatjauno izzudusī kārtība.

UDK	 087.5+791-57

Kopkataloga Id: 000952737
Majo, Lulu. Miljons kaķu : burvīgi ķepaiņi mierpilnai krāsošanai / ilustrējusi 
Lulu Majo. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. — 64 nenumurētas lpp. : ilustrā-
cijas ; 23 cm. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: A Million Cats. — 
ISBN 978-9934-16-731-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Miljons kaķu, ko zīmējusi Lulu Majo, aicina vienā mierā izkrāsot jaukās grā-
matas lappuses un atgādina, ka uztraukties nav vērts, priekā vien ir spēks!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000952739
Majo, Lulu. Miljons vienradžu : fantastiskas būtnes mierpilnai krāsošanai / ilus-
trējusi Lulu Majo. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. — 64 nenumurētas lpp. : 
ilustrācijas ; 23 cm. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: A Million 
Unicorns. — ISBN 978-9934-16-732-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Miljons vienradžu aicina izkrāsot savas fantastiskās dēkas un baudīt mieru, 
ko sniedz šīs jaukās būtnes ikvienā grāmatas lappusē!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000950019
Mani košie darbiņi. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019].

Auto : uzdevumi, izkrāsojami attēli un uzlīmes. — 16 nenumurētas lpp., 2 lp. 
uzlīmes : ilustrācijas ; 27 cm. — Tulkots no franču valodas. — Oriģinālnosau-
kums: Arc-en-ciel: Je colle et j’apprends les couleurs (rouge). — ISBN 978-
9934-0-8343-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Jauka grāmatiņa, lai iepazītu krāsas. Viegli uztveramie attēli ar krāsainām un 
biezām kontūrlīnijām, kā arī pietiekami lielās uzlīmes ir īpaši piemērotas bērna rociņām.

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952706
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949881
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952737
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952739
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950019
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Kopkataloga Id: 000950016
Mani košie darbiņi. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019].

Lidmašīna : uzdevumi, izkrāsojami attēli un uzlīmes. — 16 nenumurētas lpp., 
2 lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 27 cm. — Tulkots no franču valodas. — Oriģinālno-
saukums: Arc-en-ciel: Je colle et j’apprends les couleurs (bleu). — ISBN 978-
9934-0-8341-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Jauka grāmatiņa, lai iepazītu krāsas. Viegli uztveramie attēli ar krāsainām un 
biezām kontūrlīnijām, kā arī pietiekami lielās uzlīmes ir īpaši piemērotas bērna rociņām.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000950017
Mani košie darbiņi. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019].

Pīlēns : uzdevumi, izkrāsojami attēli un uzlīmes. — 16 nenumurētas lpp., 2 lp. 
uzlīmes : ilustrācijas ; 27 cm. — Tulkots no franču valodas. — Oriģinālnosau-
kums: Arc-en-ciel: Je colle et j’apprends les couleurs (jaune). — ISBN 978-
9934-0-8342-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Jauka grāmatiņa, lai iepazītu krāsas. Viegli uztveramie attēli ar krāsainām un 
biezām kontūrlīnijām, kā arī pietiekami lielās uzlīmes ir īpaši piemērotas bērna rociņām.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000950015
Mani košie darbiņi. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019].

Vardīte : uzdevumi, izkrāsojami attēli un uzlīmes. — 16 nenumurētas lpp., 
2 lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 27 cm. — Tulkots no franču valodas. — Oriģinālno-
saukums: Arc-en-ciel: Je colle et j’apprends les couleurs (vert). — ISBN 978-
9934-0-8340-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Jauka grāmatiņa, lai iepazītu krāsas. Viegli uztveramie attēli ar krāsainām un 
biezām kontūrlīnijām, kā arī pietiekami lielās uzlīmes ir īpaši piemērotas bērna rociņām.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000952174
Morens, Pols. Kur ir vienradzis? : meklē un atrodi / Pola Morena ilustrācijas ; 
teksta autori: Džonijs Markss un Sofija Šreja ; dizains: Endžija Elisone, Džons Big-
vuds, Zoji Bredlija un Džeks Klūkass ; no angļu valodas tulkojusi Aija Biezaite ; 
redaktore Sarmīte Lomovceva. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 45 nenumurētas 
lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — Oriģinālnosaukums: Where’s the Unicorn?. — ISBN 
978-9934-0-8391-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vienradžu saime ir atstājusi Varavīksnes ieleju, lai dotos pasaulē spēlēt pa-
slēpes. Vai vari katrā grāmatas atvērumā atrast septiņus vienradžus? Gan ļaužu pilnā kempingā 
un mūzikas festivālā, gan milzīgā muzejā un saules izdedzinātā safari parkā. Meklējot vienradžus, 
tu paviesosies 17 dažādās pasaules vietās.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000952769
No sirds uz sirdi. — Rīga : Egmont Publishing, [2019].

Pīlīte : mācies skaitīt no 1 līdz 10. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 
23×23 cm. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Heart-to-He-
art. — ISBN 978-9934-16-685-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Sameklē savus zīmuļus vai flomāsterus un ķeries pie darba! Mācies skaitīt, 
savienojot sirsniņas pareizā secībā! Kad tas paveikts, izkrāso attēlu!

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950016
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950017
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950015
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952174
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952769
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Kopkataloga Id: 000952765
No sirds uz sirdi. — Rīga : Egmont Publishing, [2019].

Putniņš : mācies skaitīt no 1 līdz 10. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 
23×23 cm. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Heart-to-He-
art. — ISBN 978-9934-16-684-6 (brošēts).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000952762
No sirds uz sirdi. — Rīga : Egmont Publishing, [2019].

Zilonēns : mācies skaitīt no 1 līdz 20. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 
23×23 cm. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Heart-to-He-
art. — ISBN 978-9934-16-686-0 (brošēts).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000952756
Princeses : romantiskās krāsas / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Linda Kalna ; 
Disney. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. — 32 nenumurētas lpp., 2 nenumu-
rētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — (Disney princeses). — Tulkots no angļu 
valodas. — Oriģinālnosaukums: Princess Colouring Book. — ISBN 978-9934-16-
742-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šajā romantiskajā grāmatā tev būs iespēja paciemoties daiļo princešu Peln-
rušķītes, Tiānas, Salātlapiņas un Rozes burvīgajās kāzās. Sameklē zīmuļus, ļauj vaļu iztēlei un lai 
sākas karaliskās svinības.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000951748
Rumianceviene, Irma. Dzīvnieki dabā / Irma Rumianceviene ; Boženas Gaida-
movičas ilustrācijas ; tulkojis Gints Tenbergs ; redaktore Gunta Šustere. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2019].

Vasara. — 16 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 
30 cm. — Oriģinālnosaukums: Miško gyventojai vasarą. — ISBN 978-9934-0-
8501-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Bērnudārzniekiem un pirmklasniekiem iznākušas četras lieliskas „Dzīvnieki 
dabā” grāmatiņas: „Rudens”, „Ziema”, „Pavasaris” un „Vasara”. Tajās viņi uzzinās, ko zvēri un putni 
dara rudenī un pavasarī, kur viņi dzīvo ziemā un kā pavada vasaru, un to visu ilustrē brīnišķīgi 
zīmējumi.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000951745
Rumianceviene, Irma. Dzīvnieki dabā / Irma Rumianceviene ; Boženas Gaida-
movičas ilustrācijas ; tulkojis Gints Tenbergs ; redaktore Gunta Šustere. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2019].

Ziema. — 16 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 
30 cm. — Oriģinālnosaukums: Miško gyventojai žiemą. — ISBN 978-9934-0-
8500-0 (brošēts).

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952765
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952762
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952756
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000951748
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000951745
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Kopkataloga Id: 000951752
Smeu, Jurgita. Dzīvnieki dabā / Jurgita Smeu ; Boženas Gaidamovičas ilustrā-
cijas ; tulkojis Gints Tenbergs ; redaktore Gunta Šustere. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2019].

Pavasaris. — 16 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 
30 cm. — Oriģinālnosaukums: Miško gyventojai pavasarį. — ISBN 978-9934-
0-8503-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Bērnudārzniekiem un pirmklasniekiem iznākušas četras lieliskas „Dzīvnieki 
dabā” grāmatiņas: „Rudens”, „Ziema”, „Pavasaris” un „Vasara”. Tajās viņi uzzinās, ko zvēri un putni 
dara rudenī un pavasarī, kur viņi dzīvo ziemā un kā pavada vasaru, un to visu ilustrē brīnišķīgi 
zīmējumi.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000951753
Smeu, Jurgita. Dzīvnieki dabā / Jurgita Smeu ; Boženas Gaidamovičas ilustrā-
cijas ; tulkojis Gints Tenbergs ; redaktore Gunta Šustere. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2019].

Rudens. — 16 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 
30 cm. — Oriģinālnosaukums: Miško gyventojai rudenį. — ISBN 978-9934-0-
8502-4 (brošēts).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000952748
Ziemassvētku rotājumi : izņem, saloki, izkrāso un rotaļājies! / [ilustrācijas]: 
Gabriel Cortina ; tulkojusi Eva Jansone. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. — 
12, [2] lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu 
valodas. — Oriģinālnosaukums: The Fun Book of Christmas Papercrafts. — ISBN 
978-9934-16-691-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šajā grāmatā atradīsiet bez griešanas atdalāmus, viegli saliekamus dekorus 
un daudz košu uzlīmju, ar ko tos izrotāt. Pavadiet aizraujošus mirkļus kopā ar bērniem, gatavojot 
skaistus Ziemassvētku rotājumus!

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000951752
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000951753
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952748
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1  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

13  Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves metafizika. Ezotērika

Kopkataloga Id: 000949928
Mikušina, Tatjana. Sanats Kumara : ar Tatjanas Mikušinas starpniecību saņem-
tie vēstījumi (2005-2014) / no krievu valodas tulkojusi Lauma Ērgle ; redaktore 
Ieva Šuplinska-Murāne ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. — Rīga : Sol Vita, 
[2019]. — 383 lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. — (Gudrības Valdoņi). — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — Oriģinālnosaukums: Санат Кумара. — ISBN 978-9984-
894-90-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā iekļauti Kunga Sanata Kumaras vēstījumi cilvēcei. Šie vēstījumi ir 
pieņemti ar Sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību, kas strādā Gudrības Valdoņu vadībā kopš 
2004. gada. Tajā tiek dotas daudzas mācības: par īstiem un viltus sūtņiem, par Svētā Gara kopie-
nām, par pirms iemiesojuma uzņemto saistību izpildi un atbildību, par pareizu naudas enerģijas 
izlietošanu, par ego pārvarēšanu un citas.

UDK	 133.9

Kopkataloga Id: 000952339
Račs, Andris. Ceļā uz mīlestību : sieviete, vīrietis, zvaigznes / Andris Račs ; Gunta 
Kaldovska vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; 
literārā redaktore Sarmīte Medne. — Rīga : Jumava, [2019]. — 231, [1] lpp. ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-20-345-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Par mīlestību vieglāk kaut ko pateikt dzejā vai mūzikā, jo tā jau pati ir dvē-
seles mūzika. Daudz grūtāk par to runāt analītiski. Taču šķiet, ka Andrim Račam tas ir izdevies. 
Grāmatā ir ne tikai par mīlestību kā dievišķu puķi, bet vēl vairāk par to, kā ar šo brīnumaino ziedu 
apieties. Kā saprast tās dabu, kā to kopt, cik daudz saules vai ēnas tam sarūpēt. Mūsdienu pasaulē 
cilvēks praktiskā ziņā spēj izdzīvot viens, līdz ar to attiecības un ģimene sāk iegūt jaunu, dziļāku 
jēgu. Kādam vairāk emocionālu, citam pat garīgu. Šī grāmata ir vēl viens ceļvedis attiecību veido-
šanai. Šoreiz — tālāku un tuvāku, bet vienlīdz noslēpumainu zvaigžņu valodā.

UDK	 133.529

159.9  Psiholoģija

Kopkataloga Id: 000951261
Repule, Iluta. Freedom / Iluta Repule ; translation from Latvian by Kerija Ozoli-
ņa-Ozola ; editor: Hazel Richardson, Randall Floyd ; book design: Inese Gura. — 
[Rīga] : [Autorizdevums], [2019]. — 223 lpp. : portrets ; 22 cm. — Oriģinālnosau-
kums: Atbrīvošanās. — ISBN 978-9934-19-891-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vai jūs vēlētos justies pārliecinātāki un atbrīvoties no uztraukumiem un bai-
lēm? Šī grāmata ir paredzēta tiem, kuri jau sākuši domāt par to, kā mainīt sevi, savu dzīvi, kas ir 
laime un kā būt laimīgam. Šī grāmata palīdzēs citādāk palūkoties uz dzīvi un to, kas tajā notiek. 
Grāmata „Freedom” ir praktisks ceļvedis, kas būs jūsu palīgs gan ceļā uz iekšēju prieku, gan brīvī-
bu. Ar psiholoģiskiem vingrinājumiem, kas palīdzēs jums redzēt, kā mainās domāšana un apziņas 
stāvoklis.

UDK	 159.923.2+159.942

Kopkataloga Id: 000947992
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība (13 : 2019 : Rēzekne, Latvija). Sabiedrība. In-
tegrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2019. gada 
24.-25. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international 
scientific conference, May 24th-25th, 2019 / redaktori: Velta Lubkina, Kristīne 
Mārtinsone, Kristīne Šneidere ; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, va-
lodu un dizaina fakultāte. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2019.

VII [7.] daļa, Psiholoģija = Volume VII [7], Psychology. — 1 tiešsaistes resurss 
(176 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 2,25 MB. — Resursā 
uzrādīts iespiestā izdevuma ISSN 1691-5887. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — 
Teksts latviešu, angļu un krievu valodā, kopsavilkumi angļu valodā.

UDK	 159.9(062)+316.6(062)+159.98:61(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949928
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952339
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000951261
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000947992
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Kopkataloga Id: 000952450
Tālers, Ričards H. Mudinājums : kā pieņemt pareizus lēmumus par veselību, 
labklājību un laimi / Ričards H. Tālers, Kess R. Sanstīns ; no angļu valodas tulkojis 
Kārlis Baštiks ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; Ilutas Koidu vāka mākslinie-
ciskais noformējums. — Rīga : Jumava, [2019]. — 246 lpp. ; 24 cm. — Bibliogrāfija 
piezīmēs: [239.]-246. lpp. — Oriģinālnosaukums: Nudge: Improving Decisions 
About Health, Wealth, and Happiness. — ISBN 978-9934-20-352-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ik dienu mēs pieņemam visdažādākos lēmumus — par personīgajiem iegul-
dījumiem, bērnu skolām, maltītēm, labdarības mērķiem utt. Diemžēl mūsu lēmumu pieņemšanas 
process bieži vien ir kļūdains. Nobela prēmijas laureāts Ričards Tālers un jurisprudences pēt-
nieks Kess Sanstīns šajā grāmatā skaidro, ka mūs kā cilvēkus ietekmē dažādi aizspriedumi, kas 
var likt kļūdīties. Pieļauto kļūdu dēļ mēs zaudējam naudu un veselību, bieži pieņemam sliktus 
lēmumus par izglītību, personīgajām finansēm, veselības aprūpi, hipotēkām un kredītkartēm, 
ģimeni un pat par planētu. Grāmatā autori aicina mūs pievienoties alternatīvai pasaulei, tādai 
pasaulei, kurā mūsu cilvēcīgums ir pašsaprotams.

UDK	 159.98:33+159.923.2

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952450
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2  RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 000944409
Baznīca rūpēs par cilvēku : Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas 
centram 25 / redaktore Arta Ciša ; angļu valodā tulkoja Māra Zviedre ; vācu valo-
dā tulkoja Ingrīda Briede un Manfrēds Krupa. — Rīga : LELB Diakonijas centrs, 
2019. — 107 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — Teksts latviešu, angļu un vācu valodā. — 
ISBN 978-9934-19-858-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  LELB Diakonijas centrs atzīmē 25 gadu pastāvēšanas jubileju. Lai arī diakoni-
ja ietver dažādus kalpošanas veidus, kuri prasa zināšanas un iemaņas, kalpošanas pamatā tomēr 
ir attieksme, ko veido mīlestība, ieinteresētība, ticība un rūpes, sadraudzība, dalīšanās, spēja būt 
līdzās grūtībās un rīkoties atbilstoši situācijai. Diakonijas uzmanības lokā vienmēr paliek cilvēks 
un viņa vajadzības. Grāmata ir atskats uz kalpošanu cilvēkiem līdzās 25 gadu garumā.

UDK	 274.5-7(474.3)+274.5-46(474.3)

Kopkataloga Id: 000951219
Dišlers, Guntis. Uz citu zemi : Vidzemes latviešu pāriešana pareizticībā 19. gad-
simta vidū / Guntis Dišlers. — Jūrmala : Latvijas Kristīgā akadēmija, 2019. — 
415 lpp., 12 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 279.-280., 296.-297. lpp. — ISBN 978-9984-775-30-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata stāsta par pagriezienu latviešiem liktenīgā 19. gadsimta vidū. Sākās 
nacionālā atmoda, kuru ierasts saistīt ar jaunlatviešiem. Šajā periodā notika pirmais pareizticīgo 
dievkalpojums latviešu valodā. Kas ietekmēja Vidzemes zemnieku masveida pāriešanu pareizti-
cībā?

UDK	 27-9(474.36)+271.2-66(474.36)+94(474.36)

Kopkataloga Id: 000949451
Nasteviča, Dace. Gudenieku sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīca, 1948-2018 / 
materiālu apkopoja Dace Nasteviča. — Gudenieki : Gudenieku Sv. Jāņa Kristītāja 
Romas katoļu draudze, 2018. — 22 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.

A n o t ā c i j a :  Gudenieku Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīca ir Romas katoļu Rīgas 
Metropolijas Liepājas diecēzes draudzes baznīca. Tā atrodas Kuldīgas novada Gudenieku pagasta 
centrā Gudeniekos. Viena no trijām vēsturiskā Suitu novada baznīcām, suitu kultūrtelpas sastāv-
daļa, kas iekļauta UNESCO kultūras mantojuma sarakstā. Izdevums stāsta par šī dievnama vēstu-
ri no tā pirmsākumiem līdz mūsdienām.

