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0  VISPĀRĪGĀ NODAĻA

Kopkataloga Id: 000953106
Ģimenes Gadagrāmata / teksta sastādītāja Kristīna Blaua ; atbildīgā redaktore 
Liene Soboļeva ; literārā redaktore Sandra Skuja ; grafiskais noformējums: Ingus 
Feldmanis. — Rīga : Jumava, 2019.

2020. — 415 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — (Reader’s Digest). — ISBN 978-9934-
572-42-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Gadagrāmata ir aicinājums veltīt kaut nedaudz laika, lai pamanītu un izbau-
dītu dabas un laika ritējumu, apstātos un pierakstītu kādu sadzirdētu vai izlolotu atziņu. Pamē-
ģiniet — gadu noslēdzot, būs interesanti pašķirstīt gadagrāmatu, lai atsauktu atmiņā svarīgākos 
un skaistākos mirkļus. Tajā ir vēl kāds noslēpums, uz kuru vienā balsī mudina visi labāka dzīves-
veida padomdevēji: apstājies, ieskaties sevī, koncentrējies un tad dodies tālāk lielajā skrējienā!

UDK	 (058)(474.3)+0(059)

Kopkataloga Id: 000952700
Latvijas Avīzes Gadagrāmata. — Rīga : Latvijas Mediji, 2019.

2020. — 192 lpp. : faksimili, ilustrācijas, plāns, portreti, tabulas ; 20 cm. — 
Rakstu autori: Vivanta Volkova, Andris Tiļļa, Andris Ģērmanis, Andžils Re-
mess, Inese Dreimane, Voldemārs Hermanis, Viesturs Vecgrāvis, Viesturs 
Sprūde, Sandra Dieziņa, Līgija Ciekure, Zigmunds Bekmanis, Andrejs Svilāns, 
Kosima Bellersena-Kvirīni, Aija Geida, Ivards Gudrais. — Teksts latviešu valo-
dā, viens raksts tulkots no vācu valodas. — ISBN 978-9934-15-647-2 (brošēts).

UDK	 (058)(474.3)+0(059)

004  Datorzinātne un datortehnoloģija. Skaitļošana.  
Datu apstrāde

Kopkataloga Id: 000953148
Liukasa, Linda. Sveika, Rūbij! / Linda Liukasa, teksts un ilustrācijas ; redaktori: 
Linda Vītuma un Ance Kancere ; literārā redaktore Oļesja Burkevica ; no angļu 
valodas tulkojusi Aija Biezaite. — [Jaunsvirlauka, Jelgavas novads] : Droši un 
koši, [2019]. 

Robots iet skolā. — 96 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Oriģinālnosaukums: Hello 
Ruby: Robot’s First Day of School. — ISBN 978-9934-8565-8-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata par mākslīgo intelektu, jo pasaulē, kas kļūst aizvien tehniskāka, ik-
vienam vajadzētu gūt zināmu izpratni par to, kā datori mācās, kādiem uzdevumiem izmantojams 
mākslīgais intelekts un kādi ētiski izaicinājumi ar to ir saistīti. Šī grāmata vēsta par vienu no 
mākslīgā intelekta jomām, par mašīnmācīšanos. Grāmatas pirmā daļā ir aizraujošs stāsts par to, 
kā Robotam veicas skolā, bet otrā daļā ir jautri uzdevumi, kuri palīdz izprast mākslīgā intelekta 
būtību.

UDK	 004.8(02.053.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953106
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952700
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953148
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Kopkataloga Id: 000952701
Minecraft kartes : pētnieka ceļvedis „Minecraft” pasaulē / sarakstījusi Stefānija 
Miltone ; Mahendras Singha ilustrācijas ; tulkojusi Dace Andžāne ; redaktore An-
tra Jansone ; Mojang. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. — 77 lpp. : ilustrācijas ; 
31 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Minecraft Maps. — 
ISBN 978-9934-16-700-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Izpēti „Minecraft” noslēpumaino pasauli skaistās pētnieka mūža garumā zī-
mētās dažādu apvidu kartēs. Esi gatavs varenam piedzīvojumam?

UDK	 004.9:794(035)

Kopkataloga Id: 000952704
Minecraft / sarakstījusi Stefānija Miltone ; Raiena Mārša ilustrācijas ; tulkojusi 
Diāna Alksne ; redaktore Antra Jansone ; Mojang. — Rīga : Egmont Publishing, 
[2019].

Okeānu ceļvedis. — 79 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Tulkots no angļu valo-
das. — Oriģinālnosaukums: Minecraft. Guide to Ocean Survival. — ISBN 978-
9934-16-701-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Minecraft” okeānos var atrast dažnedažādus krāsainus brīnumus un retus 
dārgumus, taču izdzīvot šajā krāšņajā, bet bīstamajā vidē nebūt nav viegli. Oficiālais „Okeānu 
ceļvedis” palīdzēs uzzināt, kā elpot zem ūdens, kā atrast dažādus vērtīgus labumus, kā pieveikt 
sargus un citus dzelmes briesmoņus. Šajā izsmeļošajā rokasgrāmatā iekļauti arī labākie „Mojang” 
ekspertu ieteikumi, kā arī dažādi interesanti fakti.

UDK	 004.9:794(035)

Kopkataloga Id: 000953150
Siņica-Siņavskis, Juris. Approaches to an Equivalent Reduction of Multidimen-
sioanal Image Spectral Bands for Object Classification : summary of doctoral the-
sis submitted for the doctoral degree in computer science, subfield of signal pro-
cessing / Juris Siņica-Siņavskis ; supervisor Dr.sc.comp. Ints Mednieks ; referees: 
Dr.sc.comp. Guntis Arnicāns, Dr.sc.ing. Olev Märtens, Dr.sc.ing. Katrina Boločko ; 
University of Latvia. Faculty of Computing. — Riga : University of Latvia, 2019. — 
54 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 47.-54. lpp. — ISBN 978-9934-18-474-
1 (brošēts).
UDK	 004.932(043)

Kopkataloga Id: 000953141
Siņica-Siņavskis, Juris. Multidimensionālu attēlu spektrālo joslu ekvivalentas 
redukcijas pieejas objektu klasifikācijai : promocijas darba kopsavilkums dok-
tora grāda iegūšanai datorzinātnes nozarē, apakšnozare: signālu diskrētā ap-
strāde / Juris Siņica-Siņavskis ; darba zinātniskais vadītājs Dr.sc.comp. Ints Med-
nieks ; darba recenzenti: Dr.sc.comp. Guntis Arnicāns, Dr.sc.ing. Olevs Martens, 
Dr.sc.ing. Katrina Boločko ; Latvijas Universitāte. Datorikas fakultāte. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2019. — 55 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 21 cm. — Biblio-
grāfija: 49.-54. lpp. — ISBN 978-9934-18-473-4 (brošēts).
UDK	 004.932(043)

Kopkataloga Id: 000953155
Siņica-Siņavskis, Juris. Multidimensionālu attēlu spektrālo joslu ekvivalentas 
redukcijas pieejas objektu klasifikācijai : promocijas darbs, zinātnes nozare: 
datorzinātne, zinātnes apakšnozare: signālu diskrētā apstrāde / Juris Siņica-Si-
ņavskis ; promocijas darba vadītājs Dr.sc.comp. Ints Mednieks ; Latvijas Univer-
sitāte. Datorikas fakultāte. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2019. — 129 lp. : 
diagrammas, ilustrācijas ; 31 cm + pielikums (1 sējums un CD). — Bibliogrāfija: 
95.-103. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK	 004.932(043)+004.932(043.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952701
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952704
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953150
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953141
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953155
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02  Bibliotēku zinātnes. Bibliotēku darbs

Kopkataloga Id: 000949567
Neredzamā bibliotēka (2019-2020 : Rīga, Latvija). Neredzamā bibliotē-
ka : Latvijas Nacionālās bibliotēkas simtgades izstāde „Neredzama bibliotēka”, 
29.08.2019.-01.03.2020. / teksts: Kristīne Zaļuma, Pauls Bankovskis, Inga Surgun-
te ; dizains: Dace Džeriņa, Una Grants ; literārā redaktore Jolanta Treile ; Latvijas 
Nacionālā bibliotēka. — [Rīga] : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2019. — 38 lpp. : 
faksimili, ilustrācijas, plāns ; 21 cm + 3 pielikumi (3 atsevišķas, salocītas lp.). — 
Pielikumā: karte ar „Neredzamās bibliotēkas” sākotnējām mītnes vietām, darba 
lapa (karte) pamatskolām un darba lapa (grāmatiņa) sākumskolai. — ISBN 978-
9984-850-73-3 (brošēts).
UDK	 027(474.3)(083.824)+027.54(474.3)(083.824)

Kopkataloga Id: 000952943
Neredzamā bibliotēka (2019-2020 : Rīga, Latvija). Neredzamā bibliotēka : Na-
tional Library of Latvia Centenary Exhibition „Invisible Libraries” : 29.08.2019.-
01.03.2020. / text: Kristīne Zaļuma, Pauls Bankovskis, Inga Surgunte ; design: 
Dace Džeriņa, Una Grants ; editor Jolanta Treile ; English translation: Juris Beņ-
ķis ; National Library of Latvia. — [Rīga] : National Library of Latvia, [2019]. — 
30 lpp. : faksimili, ilustrācijas, plāns ; 21 cm. — Tulkots no latviešu valodas. — 
ISBN 978-9984-850-74-0 (brošēts).
UDK	 027(474.3)(083.824)+027.54(474.3)(083.824)

Kopkataloga Id: 000949589
Zaļuma, Kristīne. Neredzamā bibliotēka : Latvijas Nacionālās bibliotēkas 14 vēs-
turiskās kolekcijas / Kristīne Zaļuma ; priekšvārds: Andris Vilks ; māksliniece 
Tatjana Raičiņeca ; foto: Madara Gritāne ; zinātniskais redaktors Dr.philol. Pauls 
Daija ; literārā redaktore Ieva Jansone ; tulkotājs angļu valodā Juris Beņķis ; tul-
kotāja vācu valodā Maija Levāne ; Latvijas Nacionālā bibliotēka. — Rīga : Latvi-
jas Nacionālā bibliotēka, 2019. — 255 lpp. : faksimili, fotogrāfijas, plāni, portreti ; 
24 cm. — Ietver bibliogrāfiju, personu rādītāju: 234.-243. lpp., vietu rādītāju un 
iestāžu un organizāciju rādītāju. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu 
un vācu valodā. — ISBN 978-9984-850-75-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Daudzu grāmatu ceļš līdz Nacionālās bibliotēkas krājumiem nav bijis vien-
kāršs. Tām paaudžu paaudzēs ir mainījušies saimnieki, tās ir pārcietušas politisko varu pārejas 
un revolūcijas, reizēm par mata tiesu izvairījušās no bojāejas. Taču galvenie priekšnoteikumi to 
izdzīvošanai ir bijuši cilvēki, kuriem tās bijušas svarīgas. Un tieši tāpēc šis nav stāsts tikai par 
grāmatām, bet arī par cilvēkiem. „Neredzamā bibliotēka” ļauj ielūkoties LNB krājuma attīstības 
sākumposmā, kad tās pamatu veidoja kādreizējo privāto un sabiedrisko bibliotēku krājumi.