UDK	 272-774-9(474.326)+27-523.42(474.326)

Kopkataloga Id: 000949830
Заварина, Антонина Александровна. Латгальскіе старовѣры : истори-
ко-этнографическіе очерки разныхъ лѣтъ / Антонина Александровна 
Заварина ; редактор-составитель Ил.И. Иванов ; научный редактор Т.Д. 
Фейгмане ; редактор З.А. Осипова ; художник В.В. Матисоне ; перевод на 
латышский язык: А. Яне ; Старообрядческое общество Латвии. — Rīga : 
Рижская Гребенщиковская старообрядческая община, 2019. — 365, [3] lpp. : 
ilustrācijas, karte, plāni, portreti, tabulas ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 349.-[353.] lpp. 
un piezīmēs nodaļu beigās. — Teksts krievu valodā, anotācija, satura rādītājs un 
ziņas par autori arī latviešu valodā. — ISBN 978-9934-8429-4-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Krājumā apkopoti Latvijas izcilās etnogrāfes un vēsturnieces Antoņinas Za-
varinas darbi. Viņa ir plaši pazīstama Latgales vecticībnieku vēstures un etnogrāfijas pētniece, 
līdz šim vienīgās grāmatas par Latgales vecticībnieku materiālo kultūru autore. Krājums iepazīs-
tina ar krievu vecticībnieku kopienas izveidošanās vēsturi Latvijas austrumdaļā, ar vecticībnieku 
sociāli ekonomisko stāvokli un materiālo kultūru, kā arī stāsta par autores A. Zavarinas dzīvesgā-
jumu un pētniecisko devumu.

UDK	 271.2-9(474.38)(081.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000944409
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000951219
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949451
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949830
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3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Kopkataloga Id: 000949327
Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas (9 : 
2019 : Rīga, Latvija). IX Starptautiskā jauno pētnieku un studentu zinātniski 
praktiskā konference „Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, per-
spektīvas” = IX Международная научно-практическая конференция моло-
дых ученых и студентов „Время вызовов и возможностей: проблемы, ре-
шения, перспективы” = IX International scientific and practical conference of 
young scientists and students „Time of Challenges and Opportunities: Problems, 
Solutions and Prospects” : on the 17th-18th of May 2019, Rīga / The Baltic Inter-
national Academy, College of Accounting and Finance [un vēl 5 institūcijas]. — 
Rīga : Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (473 lp., 
PDF) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 10,1 MB. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās. — Teksts un anotācijas latviešu, krievu un angļu valodā. — ISBN 978-
9984-47-172-3 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Krājumā iekļauti 120 referentu raksti, kuros iztirzāta ekonomikas, uzņēmēj-
darbības, finanšu, tiesību zinātnes, pedagoģijas, psiholoģijas, kulturoloģijas, filoloģijas, mākslas 
un dizaina problemātika.

UDK	 3(062)+159.9(062)+7/9(062)+37(062)

31  Demogrāfija. Socioloģija. Statistika

Kopkataloga Id: 000951009
Valtenbergs, Visvaldis. Demogrāfiskās politikas un to ieguldījums dzimstības 
veicināšanā : apskats, 2019. gada aprīlis / Visvaldis Valtenbergs ; konsultante 
Zane Vārpiņa ; Saeimas Analītiskais dienests. — [Rīga] : [Latvijas Republikas Sa-
eima], [2019]. — 6 lpp. : diagramma ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 5. lpp. — ISBN 978-
9934-8783-3-6 (brošēts).
UDK	 314.113:330.821.5(047)

316  Socioloģija

Kopkataloga Id: 000947722
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 Octo-
ber, 2018) / 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”, 2019.

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. — 146 lpp. : diagram-
mas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — „ISSN 2255-8853”—Titullapas otrā pusē. — 
Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts angļu un krievu valodā, kopsavilkumi 
latviešu, angļu un krievu valodā. — ISBN 978-9984-14-877-9 (brošēts).

UDK	 316(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949327
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000951009
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000947722
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327  Starptautiskās attiecības. Pasaules, globālā politika. 
Starptautiskie jautājumi. Ārpolitika

Kopkataloga Id: 000951777
Diparkē, Emanuels. Franču pulkvežleitnanta Emanuela Diparkē atmiņas : mi-
sija Latvijā 1919-1920 / zinātniskie redaktori: Ēriks Jēkabsons, Kaspars Zellis ; 
priekšvārdu autori: Žiljēns Galēns un Ēriks Jēkabsons ; no franču valodas tulko-
jušas Estere Braķe, Agnese Kasparova un Astra Skrābane ; literārā redaktore An-
tra Bula ; personu rādītājs: Arvis Ostrovskis. — Rīga : Mansards, [2019]. — 294, 
[1] lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — Ziņas par 
autoru uz 4. vāka. — Personu rādītājs: 287.-[295.] lpp. — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs. — Oriģinālnosaukums: Der Drang nach Osten. Aventure allemande en 
Lettonie. — ISBN 978-9934-585-17-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pulkvežleitnants Emanuels Diparkē 1919. gada pavasarī tika iecelts par Fran-
cijas militāras misijas vadītāju Latvijā. Savas misijas laikā viņš bija liecinieks notikumiem, kas 
palīdzēja veidot mūsdienu Latviju. Balstoties uz Francijas Aizsardzības ministrijai nosūtītajiem 
ziņojumiem, notām un savām personīgajām atmiņām, Emanuels Diparkē attēlo Latvijas vēsturi 
Pirmā pasaules kara laikā un pirmajos pēckara gados. Viņš raksturo Latviju kā „modru priekšpos-
teņa sargkareivi — uzticamu un bezgala spējīgu pildīt miera saglabāšanas lomu Eiropā”. Grāmatu 
veido 1926. gadā Francijā publicēto Emanuela Diparkē memuāru fragmenti, kas pirmoreiz tulkoti 
latviešu valodā, plaši komentēti un ilustrēti ar fotogrāfijām no Latvijas muzeju krājumiem.

UDK	 327(44)(093.3)+94(474.3)”1918/1920”

33  Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Kopkataloga Id: 000949712
Rīgas Tehniskās universitāte. Starptautiskā zinātniskā konference (60 : 
2019 : Rīga, Latvija). Scientific Problems of Engineering Economics of Cons-
truction and Real Estate Management, Regions and Territories Development 
ICEREE’2019 : organized within 60th International Scientific Conference of Riga 
Technical University, 27-28 September 2019, Riga, Latvia : book of abstracts / 
editor-in-chief Ineta Geipele ; Riga Technical University. Faculty of Engineering 
Economics and Management. Institute of Civil Engineering and Real Estate Eco-
nomics. — Riga : RTU Press, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (65 lp., PDF) : tabulas ; 
1,01 MB. — Bibliogrāfija dažu rakstu beigās. — ISBN 978-9934-22-369-3 (PDF).
UDK	 33(062)

Kopkataloga Id: 000947990
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība (13 : 2019 : Rēzekne, Latvija). Sabiedrība. In-
tegrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2019. gada 
24.-25. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international 
scientific conference, May 24th-25th, 2019 / redaktori: Velta Lubkina, Anda Zvaig-
zne, Inta Kotāne ; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina 
fakultāte. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2019.

VI [6.] daļa, Ekonomika, inovatīva uzņēmējdarbība un sabiedrības pārvaldība. 
Finanses, grāmatvedība un nodokļu administrēšana = Volume VI [6], Econo-
mics, Innovative Business and Public Administration. Finance, Accounting 
and Tax Administration. — 1 tiešsaistes resurss (692 lp., PDF) : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 7,32 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISSN 
1691-5887. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu, angļu un krievu 
valodā, kopsavilkumi angļu valodā.

UDK	 33(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000951777
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949712
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000947990
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Kopkataloga Id: 000947724
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 Con-
ferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University. — 122 lpp. : 
diagrammas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — „ISSN 2255-8853”—Titullapas otrā 
pusē. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts un kopsavilkumi latviešu, angļu 
un krievu valodā. — ISBN 978-9984-14-878-6 (brošēts).

UDK	 33(062)

331  Darbs. Nodarbinātība. Darba ekonomika.  
Darba organizācija

Kopkataloga Id: 000948147
Informative Report on Medium and Long-term Labour Market Forecasts / Mi-
nistry of Economics Republic of Latvia. — [Rīga] : Ministry of Economics Repub-
lic of Latvia, 2018. — 1 tiešsaistes resurss (106 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 
2,14 MB. 

A n o t ā c i j a :  Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu par darba tirgus 
vidēja termiņa un ilgtermiņa prognozēm. Ziņojumā analizēta pašreizējā situācija darba tirgū un 
iekļautas darba tirgus vidēja termiņa prognozes līdz 2025. gadam un ilgtermiņa prognozes līdz 
2035. gadam, kas parāda iespējamās tendences darba tirgū.

UDK	 331.5.024.52(4)

336  Finanses

Kopkataloga Id: 000951735
Margēviča, Agnese. Brālība² / Agnese Margēviča. — Rīga : Dienas mediji, 
[2019]. — 126 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 24 cm. — ISBN 978-9934-8729-1-4 (bro-
šēts).

A n o t ā c i j a :  Pētnieciskās žurnālistes Agneses Margēvičas daudzu gadu laikā paveiktais 
pētnieciskais darbs par naudas un slēpto ietekmju ceļiem mūslaiku Latvijas politikā. Pētnieciskās 
grāmatas centrā — Latvijas Bankas prezidenta un Eiropas Centrālās bankas padomes locekļa 
Ilmāra Rimšēviča un uzņēmēja Māra Martinsona, kā arī ar tiem saistīto personāžu darījumi un to 
ietekme uz sociālpolitisko un ekonomisko vidi Latvijā.

UDK	 336.71(474.3)+329(474.3)

Kopkataloga Id: 000947060
Pļuta, Anna. Distributional Effects of Recent Benefit and Tax Reforms in Latvia / 
Anna Pluta, Anna Zasova. — Riga : [Stockholm School of Economics in Riga], 
2018. — 1 tiešsaistes resurss (19 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 798,36 KB. — 
(SSE Riga/BICEPS Occasional papers, ISSN 1691-3620 ; No. 11). — Bibliogrāfija: 
17. lp.
UDK	 336.22(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000947724
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000948147
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000951735
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000947060


Latvijas jaunākās grāmatas 2019 Nr. 20, 16.–31. oktobris

14

339  Tirdzniecība. Starptautiskās ekonomiskās attiecības. 
Pasaules ekonomika

Kopkataloga Id: 000946979
Gavoille, Nicolas. Capital Controls and Electoral Cycles / Nicolas Gavoille, Katha-
rina Hofer. — Riga : [Stockholm School of Economics in Riga], 2018. — 1 tiešsais-
tes resurss (65 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 831,23 KB. — (SSE Riga/BICEPS 
Research papers ; No. 5). — Bibliogrāfija: 39.-42. lp.
UDK	 339.727.2+324:33

34  Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 000948912
Beizītere, Ilona. Ierobežojumi darbībām ar nekustamo īpašumu valstij stratē-
ģiski nozīmīgu infrastruktūras objektu tuvumā: starptautiskā pieredze : pētīju-
ma gala ziņojums : 2019. gada jūnijs / autori: Ilona Beizītere, Visvaldis Valten-
bergs, Inese Grumolte-Lerhe. — Rīga : Latvijas Republikas Saeima, 2019. — 38, 
[6] lpp. : diagrammas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 33.-37. lpp. — ISBN 978-
9934-8783-5-0 (brošēts).
UDK	 347.2(474.3)(047.31)

Kopkataloga Id: 000951788
Rone, Dana. Apdrošināšanas līguma tiesiskais regulējums Latvijā : promocijas 
darba kopsavilkums studiju programmā „Tiesību zinātne”, izstrādāts doktora 
grāda iegūšanai tiesību zinātnes civiltiesību apakšnozarē / Dana Rone ; zinātnis-
kais vadītājs Dr.iur. Jeļena Alfejeva ; darba recenzenti: Dr.iur. Stefano Dominelli, 
Dr.iur. Ingrīda Veikša, Dr.iur. Jānis Grasis ; Biznesa augstskola Turība. — Rīga : 
Biznesa augstskola Turība, 2019. — 38 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 33.-38. lpp.
UDK	 347.764(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000952569
Rone, Dana. Apdrošināšanas līguma tiesiskais regulējums Latvijā : promocijas 
darbs studiju programmā „Juridiskā zinātne” / Dana Rone ; darba vadītāja Dr.iur. 
Jeļena Alfejeva ; Biznesa augstskola Turība. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 
2019. — 242 lp. : shēmas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 200.-227. lp. un zemsvīt-
ras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu un krievu valodā.
UDK	 347.764(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000951789
Rone, Dana. Legal Regulation of the Insurance Agreement in Latvia : synopsys 
of the doctoral thesis elaborated for defence of doctoral degree in legal sciences, 
civil law subdivision / Dana Rone ; scientific supervisor Dr.iur. Jeļena Alfejeva ; 
reviewers: Dr.iur. Stefano Dominelli, Dr.iur. Ingrīda Veikša, Dr.iur. Jānis Grasis ; 
Turība University. — Riga : Turība University, 2019. — 35 lpp. ; 21 cm. — Biblio-
grāfija: 31.-36. lpp.
UDK	 347.764(474.3)(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946979
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000948912
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000951788
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952569
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000951789
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355/359  Militārās lietas. Kara māksla. Militārā zinātne. 
Aizsardzība. Bruņotie spēki

Kopkataloga Id: 000952588
Celms, Rūdolfs. Tev būs lidot / Rūdolfs Celms ; redaktore Gundega Blumberga ; 
māksliniece Katrīna Vasiļevska ; [priekšvārds]: Elvita Ruka, Roberts Klimovi-
čs. — [Rīga] : Latvijas Aviācijas muzejs „Spilve”, 2019. — 173, [2] lpp. ; 22 cm. — 
ISBN 978-9934-19-896-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Rūdolfa Celma „Tev būs lidot” ir aizraujošs vēstījums par autora gaitām aviā-
cijas rašanās pirmssākumos. Grāmata ir kā himna cildenai vēlmei lidot, kam nekaitē nedz spie-
dīgi apstākļi, nedz riska apziņa, nedz karš. Rūdolfs Celms apraksta visdēkaināko un riskantāko 
laiku lidošanas vēsturē — Pirmo pasaules karu un Pilsoņu karu Krievijā, kuros pats ir piedalījies 
un lidojis.

UDK	 355.08(474.3)(092)+821.174-94

Kopkataloga Id: 000952423
Milevskis, Lūkass. Rietumu austrumi : mūsdienu Baltijas aizsardzība no stra-
tēģiskā viedokļa / Lūkass Milevskis ; no angļu valodas tulkoja Baiba Bičole un 
Sandra Milevska ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; mākslinieks Armands 
Dišers. — Rīga : Jumava, [2019]. — 204 lpp. : ilustrācijas, kartes ; 22 cm. — Biblio-
grāfija: [175.]-190. lpp. un nodaļu beigās, alfabētiskais rādītājs: [195.]-204. lpp. — 
Oriģinālnosaukums: The West’s East. — ISBN 978-9934-20-359-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā apkopota reģiona stratēģiskā līdzsvara analīze, kas iekļauj iesaistīto 
valstu ģeopolitisko skatījumu, stratēģisko kultūru, militāro kapacitāti un plašāku drošības ievai-
nojamību. Autors paredz reģiona potenciālo militāro mijiedarbību: atturēšana, Krievijas izvēle 
uzbrukuma stratēģijai, piekļuves liegšana, NATO atgriešanās teātrī, kara izbeigšana. „Rietumu 
austrumi” sniedz gan nepieciešamo kontekstu, gan teorētisko ietvaru, lai stratēģiski domātu par 
21. gadsimtā ģeopolitiski nozīmīgo Baltijas reģionu.

UDK	 355.02(474:470+571)+327(474:470+571)

355.48  Militārā vēsture. Kari. Kampaņas. Kaujas.  
Militārie varoņdarbi

Kopkataloga Id: 000945816
Cēsu kauju simtgade. Latvijas Uzvaras diena / redaktore Ilze Zveja ; māksliniece 
Alise Ķīnasta ; Cēsu novada pašvaldība, Kultūras ministrijas Latvijas Valsts simt-
gades birojs. — [Cēsis] : Cēsu novada pašvaldība, 2019. — 59, [1] lpp. : ilustrāci-
jas ; 17×23 cm.

A n o t ā c i j a :  Pirms 100 gadiem Latvijas valsts pastāvēšana tika izcīnīta Neatkarības kara 
laikā. Pagrieziena punkts kara gaitā notika tieši Ziemeļlatvijas frontes līnijā, kur latviešu un igau-
ņu karaspēki 22. jūnijā pie Cēsīm uzveica Landesvēra armiju un devās tālāk uz Rīgu. Cēsu kaujās 
Latvijas un Igaunijas armijas uzvarēja nevis labākā apbruņojuma, bet spēcīgākās idejas un vērtī-
bu dēļ. Šo kauju uzvaras simtajā gadadienā grāmatas veidotāji aicina padomāt par tām uzvarām, 
kuras svinam, aizstāvot savas vērtības, arī šodien.

UDK	 355.48(474.365)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952588
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952423
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945816
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37  Izglītība

Kopkataloga Id: 000951638
Vordermane, Kerola. Mācīšanās prasmes : ilustrēta rokasgrāmata / Kerola Vor-
dermane ; līdzautori: Džefs Bārkers, Endrū Morans, Keta Senkēra ; no angļu va-
lodas tulkojusi Andra Muceniece ; tulkojuma redaktore Dace Markota. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2019]. — 256 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — (A Dorling Kindersley 
book). — Alfabētiskais rādītājs: 252.-254. lpp. — Oriģinālnosaukums: Help Your 
Kids with Study Skills. — ISBN 978-9934-0-8399-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Vai jūsu bērniem mācīšanās sagādā grūtības un jūs nezināt, kā viņiem palī-
dzēt? Ilustrētajā rokasgrāmatā „Mācīšanās prasmes” atklāts, kā mācīties efektīvāk, doti padomi, 
kā organizēt mācību procesu, iekārtot mācību vietu un veidot dienas režīmu, kā stiprināt moti-
vāciju mācīties un pašpārliecību, uzlabot koncentrēšanās spējas un atmiņu, kā pārvarēt stresu. 
Vienkārši piemēri no reālās dzīves un skaidrojumi palīdz ieteikumus piemērot konkrētai situā-
cijai un audzēknim.

UDK	 37.091.322.7(035)+37.015.3:159.953(035)

373  Vispārējā izglītība

Kopkataloga Id: 000947938
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība (13 : 2019 : Rēzekne, Latvija). Sabiedrība. In-
tegrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2019. gada 
24.-25. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international 
scientific conference, May 24th-25th, 2019 / redaktori: Velta Lubkina, Līga Danilā-
ne, Svetlana Usca ; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina 
fakultāte. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2019.

II [2.] daļa, Skolas pedagoģija. Pirmsskolas pedagoģija = Volume II [2], School 
Pedagogy. Preschool Pedagogy. — 1 tiešsaistes resurss (640 lp., PDF) : dia-
grammas, ilustrācijas, tabulas ; 5,60 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevu-
ma ISSN 1691-5887. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu, angļu un 
krievu valodā, kopsavilkumi angļu valodā.

UDK	 373(062)

374  Ārpusskolas izglītība un apmācība. Papildizglītība

Kopkataloga Id: 000947983
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība (13 : 2019 : Rēzekne, Latvija). Sabiedrība. In-
tegrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2019. gada 
24.-25. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international 
scientific conference, May 24th-25th, 2019 / redaktori: Velta Lubkina, Karīne La-
ganovska, Svetlana Usca ; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un 
dizaina fakultāte. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2019.

V [5.] daļa, Mūžizglītība. Informācijas tehnoloģiju izmantošana izglītībā = Vo-
lume V [5], Lifelong Learning. Information Technologies in Education. — 1 tieš-
saistes resurss (564 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 8,67 MB. — 
Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISSN 1691-5887. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās. — Teksts latviešu, angļu un krievu valodā, kopsavilkumi angļu valodā.

UDK	 374.7(062)+37:004(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000951638
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000947938
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000947983
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376  Speciālu grupu audzēkņu izglītība, apmācība, mācības

Kopkataloga Id: 000947959
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība (13 : 2019 : Rēzekne, Latvija). Sabiedrība. In-
tegrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2019. gada 
24.-25. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international 
scientific conference, May 24th-25th, 2019 / redaktori: Velta Lubkina, Antra Kla-
vinska, Svetlana Usca ; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un di-
zaina fakultāte. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2019.

III [3.] daļa, Speciālā pedagoģija. Sociālā pedagoģija. Inovācijas valodu izglītī-
bā = Volume III [3], Special Pedagogy. Social Pedagogy. Innovation in Langua-
ge Education. — 1 tiešsaistes resurss (604 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, 
tabulas ; 5,73 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISSN 1691-5887. — 
Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu, angļu un krievu valodā, kopsa-
vilkumi angļu valodā.

UDK	 376(062)+37.013.42(062)+81’243(062)

377  Speciālā izglītība. Aroda, tehniskā un profesionālā izglītība. 
Arodkoledžas, institūti. Politehnikumi

Kopkataloga Id: 000950509
Igaune, Santa. Jelgavas Tehnikums : tavas izaugsmes atslēga! / Santa Igaune ; di-
zains: Ilona Drīliņa, Ilmārs Drīliņš. — [Jelgava] : [Jelgavas Tehnikums], [2019]. — 
204 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 23×25 cm. — ISBN 978-9934-19-945-5 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas autore Santa Igaune strādā Jelgavas Tehnikumā par latviešu valo-
das un literatūras skolotāju. Šajā izdevumā apkopotas intervijas ar absolventiem, pedagogiem 
un bijušajiem direktoriem. Katra intervija ir individuāls atmiņu stāsts, kas atspoguļo izglītības 
iestādi un tās cilvēkus 50 gadu šķērsgriezumā.

UDK	 377(474.334.2)(084.12)

378  Augstākā izglītība. Augstskolas. Akadēmiskās studijas

Kopkataloga Id: 000950907
Inženierzinātņu un augstskolu vēsture : RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecī-
bas centra zinātniskais žurnāls = History of Engineering Sciences and Institutions 
of Higher Education : scientific journal of RTU Research Centre for Engineering 
History / galvenā redaktore Alīda Zigmunde ; redkolēģija: Dr.habil.med. Māris 
Baltiņš, Dr.sc.ing. Ilze Gudro, Dr.habil.arch. Jānis Krastiņš [un vēl 7 redaktori] ; tul-
koja Ilze Gudro (angļu valodā), Natālija Čina (krievu valodā) ; literārie redaktori: 
Rūta Lapsa, Daina Ostrovska. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019.

2019, 3. — 166 lpp. : ilustrācijas, faksimili, portreti, tabulas ; 24 cm. — „ISSN 
2592-8155”—Titullapā. — Redaktori arī: Dr.paed. Aīda Krūze, Dr.phil. Jānis 
Langins, Dr.phil. Jānis Lielmežs, Dr.habil.sc.ing. Leonīds Ribickis, Dr.habil.
chem., Dr.habil.hist. Jānis Stradiņš, Dr.sc.ing. Kaspars Vārtukapteinis u.c. — 
Mācībspēku īsbiogrāfijas: 133.-149. lpp. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā 
izdevuma ISSN 2592-8163. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Raksti latviešu 
valodā, kopsavilkumi angļu un krievu valodā, saturs un priekšvārds paralēli 
latviešu, angļu un krievu valodā.

A n o t ā c i j a :  2019. gadā klajā nāk trešais RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centra 
zinātnisko rakstu krājums „Inženierzinātņu un augstskolu vēsture”. Šogad augstākajai arhitek-
tūras izglītībai Latvijā aprit 150 gadu, un pirmie divi raksti veltīti šai jubilejai. Krājumā publicēti 
arī Latvijas un Lietuvas zinātnieku, zinātņu vēsturnieku un pedagogu raksti par Latvijā dzimušu 
inženieru darbību Latvijā, Lietuvā, Krievijā, Dienvidāfrikā un Francijā.

UDK	 378.6:62(474.362.2)(091)(082)+62(474.3)(091)(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000947959
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950509
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950907
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Kopkataloga Id: 000950910
History of Engineering Sciences and Institutions of Higher Education : scienti-
fic journal of RTU research centre for engineering history = Inženierzinātņu un 
augstskolu vēsture : RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centra zinātnis-
kais žurnāls / editor-in-chief Alīda Zigmunde ; editorial board: Dr.habil.med. Mā-
ris Baltiņš, Dr.sc.ing. Ilze Gudro, Dr.habil.arch. Jānis Krastiņš [un vēl 7 redaktori] ; 
translated by Ilze Gudro (angļu valodā), Natālija Čina (krievu valodā) ; literary 
editors: Rūta Lapsa, Daina Ostrovska. — Riga : RTU Press, 2019.

2019, 3. — 156 lpp. : ilustrācijas, faksimili, portreti, tabulas ; 24 cm. — „ISSN 
2592-8651”—Titullapā. — Redaktori arī: Dr.paed. Aīda Krūze, Dr.phil. Jānis 
Langins, Dr.phil. Jānis Lielmežs, Dr.habil.sc.ing. Leonīds Ribickis, Dr.habil.
chem., Dr.habil.hist. Jānis Stradiņš, Dr.sc.ing. Kaspars Vārtukapteinis u.c. — 
Bibliogrāfija rakstu beigās. — Raksti angļu valodā, kopsavilkumi latviešu un 
krievu valodā, saturs un priekšvārds paralēli angļu, latviešu un krievu valodā.

UDK	 378.6:62(474.362.2)(091)(082)+62(474.3)(091)(082)

Kopkataloga Id: 000949001
Kreišmane, Dzidra. Pāvils Kreišmanis Kvelde / sastādīja Dzidra Kreišmane ; re-
cenzēja Antons Ruža ; bibliogrāfiju apkopoja Brigita Papendika ; Latvijas Lauk-
saimniecības universitāte. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
2019. — 208 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — (JLA-LLA-LLU rekto-
ri). — Bibliogrāfija: 163.-207. lpp. — ISBN 978-9984-48-315-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata par pirmo Latvijas Lauksaimniecības universitātes (toreiz Jelgavas 
Lauksaimniecības akadēmijas) rektoru Pāvilu Kveldi ir kārtējais sērijas „JLA-LLA-LLU rektori” iz-
devums, kas apkopo universitātes un tās nozīmīgāko cilvēku devumu un dāvā iespēju nākamajām 
paaudzēm iepazīt vēsturi. Izdevumu sastādījusi Pāvila Kveldes brāļa Pētera mazmeita, LLU Lauk-
saimniecības fakultātes asociētā profesore Dzidra Kreišmane. Tajā ietverti arī pārpublicējumi no 
S. Timšāna sastādītās grāmatas „Profesors Pāvils Kreišmanis Kvelde” (1998).

UDK	 378.091.113(474.3)(092)+378.11(474.3)(092)+378.6:63(474.3)(092)

Kopkataloga Id: 000949993
Rīgas Tehniskā universitāte. Gadagrāmata / [priekšvārds]: Leonīds Ribickis ; 
dizains: Paula Lore ; RTU Sabiedrisko attiecību departaments. — Rīga : RTU, 
[2019].

2018. — 79 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Izdevums angļu 
valodā: Yearbook / Riga Technical University. — ISBN 978-9934-22-329-7.

UDK	 378.6:62(474.362.2)

Kopkataloga Id: 000950025
Rīgas Tehniskā universitāte. Yearbook / [foreword by] Leonīds Ribickis ; de-
sign: Paula Lore ; Riga Technical University. — Riga : Riga Technical University, 
[2019].

2018. — 79 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Izdevums lat-
viešu valodā: Gadagrāmata / Rīgas Tehniskā universitāte. — ISBN 978-9934-
22-331-0 (brošēts).

UDK	 378.6:62(474.362.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950910
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949001
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949993
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950025
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Kopkataloga Id: 000952264
Rodiņa, Anita. Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, 1919-2019 : fakti un 
cilvēki, vēstījumi un fotomirkļi / sastādītājas: Anita Rodiņa, Kristīne Strada-Ro-
zenberga, Anita Brakša ; atbildīgā redaktore: Anita Rodiņa ; literārais redaktors 
Oskars Lapsiņš ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa. — Atkārtots un papildināts izde-
vums. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2019]. — 367 lpp. : ilustrācijas, portreti, 
tabulas ; 25 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-18-466-6 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Nav iespējams dažos simtos lappušu iekļaut to, kas paveikts gadsimta garu-
mā. Grāmatā ir atspoguļoti spilgtākie mirkļi fakultātes dzīvē, uzmanību veltot tieši pēdējo gadu 
notikumiem. Vienlaikus grāmata ir ļoti simboliska un demonstrē to, kas Juridisko fakultāti veido 
tādu, kādu tā ir bijusi un ir tagad. Šajos 100 gados fakultātes dzīvē ir bijuši iesaistīti ļoti daudzi 
savās jomās vislabākie. Katrs Juridiskās fakultātes darbinieks ar savu raksturu, uzskatiem, pār-
liecību, zināšanām ir atstājis nospiedumu fakultātes dzīvē. Mācībspēki ir veidojuši fakultāti par 
juridiskās izglītības un zinātnes līderi. Protams, Juridiskajā fakultātē satiekas labākie Latvijas 
studenti, kuri ir izvēlējušies kļūt par juristiem.

UDK	 378.093.5:34(474.362.2)(091)

Kopkataloga Id: 000947880
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība (13 : 2019 : Rēzekne, Latvija). Sabiedrība. In-
tegrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2019. gada 
24.-25. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international 
scientific conference, May 24th-25th, 2019 / redaktori: Velta Lubkina, Alens In-
driksons, Svetlana Usca ; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un 
dizaina fakultāte. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2019.

I [1.] daļa, Augstākā izglītība = Volume I [1], Higher Education. — 1 tiešsaistes 
resurss (665 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 7,45 MB. — Resursā 
uzrādīts iespiestā izdevuma ISSN 1691-5887. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — 
Teksts latviešu, angļu un krievu valodā, kopsavilkumi angļu valodā.

UDK	 378(062)

Kopkataloga Id: 000951662
Zigmunde, Alīda. Ernst Nauck (1819-1885) : der erste Direktor des Polytechni-
kums zu Riga : wissenschaftliche Monographie = The first director of Riga Po-
lytechnicum : scientific monograph = Rīgas Politehnikuma pirmais direktors : 
zinātniskā monogrāfija / Alīda Zigmunde ; zinātniskā redaktore Ilze Gudro ; lite-
rārie redaktori: Ieva Sproģe (vācu valoda), Aija Abens (angļu valoda), Rūta Lapsa 
(latviešu valoda) ; tulkoja Alīda Zigmunde, Ilze Gudro. — Rīga : RTU Izdevniecība, 
2019. — 192 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 17×25 cm. — Recenzenti: Aīda 
Krūze, Ekhards Šprings, Lilia Žukauskiene. — Bibliogrāfija: 174.-180. lpp. un per-
sonu rādītājs: 185.-192. lpp. — Teksts paralēli vācu, angļu un latviešu valodā. — 
ISBN 978-9934-22-360-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Zinātniskā monogrāfija veltīta 1862. gadā dibinātās pirmās Latvija augst-
skolas — Rīgas Politehnikuma pirmajam direktoram profesoram Ernstam Naukam (1819-1875), 
atzīmējot profesora 200 gadu jubileju. Tajā atspoguļota E. Nauka un viņa dzimtas dzīvesdarbība, 
apkopota profesora zinātniskā un pedagoģiskā darbība, atklājot līdz šim nezināmus faktus. Zināt-
niskā monogrāfija būs saistoša Latvijas zinātnes, izglītības un kultūras vēstures interesentiem, 
zinātņu vēstures pētniekiem, augstskolu docētājiem un studentiem.

UDK	 378.6:62(474.362.2)(092)(084.1)+378.091.113(474.362.2)(092)(084.1)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952264
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000947880
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000951662
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39  Etnoloģija. Etnogrāfija. Tikumi. Paražas. Tradīcijas.  
Tautu dzīve. Folklora

Kopkataloga Id: 000949200
Svētki un svinēšana arhīva dokumentos / galvenā redaktore Valda Pētersone ; 
redakcijas padome: Nikolajs Rižovs (priekšsēdētājs), Andris Caune, Aleksandrs 
Ivanovs [un vēl 10 redaktori] ; literārā redaktore Ilze Antēna ; māksliniece Ināra 
Jēgere ; angļu teksta redaktore Gunta Nalivaiko ; ievadvārdi: Gvido Straube. — 
[Rīga] : Latvijas Nacionālais arhīvs, 2019. — 205, [2] lpp. : faksimili, ilustrācijas, 
portreti ; 24 cm. — (Latvijas Valsts vēstures arhīva zinātniskie lasījumi ; V [5]). — 
Redaktori arī: Ēriks Jēkabsons, Aija Kalnciema, Andrejs Plakans, Jānis Riekstiņš, 
Ingūna Slaidiņa, Māra Sprūdža, Gvido Straube, Valdis Štāls. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, ievads un saturs paralē-
li latviešu un angļu valodā, rakstu kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN 978-9934-
8854-2-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Lai popularizētu Latvijas nacionālo dokumentāro mantojumu, Latvijas Na-
cionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs organizē jau piektos zinātniskos lasījumus. Šis krā-
jums iepazīstina ar tiem Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva fondiem, kuru 
dokumentu saturs būtu attiecināms uz konkrēta notikuma atzīmēšanu un liecina par visām svēt-
ku tapšanas un svinēšanas stadijām, par tradīcijām gadsimtu gaitā.

UDK	 392(474.3)+394.2(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949200
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5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

Kopkataloga Id: 000952655
Purēns, Vilnis. Dabas pētnieka darba burtnīca : metodiskie materiāli pirmssko-
lai / Vilnis Purēns ; zīmējumi: Rudīte Kravale. — Rīga : RaKa, [2019]. — 47 lpp. : 
ilustrācijas ; 30 cm. — Komplektā ar izdevumu „Dabas pētnieka gudrību grāma-
ta”. — ISBN 978-9984-46-404-6 (brošēts).
UDK	 5(076)+53/59(076)+5(072)

Kopkataloga Id: 000952642
Purēns, Vilnis. Dabas pētnieka gudrību grāmata : metodiski materiāli pirmssko-
lai / Vilnis Purēns ; zīmējumi: Rudīte Kravale. — Rīga : RaKa, [2019]. — 111 lpp. : 
ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Komplektā ar izdevumu „Dabas pētnieka darba 
burtnīca”. — ISBN 978-9984-46-403-9 (brošēts).
UDK	 5(072)+53/59(072)

51  Matemātika

Kopkataloga Id: 000952648
Purēns, Vilnis. Gudrās darba lapas / Vilnis Purēns ; māksliniece Arta Mucenie-
ce. — Rīga : RaKa, [2019]. — 103 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — ISBN 978-9984-46-
406-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata veidota kā darba lapu krājums pirmsskolai, lai veidotu mācību pro-
cesu atbilstīgi uz kompetences (lietpratības) attīstību balstītajām pirmsskolas izglītības vadlīni-
jām (MK noteikumi Nr. 716, 21.11.2018.). Tā piedāvā grafiskos materiālus matemātikas jomā par 
šķirošanu pēc pazīmēm, par skaitu, lielumu, mēriem, figūrām, vietas noteikšanu plaknē un telpā, 
ritmiskām rindām.