UDK	 027(474.3)(083.824)

087.5  Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 000953953
Barbie : lielā krāsojamā un uzdevumu grāmata / tulkojusi Anna Bērziņa ; redak-
tore Linda Kalna. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. — 40 nenumurētas lpp. : 
pārsvarā ilustrācijas ; 30 cm. — (Barbie). — „Sapņo! Tici! Sasniedz!”—Uz vāka. — 
Tulkots no angļu valodas. — ISBN 978-9934-16-758-4 (brošēts).
UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949567
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952943
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949589
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953953
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Kopkataloga Id: 000953949
Draudzīgie kucēni : jautrās krāsas / Disney. — Rīga : Egmont Publishing, 
[2019]. — 16 nenumurētas lp. : pārsvarā ilustrācijas ; 30 cm. — (Disney junior). — 
Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Puppy Dog Pals Coloring 
Book. — ISBN 978-9934-16-762-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Iepazīsties ar Bingo un Rolliju — pasaulē ņiprākajiem kucēniem, kuri ik pa 
laikam dodas veikt neparastus uzdevumus! Liec lietā iztēli un krāsas, un lai šajā grāmatā atdzī-
vojas ik lappuse!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000953956
Hot Wheels / tulkojis Mārtiņš Karelis ; redaktore Linda Kalna. — Rīga : Egmont 
Publishing, [2019]. 

Trauksimies trasē : krāsojamā un uzdevumu grāmata. — 40 nenumurētas 
lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. — 
Oriģinālnosaukums: Hot Wheels. — ISBN 978-9934-16-763-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ņem savus košākos zīmuļus un izkrāso aizraujošo „Hot Wheels” pasauli! Va-
rēsi līkumot pa bīstamiem labirintiem, savienot punktus, lai atklātu apslēptus attēlus, meklēt 
auto detaļu nosaukumus un darīt vēl daudz ko citu!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000953945
Ledus sirds II : uzdevumu grāmata / tulkojis Valērijs Černejs ; redaktore Linda 
Kalna ; Disney. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. — 22, [2] lpp., 2 nenumurētas 
lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosau-
kums: Frozen II Activity Book. — ISBN 978-9934-16-735-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Dodies burvestību pilnā ceļojumā kopā ar iemīļotajiem varoņiem — Elzu, 
Annu, Olafu, Kristofu un Svenu. Krāso un liec lietā uzlīmes, lai atrisinātu uzdevumus. Arendelas 
noslēpumu izdibināšana sagādās daudz prieka mirkļu!

UDK	 087.5+791-57

Kopkataloga Id: 000952749
Maša un Lācis : aizraujoši uzdevumi / idejas un tēlu autors O. Kuzovkovs ; galve-
nais mākslinieks I. Trusovs ; ilustrētāji: M. Šantiko, N. Zalomajeva ; tulkojusi Anna 
Bērziņa ; redaktore Linda Kalna. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. — 16 lpp., 
1 nenumurēta lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: Маша и 
Медведь. — ISBN 978-9934-16-721-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Maša un Lācis laipni aicina tevi pievienoties jautrām izklaidēm. Varēsi meklēt 
ceļu cauri labirintiem, risināt mīklas un rotaļāties ar uzlīmēm. Šai grāmatā ikviens atradīs sev 
prieku!

UDK	 087.5+791-57

Kopkataloga Id: 000953939
Minnie / Disney. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. 

Pušķi un krāsas. — 16 nenumurētas lpp. : pārsvarā ilustrācijas ; 30 cm. — (Dis-
ney Junior). — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Minnie Colo-
ring Book. — ISBN 978-9934-16-761-4 (brošēts).

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953949
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953956
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953945
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952749
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953939
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Kopkataloga Id: 000952736
PJ Masks / tulkojis Mārtiņš Karelis. — Rīga : Egmont Publishing, [2019].

Svētki jau klāt! : krāsojamā un uzdevumu grāmata. — 48 lpp., 1 nenumurēta 
lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 28 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālno-
saukums: PJ Masks. — ISBN 978-9934-16-690-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Varoņi maskās sauc: „Svētki jau klāt!”. Izgrezno viņu štābu, lai radītu brī-
nišķīgu noskaņu, atrodi katram ļaundarim paredzēto dāvanu zeķi un risini citus interesantus 
uzdevumus un rotā lappuses ar košām uzlīmēm kopā ar iemīļotajiem tēliem!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000952777
Ripulīši lipulīši / [Ilona Bumblauskienė-Bakšė] ; [ilustratore Jurgita Juškaitė-Ja-
kaitienė]. — Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. 

Mēs arī gribam! : iepazīsti krāsas. — 16 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. 
uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no lietuviešu valodas. — Oriģināl-
nosaukums: Rutuliukai lipdukai. Ir mes norim!. — ISBN 978-9934-15-671-7 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pārvērt krāsu mācīšanos piedzīvojumā! Vai esat pamanījuši, ka bērniem pa-
tīk visu darīt kopā ar pieaugušajiem: braukt, izklaidēties, draiskoties? Galvenais — būt kopā. To 
pašu dara pieci krāsaini ripulīši šajā grāmatiņā. Kopā ar viņiem mazulis piedzīvos līksmus noti-
kumus, jautrus brīžus un reizē iemācīsies pazīt krāsas, vingrināt pirkstiņus, līmēt uzlīmes.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000952784
Ripulīši lipulīši / [Ilona Bumblauskienė-Bakšė] ; [ilustratore Jurgita Juškaitė-Ja-
kaitienė]. — Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. 

Mēs arī protam! : iepazīsti krāsas. — 16 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. 
uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no lietuviešu valodas. — Oriģināl-
nosaukums: Rutuliukai lipdukai. Ir mes mokam!. — ISBN 978-9934-15-673-1 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pārvērt krāsu mācīšanos rotaļā! Pieci krāsaini ripulīši blēņojas. Lai nu ko, bet 
draiskoties ar draugiem tie patiešām prot! Kopā ar zvēriņiem mazais lasītājs jautri pavadīs laiku 
un mācīsies pazīt krāsas, vingrināt pirkstiņus, līmēt uzlīmes.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000952785
Ripulīši lipulīši / [Ilona Bumblauskienė-Bakšė] ; [ilustratore Jurgita Juškaitė-Ja-
kaitienė]. — Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. 

Mēs arī varam! : iepazīsti krāsas. — 16 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. 
uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no lietuviešu valodas. — Oriģināl-
nosaukums: Rutuliukai lipdukai. Ir mes galime!. — ISBN 978-9934-15-672-4 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pārvērt krāsu mācīšanos svētkos! Pieci krāsaini ripulīši steidzas palīgā. Vi-
siem ir jautri, kad jārīko lieli svētki. Kopā ar šiem draugiem mazulis priecīgi pavadīs laiku un, 
grāmatiņu šķirstīdams, iemācīsies pazīt krāsas, vingrināt pirkstiņus, līmēt uzlīmes.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000952789
Ripulīši lipulīši / [Ilona Bumblauskienė-Bakšė] ; [ilustratore Jurgita Juškaitė-Ja-
kaitienė]. — Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. 

Mums arī vajag! : iepazīsti krāsas. — 16 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. 
uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no lietuviešu valodas. — Oriģināl-
nosaukums: Rutuliukai lipdukai. Ir mums reikia!. — ISBN 978-9934-15-670-0 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pārvērt krāsu mācīšanos rotaļā! Pat bērnu niķus iepirkšanās laikā var pār-
vērst par jautru mācīšanos. Pieci krāsaini ripulīši iegriezās veikalā un gribēja visu to pašu, ko tur 
pirka mīlīgie zvēriņi. Kamēr jūs iepirksieties, mazulis priecīgi pavadīs laiku ar šo grāmatiņu un 
iemācīsies pazīt krāsas, vingrināt pirkstiņus, līmēt uzlīmes.

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952736
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952777
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952784
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952785
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952789
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1  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

13  Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves metafizika. Ezotērika

Kopkataloga Id: 000952710
Dzīvesziņas gadagrāmata / sastādītāji: Aija Austruma, Miks Viesturs Austrums, 
Iveta Eglīte, Laura Grīnvalde ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; vāka dizains: 
Aija Austruma. — Rīga : Latvijas Mediji, 2019.

2020. — 191 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — Autori: Laura Grīnvalde, Bai-
ba Ralle, Aija Stabiņa, Ilmārs Briedis, Anna Mellupe, Kristīne Vallere, Marija 
Blūma-Kauliņa, Dārta Tērauds, Aija Austruma, Lita Brambate, Ivita Pičukane, 
Alīna Voronova, Līga Krēmane, Santa Pīlāce, Gunta Dauģe, Helga Eglīte, Leida 
Tīlika, Miks Viesturs Austrums, Māris Pelēkais. — ISBN 978-9934-15-648-9 
(brošēts).

UDK	 133(059)+615.89(059)

Kopkataloga Id: 000952724
Ezoterikas un garīguma gadagrāmata / sastādītāja, priekšvārda autore Līga Zī-
tara ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile. — Rīga : Latvijas Mediji, 2019.

2020. — 190 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, portreti ; 20 cm. — Autori: 
Līga Zītara, Ināra Kupica, Velta Golubina, Benedikta Mežale, Leida Tīlika, Vija 
Granta, Ieva Kornača, Romāns Ļasmanovičs, Brigita Ektermane, Jānis Arvīds 
Plaudis, Ludmila Kartunova, Gunta Olita Granda, Marija Blūma-Kauliņa. — 
ISBN 978-9934-15-674-8 (brošēts).

UDK	 133(058)+615.89(058)

159.9  Psiholoģija

Kopkataloga Id: 000952640
Beresņeva, Anna. Māmiņ, nekliedz uz mani! : audzināšana bez sodiem, klie-
dzieniem un histērijas / Anna Beresņeva ; no krievu valodas tulkojusi Kristīne 
Diga ; mākslinieks Uldis Baltutis. — Rīga : Avots, [2019]. — 244 lpp. : ilustrācijas, 
tabula ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: „Мама, хватит орать!”. Воспитание без 
наказаний, криков и истерик. — ISBN 978-9934-534-96-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā stāstīts, kā veidot ģimeni, kurā vecāki iztiek bez balss pacelšanas, 
bērns nav kaprīzs un histērisks. Autore analizē noteiktas likumsakarības audzināšanas jautāju-
mos. Darbam ir praktisks, lietišķs raksturs, tajā aplūkotas situācijas, kādas atgadījušās un kurās 
nonākušas daudzas mātes.

UDK	 159.9-055

Kopkataloga Id: 000953875
Duhigs, Čārlzs. Ieraduma spēks : kāpēc dzīvē un biznesā mēs darām to, ko da-
rām, un kā to mainīt / Čārlzs Duhigs ; tulkojums latviešu valodā: Jānis Barons ; 
redaktore Kristīne Kupce. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 447 lpp. : ilustrācijas ; 
20 cm. — Bibliogrāfija piezīmēs: 367.-445. lpp. — Tulkots no angļu valodas. — 
Oriģinālnosaukums: The Power of Habit. — ISBN 978-9934-0-8535-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Laboratorijā ienāk jauna sieviete. Pēdējā laikā viņa ir radikāli mainījusies — 
atmetusi smēķēšanu, noskrējusi maratonu un ieguvusi paaugstinājumu darbā. No izmisušas, 
bēdu sagrauztas būtnes viņa ir pārtapusi par sevi pārliecinātā sievietē. Kā tas iespējams? Mūsu 
ikdienu ietekmē simtiem ieradumu — tie nosaka, kā mēs ģērbjamies, kā sarunājamies, ko ēdam, 
kā kārtojam darījumus, vai pēc darba izvēlamies sportot vai iedzert kādu glāzīti. Ieradumi ietek-
mē gan atsevišķu cilvēku, gan uzņēmumu un sabiedrības dzīvi — un ne vienmēr šī ietekme ir 
pozitīva. Dažkārt jājautā: vai mēs kontrolējam savus ieradumus vai arī tie kontrolē mūs?

UDK	 159.947.5+316.628+159.923.2

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952710
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952724
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952640
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953875
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Kopkataloga Id: 000953062
Pārkins, Džons. Atbilde ir: pied**zt! / Džons Pārkins, Gaja Polini ; no angļu va-
lodas tulkojusi Meldra Āboliņa ; redaktore Jana Boikova. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2019]. — 227, [13] lpp. : ilustrācijas ; 16×16 cm. — Oriģinālnosaukums: F**k It Is 
the Answer. — ISBN 978-9934-0-8310-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Uzdod jautājumu, noformulējot tā, lai uz to var atbildēt ar jā vai nē, uzšķir 
lappusi un piedzīvo maģiju. Jautājumi ir visiem. Un „F**k It” grāmatas ir atbildējušas simtiem 
tūkstošiem cilvēku visā pasaulē. Grāmata katru dienu palīdz rast atbildes uz reālās dzīves uzdota-
jiem jautājumiem, pamatojoties uz trīs pamatprincipiem: ļaušanās, neraizēšanās un uzticēšanās 
sev.

UDK	 159.923.2+133

Kopkataloga Id: 000953420
Sudraba, Velga. Grupu psiholoģiskā konsultēšana un psihoterapija / Velga Sud-
raba, Kristīne Mārtinsone ; recenzenti: Dainis Balodis, Juris Dragūns, Maija Za-
križevska ; literārā redaktore Inga Lievīte ; vāka dizains: Modris Brasliņš ; priekš-
vārds: Inga Millere ; Rīgas Stradiņa universitāte. — 2. izdevums. — Rīga : Rīgas 
Stradiņa universitāte, 2019. — 183 lpp. : diagramma, portreti, shēmas, tabulas ; 
25 cm. — Īsas ziņas par autorēm: 183. lpp. — Bibliogrāfija: 161.-171. lpp. — Teksts 
latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-563-50-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā sniegts plašāks ieskats kopvadības jautājumā, aprakstīti grupas te-
rapeitiskie un antiterapeitiskie spēki, kas būtiski ietekmē grupas dinamiku, un atspoguļoti notei-
cošie grupas darba novērtējuma faktori. Grāmatā ir parādīts grupu psiholoģiskās konsultēšanas 
un psihoterapijas daudzveidīgais potenciāls un pieejas, akcentējot ar grupām strādājošo profe-
sionāļu darbību.

UDK	 159.98-048.88+615.851.6

Kopkataloga Id: 000952638
Šarma, Robins. Klubs „Plkst. 5 no rīta” : izmanto rītu, pilnveido savu dzīvi / Ro-
bins Šarma ; no angļu valodas tulkojusi Vineta Laudurga ; redaktore Ilze Čer-
ņevska. — Rīga : Avots, [2019]. — 437 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Oriģinālnosau-
kums: The 5 am Club. — ISBN 978-9934-534-98-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata balstās uz koncepciju un metodi, kuru autors veiksmīgi mācījis 
jau vairāk nekā divdesmit gadus. Tā balstīta uz krasi atšķirīgu rīta rutīnu un ir palīdzējusi viņa 
klientiem paaugstināt produktivitāti, sasniegt vislabāko veselības stāvokli un nostiprināt rāmu 
attieksmi šajā sarežģītības laikmetā. Grāmatas varoņi — grūtībās nonākusi uzņēmēja un necils 
mākslinieks — emocionāla ceļojuma laikā gūst atziņu, ka viss, ar ko sastopamies dzīves laikā, 
patiesībā ir fantastisks plāns, kura nolūks ir padziļināt saprašanos pašiem ar sevi, lai kļūtu izcili 
it visā, ko dzīve piedāvā.

UDK	 159.923.2

Kopkataloga Id: 000953541
Volfs, Entonijs. Es klausītu savus vecākus, ja viņi aizvērtos : ko teikt un ko ne-
teikt bērniem pusaudža vecumā / Entonijs Volfs ; no angļu valodas tulkojusi Sin-
tija Zariņa ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore Elīna Vanaga. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2019]. — 351, [1] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: I’d listen to my parents 
if they’d just shut up. — ISBN 978-9934-0-8526-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā saistošā veidā izskaidrots, kādi ir 21. gadsimta pusaudži un kādi 
noteikumi jāievēro viņu audzināšanā. Īpaši noderīgi vecākiem ir grāmatā sniegtie padomi, kā tikt 
galā ar pusaudžiem sarežģītās situācijās (noraidoša attieksme pret skolu un mācībām, vecāku ig-
norēšana, atkarība no modernajām tehnoloģijām, sekss, narkotikas, alkohols), ko viņiem atbildēt 
un kādas frāzes nelietot nekādā gadījumā. Iespējamās konfliktsituācijas ilustrētas ar atraktīviem 
dialogiem un piemēriem no reālās dzīves.

UDK	 159.922.8

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953062
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953420
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952638
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953541
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2  RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 000952671
Feldmane, Astra. Aizlūgumi par mirušajiem / krājumu sastādīja Astra Feldmane 
un Aija Balode ; teoloģiskais konsultants, ievadvārdi: Andris Kravalis ; mākslinie-
ce Laura Feldberga. — Rīga : KALA Raksti, [2019]. — 92, [3] lpp. ; 15 cm. — Vāka 
noformējumam izmantots Džemmas Skulmes akvarelis „Pieta” (1968). — ISBN 
978-9984-871-81-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Krājumā iekļautas Romas katoļu Baznīcas lūgšanas: „Kunga eņģelis” (Ange-
lus Domini), litānija par mirušajiem, Mirušo ofīcijs (Stundu liturģijas paveids, kas radies ap 800. 
gadu), novenna par mirušajiem un lūgšanas kapusvētkos un Mirušo piemiņas dienā.

UDK	 272-534.3

Kopkataloga Id: 000953409
Jaunā derība / Latvijas Bībeles biedrība. — Rīga : Latvijas Bībeles biedrība, 
[2019]. — 323, [1] lpp. ; 18 cm. — Oriģinālnosaukums: Bībele. Jaunā Derība. — 
ISBN 978-9984-834-93-1 (brošēts).
UDK	 27-246

Kopkataloga Id: 000950908
Reliģiski-filozofiski raksti / galvenā redaktore Solveiga Krūmiņa-Koņkova ; re-
daktore Laine Kristberga ; literārā redaktore Arta Jāne ; zinātniskās redakcijas 
kolēģija: Dr.phil. Ella Buceniece, Dr.phil. Solveiga Krūmiņa-Koņkova, Dr.habil.phil. 
Maija Kūle, Dr.hist. Andris Priede, Dr.habil.phil. Māra Rubene, Dr.hist. Inese Run-
ce, Dr.phil. Igors Šuvajevs ; [ievads]: Solveiga Krūmiņa-Koņkova, Inese Runce ; 
Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts. — Rīga : LU Filozofijas 
un socioloģijas institūts, 2019.

XXV [25]. — 1 tiešsaistes resurss (320 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 
2,38 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISSN 1407-1908. — Biblio-
grāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts angļu valodā, priekšvārds paralēli lat-
viešu un angļu valodā.

A n o t ā c i j a :  Reliģiski-filozofisko rakstu 25. laidiens veltīts starptautiskajai konferencei 
„Sociāli politiskās un reliģiskās idejas un kustības 20.-21. gadsimtā”, kuru organizēja LU Filozo-
fijas un socioloģijas institūta pētnieki. Izdevumā publicēta daļa no konferencē nolasīto referātu 
paplašinātiem tekstiem. Autori pārstāv dažādas pieejas un metodoloģijas, taču tai pašā laikā vi-
ņus vieno mērķis izprast sarežģītās sasaistes starp reliģiju un politiku un šo abu sfēru abpusējās 
ietekmes.

UDK	 2(082)+14(082)

Kopkataloga Id: 000953465
Reliģiski-filozofiski raksti : speciālizdevums / galvenā redaktore Solveiga Krū-
miņa-Koņkova ; atbildīgie redaktori: Jānis Priede un Kaspars Kļaviņš ; literārā re-
daktore Andra Damberga ; zinātniskās redakcijas kolēģija: Dr.phil. Ella Bucenie-
ce, Dr.phil. Solveiga Krūmiņa-Koņkova, Dr.habil.phil. Maija Kūle, Dr.hist. Andris 
Priede, Dr.habil.phil. Māra Rubene, Dr.hist. Inese Runce, Dr.phil. Igors Šuvajevs ; 
[ievads]: Jānis Priede, Kaspars Kļaviņš ; Latvijas Universitātes Filozofijas un so-
cioloģijas institūts. — Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2019.

XXVI [26], Dinamiskā Āzija. — 1 tiešsaistes resurss (329 lp., PDF) : ilustrācijas, 
tabulas ; 11,6 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISSN 1407-1908. — 
Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs.

UDK	 2(062)+14(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952671
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953409
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950908
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953465
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Kopkataloga Id: 000953404
Ribonsa, Līzija. Kristību Bībele bērniem / stāsti: Līzija Ribonsa ; ilustrācijas: 
Paula Bertolini Grudina ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Burčika ; literārā redak-
tore Dace Morica. — Rīga : Latvijas Bībeles biedrība, [2019]. — 141 lpp. : ilustrāci-
jas ; 18 cm. — Oriģinālnosaukums: The Christening Bible. — ISBN 978-9984-834-
94-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šajā skaisti ilustrētajā grāmatā atradīsim iemīļotākos Bībeles stāstus un lūg-
šanas. Kristību Bībelē paredzēta vieta arī svarīgākajiem notikumiem bērna pirmā dzīves gada 
laikā. Bagātīgi ilustrētais izdevums kļūs par īpašu piemiņas lietu — tāpat kā bērna pirmā Bībele.