UDK	 51(072)

52  Astronomija. Astrofizika. Kosmosa pētniecība. Ģeodēzija

Kopkataloga Id: 000949189
Lu-Las ceļvedis kosmosā / no angļu valodas tulkojis Guntis Kalns ; redaktore Ma-
rika Taube. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 32 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — „Au-
niņš Šons filma: Fermagedons”—Uz vāka. — Oriģinālnosaukums: Lu-La’s Guide 
to Space. — ISBN 978-9934-0-8484-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Auniņu Šonu pazīst gandrīz visur plašajā pasaulē, bet vai zināt, kas ir Lu-La? 
Tā ir piemīlīga, ar neparastām spējām apveltīta citplanētiete, kuras kosmosa kuģis avarējis netālu 
no Sūnulejas fermas. Kamēr Šons ar citiem iemītniekiem cenšas palīdzēt Lu-Lai atgriezties mājās, 
viņa jauniegūtajiem draugiem stāsta par savu planētu sistēmu. Kāpēc zvaigznes mirgo? Cik veci 
mēs būtu uz Merkura? Kura planēta negrimtu ūdenī? Šajā grāmatā ir daudz interesantu faktu un 
krāšņu ilustrāciju — viss, kas nepieciešams, lai ieinteresētu jaunos prātniekus par kosmosu. Lu-
La un viņas jaunie draugi aicina doties prieka pilnā piedzīvojumā!

UDK	 52(03.053.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952655
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952642
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952648
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949189


Latvijas jaunākās grāmatas 2019 Nr. 20, 16.–31. oktobris

22

57  Bioloģijas zinātnes kopumā

Kopkataloga Id: 000952709
Daba : pārsteidzoši un interesanti fakti, ko vienmēr esi vēlējies uzzināt! / tulko-
jusi Jana Bērziņa ; redaktore Linda Kalna. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. — 
33 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 31 cm. — (Atklājums). — Tulkots no angļu 
valodas. — Oriģinālnosaukums: Nature: amazing facts and interesting things you 
always wanted to know!. — ISBN 978-9934-16-706-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pārsteidzoši un interesanti fakti, ko vienmēr esi vēlējies uzzināt! Te atradīsi 
atbildes uz tādiem jautājumiem, kā: cik sver zilonis, cik liels ir Sahāras tuksnesis vai kāpēc alās 
neaug koki un puķes!

UDK	 574(03.053.2)+59(03.053.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952709
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6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61  Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 000952712
Cilvēka ķermenis : pārsteidzoši un interesanti fakti, ko vienmēr esi vēlējies uzzi-
nāt! / tulkojis Mārtiņš Karelis ; redaktore Cilda Redliha. — Rīga : Egmont Publis-
hing, [2019]. — 33 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 31 cm. — (Atklājums). — Tul-
kots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: The Human Body: amazing facts 
and interesting things you always wanted to know!. — ISBN 978-9934-16-707-2 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Cik kaulu ir cilvēka ķermenī? Kurš ir visstiprākais muskulis? Kurš ir vislie-
lākais orgāns? Atbildes uz šiem un daudziem citiem jautājumiem atradīsi šajā interesantajā un 
bagātīgi ilustrētajā grāmatā.

UDK	 612-053.2

Kopkataloga Id: 000949824
Dr. Bobs un krietnie vecbiedri : biogrāfija ar atmiņām par AA aizsākumu ASV 
Vidējos Rietumos. — Pirmais izdevums. — Rīga : Latvijas Anonīmo Alkoholiķu 
sadraudzība, 2019. — 349 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — Nosaukumā AA = 
Anonīmie Alkoholiķi. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Dr. 
Bob and the Good Oldtimers. — ISBN 978-9934-8776-1-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šīs grāmatas sagatavošana sākās, kad 1977. gada aprīlī AA Vispārējās kalpo-
šanas konference apstiprināja šo projektu. Pētījumu gaitā grāmata pārsniedza biogrāfijas robe-
žas un kļuva par AA aizsākuma Vidējos Rietumos vēstures aprakstu. Grāmatā izmantota ne tikai 
AA literatūra un AA Vispārējās kalpošanas birojā Ņujorkā pieejamie materiāli, bet galvenokārt 
sarunas ar Dr. Boba radiniekiem, draugiem, paziņām un pirmajiem Vidējo Rietumu AA biedriem.

UDK	 61(73)(092)+613.81(73)

Kopkataloga Id: 000950897
Jansone, Ilze. Kā uzveikt vēzi pēc Ilzes Jansones sistēmas : kā ar to nesaslimt, 
vēža cēloņi / Ilze Jansone. — [Rīga] : [Ilze Jansone], [2019]. — 112 lpp. : ilustrāci-
jas ; 24 cm. — (Dziednieces pieredze). — ISBN 978-9934-583-15-5 (brošēts).
UDK	 615.83+616-006

Kopkataloga Id: 000950891
Jansone, Ilze. Veselības vannas un kūres pēc Ilzes Jansones sistēmas / Ilze Jan-
sone. — [Rīga] : [Ilze Jansone], [2019]. — 64 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — (Dzied-
nieces pieredze). — ISBN 978-9934-583-12-4 (brošēts).
UDK	 615.83

Kopkataloga Id: 000952664
Leimane, Ieva. Gadu atspulgi : sapnis par Silvanolu / Ieva Leimane. — Rīga : 
[Ieva Leimane], 2019. — 157, [2] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — ISBN 978-
9934-19-869-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Biogrāfiska grāmata par Ievas Leimanes dzīvi un darbu, par „Silvanola” ražot-
nes dibināšanu un darbību. Latvijas zaļās farmācijas uzņēmums „Silvanols” dibināts 1994. gadā. 
Ķīmijas profesore Ieva Leimane jaunizveidoto uzņēmumu nodēvēja par godu latviešu ķīmiķa 
Augusta Ošiņa atklājumam. Uzsākot darbību, I. Leimane ar Koksnes ķīmijas institūta un draugu 
atbalstu, tikai ar vienu laboratorijas galdu un lielu vēlēšanos redzēt darba rezultātus izstrādāja 
unikālu ūdenī šķīstošo gēlu pamatni, uz kuras bāzes 1995. gadā tika radīti pirmie produkti: Os-
teogēls, Rinogēls un Trombogēls. Šobrīd „Silvanols” ietilpst zāļu ražotāja „Olainfarm” koncernā.

UDK	 615(474.3)(092)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952712
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949824
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950897
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950891
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952664
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Kopkataloga Id: 000947975
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība (13 : 2019 : Rēzekne, Latvija). Sabiedrība. In-
tegrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2019. gada 
24.-25. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international 
scientific conference, May 24th-25th, 2019 / redaktori: Velta Lubkina, Aivars Kau-
puzs, Aina Strode ; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina 
fakultāte. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2019.

IV [4.] daļa, Sports un veselība. Māksla un dizains = Volume IV [4], Sports and 
Health. Art and Design. — 1 tiešsaistes resurss (574 lp., PDF) : diagrammas, 
faksimili, ilustrācijas, tabulas ; 17,8 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevu-
ma ISSN 1691-5887. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu, angļu un 
krievu valodā, kopsavilkumi angļu valodā.

UDK	 61:796(062)+796(062)+7(062)

Kopkataloga Id: 000949636
Žabko, Oksana. Atkarību izraisošo vielu lietošanas tendenču analīze ieslodzīju-
ma vietās Latvijā 2018. gadā : pētījuma gala ziņojums / pētījuma autori: Oksana 
Žabko, Evija Kļave, Linda Apine, Līva Krieķe ; Baltic Institute of Social Sciences. — 
Rīga : [Slimību profilakses un kontroles centrs], [2019]. — 1 tiešsaistes resurss 
(129 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 1,64 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezī-
mēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-
514-53-1 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Pētījums par atkarību izraisošo vielu lietošanas tendencēm ir ceturtais salī-
dzinošais pētījums par narkotisko un psihotropo vielu izplatību, lietošanu un ierobežošanu ie-
slodzījuma vietās. Iepriekšējie pētījumi tika veikti 2003., 2010. un 2014. gadā. Visi četri pētījumi 
ir veikti pēc vienotas socioloģisko pētījumu metodoloģijas, nodrošinot datu salīdzināmību aplū-
kotajā laika posmā.

UDK	 613.8(474.3)+343.261-052(474.3)

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

Kopkataloga Id: 000938085
Baršiukaitis, N. Augstsprieguma ietaišu parametru mērīšana : mācību program-
ma / sastādīja N. Baršiukaitis ; literārā redaktore Irēna Skārda ; dizains: Baiba 
Puriņa ; Rīgas Tehniskā universitāte. Enerģētikas institūts. Elektroapgādes ka-
tedra. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (41 lp., PDF) : dia-
grammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 2,59 MB. — Bibliogrāfija: 40.-41. lp. — 
ISBN 978-9934-22-207-8 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Metodiskais līdzeklis veidots kā mācību programma, kuras apgūšanas rezul-
tātā dalībnieki iegūs un uzlabos zināšanas par energotīklu mērierīcēm, normatīvo regulējumu 
mērījumu un testu jomā, elektrotīkla uzdevumiem un pienākumiem. Mācību materiāls sastāv no 
teorijas un praktiskās daļas (trīs laboratorijas darbiem).

UDK	 621.3(075)

628  Sanitārā tehnika. Ūdens. Sanitārija. Apgaismes tehnika

Kopkataloga Id: 000945802
Krūmiņa, Inta. Iepakojuma depozīta sistēmas iespējamā ietekme uz vidi, taut-
saimniecību un sociālekonomisko attīstību : apskats, 2019. gada jūlijs / Inta Krū-
miņa ; Saeimas Analītiskais dienests. — [Rīga] : [Latvijas Republikas Saeima], 
[2019]. — 7 lpp. : diagramma ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 6.-7. lpp. — ISBN 978-9934-
8783-7-4 (brošēts).
UDK	 628.477.6(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000947975
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949636
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938085
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945802
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629  Transportlīdzekļu inženierija

Kopkataloga Id: 000951779
100 ideju un inovāciju gadi : AKG grupas vēsture / autors un redaktors: Andreas 
Lehmann, Britta Stücker, Hanem Cihan-Matull, Dagmar Reichwein ; mākslinieks 
Udo Krüger. — Jelgava : AKG Thermotechnik Lettland, [2019]. — 104 lpp. : ilustrā-
cijas ; 28 cm. — Bibliogrāfija: 103. lpp. — Izdevums krievu valodā: 100 лет идей и 
инновационных решений. — ISBN 978-9934-19-929-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  AKG (Autokühler Gesellschaft) 100 gadu jubileja ir notikums, ar kuru lepoties, 
kā arī lielisks iemesls atspoguļot uzņēmuma vēsturi īpašā grāmatā. Tā stāsta par revolucionārām 
inovācijām un jaunu darbības veidu attīstību. Grāmatā īpaša uzmanība ir veltīta starptautiskajai 
izaugsmei, jo uzņēmums šajā virzienā sāka strādāt daudz agrāk nekā citi. Grāmata par cilvēkiem, 
kas šo gadu laikā vadījuši, atbalstījuši un veidojuši AKG grupu.

UDK	 629.3-714(430)(091)+621.565.93/.95(430)(091)+621.565.93/.95(474.3)(091)

Kopkataloga Id: 000951780
100 лет идей и инновационных решений: история AKG Gruppe / редактор: 
Andreas Lehmann, Britta Stücker, Hanem Cihan-Matull, Dagmar Reichwein ; 
дизайн: Udo Krüger. — Jelgava : AKG Thermotechnik Lettland, [2019]. — 104 lpp. : 
ilustrācijas ; 28 cm. — Bibliogrāfija: 103. lpp. — Izdevums latviešu valodā: 100 
ideju un inovāciju gadi. — ISBN 978-9934-19-930-1 (iesiets).
UDK	 629.3-714(430)(091)+621.565.93/.95(430)(091)+621.565.93/.95(474.3)(091)

63  Lauksaimniecība. Mežsaimniecība. Medības. Zivsaimniecība

Kopkataloga Id: 000883339
Līdzsvarota lauksaimniecība (2018 : Jelgava, Latvija). Līdzsvarota lauksaim-
niecība : zinātniski praktiskās konferences tēzes / atbildīgās par izdevumu: Dzid-
ra Kreišmane, Dace Siliņa, Daina Jonkus ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 
Lauksaimniecības fakultāte, Latvijas Agronomu biedrība, Latvijas Lauksaimnie-
cības un meža zinātņu akadēmija. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības univer-
sitāte, 2018. — 1 tiešsaistes resurss (75 lpp., PDF) : tabulas ; 2,71 MB. — Resursā 
uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789984482828 un ISSN 2501-0255. — ISBN 
978-9984-48-283-5 (PDF).
UDK	 63(474.3)(062)

Kopkataloga Id: 000948001
Līdzsvarota lauksaimniecība (2019 : Jelgava, Latvija). Līdzsvarota lauksaim-
niecība : zinātniski praktiskās konferences raksti = Harmonious Agriculture : 
proceedings of the scientific and practical conference / atbildīgās par izdevumu: 
Dzidra Kreišmane, Dace Siliņa, Diāna Ruska, Ina Alsiņa ; literārie redaktori: Sol-
vita Bukšāne, Inese Ozola ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimnie-
cības fakultāte, Latvijas Agronomu biedrība, Latvijas Lauksaimniecības un meža 
zinātņu akadēmija. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2019. — 1 
tiešsaistes resurss (168 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 4,69 MB. — 
Konference notika 2019. gada 21. februārī Latvijas Lauksaimniecības universitā-
tē. — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu 
valodā. — ISBN 978-9984-48-324-5 (PDF).
UDK	 63(474.3)(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000951779
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000951780
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883339
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000948001
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630  Mežsaimniecība

Kopkataloga Id: 000946647
Liepiņš, Jānis. Kokaudžu biomasas noteikšanas metodikas izstrāde un oglekļa 
uzkrājuma aprēķini Latvijā = Methodology Development for Forest Stand Bio-
mass and Carbon Stock Estimates in Latvia : promocijas darbs mežzinātņu dok-
tora (Dr.silv.) zinātniskā grāda iegūšanai mežzinātnes nozares meža ekoloģijas 
un mežkopības apakšnozarē / Jānis Liepiņš ; promocijas darba vadītāji: Dr.silv. 
Kaspars Liepiņš, Dr.silv. Andis Lazdiņš ; Latvijas Valsts mežzinātnes institūts 
„Silava”, Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Meža fakultāte. Mežkopības 
katedra. — Salaspils : [izgatavotājs nav zināms], 2019. — 105 lp. : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 90.-105. lp. — Teksts latviešu valodā, 
nosaukums titullapā un anotācija arī angļu valodā.
UDK	 630*53(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000946645
Liepiņš, Jānis. Kokaudžu biomasas noteikšanas metodikas izstrāde un oglekļa 
uzkrājuma aprēķini Latvijā : promocijas darba kopsavilkums Dr.silv. zinātniskā 
grāda iegūšanai = Methodology Development for Forest Stand Biomass and Car-
bon Stock Estimates in Latvia : summary of the doctoral thesis for the scientific 
degree of Dr.silv. / Jānis Liepiņš ; promocijas darba zinātniskie vadītāji: Dr.silv. 
Kaspars Liepiņš, Dr.silv. Andis Lazdiņš ; oficiālie recenzenti: Dr.silv. Āris Jansons, 
Dr.sc.ing. Uldis Spulle, Dr. Iveta Varnagirytė-Kabašinskienė ; Latvijas Valsts mež-
zinātnes institūts „Silava”, Latvijas Lauksaimniecības universitāte. — Salaspils : 
[izdevējs nav zināms], 2019. — 60 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
21 cm. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, titullapas noformējums latvie-
šu un angļu valodā.
UDK	 630*53(474.3)(043)

632  Augu bojājumi. Augu slimības. Augu kaitēkļi, augiem 
kaitīgie organismi. Augu aizsardzība

Kopkataloga Id: 000949339
Rezistence pret augu aizsardzības līdzekļiem : herbicīdi, fungicīdi, insekticīdi / 
Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs, Latvijas Augu aizsardzības līdzek-
ļu ražotāju un tirgotāju asociācija. — Rīga : Latvijas Augu aizsardzības pētniecī-
bas centrs, 2018. — 1 tiešsaistes resurss (44 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, 
tabulas ; 41,5 MB. 

A n o t ā c i j a :  Kaitīgo organismu rezistence pret ķīmiskajiem augu aizsardzības līdzekļiem 
ir viena no mūsdienu lauksaimniecības aktuālākajām problēmām. Pilnībā paļaujoties uz šādiem 
līdzekļiem un neievērojot rezistences novēršanas stratēģijas, saimniekošana veicina kaitīgo vielu 
pielāgošanos.