UDK	 27-236.5(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000953352
Teofans Vientuļnieks. Neredzamā cīņa : Nikodēma Agiorita piemiņai / bīskaps 
Teofans Vientuļnieks ; redakcija: virspriesteris Jānis Kalniņš ; tulkojums no krie-
vu valodas: K. Kalvišs, A. Rēvalde, L. Lemhena u.c. ; mākslinieciskais noformē-
jums: Artūra Letūra birojs ; Svētmocekļa Rīgas Jāņa Pareizticīgo biedrība. — Ot-
rais izdevums latviešu valodā. — Latvija : Eikon, 2019.

I [1.] daļa. — 287 lpp. : portrets ; 17 cm. — Grāmatas vākam izmantota ikona 
„Erceņģelis Miķelis”. — Oriģinālnosaukums: Невидимая брань. — ISBN 978-
9934-8698-6-0 (iesiets).

UDK	 27-584+27-42

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953404
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953352
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3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Kopkataloga Id: 000951826
Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities (9 : 2019 : Rīga, Lat-
vija). International Scientific Conference „Emerging Trends in Economics, Cultu-
re and Humanities (etECH2019) : abstracts proceedings / chief editor Dr.oec. Jele-
na Titko. — Riga : EKA University of Applied Sciences : Alberta College, 2019. — 1 
tiešsaistes resurss (98 lp., PDF) ; 1,54 MB. — ISBN 978-9984-24-223-1 (PDF) (Eko-
nomikas un kultūras augstskola) ; 978-9934-8772-2-3 (PDF) (Alberta koledža).
UDK	 3(062)+7/9(062)

316  Socioloģija

Kopkataloga Id: 000952685
The Black Market for Social Media Manipulation / text editor Anna Reynolds ; 
design: Kārlis Ulmanis ; NATO StratCom COE. — Riga : NATO StratCom COE, 
2018. — 19 lpp. : diagrammas, ilustrācija ; 30 cm. — (Countering Malicious Use 
of Social Media). — Bibliogrāfija: 18. lpp. — ISBN 978-9934-564-34-5 (brošēts) ; 
ISBN 9789934564314 (kļūda).
UDK	 316.774:004.738.5

Kopkataloga Id: 000953454
Pulmanis, Toms. Ar pusaudžu pašnāvniecisko uzvedību saistītie faktori Latvijā : 
promocijas darba kopsavilkums medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, 
specialitāte — sabiedrības veselība un epidemioloģija / Toms Pulmanis ; zināt-
niskais vadītājs Dr.med. Māris Taube ; oficiālie recenzenti: Dr.med. Ieva Strēle, 
Dr.psych. Sandra Sebre, PhD Merike Sisask ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : 
Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. — 82 lpp. : diagramma, tabulas ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija: 71.-78. lpp.
UDK	 316.624-053.6(474.3)(043)+613.8-053.6(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000953586
Pulmanis, Toms. Ar pusaudžu pašnāvniecisko uzvedību saistītie faktori Lat-
vijā : promocijas darbs medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, speciali-
tāte — sabiedrības veselība un epidemioloģija / Toms Pulmanis ; zinātniskais 
vadītājs Dr.med. Māris Taube ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : [izgatavotājs 
nav zināms], 2019. — 154 lp. : diagrammas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 132.-
142. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK	 316.624-053.6(474.3)(043)+613.8-053.6(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000953453
Pulmanis, Toms. Factors Associated with Suicidal Behaviour in Adolescents in 
Latvia : summary of the doctoral thesis for obtaining the degree of a doctor of 
medicine, speciality — public health and epidemiology / Toms Pulmanis ; scien-
tific supervisors Dr.med. Māris Taube ; official reviewers: Dr.med. Ieva Strēle, 
Dr.psych. Sandra Sebre, PhD Merike Sisask ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Riga : 
Rīga Stradiņš University, 2019. — 78 lpp. : diagramma, tabulas ; 21 cm. — Biblio-
grāfija: 67.-74. lpp.
UDK	 316.624-053.6(474.3)(043)+613.8-053.6(474.3)(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000951826
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952685
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953454
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953586
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953453
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323  Iekšlietas. Iekšpolitika

Kopkataloga Id: 000951603
Winter, Charlie. Daesh Propaganda, Before and After its Collapse / Charlie Win-
ter ; editor Anna Reynolds ; design: Kārlis Ulmanis. — Riga : NATO Strategic Com-
munications Centre of Excellence, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (20 lp., PDF) : 
diagrammas, ilustrācijas ; 3,57 MB. — (Countering violent extremism). — Biblio-
grāfija piezīmēs: 16.-18. lp. — ISBN 978-9934-564-48-2 (PDF).
UDK	 323.28

Kopkataloga Id: 000952687
Winter, Charlie. Daesh Propaganda, Before and After its Collapse / Charlie 
Winter ; editor Anna Reynolds ; design: Kārlis Ulmanis. — Riga : NATO Strategic 
Communications Centre of Excellence, [2019]. — 18 lpp. : diagrammas, ilustrā-
cijas ; 30 cm. — (Countering violent extremism). — Bibliogrāfija piezīmēs: 16.-
18. lpp. — ISBN 978-9934-564-47-5 (brošēts).
UDK	 323.28

33  Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Kopkataloga Id: 000948635
Transformācijas process tiesībās, reģionālajā ekonomikā un ekonomiskajā 
politikā (6 : 2017 : Rīga, Latvija). VI starptautiska zinātniska praktiska kon-
ference „Transformācijas process tiesībās, reģionālajā ekonomikā un ekonomis-
kajā politikā: ekonomiski-politisko un tiesisko attiecību aktuālās problēmas” = 
VI Международная научно-практическая конференция „Трансформацион-
ные процессы в сфере права, региональной экономики и экономической 
политики: актуальные экономико-политические и правовые проблемы” = 
VI International scientific conference „Transformational Processes in Law, Re-
gional Economic, Political and Legal Issues” : zinātnisko rakstu krājums / Baltijas 
Starptautiskā akadēmija, Rīgas Stradiņa universitāte, Daugavpils Universitāte, 
Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlach. — Rīga : Baltijas Starptau-
tiskā akadēmija, 2018. — 1 tiešsaistes resurss (425 lp., PDF) : diagrammas, ilustrā-
cijas, tabulas ; 4,82 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Raksti, anotācijas un sa-
tura rādītājs latviešu, angļu un krievu valodā. — ISBN 978-9984-47-155-6 (PDF).
UDK	 33(062)+34(062)

331  Darbs. Nodarbinātība. Darba ekonomika.  
Darba organizācija

Kopkataloga Id: 000952811
Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas izveides iespējas un vidē-
ja un ilgtermiņa darba tirgus prognožu sasaiste ar rīcībpolitiku : pētījuma gala 
ziņojums / pētījumu izstrādāja SIA „AC Konsultācijas”. — [Rīga] : Ekonomikas 
ministrija, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (99 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, 
shēmas, tabulas ; 3,86 MB. — Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 7.1.2.2./16/I/001 
„Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide. — Autori: Juris Breidaks, Artūrs 
Caune, Dārta Gātere, Anita Kundrāte, Iveta Lāce, Mārtiņš Liberts, Indra Ruperte, 
Kristīne Vībane. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.

A n o t ā c i j a :  Pētījuma mērķis ir izpētīt un pilnveidot esošo darba tirgus apsteidzošo pār-
kārtojumu sistēmu, lai nodrošinātu savlaicīgāku un saskaņotāku valsts institūciju un nevalstisko 
organizāciju savstarpējo sadarbību darba tirgus pārmaiņu paredzēšanā un nepieciešamo pārkār-
tojumu ieviešanā, tostarp — paplašināt vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognožu izmantošanu 
rīcībpolitikas veidošanā.

UDK	 331.5(047)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000951603
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952687
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000948635
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952811
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Kopkataloga Id: 000949898
Mumladze, R. G. Economy Work : manual / R.G. Mumladze, N.V. Bykovskaya, 
N.M. Ivanova. — Riga : Scientific World, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (184 lp., 
PDF) : ilustrācijas, shēmas, tabula ; 2,30 MB. — Bibliogrāfija: 151.-152. lp. — ISBN 
978-9934-8833-5-4 (PDF).
UDK	 331.5

34  Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 000953424
Joksts, Osvalds. Civiltiesības jautājumos un atbildēs / Osvalds Joksts ; recenzen-
ti: Dr.iur. Valērijs Reingolds, Dr.iur. Allars Apsītis ; redaktores: Aija Lapsa, Ināra 
Mikažāne, Inga Lievīte ; vāka dizains: Modris Brasliņš ; Rīgas Stradiņa universi-
tāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. — 167 lpp. : tabulas ; 25 cm. — 
Bibliogrāfija: 163.-167. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-563-53-9 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā apkopoti apraksti par dažādiem gadījumiem no prakses, risinot 
fizisko un juridisko personu attiecības mantošanas, zaudējuma un kaitējuma piedziņas, zemes 
īpašu tiesību un citos jautājumos. Grāmata ir īpaši noderīga studentiem, lai dziļāk izprastu un 
apgūtu civiltiesisko zinātņu priekšmetu. Aprakstītajos piemēros izmantots gandrīz 300 tiesību 
subjektu jautājumu par viņu tiesībām dažādu civiltiesisku problēmu risināšanā un piedāvāti šo 
problēmu risinājumi.

UDK	 347(474.3)

Kopkataloga Id: 000955030
Kriminālprocesa likuma komentāri / Maira Čentoricka, Pāvels Gruziņš, Sandra 
Kaija, Gunārs Kūtris, Uldis Ķinis, Māris Lejnieks, Aldis Lieljuksis, Kristīne Līce, 
Jānis Maizītis, Ārija Meikališa, Daiga Rezevska, Jānis Rozenbergs, Kristīne Stra-
da-Rozenberga, Violeta Zeppa-Priedīte ; recenzenti: Dr.iur. Vītols Zahars, Dr.iur. 
Juris Juriss ; redaktores: Sanita Djadela, Māra Keiša. — Rīga : Latvijas Vēstnesis, 
[2019].

A daļa. — 1032 lpp. ; 25 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts lat-
viešu valodā, anotācija arī angļu valodā. — ISBN 978-9984-840-62-8 (iesiets).

UDK	 343.1(474.3)(094)

Kopkataloga Id: 000952491
Vizgunova, Elizabete. European Pillar of Social Rights and Latvia’s Choices : 
analysis, November 2018 / Elizabete Vizgunova, Sintija Broka, Kārlis Bukovskis. — 
Riga : Friedrich-Ebert-Stiftung, [2018]. — 1 tiešsaistes resurss (21 lp., PDF) ; 
364,46 KB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934879449. — 
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8794-4-9 (PDF).
UDK	 349.3(4)+349.3(474.3)+342.7(4)+342.7(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949898
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953424
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955030
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952491
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37  Izglītība

Kopkataloga Id: 000948446
Brūvere, Ilona. Principi, kuri pamato skolotāju uzskatu maiņu par skolēniem ar 
uzvedības atbalsta vajadzībām : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda 
iegūšanai pedagoģijas nozarē, apakšnozare: skolas pedagoģija / Ilona Brūvere ; 
darba zinātniskā konsultante Dr.habil.paed. Irēna Žogla ; darba recenzenti: Dr.pa-
ed. Sarmīte Tūbele, Dr.paed. Linda Pavītola, PhD Dzintra Iliško ; Latvijas Univer-
sitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte = The Principles Underpin-
ning Shifts in Teacher Beliefs about Students with Behaviour Support Needs : 
summary of the doctoral thesis submitted for the degree of doctor of pedagogy, 
subfield of school pedagogy / Ilona Brūvere ; consultant Dr.habil.paed. Irēna 
Žogla ; reviewers: Dr.paed. Sarmīte Tūbele, Dr.paed. Linda Pavītola, PhD Dzintra 
Iliško ; University of Latvia. Faculty of Pedagogy, Psychology and Arts. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2019. — [8], 33, 48 lpp. : tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 27.-
33. un 42.-48. lpp. — Teksts angļu un latviešu valodā. — ISBN 978-9934-556-48-7 
(brošēts).
UDK	 37.013-056.49(043)+37.015.3-056.49(043)+37.064.2(043)

Kopkataloga Id: 000948470
Brūvere, Ilona. The Principles Underpinning Shifts in Teacher Beliefs about 
Students with Behaviour Support Needs : promotion to the degree of doctor of 
pedagogy / Ilona Brūvere ; scientific adviser Dr.habil.paed. Irēna Žogla ; Univer-
sity of Latvia. Faculty of Education, Psychology and Art. — Riga : [izgatavotājs 
nav zināms], 2019. — 339 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 268.-
304. lpp.
UDK	 37.013-056.49(043)+37.015.3-056.49(043)+37.064.2(043)

373  Vispārējā izglītība

Kopkataloga Id: 000953411
Linde, Aina. Suntažu skolu vēstures mozaīka 1989-2004 / sastādīja un priekš-
vārdu sarakstīja Aina Linde ; dizains: Andris Linde. — [Ogres novads] : [Suntažu 
vidusskola], 2019. — 660 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 30 cm. — ISBN 
978-9934-19-956-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir turpinājums 2017. gadā izdotajai grāmatai „Suntažu skolu vēstu-
res mozaīka 1687-1989”. Šī grāmata aptver laika periodu no 1989. gada līdz 2004. gadam. Tā stāsta 
par skolas dzīvi Atmodas laikā un vēlāk. Grāmatā izmantoti materiāli no skolas hronikām — sko-
lēnu rakstītām, skolotājas Mariannas Vecaines pārbaudītām. Skolas mozaīku papildina materiāli 
no pagasta avīzes „Tev, suntažniek”.

UDK	 373.5(474.361)(091)(084.12)

376  Speciālu grupu audzēkņu izglītība, apmācība, mācības

Kopkataloga Id: 000953438
Geka, Dzintra. Skola Sibīrijā : interviju fragmenti no 1941. un 1949. gadā izsūtīto 
cilvēku atmiņu stāstiem / Dzintra Geka ; intervētāji: Aivars Lubānietis un Dzin-
tra Geka ; redaktori: Irēna Pārupe, Liveta Sprūde, Baiba Kazule, Dzintra Geka ; 
dizains: Vanda Voiciša. — Rīga : Latvijas Politiski represēto apvienība, 2018. — 
407 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — ISBN 978-9934-8219-5-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Iet uz skolu svešā zemē, kur mācības notiek valodā, ko tu nesaproti, nav grā-
matu un burtnīcu, nav pat zābaku, ar kuriem līdz skolai aiziet, ja ārā ir ziema. Tā bija realitāte 
tūkstošiem latviešu bērnu, kas pirms 70 un vairāk gadiem nonāca Sibīrijā. Atmiņas par skarbo 
un tomēr tik svarīgo skolas laiku nu apkopotas grāmatā „Skola Sibīrijā”. Grāmatā apkopotas gan 
1941. gadā, gan 1949. gadā izsūtīto cilvēku atmiņas. Tās ir gan skarbas un nežēlīgas, gan savā veidā 
amizantas ar stāstiem par to, kā, piemēram, ar tāfeles lupatām apmētātas Staļina bildes.

UDK	 376-054.57(=174)(571.1/.5)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000948446
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000948470
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953411
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953438
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378  Augstākā izglītība. Augstskolas. Akadēmiskās studijas

Kopkataloga Id: 000947302
Ainavu arhitektūra un plānošana : 25 gadi = 25 Years of Landscape Architecture 
and Planning / izdevumu sastādīja: Natalija Ņitavska, Madara Markova, Eliza-
bete Mendziņa ; ievads: Daiga Zigmunde, Natalija Ņitavska ; Latvijas Lauksaim-
niecības universitāte. Vides un būvzinātņu fakultāte. — Jelgava : [Latvijas Lauk-
saimniecības universitāte], 2019. — 99 nenumurētas lpp. : ilustrācijas, portreti ; 
21×21 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789984481852. — 
Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 9789984481845 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Ainavu arhitektūras specialitātei jau 25! Tas ir laiks, kad tiek vērtēts sasnieg-
tais un nosprausti jauni mērķi. Jau 5 gadus ainavu arhitektiem ir sava māja — Valdekas pils, kas 
ar savu auru un vidi iedvesmo topošos ainavu arhitektus un viņu pasniedzējus. Ainavu arhitek-
tūras specialitāte pēc studējošo skaita ir otrā lielākā Vides un būvzinātņu fakultātē. Liels nopelns 
te ir aktīvajiem pasniedzējiem, kas ir patiesi savas jomas patrioti. Jāsaka, ka arī studenti un absol-
venti vienmēr gatavi īstenot visdrosmīgākās idejas un aizvien vairāk iziet starptautiskajā telpā.

UDK	 378.093.5:712(474.334.2)(091)+712(474.3)(091)

Kopkataloga Id: 000952696
RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte 155 / redakcijas kolēģija: 
Ēriks Geriņš, Aldis Balodis, Dace Šneidere, Jānis Ozoliņš, Agnese Narunovska ; sa-
stādītāja un literārā redaktore Rūta Lapsa ; vāka dizains: Paula Lore. — Rīga : RTU 
Izdevniecība, [2019]. — 255 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, shēmas, tabulas ; 
17×25 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934223594. — 
Autori: Dr.sc.ing. Helmuts Guļevskis, Dr.habil.sc.ing. Jānis Vība, Vitālijs Beresņe-
vičs, Aleksandrs Januševskis, Andrejs Krasņikovs, Inese Kiščenko, Irīna Boiko, 
Edgars Šīrons, Jānis Rudzītis, Aldis Balodis, Aleksejs Katašejs, Juris Kreicbergs, 
Gundars Zalcmanis, Jānis Ozoliņš, Pēteris Lielpēters, Ēriks Geriņš, Vilnis Ran-
tiņš. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-22-
358-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Izdevums veltīts Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta un 
aeronautikas fakultātes 155 gadu jubilejai, tajā apkopoti svarīgākie notikumi pēdējos piecos ga-
dos, kā arī sniegtas vēstures liecības par mehānikas nozares pirmsākumiem Latvijā, fakultātes 
darbinieku atmiņu stāstījumi un intervijas. Grāmata būs interesants uzziņu avots visiem, kam ir 
saistoša mašīnzinību, transporta un aeronautikas nozares vēsture Latvijā.

UDK	 378.6:62(474.362.2)(091)(084.12)+378.093.5:62(474.362.2)(091)(084.12)

398  Folklora

Kopkataloga Id: 000953152
Bērziņš, Spodris. Krisburgas puorsakas / sastādīja Spodris Bērziņš ; ilustrēja 
Tatjana Tkačova ; priekšvārda autors Juris Urtāns. — [Krustpils novads] : [Spod-
ris Bērziņš], 2019. — 228 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Teksts latviešu un latgaliešu 
rakstu valodā, kā arī sēļu izloksnē. — ISBN 978-9934-19-941-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā apkopotas Latviešu folkloras krātuvē un periodikā pieejamās, 
Krustpils novadā laika gaitā ievāktās pasakas, teikas, spoku stāsti un nostāsti. Veicot ievākto ma-
teriālu apstrādi, iespēju robežās saglabāta teicēja valoda. Tekstu Atašienes latgaļu un Krustpils 
sēļu izloksnēm pielāgoja Latvijas folkloras krātuves pētniece Beatrise Reidzāne, pārējo materiālu 
rediģēja Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas skolotāja Ināra Mihailoviča.

UDK	 398.21(=174)+398.21(=174’282)+398.22(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000947302
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952696
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953152
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5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

53  Fizika

Kopkataloga Id: 000953600
Freimanis, Andris. Crack Development Assessment Using Modal Analysis in 
Peridynamic Theory : doctoral thesis / Andris Freimanis ; scientific supervisor 
Dr.sc.ing. Ainārs Paeglītis ; official reviewers: Dr.sc.ing. Sandris Ručevskis, Dr.sc.
ing. Jānis Andersons, Dr.sc.ing. Darius Bačinskas ; Riga Technical University. Fa-
culty of Civil Engineering. Institute of Transportation Engineering. — Riga : RTU 
Press, 2019. — 114 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Īsas ziņas par 
autoru: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 97.-104. lpp. — Teksts angļu valodā, anotācija 
arī latviešu valodā.
UDK	 539.421:691(043)

Kopkataloga Id: 000953451
Freimanis, Andris. Crack Development Assessment Using Modal Analysis in Pe-
ridynamic Theory : summary of the doctoral thesis / Andris Freimanis ; scien-
tific supervisor Dr.sc.ing. Ainārs Paeglītis ; official reviewers: Dr.sc.ing. Sandris 
Ručevskis, Dr.sc.ing. Jānis Andersons, Dr.sc.ing. Darius Bačinskas ; Riga Techni-
cal University. Faculty of Civil Engineering. Institute of Transportation Engine-
ering. — Riga : RTU Press, 2019. — 28 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Īsas 
ziņas par autoru: uz 4. vāka. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 
9789934223853. — ISBN 978-9934-22-384-6 (brošēts).
UDK	 539.421:691(043)

Kopkataloga Id: 000953452
Freimanis, Andris. Plaisu attīstības aplēse, izmantojot modālo analīzi peridina-
mikas teorijā : promocijas darba kopsavilkums / Andris Freimanis ; zinātniskais 
vadītājs Dr.sc.ing. Ainārs Paeglītis ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Sandris Ru-
čevskis, Dr.sc.ing. Jānis Andersons, Dr.sc.ing. Dariuss Bačinskas ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Būvniecības inženierzinātņu fakultāte. Transportbūvju institūts. — 
Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 27 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Īsas 
ziņas par autori: uz 4. vāka. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 
9789934223839. — ISBN 978-9934-22-382-2 (brošēts).
UDK	 539.421:691(043)