UDK	 632.95.025.8(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946647
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946645
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949339
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636  Lopkopība un dzīvnieku audzēšana kopumā.  
Lopu audzēšana. Mājdzīvnieku audzēšana

Kopkataloga Id: 000942702
Ivbule, Meldra. Meticilīnrezistentā Staphylococcus aureus sastopamība cūkko-
pības industrijā : promocijas darba kopsavilkums Dr.med.vet. zinātniskā grāda 
iegūšanai = Occurrence of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus in Pig 
Industry : summary of the doctoral thesis for the scientific degree of Dr.med.
vet. / Meldra Ivbule ; promocijas darba zinātniskā vadītāja Dr.med.vet. Anda 
Valdovska ; oficiālie recenzenti: Dr.med.vet. Ilmārs Dūrītis, Dr.med. Modra Mu-
rovska, Mindaugas Malakauskas ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Vete-
rinārmedicīnas fakultāte. — Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 
2019. — 84 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Teksts latviešu un 
angļu valodā.
UDK	 636.4.09:616.98(043)+616.98:579.862(043)

Kopkataloga Id: 000942703
Ivbule, Meldra. Meticilīnrezistentā Staphylococcus aureus sastopamība cūkko-
pības industrijā : promocijas darbs veterinārmedicīnas doktora (Dr.med.vet.) zi-
nātniskā grāda iegūšanai veterinārmedicīnas nozares infekcijas slimību un mik-
robioloģijas apakšnozarē = Occurrence of Methicillin-resistant Staphylococcus 
aureus in Pig Industry / Meldra Ivbule ; promocijas darba vadītāja Dr.med.vet. 
Anda Valdovska ; oficiālie recenzenti: Dr.med.vet. Ilmārs Dūrītis, Dr.med. Mod-
ra Murovska, Mindaugas Malakauskas ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 
Veterinārmedicīnas fakultāte. Pārtikas un vides higiēnas institūts. — Jelgava : 
[izgatavotājs nav zināms], 2019. — 151 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
31 cm. — Bibliogrāfija: 128.-145. lp. — Teksts latviešu valodā, nosaukums titullapā 
un anotācija arī angļu valodā.
UDK	 636.4.09:616.98(043)+616.98:579.862(043)

Kopkataloga Id: 000942720
Vekšins, Armands. Suņu elkoņa locītavas un tās saliecējmuskuļu morfometris-
kās īpatnības datortomogrāfijas attēlā mediālā koronoīda izauguma slimības ga-
dījumā : promocijas darba kopsavilkums Dr.med.vet. zinātniskā grāda iegūšanai = 
Morphology of the Elbow Joint and Flexor Muscles in a Computed Tomography 
Image of Dogs with Medial Coronoid Disease : summary of the doctoral thesis for 
the scientific degree of Dr.med.vet. / Armands Vekšins ; promocijas darba zināt-
niskais vadītājs Dr.med.vet. Oskars Kozinda ; oficiālie recenzenti: Dace Keidāne, 
Gaida Krūmiņa, Alius Pockevičius ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Vete-
rinārmedicīnas fakultāte. — Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 
2019. — 60 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Teksts latviešu un angļu valodā.
UDK	 636.7.09:617.573-073.7(043)

Kopkataloga Id: 000942722
Vekšins, Armands. Suņu elkoņa locītavas un tās saliecējmuskuļu morfometris-
kās īpatnības datortomogrāfijas attēlā mediālā koronoīda izauguma slimības ga-
dījumā : promocijas darbs veterinārmedicīnas doktora (Dr.med.vet.) zinātniskā 
grāda iegūšanai, veterinārmedicīnas nozares ķirurģijas apakšnozarē = Morpho-
logy of the Elbow Joint and Flexor Muscles in a Computed Tomography Image 
of Dogs with Medial Coronoid Disease / Armands Vekšins ; promocijas darba 
vadītājs Dr.med.vet. Oskars Kozinda ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 
Veterinārmedicīnas fakultāte. Klīniskais institūts. — Jelgava : [izgatavotājs nav 
zināms], 2019. — 103, [2] lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Biblio-
grāfija: 91.-102. lp. — Teksts latviešu valodā, nosaukums titullapā un anotācija arī 
angļu valodā.
UDK	 636.7.09:617.573-073.7(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000942702
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000942703
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000942720
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000942722
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64  Mājturība. Mājsaimniecība. Komunālā un sadzīves 
saimniecība. Sadzīves pakalpojumi

Kopkataloga Id: 000952061
Perepeļica, Jarina. Bezgrēka našķi : viegli pagatavojami / Jarina Perepeļica ; 
redaktore Oļesja Burkevica ; grāmatas un vāka dizaina autore Vita Lēnerte. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. — 108, [3] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — ISBN 
978-9934-0-8370-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ēdat veselīgi un ievērojat sabalansēta uztura principus? Mācāties sadzīvot ar 
produktu nepanesību vai alerģijām? Neēdat maizi un produktus, kuri satur baltos miltus? Meklē-
jat alternatīvas receptes, kurās nav olu un piena produktu? Esat atvērti eksperimentiem ar ieras-
tajiem graudaugiem, dārzeņiem un augļiem? Vēlaties gatavot našķus un uzkodas mājās? Jarina 
Perepeļica ir profesionāla Latvijas žurnāliste, taču viņas aizraušanās ir māksla, kulinārija un joga. 
Radīt jaunas gardu našķu un sātīgu uzkodu receptes autori pamudināja pašas pieredze. Mainot 
ēšanas paradumus, viņai izdevās uzlabot veselību un izbaudīt jaunas garšas nianses.

UDK	 641.56(083.12)

Kopkataloga Id: 000952611
Дименштейн, Илья. От Отто Шварца до „Юрас Перле” : Рижские и Юрмаль-
ские рестораны 1900-1990 годов / Илья Дименштейн ; обложка: Николай 
Тихонов. — Рига : [Iļja Dimenšteins], 2019. — 239 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 
22 cm. — ISBN 978-9984-9635-7-0 (iesiets).
UDK	 640.43(474.362.2/.4)(091)

664  Pārtikas ražošana un konservēšana

Kopkataloga Id: 000946780
Konrāde, Daiga. Dārzeņu un augļu blakusprodukti ekstrudētu produktu izstrā-
dē : promocijas darba kopsavilkums Dr.sc.ing. zinātniskā grāda iegūšanai = Vege-
table and Fruit By-Products for Development of Extruded Products : summary of 
doctoral thesis for the scientific degree of Dr.sc.ing. / Daiga Konrāde ; promocijas 
darba vadītāja Dr.sc.ing. Dace Kļava ; oficiālie recenzenti: Dr.chem. Ida Jākobso-
ne, Dr.habil.sc.ing. Imants-Atis Skrupskis, Dr.sc.ing. Dalija Segliņa ; Latvijas Lauk-
saimniecības universitāte. Pārtikas tehnoloģijas fakultāte. — Jelgava : [Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte], 2019. — 56 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabu-
las ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 54.-56. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā.
UDK	 664.8.039.3:631.576.4(043)+664.665:631.576.4(043)

Kopkataloga Id: 000946781
Konrāde, Daiga. Dārzeņu un augļu blakusprodukti ekstrudētu produktu izstrā-
dē : promocijas darbs inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātniskā grāda iegū-
šanai pārtikas zinātnes nozarē = Vegetable and Fruit By-Products for Develop-
ment of Extruded Products / Daiga Konrāde ; promocijas darba vadītāja Dr.sc.ing. 
Dace Kļava ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Pārtikas tehnoloģijas fakul-
tāte. Pārtikas tehnoloģijas katedra. — Jelgava : [izgatavotājs nav zināms], 2019. — 
114 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 105.-114. lp. — 
Teksts latviešu valodā, anotācija un nodaļu kopsavilkumi arī angļu valodā.
UDK	 664.8.039.3:631.576.4(043)+664.665:631.576.4(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952061
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952611
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946780
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946781
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Kopkataloga Id: 000946786
Vītola, Vineta. Konditorejā lietoto taukvielu stabilitātes pētījumi : promocijas 
darba kopsavilkums Dr.sc.ing. zinātniskā grāda iegūšanai = The Study of the Sta-
bility of Fats Used in Confectionery : summary of doctoral dissertation for the 
scientific degree of Dr.sc.ing. / Vineta Vītola ; promocijas darba zinātniskie va-
dītāji: Dr.sc.ing. Inga Ciproviča, Dr.oec. Aivars Strautnieks ; oficiālie recenzen-
ti: Dr.sc.ing. Vita Šterna, Dr.chem. Ida Jākobsone, Dr.sc.ing. Anita Blija ; Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte. — Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības univer-
sitāte], 2019. — 52 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Teksts latviešu 
un angļu valodā.
UDK	 664.644.3(043)

Kopkataloga Id: 000946787
Vītola, Vineta. Konditorejā lietoto taukvielu stabilitātes pētījumi : promocijas 
darbs inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai pārtikas zinātnē pār-
tikas produktu kvalitātē = The Study of the Stability of Fats Used in Confectio-
nery / Vineta Vītola ; promocijas darba zinātniskā vadītāja Dr.sc.ing. I. Ciproviča ; 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Pārtikas tehnoloģijas fakultāte. Pārtikas 
tehnoloģijas katedra. — Jelgava : [izgatavotājs nav zināms], 2019. — 126 lp. : dia-
grammas, shēmas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 105.-115. lp. — Teksts latviešu 
valodā, nosaukums titullapā, anotācija un attēlu paraksti arī angļu valodā.
UDK	 664.644.3(043)

68  Gatavu vai samontētu preču rūpniecība, amati un arodi

Kopkataloga Id: 000950828
Leļļu vasara Preiļos (5 : 2019 : Preiļi, Latvija). 5. Starptautiskais Autorleļļu 
festivāls „Leļļu vasara Preiļos” = 5th International Author Dolls’ Festival „Dolls’ 
Summer in Preili” = 5-ый Международный фестиваль авторской куклы 
„Кукольное лето в Прейли”, 16.08.2019.-18.08.2019. / sastādītāja Maija Paeg-
le ; tekstu tulkošana: Dace Paegle (angļu valoda), Anna Meluškāne (krievu va-
loda). — [Preiļi] : Preiļu novada dome, [2019]. — 47 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 
21 cm. — Mākslinieki: Solvita Baudele, Ričards Blagovs, Olga Gridņeva, Tatjana 
Grišajeva, Aleksandrs Ņesterjuks, Ramona Sitnova, Vladlena u.c. — Teksts para-
lēli latviešu, angļu un krievu valodā, tulkots no latviešu valodas.
UDK	 688.721.2(083.824)+745:688.721(083.824)

69  Celtnieka (būvēšanas) arods. Būvmateriāli.  
Būvdarbu veikšanas tehnoloģija un process

Kopkataloga Id: 000948894
Innovative Materials, Structures and Technologies (4 : 2019 : Rīga, Latvi-
ja). 4th International Conference „Innovative Materials, Structures and Tech-
nologies” IMST 2019 : Riga, Latvia, 25-27 September 2019 : book of abstracts / 
editor-in-chief Dr.sc.ing. Diana Bajare ; Riga Tehnical University. Faculty of Civil 
Engineering. — Riga : RTU Press, 2019. — 136 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Biblio-
grāfija atsevišķu rakstu beigās. — ISBN 978-9934-22-356-3 (brošēts).
UDK	 69(062)+624(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946786
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946787
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950828
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000948894
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7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Kopkataloga Id: 000951162
Lamberga, Dace. Latvijas māksla simbolisma laikmetā / Dace Lamberga ; lite-
rārā redaktore Guna Pence ; dizains: Anta Pence ; fotogrāfi: Aigars Altenbergs, 
Normunds Brasliņš, Jānis Pipars. — Rīga : Neputns, [2019]. — 451, [1] lpp. : ilus-
trācijas, portreti ; 28 cm. — Vāka noformējumam izmantots Aleksandra Romana 
darbs „Ainava ar jātnieku” ap 1910. — Bibliogrāfija: [431.]-432. lpp. un zemsvītras 
piezīmēs, personu rādītājs: [433.]-444. lpp. — ISBN 978-9934-565-74-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mākslas zinātnieces Daces Lambergas pētījums sniedz visaptverošu ieskatu 
simbolisma vēsturē Eiropā un tā izpausmēs Latvijas mākslā. Apjomīgais pētījums atspoguļo lat-
viešu un Baltijas vācu profesionālās glezniecības, grafikas un tēlniecības vēsturi 19./20. gadsimta 
mijas iezīmīgā virziena strāvojumu izpausmēs.

UDK	 7.036.45(474.3)(084.1)

72  Arhitektūra

Kopkataloga Id: 000949949
What is Affordable Housing? : emerging ideas in architecture & design / edi-
tor: Collin Anderson ; graphic designer: Līga Delvera. — [Grobiņas novads] : [PP 
Projects], 2019. — 175 lpp. : ilustrācijas, plāni ; 30 cm. — (Archhive books ; Issue 
1). — ISBN 978-9934-19-943-1 (brošēts).
UDK	 728.1

78  Mūzika

Kopkataloga Id: 000950590
Gribinčika, Marina. Mūzikas virtuve mazajiem profiņiem / Marina Gribinčika, 
Ilze Jankevica ; redaktore Jūlija Jonāne ; mākslinieks Ainārs Gromskis. — [Rīga] : 
Musica Baltica, 2019.

1. daļa. — 36 lpp. : ilustrācijas, notis ; 30 cm. — Ziņas par autorēm uz 4. vāka. — 
ISMN 9790265016021 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Marinas Gribinčikas un Ilzes Jankevicas „Mūzikas virtuve mazajiem profi-
ņiem” 1.daļa — solfedžo teorijas paši pamati, kas pasniegti vienkārši un aizraujoši! Dažādi uzde-
vumi, zīmējumi un skaidrojumi palīdz iepazīties ar mūzikas teoriju no nulles, kā arī iemēģināt 
roku mūzikas radīšanā!

UDK	 781.2(075.2)

Kopkataloga Id: 000948811
Jaunslaviete, Baiba. Maija Einfelde: Her Life and Music / Baiba Jaunslaviete ; 
translated by Amanda Zaeska ; cover design: Gundega Kalendra. — Riga : Latvian 
Music Information Centre, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (112 lp., PDF) : ilustrācijas, 
notis, portreti ; 4,16 MB. — Maijas Einfeldes skaņdarbu rādītājs: 102.-112. lp. — 
Bibliogrāfija: 96.-101. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Oriģinālnosaukums: Maija 
Einfelde dzīvē un mūzikā. — ISBN 978-9934-19-926-4 (PDF).
UDK	 78.071(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000951162
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949949
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950590
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000948811
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792  Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski uzvedumi

Kopkataloga Id: 000952523
Kramiņš, Edgars. Sarunas bez robežām : veltījums Kārlim Pamšem simtgadē / 
Edgars Kramiņš ; Artūra Tiguļa vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redakto-
re Liene Soboļeva. — Rīga : Jumava, [2019]. — 318, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 
25 cm. — Personu rādītājs: 282.-[297.] lpp. — ISBN 978-9934-20-332-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šajā grāmatā — par spīti visam, kā teiktu aktieris, režisors, dramaturgs Kārlis 
Pamše, — ir apkopotas mūsu sarunas par mākslu un dzīvi turpat trīsdesmit gadu laikā (1986-
2015). Tās veido savdabīgu dokumentālu monogrāfiju par viņa veikto Nacionālajā teātrī, Rīgas 
Operetes teātrī un Rīgas Muzikāli poētiskajā teātrī, par noieto dzīves ceļu un tajā sastaptajiem 
līdzcilvēkiem. Kārlim bija dziļa cieņa pret radošām personībām neatkarīgi no viņu vecuma un 
mākslas jomas. Viņš stāstīja man savus stāstus, bet kas šobrīd stāsta bērniem stāstus par Latviju 
un tās izcilībām, lai viņi kļūtu īsteni cilvēki? Šis ir mans sirdsdarbs Latvijai un cilvēkiem, kuri 
mani veidojuši, jo esmu pārliecināts — ja nezinām savu vēsturi, tad arī nevaram neko nodot tālāk. 
Tikai tad, kad cilvēki Latvijā iemīlēs un spēs godāt savus skolotājus, viņiem pavērsies jauni garīgi 
apvāršņi.

UDK	 792.071.2.027(474.3)+792.071.2.028(474.3)

796  Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Kopkataloga Id: 000951786
Stepītis, Jānis. Dinamo Rīga 11. sezona / teksts un statistika: Jānis Stepītis ; māk-
slinieks Aldis Rocēns ; fotogrāfijas: Raimonds Volonts un Kaspars Volonts. — 
Rīga : [Dinamo Rīga], [2019].

Dinamo Rīga gadagrāmata. 2018/2019. — 319 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 
22×31 cm. — Teksts paralēli latviešu, angļu un krievu valodā. — ISBN 978-
9934-8623-6-6.

A n o t ā c i j a :  Dinamo Rīga jau vienpadsmit sezonas piedalās Kontinentālajā hokeja līgā. 
Gadagrāmatā ir atrodamas krāšņas fotogrāfijas no 2018/2019. gada sezonas, kā arī apraksti par 
visām komandas spēlēm KHL un nozīmīgākajiem notikumiem, kā arī pieejama pilna statistika un 
dažādi interesanti fakti, piemēram, par spēli uz atklātā ledus laukuma.

UDK	 796.966(474.3)(058)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952523
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000951786
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8  VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

Kopkataloga Id: 000951771
Milēviča, Inga. Veiksmes retorika / Inga Milēviča ; recenzenti: Dr.philol. Dite 
Liepa, Dr.sc.soc. Renāte Cāne. — Rīga : Burtene, 2019. — 253 lpp. : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 239.-244. lpp. — ISBN 978-9984-833-
14-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Mācību līdzeklis būs noderīgs ikvienam, kam svarīga kvalitatīva publiskā 
runa un tās veidošanas principi, it īpaši topošajiem sabiedrisko attiecību speciālistiem un uzņē-
mējiem, kuriem savs uzņēmums jāpārstāv publiskajā telpā. Grāmatu īpaši saistošu padara tajā 
izmantotais materiāls — mūsdienu kultūra. Latvijā veiksmes jēdzienu spilgti iemieso mūsdienu 
daiļliteratūra, pasaulē, piemēram, Holivudas fenomens. Tieši spēlfilmas nereti ir veiksmīgu un 
neveiksmīgu runu un runātāju tēlu, prezentācijas knifu, uzmanības piesaistīšanas paņēmienu, arī 
manipulācijas prasmju avots. Grāmatas nodaļas ietver gan teorētisko materiālu, gan uzdevumus, 
kurus vēlams pildīt paralēli teorētiskā materiāla apguvei.

UDK	 808.5(075.4)

Kopkataloga Id: 000950400
Oceanus Sarmaticus : литературный альманах / главный редактор Альберт 
Снегирёв. — Каунас ; Рига : Центр культуры им. Л.П. Карсавина, 2018.

No. 3, 2018. — 307 lpp. : portreti ; 24 cm. — Autori: Николай Гуданец, Леонид 
Коваль, Сергей Пичугин, Евгения Рузина u.c. — ISBN 978-9934-19-490-0 
(brošēts).