Kopkataloga Id: 000952246
Latvijas Universitāte. Cietvielu fizikas institūts. Zinātniskā konference 
(34 : 2018 : Rīga, Latvija). Abstracts of the 34th Scientific Conference : Febru-
ary 20-22, 2018, Riga / atbildīgais redaktors Dr.phys. Anatolijs Šarakovskis ; In-
stitute of Solid State Physics University of Latvia. — [Rīga] : LU Cietvielu fizikas 
institūts, [2018]. — 1 tiešsaistes resurss (104 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas ; 
1,60 MB. — Konference veltīta LU Cietvielu fizikas institūta 40. gadadienai un 
Segnetoelektriķu un pjezoelektriķu fizikas problēmu laboratorijas 50. gadadie-
nai. — Bibliogrāfija atsevišķu rakstu beigās, autoru rādītājs: 99.-101. lp. — Teksts 
latviešu un angļu valodā.
UDK	 539.2(474.3)(062)

Kopkataloga Id: 000952045
Latvijas Universitāte. Cietvielu fizikas institūts. Zinātniskā konference (35 : 
2019 : Rīga, Latvija). Abstracts of the 35th Scientific Conference : February 20-
22, 2019, Riga / atbildīgais redaktors Dr.phys. Anatolijs Šarakovskis ; Institute of 
Solid State Physics University of Latvia. — [Rīga] : LU Cietvielu fizikas institūts, 
[2019]. — 1 tiešsaistes resurss (97 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 1,41 MB. — Bib-
liogrāfija atsevišķu rakstu beigās, autoru rādītājs: 93.-94. lp. — Teksts latviešu un 
angļu valodā.
UDK	 539.2(474.3)(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953600
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953451
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953452
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952246
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952045
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58  Botānika

Kopkataloga Id: 000952699
Baltic Botanic Gardens in 2015-2017 : Estonia, Latvia, Lithuania : periodical issue 
of the University of Latvia / editor in chief Dr.biol. Signe Tomsone. — Rīga : Uni-
versity of Latvia Press, 2019. — 120 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabu-
las ; 21 cm. — Bibliogrāfija atsevišķu rakstu beigās. — ISBN 978-9934-18-464-2 
(brošēts).
UDK	 58:069.029(474)(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952699
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6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61  Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 000953458
Junga, Anna. Intraabdominālu saaugumu veidošanās un norises kompleksie 
morfopatoģenētiskie aspekti bērniem līdz gada vecumam : promocijas darba 
kopsavilkums medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte — 
morfoloģija / Anna Junga ; zinātniskie vadītāji: Dr.habil.med. Māra Pilmane, Dr.
med. Zane Ābola ; zinātniskais konsultants Dr.med. Olafs Volrāts ; oficiālie recen-
zenti: Dr.med.vet. Ilmārs Dūrītis, Dr.med. Renata Šimkūnaitė-Rizgelienė, Dr.med. 
Andres Arend ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 
2019. — 66 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 54.-61. lpp.
UDK	 616.381-007.274(043)

Kopkataloga Id: 000953590
Junga, Anna. Intraabdominālu saaugumu veidošanās un norises kompleksie 
morfopatoģenētiskie aspekti bērniem līdz gada vecumam : promocijas darbs 
medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte — morfoloģija / Anna 
Junga ; zinātniskie vadītāji: Dr.habil.med. Māra Pilmane, Dr.med. Zane Ābola ; 
zinātniskais konsultants Dr.med. Olafs Volrāts ; Rīgas Stradiņa universitāte. — 
Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2019. — 139 lp. : faksimils, ilustrācijas, tabulas ; 
30 cm. — Bibliogrāfija: 89.-105. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu 
valodā.
UDK	 616.381-007.274(043)

Kopkataloga Id: 000953457
Junga, Anna. The Complex Morphopathogenetic Aspects of Intraabdominal 
Adhesions Development and Course in Infants : summary of the doctoral thesis 
for obtaining the degree of a doctor of medicine, speciality — morphology / Anna 
Junga ; scientific supervisors: Dr.habil.med. Māra Pilmane, Dr.med. Zane Ābola ; 
scientific consultant Dr.med. Olafs Volrāts ; official reviewers: Dr.med.vet. Ilmārs 
Dūrītis, Dr.med. Renata Šimkūnaitė-Rizgelienė, Dr.med. Andres Arend ; Rīgas 
Stradiņa universitāte. — Riga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. — 67 lpp. : ilus-
trācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 55.-62. lpp.
UDK	 616.381-007.274(043)

Kopkataloga Id: 000953381
Pakalns, Dailonis. Fitoterapija / Dr.biol. Dailonis Pakalns ; literārā redaktore 
Dr.biol. Irēna Fatare. — Rīga : AFS, 2019. — 214 lpp., 4 nenumurētas lp. ielīmes : 
ilustrācijas ; 20 cm. — Bibliogrāfija: 208.-210. lpp. — ISBN 978-9984-889-61-0 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā izklāstīti jaunākie zinātniskie un praktiskie jautājumi par ārst-
niecības augu drogām, to izmantošanu fitoterapijā, uztura bagātinātājos, uzturā, aromterapijā, 
higiēnā, kosmētikā. Grāmata paredzēta visu specialitāšu ārstu, farmaceitu un pārējo medicīnas 
personu ikdienas darbam, kā arī lasītājiem, kas radoši interesējas par ārstniecības augiem un 
fitopreparātiem.

UDK	 615.3

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953458
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953590
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953457
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953381
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Kopkataloga Id: 000950899
Rūmanss, Godfrīds M. Klīniskā anatomija medicīnas studentiem / Godfrīds M. 
Rūmanss, Dzintra Kažoka, Māra Pilmane ; recenzenti: Jānis Gardovskis, Arnis 
Mugurēvičs ; redaktores: Aija Lapsa un Inga Lievīte ; ilustrāciju autors Mikus Ča-
varts ; vāka dizains: Modris Brasliņš ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas 
Stradiņa universitāte, 2019. — 414 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 25 cm. — 
Ziņas par autoriem: 413.-414. lpp. — Ietver bibliogrāfiju: 410.-412. lpp. — ISBN 
978-9934-563-47-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ietver vispilnīgāko anatomijas struktūru aprakstu, neaizmirstot 
nevienu orgānu un nevienu sistēmu. Deviņās nodaļās aptverts kakla, augšējās ekstremitātes, 
muguras, krūškurvja, vēdera, retroperitoneālās telpas un iegurņa, apakšējās ekstremitātes, gal-
vas, ādas un tās derivātu uzbūves izklāsts. Savukārt katras ķermeņa daļas apraksts sastāv no 
tās apakšstruktūrām — kauliem, muskuļiem, fascijām, orgāniem, kas atrodas konkrētajā vietā, 
nerviem, asinsvadiem, attiecīgās limfātiskās sistēmas daļas. Pēc grāmatas autoru domām, šāda 
pieeja anatomisko struktūru analīzei rada labāku priekšstatu par konkrēto ķermeņa daļu.

UDK	 611(075.8)

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

Kopkataloga Id: 000953616
Terļecka, Gaļina. Cilvēka kustību enerģijas pārveidotāja integrēšana apģērbā : 
promocijas darba kopsavilkums / Gaļina Terļecka ; zinātniskie vadītāji: Dr.sc.
ing. Ausma Viļumsone, Dr.phys. Juris Blūms ; oficiālie recenzenti: Dr.habil.sc.ing. 
Silvija Kukle, Dr. Eugenija Strazdiene, Dr.sc.ing. Rimvydas Milašius ; Rīgas Teh-
niskā universitāte. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. Dizaina teh-
noloģiju institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 35 lpp. : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 
9789934223778. — Īsas ziņas par autori: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 33.-35. lpp. — 
ISBN 978-9934-22-376-1 (brošēts).
UDK	 620.926:687.01(043)+687.18:681.5(043)+621.314.5(043)

Kopkataloga Id: 000953608
Terļecka, Gaļina. Cilvēka kustību enerģijas pārveidotāja integrēšana apģērbā : 
promocijas darbs / Gaļina Terļecka ; zinātniskie vadītāji: Dr.sc.ing. Ausma Viļum-
sone, Dr.phys. Juris Blūms ; Rīgas Tehniskā universitāte. Materiālzinātnes un lie-
tišķās ķīmijas fakultāte. Dizaina tehnoloģiju institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 
2019. — 138 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Īsas ziņas par au-
tori: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 99.-116. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotācija 
arī angļu valodā.
UDK	 620.926:687.01(043)+687.18:681.5(043)+621.314.5(043)

Kopkataloga Id: 000953613
Terļecka, Gaļina. Integration of Human Motion Energy Converter Into Clothing : 
summary of the doctoral thesis / Gaļina Terļecka ; scientific supervisors: Dr.sc.
ing. Ausma Viļumsone, Dr.phys. Juris Blūms ; official reviewers: Dr.habil.sc.ing. 
Silvija Kukle, Dr. Eugenija Strazdiene, Dr.sc.ing. Rimvydas Milašius ; Riga Tech-
nical University. Faculty of Materials Science and Applied Chemistry. Institute of 
Design Technologies. — Riga : RTU Press, 2019. — 35 lpp. : diagrammas, ilus-
trācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autori: uz 4. vāka. — Resursā uzrādīts arī 
elektroniskā izdevuma ISBN 9789934223792. — Bibliogrāfija: 33.-35. lpp. — ISBN 
978-9934-22-378-5 (brošēts).
UDK	 620.926:687.01(043)+687.18:681.5(043)+621.314.5(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950899
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953616
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953608
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953613
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621  Mehāniskā inženierija vispār. Kodolu tehnoloģija.  
Elektriskā inženierija. Ražošanas iekārtas

Kopkataloga Id: 000952659
Priednieks, Ēriks. Elektrisko ķēžu vienādojumi : mācību grāmata / Ēriks 
Priednieks ; redaktore Irēna Skārda ; zinātniskā konsultante Zane Broka ; vāka 
dizains: Paula Lore ; Rīgas Tehniskā universitāte. Enerģētikas un elektrotehni-
kas fakultāte. Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts. Elektro-
tehnikas un elektronikas katedra. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 175 lpp. : 
ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 
9789934220494. — Bibliogrāfija: 174. lpp. un rādītājs. — ISBN 978-9934-22-048-7 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Mācību grāmata paredzēta RTU bakalaura studiju programmas „Elektroteh-
nika un elektronika” studentiem elektrisko ķēžu teorijas apgūšanai. Iepazīšanās ar elektrotehni-
kas jautājumiem sākas gandrīz no pašiem pamatiem, tiek aplūkoti elektriskie lielumi, aizvieto-
šanas shēmas un tabulas vienādojumi, līdzstrāvas un maiņstrāvas ķēdes, vektoru diagrammu un 
simboliskā metode un pārejas procesi. Mācību līdzeklī sniegts galveno ideju skaidrojums, uzde-
vumu risināšanas plāni, algoritmi un metodes.

UDK	 621.3.011.7(075.8)

Kopkataloga Id: 000950292
Priednieks, Ēriks. Elektrisko ķēžu vienādojumi : mācību grāmata / Ēriks 
Priednieks ; redaktore Irēna Skārda ; zinātniskā konsultante Zane Broka ; Rīgas 
Tehniskā universitāte. Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. Industriālās 
elektronikas un elektrotehnikas institūts. Elektrotehnikas un elektronikas ka-
tedra. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (176 lp., PDF) : 
ilustrācijas, tabulas ; 8,66 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 
9789934220487. — Bibliogrāfija: 175. lp. un rādītājs. — ISBN 978-9934-22-049-4 
(PDF).
UDK	 621.3.011.7(075.8)

63  Lauksaimniecība. Mežsaimniecība. Medības. Zivsaimniecība

Kopkataloga Id: 000948006
Students on Their Way to Science (14 : 2019 : Jelgava, Latvija). 14th Interna-
tional Scientific Conference „Students on Their Way to Science” : (undergraduate, 
graduate, post-graduate students) : collection of abstracts, April 26, 2019 / Latvia 
University of Life Sciences and Technologies. — Jelgava : Latvia University of Life 
Sciences and Technologies, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (125 lp., PDF) : diagram-
mas, ilustrācijas, tabulas ; 2,45 MB. — „ISSN 2255-9566”—Datnes 2. lapā. — Bib-
liogrāfija rakstu beigās.
UDK	 63(062)+62(062)+004(062)+3(062)+37(062)

633/635  Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Kopkataloga Id: 000952713
Dārzkopja padomnieks / rakstu un foto autori: Ilma Nereta, Aldonis Vēriņš, Ilona 
Klovāne, Valdis Semjonovs, Mārīte Gailīte ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska. — 
Rīga : Latvijas Mediji, 2019.

2020. — 187, [4] lpp. : ilustrācijas, plāni, tabulas ; 20 cm. — ISBN 978-9934-15-
649-6 (brošēts).

UDK	 634/635(059)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952659
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950292
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000948006
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952713
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639  Medības. Zveja. Zivju audzēšana

Kopkataloga Id: 000952702
Latvijas Avīzes makšķernieka gadagrāmata / sastādītājs Aldis Sāvičs ; redaktore 
Dzintra Zālīte ; karikatūras: Gatis Šļūka. — Rīga : Latvijas Mediji, 2019.

2020. — 189, [2] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 20 cm. — Autori: Raivo Āķītis, 
Matīss Ruša, Einis Asaris, Raivo Skrastiņš, Ojārs Lūsis, Vladimirs Poludeņs, 
Jānis Kupra, Felikss Klagišs, Elvijs Meisters, Dzintra Zālīte, Kristians Godiņš; 
intervijas ar Pēteri Lideri, Uģi Circeni, Mārtiņu Babri, Juri Fjodorovu. — ISBN 
978-9934-15-680-9 (brošēts).

UDK	 639.2.081.4(058)+799.1(058)

64  Mājturība. Mājsaimniecība. Komunālā un sadzīves 
saimniecība. Sadzīves pakalpojumi

Kopkataloga Id: 000953105
Masiļūne, Ņina. Latviešu nacionālie ēdieni / teksta sastādītājas: Ņina Masiļūne 
un Raimonda Strode ; Artas Ozolas-Jaunarājas grāmatas grafiskais noformējums ; 
atbildīgā redaktore Anna Pavlovska. — Rīga : Jumava : Liegra, [2019]. — 319 lpp. : 
ilustrācijas ; 25 cm. — (Reader’s Digest). — ISBN 978-9934-572-38-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata nav tikai par gardu un veselīgu ēdienu gatavošanu, tā ir daļa ap-
dvēseļotas pasaules, jo laba maltīte rosina ne tikai miesu, bet arī gara dzīvi. Grāmatā apkopotās 
ēdienu receptes pārsvarā īstenojamas arī iesācējam. Tās nediktē neizpildāmus noteikumus ar ek-
sotisku produktu un garšvielu uzskaitījumu. Aiz šīs vienkāršības paslēpta lieliska, krāšņa garšu 
varavīksne, kur tīkamus toņus atradīs kā pārliecināts veģetārietis, tā gaļas cienītājs.

UDK	 641.568(474.3)(083.12)

658  Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība.  
Tirdzniecības organizācija

Kopkataloga Id: 000948999
Bormane, Santa. Integrētā mārketinga komunikācija Latvijas pārtikas mazum-
tirdzniecības veikalu ķēžu uzņēmumos ilgtspējīgas attīstības kontekstā : promo-
cijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai ekonomikas nozarē, apakš-
nozare: tirgzinība / Santa Bormane ; darba zinātniskā vadītāja Dr.oec. Anda 
Batraga ; darba recenzenti: Dr.oec. Margarita Dunska, Dr.oec. Ingrīda Jakušono-
ka, Dr.oec. Ērika Žubule ; Latvijas Universitāte. Biznesa, vadības un ekonomikas 
fakultāte = Integrated Marketing Communication at Latvian Food Retail Chains 
in the Context of Sustainable Development : summary of doctoral thesis submit-
ted for the doctoral degree in economics, subfield: marketing / Santa Bormane ; 
scientific supervisor Dr.oec. Anda Batraga ; reviewers: Dr.oec. Margarita Dunska, 
Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka, Dr.oec. Ērika Žubule ; University of Latvia. Faculty of 
Business, Management and Economics. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2019. — 
167 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 80.-84. un 163.-
167. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka nofor-
mējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-461-1 (brošēts).
UDK	 658.8(474.3)(043.2)+339.138(474.3)(043.2)+332.146.2(474.3)(043.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952702
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953105
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000948999
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Kopkataloga Id: 000949008
Bormane, Santa. Integrētā mārketinga komunikācija Latvijas pārtikas mazum-
tirdzniecības veikalu ķēžu uzņēmumos ilgtspējīgas attīstības kontekstā : pro-
mocijas darbs doktora zinātniskā grāda iegūšanai ekonomikas nozarē, zinātnes 
apakšnozare: tirgzinība / Santa Bormane ; darba zinātniskā vadītāja Dr.oec. 
Anda Batraga ; Latvijas Universitāte. Biznesa, vadības un ekonomikas fakultā-
te. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2019. — 333 lp. : diagrammas, ilustrācijas, 
shēmas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 227.-241. lp. un zemsvītras piezīmēs. — 
Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK	 658.8(474.3)(043.2)+339.138(474.3)(043.3)+332.146.2(474.3)(043.2)

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

Kopkataloga Id: 000952879
Pētījums par prognozētām izmaiņām darbaspēka un būvmateriālu izmaksās 
būvniecības nozarē Latvijā : ziņojums / pasūtītājs Latvijas Republikas Ekonomi-
kas ministrija ; izpildītājs SIA „Oxford Research Baltics”. — Rīga : Latvijas Repub-
likas Ekonomikas ministrija, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (41 lp., PDF) : diagram-
mas, tabulas ; 2,42 MB + pielikums (88 lp., PDF).

A n o t ā c i j a :  Pētījums veikts par laika periodu no 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 
31. decembrim un sniedz tendenču novērtējumu laika periodam no 2021. līdz 2023. gadam gan 
par kopējo būvniecības produkcijas apjomu un izmaksu izmaiņām, gan par būvniecības nozares 
apakšnozarēm.

UDK	 69(474.3)(047.31)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949008
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952879
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7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Kopkataloga Id: 000953582
Runā ar mani! (2019 : Agireiri, Īslande). Talaðu við mig! = Runā ar mani! = Talk 
to Me! : izstādes katalogs : Akureires Mākslas muzejs, 01.06.-22.09.2019 / izstā-
des kuratores: Aisa Sigurjounsdotira, Astrīda Rogule ; sastādītāja Astrīda Rogu-
le ; tekstu autori: Dace Melbārde, Māra Lāce, Helēna Demakova, Astrīda Rogule, 
Aisa Sigurjounsdotira, Hlīns Hallsons ; tulkotāji: Sabīne Ozola, Egils Arnarsons ; 
literārās redaktores: Andra Damberga (angļu valoda), Māra Ņikitina (latviešu 
valoda), Aisa Sigurjounsdotira (islandiešu valoda) ; dizains: Mārtiņš Ratniks. — 
[Rīga] : Zinātne, [2019]. — 127 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Ietver īsas ziņas par 
māksliniekiem. — Mākslinieki: Arturs Bērziņš, Andris Breže, Vija Celmiņš, Dace 
Džeriņa, Zenta Dzividzinska, Ieva Epnere, Kristaps Epners, Kristaps Ģelzis, Maija 
Kurševa, Leonards Laganovskis, Inga Meldere, Ģirts Muižnieks, Katrīna Neibur-
ga, Kaspars Podnieks, Mārtiņš Ratniks, Krišs Salmanis, Rasa Šmite, Raitis Šmits, 
Vilnis Zābers. — Teksts paralēli islandiešu, angļu un latviešu valodā. — ISBN 978-
9934-549-81-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Kataloga struktūru veido izstādes idejas autores Helēnas Demakovas eseja 
par laikmeta atspoguļojumu eksponētajā mākslas kolekcijā, islandiešu mākslas zinātnieces un iz-
stādes kuratores Aisas Sigurjondotiras eseja par Latvijas laikmetīgās mākslas un globālo mākslas 
tendenču mijiedarbi, LNMM kuratores Astrīdas Rogules apskats par izstādē iekļauto mākslinieku 
un mākslas darbu izvēles motivāciju un pamatojumu, kā arī kataloga daļa.