UDK	 82(082)(058)

821  Daiļliteratūra

821.111  Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 000951610
Pračets, Terijs. Gana kronis / Terijs Pračets ; no angļu valodas tulkojusi Māra Po-
ļakova ; [ilustrācijas]: Paul Kidby ; redaktore Bārbala Simsone. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2019]. — 348, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (Diska pasaule / Terijs Pra-
čets ; [41]). — (Tifānijas Smelgas piedzīvojumi / Terijs Pračets ; 5). — Ziņas par 
autoru priekštitullapā. — Piektā grāmata romānu sērijā par Tifānijas Smelgas 
piedzīvojumiem. — Oriģinālnosaukums: The Shepherd’s Crown. — ISBN 978-
9934-0-8420-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Terija Pračeta pēdējais romāns par Diska pasauli. Dziļi Krītu novadā kaut 
kas mostas. To sajūt lapsas un pūces, un Tifānija to jūt savos zābakos. Senais ienaidnieks uzkrāj 
spēkus. Šis ir beigu un iesākumu laiks, laiks veciem un jauniem draugiem, robežu saplūšanas un 
varas maiņas laiks. Tifānija stāv starp gaismu un tumsu. Kamēr elfu karaspēks gatavojas cīņai, 
Tifānijai jāsauc palīgā visi spēki, lai aizsargātu savu zemi. Te būs rēķini…

UDK	 821.111-93-31

Kopkataloga Id: 000952007
Railija, Lūsinda. Eņģeļu koks : romāns / Lūsinda Railija ; no angļu valodas tul-
kojusi Ligita Lanceniece ; redaktore Margita Krasnā. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2019. — 492, [3] lpp. ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: The Angel Tree. — ISBN 
978-9934-0-8009-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Romāns par seniem un aizmirstiem ģimenes noslēpumiem un notikumiem. 
Ir pagājuši trīsdesmit gadi, kopš Grēta aizbrauca no Mārčmontas muižas Velsas laukos. Kad viņa 
tur ierodas, lai ar Deividu nosvinētu Ziemassvētkus, Grētai par šo namu nav nekādu pagātnes 
atmiņu — tās visas izdzēsis kāds traģisks negadījums. Pastaigājoties pa apkārtni, viņa uzduras 
kapavietai, kuras padzisušais uzraksts vēsta, ka tur apglabāts mazs zēns. Tas Grētā atmodina kaut 
ko sen aizmirstu, un ar Deivida palīdzību viņa uzsāk ceļu, lai atgūtu zaudēto atmiņu. Fragmentu 
pēc fragmenta viņa vāc kopā savā dzīvē pieredzēto.

UDK	 821.111(417)-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000951771
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950400
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000951610
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952007
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821.111(73)  Amerikāņu literatūra

Kopkataloga Id: 000950285
Eivjārda, Viktorija. Stikla zobens : romāns / Viktorija Eivjārda ; no angļu va-
lodas tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Dace Markota. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2019]. — 557, [1] lpp. ; 21 cm. — (Sarkanā karaliene / Viktorija Eivjārda ; 2). — 
Oriģinālnosaukums: Glass Sword. — ISBN 978-9934-0-7866-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Viktorijas Eivjārdas otrajā grāmatā par sarkanļaužu karalieni atainots saasi-
nājums cīņā dažādo asiņu sašķeltajā pasaulē. Vienu Mare Berova zina nešaubīgi — viņa ir citāda. 
Meitenes asinis ir sarkanas — vienkāršās tautas asiņu krāsā, taču parasti tikai sudrabļaudīm 
raksturīgās īpašās spējas, piemēram, kontrolēt zibeni, ir pārvērtušas viņu par ieroci, ko cenšas 
pakļaut karaļa galms. Tad Mare atklāj kaut ko nudien apbrīnojamu — viņa tāda nav vienīgā. Mei-
tene dodas ceļā, lai atrastu un sapulcinātu citus cilvēkus ar īpašām spējām — jaunļaudis, kuri 
piebiedrotos cīņā pret apspiedējiem.

UDK	 821.111(73)-93-3+821.111(73)-312.9

821.111(94)  Austrāliešu literatūra angļu valodā

Kopkataloga Id: 000952005
Kokrema, Džeina. Līgavu nams : romāns / Džeina Kokrema ; no angļu valo-
das tulkojusi Biruta Vaivode ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Ak-
mens. — Rīga : Kontinents, [2019]. — 393 lpp. ; 21 cm. — (Pasaules bestsellers). — 
Oriģinālnosaukums: The House of Brides. — ISBN 978-9984-35-961-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Miranda no māsīcas saņem mirušajai mātei adresētu vēstuli. Radiniece lūdz 
palīdzēt atrisināt kādu problēmu, kas nomāc visu viņas ģimeni. Miranda nekad māsīcu nav sati-
kusi, bet zina, ka viņa nāk no prestižas ģimenes, kas mitinās vēsturiskajā Bārnslija namā. Negai-
dītās vēstules un leģendārās ģimenes ieintriģēta, Miranda mēro ceļu no Austrālijas uz Bārnslija 
namu Anglijā un pārpratuma pēc tiek uzņemta kā bērnu auklīte. Miranda iepazīstas ar mājas 
īpašnieku Maksu, viņa bērniem un saimniecības vadītāju. Makss ir Mirandas mātes brālis, tomēr 
neviens pat nenojauš Mirandas patieso identitāti. Un viņai nākas šķetināt mīklas — kur palikusi 
Maksa sieva Dafne? Kāpēc viens no bērniem ir ratiņkrēslā? Kādus šaušalīgus noslēpumus slēpj 
Bārnslija nams?

UDK	 821.111(94)-31

Kopkataloga Id: 000952707
Taunzenda, Džesika. Brīnamkale: Moriganas Kraukles aicinājums / Džesika 
Taunzenda ; no angļu valodas tulkojusi Laura Romanovska ; atbildīgā redak-
tore Alīna Melngaile ; literārā redaktore Lilita Vīksna. — Rīga : Latvijas Mediji, 
[2019]. — 493, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (Nekadbija / Džesika Taunzen-
da ; 2. grāmata). — Oriģinālnosaukums: Wundersmith. The Calling of Morrigan 
Crow. — ISBN 978-9934-15-661-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Moriganas Kraukles piedzīvojumi, kuri aizsākās „Nekadbijā”, turpinās. Iz-
sprukusi no nāvējoša lāsta un iekļuvusi prestižā maģiskā skolā, 12 gadus vecā Morigana Kraukle 
ir pārliecināta, ka tagad dzīve ies tikai uz augšu. Tomēr slepenajā Nekadbijas pilsētā mīklainos 
apstākļos sāk pazust iedzīvotāji un Moriganas jaunos draugus šantažē nezināmi ļaundari, drau-
dot atklāt visiem Moriganas noslēpumu — viņa ir pirmā zināmā Brīnamkale kopš bēdīgi slavenā 
ļaundara Ezras Skvalla…

UDK	 821.111(94)-93-31+821.111(94)-312.9

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950285
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952005
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952707
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821.112.2  Vācu literatūra

Kopkataloga Id: 000952406
Kreca, Ingrīda. Mēness virs Zīdelejas pils : vēsturisks mīlas romāns / Ingrīda 
Kreca ; no vācu valodas tulkojusi Irīda Miska ; atbildīgā redaktore Santa Kugrē-
na ; Ilutas Koidu vāka mākslinieciskais noformējums. — Rīga : Jumava, [2019]. — 
238, [1] lpp. ; 20 cm. — Oriģinālnosaukums: Mond über Sudeley Castle. — ISBN 
978-9934-20-360-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Anglija, 1813. gads. Jaunā Luīze ar savu vīru Pēteru un dēliņu Jakobu dzīvo 
brīnišķīgajā Zīdelejes pilī, namā ar bagātīgu vēsturi. Viss šķiet lieliski, līdz kādu dienu viņa saņem 
māsīcas Lilianas vēstuli ar apmeklējuma pieteikumu. Pils saimniece ir sašutusi, jo Liliana, kura 
tikko kļuvusi par atraitni, ir valdzinoša jauna sieviete un prot izmantot savu šarmu. Un tagad 
Liliana dzīvos šeit un atgādinās par to sasodīto balles nakti, kad māsīca padarīja Luīzi par visas 
grāfistes apsmieklu un iznīcināja viņas labi sakārtoto nākotni.

UDK	 821.112.2-31

821.113.4  Dāņu literatūra

Kopkataloga Id: 000952008
Hēgs, Pēters. Sūzanas efekts / Pēters Hēgs ; no dāņu valodas tulkojusi Inga 
Mežaraupe ; redaktore Anita Poļakovska. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. — 351, 
[1] lpp. ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: Effekten af Susan. — ISBN 978-9934-0-
8358-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Sūzanai ir kāds neparasts talants — viņa profesionāli izdibina citu glabātus 
noslēpumus. Cilvēki neizprotamā kārtā jūt pret viņu īpašu uzticību un nevilšus atklāj savas visap-
slēptākās domas. Visu savu dzīvi Sūzana ir izmantojusi šo savu talantu, bet šobrīd viņas ģimenes 
nākotne ir apdraudēta un viņai pašai draud cietumsods. Un tieši tagad Sūzana saņem piedāvā-
jumu no bijušā Tiesību ministrijas ierēdņa: pielietot savu īpašo talantu vēl vienu reizi apmaiņā 
pret visu apsūdzību atcelšanu. Viņai jāatrod noslēpumainās „Nākotnes komisijas” izdzīvojušie 
locekļi un jāiegūst viņu pēdējās sanāksmes protokols. Tomēr ir gana daudz ietekmīgu cilvēku, 
kuri uzskata, ka šis protokols nekad nedrīkst nonākt atklātībā.

UDK	 821.113.4-31

821.131.1  Itāliešu literatūra

Kopkataloga Id: 000952533
Bariko, Alesandro. Jaunā Līgava : romāns / Alesandro Bariko ; no itāļu valodas 
tulkojusi Dace Meiere ; tulkotājas redakcijā. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 
223, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: La Sposa giovane. — ISBN 978-9934-
0-8405-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pagājušā gadsimta sākums. Namā ierodas saderinātā Līgava, lai gatavotos 
kāzām. Ekstravagantā Ģimene to uzņem savā rezidencē. Dēla nav uz vietas, viņš rūpējas par 
plaukstošā uzņēmuma darījumiem. Jaunā Līgava viņu gaida, iekļāvusies nama nemainīgajos pa-
radumos, starp kuriem sevišķi izceļas bagātīgas un ilgas brokastis. Šajās stundās valda līksms 
satraukums un dzirkstošs prieks, kam pretstats ir mokošais nemiers un bailes nakts stundās. 
Saskaņā ar leģendu jau paaudžu paaudzēs visi Ģimenes locekļi allaž ir miruši tieši naktīs. Par to, 
lai namā ierastie ritmi tiktu ievēroti, gādā majordoms Modesto. Tēvocis vienmēr ir aizmidzis, bet 
pa miegam izsaka trāpīgas frāzes. Tēvs dienas vada mazkustībā, baidīdamies no sirdskaites, bet 
reizi nedēļā dodas uz bordeli. Meita cīnās pret nakts murgiem. Mātei svarīgāks par visu ir pašas 
leģendārais skaistums. Viss šķiet riņķojam ap Dēla gaidīšanu…

UDK	 821.131.1-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952406
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952008
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952533
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821.133.1  Franču literatūra

Kopkataloga Id: 000952530
Gavalda, Anna. Atzīšanās : stāsti / Anna Gavalda ; no franču valodas tulkoju-
si Ilze Fogele ; redaktore Ilona Ancāne. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 255, 
[1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Fendre l’armure. — ISBN 978-9934-0-
8157-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Krājumā ir apvienoti septiņi stāsti, kuru varoņi ir vienkārši, īsti cilvēki, kuri 
atklāti vēsta par sevi, par savu dzīvi, ievainojamību un spēju pieņemt savas vājības. Stāsti aplie-
cina, cik svarīgi ir doties uz priekšu, nekavēties pie pagātnes radītajām brūcēm, bet tiekties pēc 
mīlestības, draudzības, piedošanas un tuviniekiem.

UDK	 821.133.1-34

821.161.1  Krievu literatūra

Kopkataloga Id: 000950911
Русло : альманах / редактор-составитель, автор предисловия А.М. Буйлов ; 
Русская писательская организация Латвии, Литературная творческая 
мастерская „Русло”. — Рига : Литературная творческая мастерская „Русло”, 
2019. — 271 lpp. : portreti ; 21 cm. — Autori: КРАСОТА ЗЕМНАЯ: ПОЭЗИЯ. Вячес-
лав Алтухов, Виталий Батюк (Козлов), Эдуард Вартанов, Николай Носачёв, 
Юрий Павлов, Павел Плотников, Екатерина Андреева, Борис Данилицкий, 
Дмитрий Калинин, Маргарита Любонарская, Мария Сафронова, Анатолий 
Харин, Елена Анурина, Галина Барбаш, Ефросиния Белова, Виктория Бор-
дунова, Ольга Боровикова, Ирина Борцова, Лейла Дмитриева, Лилия Воро-
нова, Владимир Егоров, Владимир Жегалов, Марина Житникова, Татьяна 
Зиборова, Аврора Ирбе, Елена Корниенко, Анатолий Маханёк, Валерий Му-
стерман, Игорь Мысин, Любовь Никифорова, Людмила Панкова, Назарий 
Рыбаков, Максим Рыбаков, Елена Тарасова, Наталья Якушонок. ПРАВДА 
ЖИЗНИ: ПРОЗА. Павел Вавинский, Анжела Стальная (Маркевич), Ираида 
Дунаевская, Владимир Иванов, Евтихий Коноплёв, Валерия Евстигнеева, 
Елена Калинникова, Иван Северный (Нордквист), Елена Смите. — ISBN 
978-9934-19-942-4 (brošēts).
UDK	 821.161.1-1(474.3)(082)+821.161.1-3(474.3)(082)

821.163.2  Bulgāru literatūra

Kopkataloga Id: 000951645
Popovs, Aleks. Melnā kaste : zemu lidojoši suņi : romāns / Aleks Popovs ; no bul-
gāru valodas tulkojis Dens Dimiņš ; mākslinieks Armands Kanaviņš. — Ķekava : 
Lasītava, 2019. — 293, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Черната кутия: 
ниско прелетящи кучета. — ISBN 978-9934-8728-9-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Romāns „Melnā kaste” iznāca 2007. gadā, bet 2014. gadā tika izdota pārstrā-
dāta versija ar apakšvirsrakstu „Zemu lidojoši suņi”. Kad nogāžas kāda lidmašīna, visi sāk meklēt 
melno kasti. Tajā glabājas navigācijas dati, informācija par sistēmu tehnisko stāvokli, ekipāžas 
sarunām, kapteiņa rīkojumi utt. Ierīce ļauj rekonstruēt notikumus uz borta pirms katastrofas, lai 
varētu saprast tās iemeslus. Mana tēva melnajā kastē gan nekā tamlīdzīga nav, viss ir kā uz delnas, 
viņš ir pārvērsts pelnos. Ango un Neds ir divi brāļi, kuru dzīves līkloči un laimes meklējumi mētā 
pa Ameriku, veiksmju un iespēju, liekulības un posta zemi. No suņu staidzinātāja līdz miljonāram, 
no miljonāra līdz autsaideram. Viss ir iespējams.

UDK	 821.163.2-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952530
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950911
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000951645
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821.174  Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 000950782
Ābolniece, Ligita. Gulbja dziesma / Ligita Ābolniece ; māksliniece Inga Āriņa ; 
ievadvārdi: Sintija Kampāne-Štelmahere. — [Salas novads] : Autores izdevums, 
2019. — 76, [3] lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. — ISBN 99841921113 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Gulbja dziesma kā eifēmisms raksturo sāpes un līdzšinējās eksistences ap-
draudējumu, taču vienlaikus caur šo tēlu traģisks skaudrums apvienojas ar skaistuma izjūtu.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000951768
Bērziņa, Elza. Ikdienība un Zilais putns : dzejas / Elza Bērziņa ; sastādītāja 
Anastasija Neretniece ; redaktore Rūta Koluža ; vāka dizains: Vladislavs Buļs. — 
[Lielvārde] : Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs, 2018. — 208 lpp. : ilustrācijas, 
portrets ; 22 cm. — ISBN 978-9934-19-864-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šajā grāmatā var iepazīt 20.gs. kautrīgo lauku meiteni, dabas pazinēju un tās 
skaistuma apdziedātāju lielvārdieti Elzu Bērziņu. Ar krājumu „Ikdienība”, „Zilā putna” tematisko 
izlasi, literatūrzinātnieka Ilgoņa Bērsona sniegtajiem materiāliem un kaimiņu atmiņām kaut ne-
daudz pavērts skats uz dzejnieces personības šķautnēm un pārdzīvojumiem.

UDK	 821.174-1+821.174(092)

Kopkataloga Id: 000951764
Blūma, Lija. Man vairs nebūs 12 : dienasgrāmata / Lija Blūma. — [Priekuļu no-
vads] : Sava grāmata, 2019. — 49, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-582-43-1 (bro-
šēts).

A n o t ā c i j a :  Autore publicējusi savu dienasgrāmatu, ko rakstījusi 6. klasē. Kā laiks maina 
vai nemaina mūs, mūsu dzīves? Dienasgrāmatas rakstot laiks… Varbūt tā ir?

UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 000951742
Brinkmanis, Visvaldis. Reminiscenses : tā toreiz bija / Visvaldis Brinkmanis. — 
[Priekuļu novads] : Sava grāmata, [2019]. — 131, [1] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-582-44-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šis ir Visvalža Brinkmaņa atmiņu stāsts par bērnību brīvvalsts laikā, par 
karu, par dzīvi Padomju varas laikā. Grāmatas sižets ir spiegu trillera cienīgs un aizraus ne tikai 
to laiku piedzīvojušos, bet arī jaunāku paaudzi.

UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 000951755
Bruoli i lelais tuorps : latgalīšu tautys puorsoka : maļavojamuo gruomota deļ 
bārnu / redaktors Aņss Ataols Bierzeņš ; muokslineica Marita Maizeite. — [Līvā-
nu novads] : Bīdreiba „LVC”, 2019. — 32 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — 
Teksts latgaliešu rakstu valodā. — ISBN 978-9934-19-883-0 (brošēts).
UDK	 821.174’282-93-32

Kopkataloga Id: 000950870
Dimiters, Kaspars. Mātes Latvijas vēstule : atskaņu dienasgrāmata / Kaspars 
Dimiters. — [Amatas novads] : Autorizdevums, 2019. — 143 lpp. : ilustrācijas, por-
treti ; 15×21 cm + 1 CD. — CD ietver 54 dzejojumus, kurus ielasījis aktieris Gundars 
Āboliņš. — ISBN 978-9934-8358-5-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir veltījums Elizabetes Vijas Artmanes mūžīgajam skaistumam vi-
ņas deviņdesmitajā jubilejā. Domājot gan par savu māti — aktrisi Viju Artmani, gan par Latviju, 
dziesminieks Kaspars Dimiters radījis atskaņu dienasgrāmatu. Viņš runā par sev svarīgām tē-
mām — zudušo Latviju, zudušo cilvēku, zudušām vērtībām, par vārdiem, vēstulēm un saskarsmi.

UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950782
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000951768
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000951764
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000951742
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000951755
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950870
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Kopkataloga Id: 000951598
Dravniece, Aina. Saules taka / Aina Dravniece ; sastādītāja un redaktore Agnese 
Piļāne. — [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, [2019]. — 18 nenumurētas lpp. ; 14 cm. — 
ISBN 978-9934-587-15-3 (brošēts).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000951582
Dzīves krustcelēs. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2019. — 109, [3] lpp. ; 21 cm. — 
Autori: Aija Celma, Antra Balta, Kārlis Balts, Eseja, Vilnis Ezers, Indra Gulbe, Dai-
na Voitehoviča. — ISBN 978-9934-587-11-5 (iesiets).
UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000951470
Ezers, Vilnis. Kad apstājas laiks / Vilnis Ezers. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 
2019. — 105 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-587-10-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā ikviens var atrast vārdus, teicienus, paustās domas, vārdus, kurus 
viens otram ikdienā kautrējamies teikt vai steigā viens otram piemirstam pasacīt. Šos domu zvir-
gzdus jeb kodolīgos aforismus autors smēlies savās atziņās dzīvē, savā dzejā, pat daudzos ārzem-
ju ceļojums, iepazīstot citu tautu gudrības globālajā, mainīgajā pasaulē, kurā mums, varbūt īsti 
neapjaušot, mainās arī ikdiena, mūsu valodas īpatnības.

UDK	 821.174-1+821.174-3

Kopkataloga Id: 000951591
Ēberliņš, Valts. Klusuma atbalss : dzeja / Valts Ēberliņš. — Rīga : Ezerrozes grā-
matas, 2019. — 86, [3] lpp. ; 17 cm. — ISBN 978-9934-587-04-7 (brošēts).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000947281
Geršmane, Zinta. Romānu sērija „Mēs. Latvija, XX gadsimts” : bibliogrāfiskais 
rādītājs / sastādītāja, priekšvārda autore Zinta Geršmane ; redkolēģija: Dzidra 
Šmita, Doloresa Veilande ; redaktore Agra Turlaja ; māksliniece Laima Brau-
na-Gelbe ; Rīgas Centrālā bibliotēka. — Rīga : Rīgas Centrālā bibliotēka, 2019. — 1 
tiešsaistes resurss (86 lp., PDF) : ilustrācijas ; 3,22 MB. — Resursā uzrādīts ie-
spiestā izdevuma ISBN. — ISBN 9789934871436 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Rādītājā sniegta informācija par rakstniekiem, kuri piedalījušies apgāda 
„Dienas Grāmata” izdotās 20. gadsimtam veltītās daiļliteratūras sērijas „Mēs. Latvija, XX gad-
simts” izveidē, apkopota literatūru par viņu daiļradi, kā arī publikācijas par sērijā ietvertajiem 
romāniem. Izdevumu ievada romānu sērijas idejas autores Gundegas Repšes eseja. Bibliogrāfiskā 
rādītāja struktūru veido 14 nodaļas. Pirmā nodaļa veltīta sērijai kopumā, pārējās — katram no 13 
autoriem un viņu sarakstītajiem romāniem, kas kārtoti atbilstoši sērijas numerācijai. Sērijas ie-
tvaros publicējušies Osvalds Zebris, Guntis Berelis, Pauls Bankovskis, Inga Gaile, Gundega Repše, 
Māris Bērziņš, Inga Ābele, Andris Akmentiņš, Nora Ikstena, Andra Manfelde, Kristīne Ulberga, 
Laima Kota un Arno Jundze. Autoriem veltītajās nodaļās ir biogrāfiskas ziņas par rakstnieku, au-
tora literārie darbi, literatūra par viņu un materiāli par sērijas romānu. Bibliogrāfiskais rādītājs 
ir adresēts plašam interesentu lokam, noderīgu informāciju tajā atradīs gan bibliotekāri, gan sko-
lotāji un skolēni.

UDK	 821.174(01)+821.174(092)(01)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000951598
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000951582
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000951470
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000951591
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000947281
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Kopkataloga Id: 000950427
Ikstena, Nora. Mīlestība : stāstu un eseju izlase / Nora Ikstena ; autores atlase 
un sastādījums ; grafika: Aivars Vilipsōns ; dizains: Katrīna Vasiļevska. — Rīga : 
Dienas Grāmata, [2019]. — 211, [2] lpp. : ilustrācija ; 21 cm. — ISBN 978-9934-546-
88-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Rakstniece Nora Ikstena savā apaļās jubilejas gadā nāk pie lasītājiem ar īpaši 
atlasītu stāstu un eseju izlasi. Mīlestība ir ceļš, ko autore redz kā cilvēka iespējamo tapšanu par 
personību — rimti atzīstot un pieņemot visu, kas šķietami lieks dvēseles mieram: gan sāpes, 
pazemojumu, noraidījumu un izmisumu, gan pārvarīgas alkas un plosošas vēlmes.

UDK	 821.174-34+821.174-4

Kopkataloga Id: 000951631
Ikstena, Nora. Suņa dzīve : stāsti un suneti / Nora Ikstena ; ilustrācijas: Vilipsōns ; 
redaktore Bārbala Simsone ; dizains: Katrīna Vasiļevska. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2019. — 90, [5] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-0-8375-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kaut gan viņa bija piedzimusi kā suņu meitene, iespējams, viņa bija cilvēku 
meitene. Jo viņa juta savas saimnieces silto un skumjo sirdi, kā to jūt cilvēki. Un viņa saņēma tik 
lielu cilvēkmīlestību, ka suņa sirdī vien tai bija par maz vietas. Tāpēc Frīdas sirds pamazām kļuva 
par cilvēka sirdi. Šī grāmata ir veltījums Dzilvēkam. Tā nav drukas kļūda. Dzīvnieks un cilvēks: 
stipra un uzticama vienība.

UDK	 821.174-34

Kopkataloga Id: 000951363
Kārkliņš, Anrijs. Manis stādītais desmit koku mežs / Anrijs Kārkliņš ; vāka dizai-
na izstrāde: Renāte Kalniņa. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2019. — 123, [5] lpp. ; 
20 cm + 1 CD. — Ziņas par autoru uz 4. vāka. — CD: audiogrāmata. — ISBN 978-
9934-587-03-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kad sirds pilna, kāds iet pie psihologa, bet kāds nolemj savu stāstu izstāstīt 
dzejā. „Varbūt pat tā nav dzeja, bet dzīves pārdomas un atziņas, reizēm skarbas, bet patiesas”, 
saka dzejas grāmatas autors. Izdevumu īpašu padara arī tas, ka tā izdota gan drukātajā formātā, 
gan Anrijs savu dzeju ierunājis CD.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000951340
Linužs, Rūdolfs Kōrsovīts. Laika apstākļi sirdij : sajūtu pieraksti dzejā / Rūdolfs 
Linužs Kōrsovīts ; sastādītāja, vāka dizaina izstrāde: Agnese Piļāne. — Rīga : 
Ezerrozes grāmatas, 2019. — 299 lpp. : ilustrācija ; 20 cm. — ISBN 978-9934-587-
20-7 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000952010
Margēvičs, Tālivaldis. Zirgu gaļas pārdevējs : dokumentāli vēsturisks romāns / 
Tālivaldis Margēvičs ; redaktors Aldis Vēvers ; Aigara Truhina grāmatas un vāka 
dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. — 286, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — ISBN 
978-9934-0-8252-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Romāna pamatā — reāla cilvēka biogrāfija, balstīta uz līdz šim nepublicētiem 
atmiņu pierakstiem, dokumentiem un fotogrāfijām. Vēstījuma darbība aptver laiku no pagājušā 
gadsimta sākuma, kad valdīja Krievijas cars Nikolajs II, līdz pat Brežņeva nākšanai pie varas PSRS 
60. gados. Romāna centrā — Pēteris Kalējs, kura gaitas atklāj jaunas liecības par 1905. gada re-
volūciju Rīgā. Sods par puiša dalību tajā — mūža izsūtījums Sibīrijā. Tieši no turienes sākas viņa 
joņojums apkārt pasaulei gandrīz pusmūža garumā.

UDK	 821.174-94

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950427
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000951631
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000951363
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000951340
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952010
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Kopkataloga Id: 000951356
Mēs mirklim ziedputekšņi būsim / Anita Zvaigzne, Edvīns Jansons ; redaktore, 
sastādītāja un vāka dizaina izstrādātāja Agnese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grā-
matas, 2019. — 204 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-587-14-6 (iesiets).
UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000951400
Nella no Krotes. Ragana bez diploma : romāns / Nella no Krotes ; Nataļjas Ku-
gajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; redaktore Dzintra 
Zālīte. — Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. — 240 lpp. ; 20 cm. — (Vakara romāns ; 
2019/10 (244)). — ISBN 978-9934-15-654-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Bārbala ir visparastākā meiča, kas dzimusi jauktā ģimenē un augusi rūpnīcas 
kopmītnē — vidēji glīta, vidēji izglītota, taču enerģijas un apņēmības viņai ir pārpārēm. Nonākot 
svešā ciematā, Bārbalai raganas birka ātri vien tiek piekarināta gandrīz bez iemesla… Romāns 
par notikumiem, kuros iesaistās mūsdienu Latvijas vārdā nesauktas mazpilsētas divas ģimenes, 
par īstajā brīdī nepateiktu patiesību, otra nesaklausīšanu, dusmām, tumsonību un mazlietiņ mī-
lestību.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 000952031
Pitkevica, Guna. Simts un vēl : dzejoļu izlase bērniem / sakārtotāja un redaktore 
Guna Pitkevica ; māksliniece Alise Landsberga. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 
141, [3] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — Tematiskais rādītājs: [144.] lpp. — Dzejoļu au-
tori: Leontīne Apšeniece, Aspazija, Uldis Auseklis, Jānis Baltauss, Jānis Baltvilks, 
Fricis Bārda, Māra Cielēna, Māris Čaklais, Evija Gulbe, Vija Gune, Pēteris Jurciņš, 
Anita Karlisone, Vitauts Ļūdēns, Aivars Neibarts, Jāzeps Osmanis, Vilis Plūdonis, 
Rainis, Māris Rungulis, Kārlis Skalbe, Ojārs Vācietis, Inese Zandere. — ISBN 978-
9934-0-7581-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Gaisma jau nodzēsta. Klusums. Pēkšņi no bērnistabas atskan sauciens: „Man 
uz rītdienu vajag dzejoli!”. Tikai vienu dzejoli?! Te taču ir simts un vēl! Par dabu un gadalaikiem, 
svētkiem, Latviju un valodu, ģimeni, skolu un mācīšanos, piedzīvojumiem un blēņām… Ņem un 
izvēlies! Konkrētu dzejoļu meklēšanu atvieglo sakārtojums pēc autoru uzvārdiem alfabēta secībā 
un tematiskais rādītājs.

UDK	 821.174-93-1(082)

Kopkataloga Id: 000952443
Pranka, Ingūna. Klusuma kliedziens : mistisks detektīvromāns / Ingūna Pranka ; 
Emīla Garjāņa vāka noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. — Rīga : 
Jumava, [2019]. — 189, [1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-20-364-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Stāsts par izmeklētāju Karlosu Ventliju, kuram, par spīti savām privātajām 
problēmām, nākas izmeklēt savādas slepkavības Kronsvelā, nelielā pilsētiņā, kuru 16. gadsimtā 
nodibinājis kāds bagāts, reliģisks uzņēmējs, kas vēlējies attīstīt savu utopisko ideju par vietu, kur 
cilvēki spētu eksistēt bez naudas kā apmaksas līdzekļa. Varbūt tās ir pavisam parastas slepka-
vības, bet ja nu mūžsena kara atblāzma pasaulē? Kara, kas jau gadu tūkstošiem norisinās starp 
debesīm un elli. Darbā līdzās mistiskajiem notikumiem apspēlētas arī vīrieša un sievietes sav-
starpējās attiecības, nodevības rūgtā garša.

UDK	 821.174-312.4

Kopkataloga Id: 000951362
Priede, Laura. Vienmēr atgriezties : uz patiesiem notikumiem balstīts stāsts / 
Laura Priede ; redaktores Agnese Piļāne un Iveta Reinsone. — Rīga : Ezerrozes 
grāmatas, 2019. — 215 lpp. ; 20 cm. — ISBN 9789934587078 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Cilvēki lidostās un autoostās, atskatīdamies uz tuvajiem, iekāpj. Vai viņi vēl 
satiksies? Laimas Muktupāvelas romānam „Šampinjonu derība” (2002) un Viļa Lācīša „Stroika 
ar skatu uz Londonu” (2010) piepulcējusies Lauras Priedes grāmata „Vienmēr atgriezties”. Viņas 
skatījums par latviešu viesstrādniecēm Vācijā. Par pārbaudījumiem un piedzīvojumiem, kuros 
grūtākais — „atrast to saziņas punktu”, kur sākas saruna ar cilvēku, kas dzīvo Savā Pasaulē.

UDK	 821.174-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000951356
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000951400
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952031
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952443
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000951362
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Kopkataloga Id: 000952284
Slišāns, Ontons. Vuss apleik maņ munā volūdā skaņ : dzejūli / Ontons Slišāns ; 
muokslinīcyskais nūformiejums: Domeniks Slišāns, Kate Slišāne ; dzejūļus puor-
raksteja Mārīte Slišāne, pēcvārds: Ilga Šuplinska. — Šķilbēni, Viļakas novads : Z.S. 
Jakupāni, 2018. — 247, [4] lpp. : ilustrācijas ; 22×23 cm. — Teksts latviešu un lat-
galiešu rakstu valodā. — ISBN 978-9934-8806-0-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Latgales dzejnieka, publicista, sabiedriskā darbinieka Ontona Slišāna iegul-
dījums latgaliešu valodas popularizēšanā un saglabāšanā ir nenovērtējams. Viņš bija vienīgais 
dzejnieks Latvijā, kurš rakstīja un izdeva dzejas grāmatas bērniem latgaliski. Šobrīd Ontona dar-
bus turpina gan viņa bērni, gan mazbērni. Dzejas kopkrājumā apkopotas 15 no visām 17 Ontona 
Slišāna dzejas grāmatām bērniem, māksliniecisko noformējumu veidojuši mazbērni.

UDK	 821.174’282-93-1

Kopkataloga Id: 000950011
Šmite, Astra. Latviešu literatūra pasaulē : latviešu tulkotās literatūras saraksts, 
1990-2018 / sarakstu sastādīja Astra Šmite ; redaktori: Kristaps Kuplais, Evija 
Skaistkalne ; Latvijas Nacionālā bibliotēka. — Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotē-
ka, [2019]. — 39 lpp. : kartes ; 21 cm.

A n o t ā c i j a :  Sarakstā iekļauti kā Latvijas izdevniecībās izdotie tulkojumi, tā ārzemēs 
publicētie. Tas parāda, kā mainījies un paplašinājies izdoto tulkojumu valodu klāsts. Ja pagājušā 
gadsimta izskaņā dominēja tulkojumi krievu, vācu, lietuviešu valodā un tie bija lasāmi 15 valodās, 
tad sākot ar 21. gadsimtu situācija pamazām mainās, izvirzot priekšgalā tulkojumus angļu valodā 
un tulkojumu valodām piepulcējot vēl 22 valodas. Sarakstā atrodamas ziņas par 502 latviešu li-
teratūras grāmatu tulkojumiem 37 valodās. Starp tām arī eksotiskas valodas, kā arābu, korejiešu, 
hindi, maķedoniešu un citas.

UDK	 821.174=030(01)

Kopkataloga Id: 000952565
Tilaks, Dzintars. Papus Tru : patiesos notikumos balstīts stāsts / Dzintars Ti-
laks ; autora ilustrācijas ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 79, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — ISBN 978-9934-
0-8423-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Man ir pierādījumi, pat fotogrāfijas, ka tā visa ir īstenība! Protams, ne jau 
pilnīgi viss mats matā ir bijis tā, kā aprakstīts grāmatā. Lai veidotos aizraujošs stāsts, es, būdams 
rakstnieks, iztēlojos un papildināju zināmos faktus,” saka grāmatas autors. Tas ir stāsts par kāda 
truša dzīvi un viņa neparasto piedzīvojumu. Par līdzjūtību, atbildību, par drosmi un daudz ko 
citu, kas, izrādās, piemitusi vienam neparastam trusim. Tāpēc viņš ir Papus Tru, grāmatas gal-
venais varonis.

UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 000951466
Veldze dvēselei : dzeja / Daiga Akmentiņa, Aina Dravniece, Valentīna Novika 
(Proveja), Aina Stankeviča, Iveta Štāla, Māra Timma ; sastādītāja Agnese Piļāne ; 
redaktore Iveta Reinsone. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2019. — 133, [3] lpp. ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-587-12-2 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000951452
Zaļuma, Inta. Saules pielietā dvēsele / Inta Zaļuma. — Rīga : Ezerrozes grāma-
tas, 2019. — 153, [5] lpp. : portrets ; 19 cm. — ISBN 978-9934-587-19-1 (iesiets).
UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952284
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950011
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952565
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000951466
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000951452
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Kopkataloga Id: 000950318
Zusta, Zane. aiz durvīm / Zane Zusta ; vāka dizains: Aigars Mamis ; redaktore 
Jana Boikova. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 127, [1], 93, [1] lpp. ; 21 cm. — 
Abpusēji lasāms izdevums, atsevišķas titullapas, dalīta paginācija. — ISBN 978-
9934-0-8238-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Savā jaunajā darbā „Aiz durvīm” Zane Zusta cenšas pavērt durvis uz cilvēku 
psihes noslēpumiem, lai izvestu lasītāju cauri domāšanas un rīcības labirintiem. „Aiz durvīm” ir 
emocionāls stāsts par divām sievietēm psihoterapeita kabinetā. Un par to, kas notiek, katrai esot 
savā durvju pusē. Grāmata un vēstījums būvēti tā, lai lasītājs sev uzskatāmi atklātu patiesību par 
patiesības divējādo dabu.

UDK	 821.174-34+159.922.1-055.2

821.511.141  Ungāru literatūra

Kopkataloga Id: 000951775
Lāslo, Ģurko. Doktora Fausta laimīgais gājiens pa elli: romāns / Lāslo Ģurko ; 
no ungāru valodas tulkojusi Elga Sakse ; redaktors Jānis Oga ; Māra Garjāņa di-
zains. — Rīga : Mansards, [2019]. — 397, [1] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: 
Faustus doktor boldogságos pokoljárása. — ISBN 978-9934-585-03-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Romānā autors stāstītāja pilnvaras nodevis gluži neitrālas personas — Mefis-
tofeļa — rokās. Mefistofelis Fausta lomai izraudzījies visgodīgāko idejisko komunistu Ģerģu Sa-
badošu un objektīvi pārstāsta viņa mūža gājumu un līdz ar to arī valsts likteni attiecīgajā laikpos-
mā. Jaunais Ģerģs, aizrāvies ar ideju, partijas sistēmā kāpj augstāk un augstāk. Taču tajos laikos 
tik daudzi nonāk aizdomu ēnā, un arī Ģerģam jāpārcieš smagie apvainojumi un sūrais cietumnie-
ka liktenis. Viss griežas virpulī, nāk arī reabilitācija, romāna galvenais varonis atkal visus spēkus 
veltī darbam, savai pārliecībai, kas nav zudusi. Ir arī romantiska mīlestība. Daudz jūsmas veltīts 
Balatona ezeram, kas Ģerģa dzīvei iet līdzi kopš bērna gadiem līdz pat mūža pēdējam brīdim. 
Sarežģītais 1956. gads nes Sabadošu ģimenei zaudējumu.

UDK	 821.511.141-31

821.581  Ķīniešu literatūra

Kopkataloga Id: 000951766
Lao Dzi. Dao De Džin / Lao Dzi ; no angļu valodas tulkojis Ralfs Berzinskis. — 
[Rīga] : [Ralfs Berzinskis], [2019]. — 71 lpp. ; 23 cm. — Tulkots no: Tao Te Ching. — 
ISBN 978-9934-14-082-2 (brošēts).
UDK	 821.581-1

82–93  Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Kopkataloga Id: 000951782
Kucēns : jautrs stāstiņš mazajām rociņām / no angļu valodas tulkojusi Skaidrīde 
Naumova. — Rīga : Madris, [2019]. — 8 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 13 cm. — 
ISBN 978-9984-31-292-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kucēns meklē rotaļu biedru. Pievienojies viņam un dodies burvīgā piedzīvo-
jumā. Uz grāmatas vāka kucēns kustina actiņas.

UDK	 82-93-32

Kopkataloga Id: 000951783
Lāčuks : jauks stāstiņš mazajām rociņām / no angļu valodas tulkojusi Skaidrīde 
Naumova. — Rīga : Madris, [2019]. — 8 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 13 cm. — 
ISBN 978-9984-31-280-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Lācis paņem medu no stropa, bet bites grib medu atdabūt. Uzzini, kas notiek 
šai aizraujošajā darbīgo bišu stāstiņā. Uz grāmatas vāka lāčuks kustina actiņas.

UDK	 82-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950318
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000951775
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https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000951782
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000951783
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9  ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

908  Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Kopkataloga Id: 000945821
Bulmeistare, Zane. Baznīcas gailis ir valmierietis / stāstus pierakstīja Zane Bul-
meistare. — Valmiera : Valmieras pilsētas pašvaldība, [2019]. — 109 lpp. : ilustrā-
cijas ; 28 cm. — ISBN 978-9934-8693-1-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas astoņās nodaļās — vēsture, daba, cilvēki, izglītība, kultūra, sports, 
tūrisms, uzņēmējdarbība — ir vēsturnieču Ingrīdas Zīriņas un Lienes Rokpelnes, gides un vēstu-
res skolotājas Inetas Amoliņas, stāstnieces un bibliotekāres Agitas Lapsas apkopoti stāsti par Val-
mieru. Savukārt astoņi valmierieši ieved „aizkulisēs”. Viņi stāsta par bagātībām muzeja krājumā, 
par modes tendencēm pilsētas dobēs un apstādījumos, par pasauli otrpus televīzijas kameras 
acij, par spēju palīdzēt atrast īsto profesiju, par teātra bezgalīgo aizskatuvi, par prasmi iedvesmot 
sportot, par neoficiālu amatu būt Valmieras vēstniekam un drosmi sekot sapņiem. Īpašu stāstu 
grāmatā veido fotogrāfu noķertie mirkļi, kā arī Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas au-
dzēkņu zīmētas ilustrācijas.

UDK	 908(474.364)

Kopkataloga Id: 000945148
Enzeliņš, Hermanis. Skati Valmieras pilsētas, draudzes un novada pagātnē / 
Hermanis Enzeliņš ; redaktors un priekšvārda autors Valters Grīviņš. — [Rīga] : 
Apvārsnis, [2019]. — 809 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, plāni, portreti ; 
26 cm. — „Valmiera, Valmiermuiža, Valmieras mācītājmuiža, Kauguru muiža, 
Mūrmuiža, Kokmuiža, Rubene, Ķieģeļmuiža, Vaidavas muiža, Veļķu muiža, Brie-
žu muiža, Podzēnu muiža, Mazbrenguļu muiža, Dikļu muiža, Budenbroku muiža, 
Burtnieku Jaunā muiža, Matīši, Pučurga, Bauņu muiža, Mīlītes muiža, Braslavas 
muiža, Vilzēnu muiža, Burtnieku pilsmuiža, Burtnieku mācītājmuiža, Dūres mui-
ža, Briedes muiža, Seķu muiža, Ēķina muiža, Rūtes muiža, Cālītis, Zvārte, Lutera 
muiža, Rencēnu muiža, Ķemeres muiža, Ķempēnu muiža, Šķiliņu muiža, Lizdēnu 
muiža, Sauļu muiža, Labrenču muiža, Baložu muiža, Ēveles muiža, Ķeižu muiža, 
Vecjērcēnu muiža un Jaunjērcēnu muiža”—Titullapā. — Hermaņa Enzeliņa bib-
liogrāfija: 796.-801. lpp. — ISBN 978-9934-8709-3-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Izpētot desmitiem un pat simtiem latviešu zemnieku dzimtu vēsturi, H. En-
zeliņš ir licis pamatus latviešu ģeneoloģijai. Katrā aprakstītajā pagastā, muižā, draudzē autors ir 
centies noskaidrot senākās, visilgāk savās mājās dzīvojošās dzimtas. Joprojām šie ģeneoloģis-
kie pētījumi ir neatsverams palīgs ikvienam, kura dzimtas pavedieni tinušies Valmieras un tās 
apkārtnes vēstures kamolos. Papildu vērtību atkārtotajam izdevumam piešķir Valtera Grīviņa 
apkopotie un anotētie vēsturiskie un mūsdienu attēli, kartes, dokumenti, daudzi no kuriem tiek 
publicēti pirmo reizi. Viena grāmatas nodaļa vēsta par H. Enzeliņa dzīves un darba gaitām.

UDK	 908(474.364)

Kopkataloga Id: 000951679
Pētersone, Pārsla. Kārļu muiža : laiki un likteņi / Pārsla Pētersone, Jānis Ste-
piņš ; redaktore Ieva Zarakovska ; tulkotāja angļu valodā Māra Sinka ; mākslinie-
ce Inese Hofmane ; [priekšvārds]: Dr.h.c.art. Imants Lancmanis. — [Amatas no-
vads] : Kārļamuiža, 2019. — 430, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti ; 
27 cm. — Bibliogrāfija: 425.-[428.] lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 
397.-417. lpp., vietvārdu rādītājs: 418.-[424.] lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsa-
vilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-19-762-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata vēsta par Kārļu muižas, Āraišu un Cēsu cilvēkiem trijos gadsimtos. 
Tas ir stāsts par cilvēku likteņiem, ko radījusi pašu vēlme un griba, kā arī likteņiem, kam vajadzē-
ja pakļauties lielvaru politiskajām interesēm un ekonomiskajām kataklizmām, bet visbiežāk tos 
veidoja apstākļu mijiedarbība. Vēstures izklāsts sadalīts astoņās tematiskās nodaļās. Grāmatā 
apkopoti vēstures materiāli no Latvijas, Vācijas, Lielbritānijas, Krievijas arhīviem un muzejiem. 
Orientēšanos saturā atvieglo tekstā minēto personu un vietvārdu rādītāji kur minēti ap 1260 per-
sonu un ap 490 vietvārdu. Tāpat bagātīgi piemeklētais ilustratīvais materiāls.

UDK	 908(474.365)(084)+728.83(474.365)(084)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945821
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945148
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000951679
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91  Ģeogrāfija. Zemes un atsevišķu valstu pētīšana. Ceļojumi. 
Reģionālā ģeogrāfija

Kopkataloga Id: 000950556
Vasiļevska-Stepanova, Kristīne. Anniņa un Miķelītis apceļo suitu zemi : krā-
sojamā grāmatiņa / Kristīne Vasiļevska-Stepanova, Māra Rozentāle, Juris Lips-
nis ; tulkoja [suitu izloksnē] Ilga Leimane ; zīmējumi un mākslinieciskais nofor-
mējums: Nataļja Štefaņuka. — [Alsungas novads] : Suitu kultūras mantojums, 
[2019]. — 16 nenumurētas lp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Teksts pie attēliem paralēli 
latviešu valodā un suitu izloksnē. — ISBN 978-9934-19-966-0 (brošēts).
UDK	 913(474.32)

930  Vēstures zinātne. Historiogrāfija

Kopkataloga Id: 000951648
Zemīte, Lilita. Rietumu pasaule modernajos laikos: vēstures problēmas : rak-
stu krājums / Lilita Zemīte ; zinātniskie redaktori: Dr.hist. Jānis Taurēns un Dr.
hist. Aldis Miņins ; redaktore Agita Kazakeviča ; dizains: Māris Garjānis ; priekš-
vārds: Jānis Beķeris ; pēcvārds: Jānis Taurēns. — Ķekava : Lasītava, [2019]. — 238, 
[1] lpp. ; 23 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8728-8-4 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  L. Zemītes rakstu krājums „Rietumu pasaule modernajos laikos: vēstures 
problēmas” ir vairāk kā 20 gadu darba rezultāts LU Rietumeiropas un Amerikas Jauno un jaunāko 
laiku vēstures katedrā. Rakstu krājums tapis, pētot jauno laiku vēstures starptautisko attiecību 
un militāro konfliktu aspektus, ASV vēstures problēmas, kā arī Rietumeiropas iekšpolitiskās un 
sociālās vēstures aspektus. Laikā, kad visu planētu pārpludina mērķtiecīgi izplatītas šaubas par 
Rietumu pasaules vērtībām, civilizācijas un dzīvesveida dzīvotspēju, ir svarīgi atkal un atkal atgā-
dināt par tās skaistumu, krāsainību un bezgala interesanto vēsturi.

UDK	 930

930.85  Civilizācijas vēsture. Kultūras vēsture

Kopkataloga Id: 000949821
Mōras Zeme : kulturvēsturiski un religiski izgleitojūši roksti, 2001-2004 / redak-
tore Valentīna Unda ; grāmatas dizains: Stella Elksne. — Rēzekne : Latgolas Kul-
turas centra izdevnīceiba, 2019.

II [2]. — 405 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — Teksts latgaliešu rakstu 
valodā. — ISBN 978-9984-29-327-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Latgaliešu rakstu valodā izdotais kultūrvēsturiski un reliģiski izglītojošo rak-
stu krājums „Mōras Zeme” (II daļa) aptver no 2001. līdz 2004. gadam laikraksta „Rēzeknes Vēstis” 
pielikumā „Mōras Zeme” publicētos rakstus.

UDK	 930.85(474.38)(082)+272(474.38)(082)+316.7(474.38)(082)+821.174’282

94  Vispārīgā vēsture

Kopkataloga Id: 000950725
Baltijas ceļš 30 / bukleta veidotāji: Sarmīte Ēlerte, Dainis Īvāns, Anna Zeibārte, 
Līga Gaisa, Inga Bika ; dizains: Ervīns Elliņš. — [Rīga] : Kultūras ministrijas Lat-
vijas valsts simtgades birojs, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (36 lp., PDF) : faksimili, 
ilustrācijas, kartes ; 6,60 MB. — Bibliogrāfija: 35. lp. — ISBN 978-9934-8010-9-9 
(PDF).
UDK	 94(474)”1989”

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950556
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000951648
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949821
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950725
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Kopkataloga Id: 000945961
Baltijas ceļš 30 / bukleta veidotāji: Sarmīte Ēlerte, Dainis Īvāns, Anna Zeibār-
te, Līga Gaisa, Inga Bika ; dizains: Ervīns Elliņš. — [Rīga] : Kultūras ministrijas 
Latvijas valsts simtgades birojs, 2019. — 70 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes ; 
17×23 cm. — Bibliogrāfija: 69. lpp. — ISBN 978-9934-8010-8-2 (brošēts).
UDK	 94(474)”1989”

Kopkataloga Id: 000951616
Filipss, Toms. Cilvēki: kā mēs visu s*bojājām : ekskurss vēsturē / Toms Filipss ; 
no angļu valodas tulkojusi Santa Brauča ; redaktore Jana Boikova. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, [2019]. — 250, [1] lpp. ; 22 cm. — Nosaukumā angļu (f*cked) un latviešu 
valodā (s*bojājām) burts aizklāts ar izplūdušu tintes traipu. — Oriģinālnosau-
kums: Humans: a Brief History of How We F*cked It All Up. — ISBN 978-9934-0-
8302-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Aizraujošs ekskurss radošāko un katastrofālāko cilvēces kļūdu vēsturē. Mēs, 
cilvēki, pa šo zemi staigājam jau 70 tūkstošus gadu un esam sasnieguši augstu attīstības līmeni. 
Un laiku pa laikam mums izdodas daudz ko pamatīgi salaist dēlī. Tik smieklīgi cilvēces vēsturi vēl 
neviens nebija izstāstījis. Toms Filipss apraksta cilvēces oriģinālākos maldus ceļā uz nākotni — 
no pirmā primāta, kas, neveiksmīgi nokrītot no koka, salauza sprandu, līdz pat tam, kurš valda 
Baltajā namā. Visai droši var apgalvot, ka mēs kā suga, laikam ritot, prātā īsti neesam ņēmušies. 
Tāpēc nākamreiz, kad domāsiet, ka esat visu sabojājis, šī grāmata atgādinās: varēja būt vēl ļau-
nāk…

UDK	 94(100)+316

Kopkataloga Id: 000949788
Tāvu zemes kalendars : kulturvēsturiska un literara godagrōmota / sastōdeitōji 
un redaktori: J. Eļksnis, V. Unda ; astronomiskās ziņas kalendārijā: Ilgonis Vilks ; 
vāku dizains: Stella Elksne. — Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 
2019.

2020, 30. (81.) goda gōjums. — 302, [2] lpp. : ilustrācijas, plāns, portreti ; 
20 cm. — Autori: Ludvigs Adamovičs, Lidija Agloniete, Pīters Akuls, Kon-
stance Benislavska, Eduards Berklavs, Jōņs Būmanis, Albīna Dundure, Juze-
fa Dyura, Ontons Dzeņs, Andris Eriņš, Romualds Gadzāns, Andris Gribuška, 
Valentins Edmunds Klešniks, Elīna Kolesnikova, Raimonds Krasinskis, Anita 
Krūmiņa-Štikāne, Anna Kurme, Marija Labanovska, Rūdolfs Linužs, Vladis-
lavs Malahovskis, Olga Pekša, Josifs Ročko, Elga Skrebele, Jōņs Svenčs, Zigurds 
Sviķis, Jūlijs Trōps, Veneranda Trumekalne, Pīters Turkopuls, Juris Urtāns, 
Helēna Vasiļjeva, Ieva Zuicena. — Daiļliteratūras autori: Agloniete, Lidija Ag-
loniete, Maruta Avramčenko, Ilze Keiša, Konstantins Koguts, Rūdolfs Linužs, 
Pīters Meikstums, Leonards Rakickis, Romons Spaitāns, Jūlijs Trōps, Ernests 
Vilcāns, Magdalena Vjatere, Voldemārs Voguls, Imants Zeltiņš. — Rēzek-
nes-Aglyunas diecezes goreidznīku sarokstu sastōdējis Raimonds Krasins-
kis: 290.-300. lpp. — „ISSN 1407-2068”—Uz 1. vāka. — Bibliogrāfija zemsvīt-
ras piezīmēs. — Teksts latgaliešu rakstu valodā. — ISBN 978-9984-29-328-8 
(brošēts).

UDK	 94(474.38)(058)+930.85(474.38)(058)+272(059)

Kopkataloga Id: 000950557
The Baltic  Way 30 / contributors and editors: Sarmīte Ēlerte, Dainis Īvāns, 
Anna Zeibārte, Līga Gaisa, Inga Bika ; translator: Brigita Stroda ; design: Ervīna 
Elliņš. — [Rīga] : Ministry of Culture Republic of Latvia Office Latvia 100, 2019. — 
70 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes ; 17×23 cm. — Bibliogrāfija: 69. lpp. — Oriģi-
nālnosaukums: Baltijas ceļš 30. — ISBN 978-9934-8863-0-0 (brošēts).
UDK	 94(474)”1989”

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945961
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000951616
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949788
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950557


Latvijas jaunākās grāmatas 2019 Nr. 20, 16.–31. oktobris

45

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas institūts
Mūkusalas ielā 3, Rīgā, LV-1423

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

Kopkataloga Id: 000952575
Вторая мировая война и страны Балтии. 1939-1945 : 3-я и 4-я международ-
ные научные конференции, Рига, МКДЦ „Дом Москвы”, 10-11 декабря 2015 
года и 28-29 июня 2016 года / составитель и ответственный редактор Гу-
щин В.И. ; Балтийский центр исторических и социально-политических ис-
следований. Департамент внешнеэкономических и международных связей 
Правительства Москвы. — Рига : Балтийский центр исторических и соци-
ально-политических исследований, 2019. — 336 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — 
Autori: Малнач Александр Дмитриевич, Гущин Виктор Иванович, Зейбертс 
Илгартс, Богов Владимир Алексеевич, Гурин Александр Григорьевич u.c. — 
Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9934-8540-4-0 (iesiets).
UDK	 94(474)”1939/1945”(062)

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=000952575
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