UDK	 7.038(474.3)(083.824)

72  Arhitektūra

Kopkataloga Id: 000952791
Miķelsone, Ilze. Value System in the Architectural Practice : summary of the 
doctoral thesis / Ilze Miķelsone ; scientific supervisor Dr.arch. Sandra Treija ; 
scientific consultant Dr.habil.arch. Jānis Krastiņš ; official reviewers: Dr.arch. 
Kestutis Zaleckis, Dr.arch. Aija Ziemeļniece, Dr.arch. Jānis Zilgalvis ; Riga Tech-
nical University. Faculty of Architecture. Department of Architecture Design. — 
Rīga : RTU Press, 2019. — 70 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabula ; 24 cm. — Īsas 
ziņas par autori: uz 4. vāka. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 
9789934223730. — Bibliogrāfija: 36.-64. lpp. — ISBN 978-9934-22-372-3 (bro-
šēts).
UDK	 72.01(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000952792
Miķelsone, Ilze. Vērtību sistēma arhitektūras praksē : promocijas darba kopsa-
vilkums / Ilze Miķelsone ; zinātniskā vadītāja Dr.arch. Sandra Treija ; zinātniskais 
konsultants Dr.habil.arch. Jānis Krastiņš ; oficiālie recenzenti: Dr.arch. Kestutis 
Zaleckis, Dr.arch. Aija Ziemeļniece, Dr.arch. Jānis Zilgalvis ; Rīgas Tehniskā uni-
versitāte. Arhitektūras fakultāte. Arhitektūras projektēšanas katedra. — Rīga : 
RTU Izdevniecība, 2019. — 64 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabula ; 24 cm. — Īsas 
ziņas par autori: uz 4. vāka. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 
9789934223716. — Bibliogrāfija: 36.-64. lpp. — ISBN 978-9934-22-370-9 (bro-
šēts).
UDK	 72.01(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000953019
Miķelsone, Ilze. Vērtību sistēma arhitektūras praksē : promocijas darbs / Ilze 
Miķelsone ; zinātniskā vadītāja Dr.arch. Sandra Treija ; zinātniskais konsultants 
Dr.habil.arch. Jānis Krastiņš ; Rīgas Tehniskā universitāte. Arhitektūras fakultāte. 
Arhitektūras projektēšanas katedra. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 339 lpp. : 
diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — Īsas ziņas par autori: uz 4. 
vāka. — Bibliogrāfija: 185.-215. lpp.
UDK	 72.01(474.3)(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953582
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952791
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952792
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953019
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75  Glezniecība

Kopkataloga Id: 000952196
Jevsejeva, Natālija. Aleksandra Beļcova / Natālija Jevsejeva ; dizains: Inga Ģī-
biete ; literārā redaktore Sanda Rapa ; tulkojums angļu valodā: Valdis Bērziņš ; 
mākslas darbu fotoreprodukcijas: Normunds Brasliņš, Mārtiņš Lablaiks, Jānis Pi-
pars. — Rīga : Neputns, [2019]. — 503 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — Biblio-
grāfija: 461.-464. lpp. un personu rādītāju: 475.-477. lpp. — Teksts latviešu valodā, 
kopsavilkums angļu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-565-73-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Aleksandra Beļcova (1892-1981) ir Latvijas mākslas vēstures neatņemama 
daļa, un viņa tiek dēvēta par vienu no pirmajām modernisma māksliniecēm Latvijā. A. Beļcova 
bija ne tikai gleznotāja, bet arī ilustratore, grafikas un porcelāna māksliniece. Kaut grāmatas cen-
trā, neapšaubāmi, ir māksla, izdevums sniedz interesantu ieskatu vēstures notikumos Latvijā un 
pasaulē, uzburot laikmeta ainas un saistot tās ar mākslinieces piederību sava laika aktualitātēm.

UDK	 75.071.1(474.3)(084)+7.071.1(474.3)(084)

Kopkataloga Id: 000947688
Zvirbulis, Juris. Zvirbulis. Kosmoss. Akvareļi / sastādītāja un priekšvārda auto-
re Iveta Gudakovska ; aprakstu autori: Dzintra Andrušaite, Ilgonis Vilks, Gunta 
Vilka ; literārā redaktore Ruta Puriņa ; vāka un dizaina autore Baiba Lazdiņa ; ak-
vareļus fotografējusi Sarmīte Livdāne. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2019. — 
57, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22×22 cm. — (Muzeja sērija ; [1]). — Ziņas par mākslinie-
ku: 57.-[58.] lpp. — ISBN 978-9934-18-454-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Muzeja sērijas pirmā grāmata iepazīstina ar LU Muzeja akvareļu kolekciju, 
kas tapusi par godu Frīdriha Candera simtgades svinībām. Gleznotājs Juris Zvirbulis savdabīgā 
kolorītā akvareļu ciklā fiksējis vēsturisko notikumu, personu un kosmisko tēlu pasauli. Māksli-
nieks darbos izsapņo lidojumus kosmosā. Grāmata iznāk Jura Zvirbuļa 75 gadu jubilejā.

UDK	 75.021.32-035.676.332.2(474.3)(083.82)+75.071.1(474.3)(083.82)

791  Kinematogrāfija. Filmas (kinofilmas)

Kopkataloga Id: 000953398
Freibergs, Viktors. Kinomāna slimības vēsture / Viktors Freibergs ; literā-
rā redaktore Kristīne Matīsa ; māksliniece Anna Aizsilniece. — Rīga : Aminori, 
[2019]. — 117, [2] lpp. : ilustrācija ; 18 cm. — ISBN 978-9934-8844-2-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Kino pētnieka Viktora Freiberga grāmata ir ļoti personisks viņa vērojums par 
savu dzīvi, kurā kino, protams, ieņem ļoti svarīgu lomu. Pats autors to dēvē par fiktīvu dienasgrā-
matu, ko viņš sāka rakstīt, kad viņa dzīvē iestājās ļoti smags posms, un izrādījās, ka šī rakstīšana 
ir dziednieciska. Grāmatā viņš atklāti runā arī par savu cīņu ar slimībām, bet kopumā grāmatas 
intonācija ir gaiša un iedvesmojoša, ar melnā humora piedevu, kas tik raksturīgs Viktoram Frei-
bergam.

UDK	 791.072.3(474.3)+821.174-94

Kopkataloga Id: 000950873
 National Film Centre of Latvia. Films from Latvia / National Film Centre of 
Latvia. — [Riga] : National Film Centre of Latvia, [2018].

2016/2018. — 1 tiešsaistes resurss (148 lp., PDF) : ilustrācijas ; 5,05 MB. — Rā-
dītāji: 134.-139. lp. 

UDK	 791.2(474.3)(083.82)

Kopkataloga Id: 000950767
 National Film Centre of Latvia. Films from Latvia / National Film Centre of 
Latvia. — [Riga] : National Film Centre of Latvia, [2018].

2018/2020. — 1 tiešsaistes resurss (114 lp., PDF) : ilustrācijas ; 3,34 MB. 
UDK	 791.2(474.3)(083.82)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952196
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000947688
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953398
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950873
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950767
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Kopkataloga Id: 000950309
 National Film Centre of Latvia. Films from Latvia / National Film Centre of 
Latvia. — [Rīga] : [National Film Centre of Latvia], [2019].

2019/2021. — 1 tiešsaistes resurss (97 lp., PDF) : ilustrācijas ; 1,55 MB. 
UDK	 791.2(474.3)(083.82)

796  Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Kopkataloga Id: 000952628
Griģe, Gunta. Jautras rotaļas kopā ar mazajiem : dziesmas un rotaļas pirmssko-
las un sākumskolas vecuma bērniem / Gunta Griģe. — [Rīga] : RaKa, [2019]. — 
47 lpp. : notis ; 28 cm. — ISBN 978-9984-46-402-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Krājumā apkopotas četrdesmit autores radītās muzikālās rotaļas. Autore pie-
vērsusi īpašu uzmanību tam, lai katra rotaļa būtu kā miniatūra mācību stunda. Līdz ar to rotaļas 
ne tikai trenē muzikālas prasmes, bet arī aicina izzināt apkārtni, iepazīt dabas un tehnoloģiskos 
procesus, apliecināt zināšanas literatūrā un vizuālajā mākslā, fantazēt, tēlot, dejot un vingrot, 
attīstīt ātru reakciju un domāšanu.

UDK	 796.13

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950309
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952628


Latvijas jaunākās grāmatas 2019 Nr. 21, 1.–15. novembris

25

8  VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

Kopkataloga Id: 000952678
Antiquitas Viva (6 : 2019 : Rīga, Latvija). 6. starptautiskā klasiskās filoloģijas 
biennāles konference „Antiquitas Viva 2019: ΚΙΝΗΣΙΣ” : 2019. gada 3.-4. oktobris, 
Rīga : konferences programma un referātu kopsavilkumi / Latvijas Universitāte. 
Humanitāro zinātņu fakultāte. Klasiskās filoloģijas nodaļa, Hellēnistikas centrs, 
Latīniskā kultūrmantojuma centrs = The 6th International Classical Philology 
Biennial Conference „Antiquitas Viva 2019: ΚΙΝΗΣΙΣ” : October 3-4, 2019 Riga : 
programme of the conference and summaries of papers / University of Latvia. 
Faculty of Humanities. Department of Classical Philology, Centre for Hellenic Stu-
dies, Latin Culture Heritage Centre. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2019]. — 
55 lpp. ; 21 cm. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka 
noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-469-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  LU klasisko filologu rīkotās Antiquitas Viva konferences tradicionāli pievēr-
šas noteiktam antīkās pasaules aspektam, akcentējot tā dzīvotspēju un pārmantojamību mūsdie-
nu sabiedrībā. Šoreiz konferences pētniecisko domu saista kustība: kustība kā pārliecinošs virzī-
tājspēks, bikla vai tikko jaušama sakustēšanās, virzība vai, iespējams, pamudinājums, kustība kā 
pārmaiņu, pārmantojamības un arī attīstības priekšnosacījums, kustības un kustēšanās tiešās un 
pārnestās nozīmes, kā arī citi ar kustību saistīti aspekti antīkajā pasaulē un tās recepcijā.

UDK	 80’02(=124/=14)(062)

81  Valodniecība un valodas

Kopkataloga Id: 000951818
Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities (9 : 2019 : Rīga, Lat-
vija). Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities — etECH2019 : 
conference proceedings / chief editor Dr.oec. Jelena Titko ; literary editor Zane 
Veidenberga. — Riga : Ekonomikas un kultūras augstskola : Alberta koledža, 
2019. — 1 tiešsaistes resurss (57 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas ; 1,68 MB. — 
Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — 
ISBN 978-9984-24-229-3 (PDF) (Ekonomikas un kultūras augstskola) ; 978-9934-
8772-6-1 (PDF) (Alberta koledža).
UDK	 811.111’25(062)+378.14(062)

Kopkataloga Id: 000953647
Gutjerresa, Lusi. Angļu valoda nav vienkārša : ilustrēta rokasgrāmata / Lusi 
Gutjerresa ; no angļu valodas tulkojusi Marta Ābele ; redaktore Jana Boikova. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 342 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Teksts latviešu un 
angļu valodā. — Oriģinālnosaukums: English is not easy. — ISBN 978-9934-0-
8363-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Kad slavenā Barselonas ilustratore Lusi Gutjerresa saprata, ka nespēj sekot 
līdzi pasniedzējam angļu valodas nodarbībās, viņa lika lietā savu zīmētājas talantu, lai iegaumētu 
apgūto. Lusi pavisam drīz atklāja, ka mācīties angļu valodu nav vienkārši, toties var būt aizraujo-
ši. Atmetot pliekanās un bezjēdzīgās frāzes, ar ko pilnas ierastās angļu valodas mācību grāmatas, 
Gutjerresa radījusi pievilcīgu savādnieku tēlus un izmantojusi nerātnus dialogus, lai iedzīvinātu 
vārdu krājumu, gramatiku un dažādas sadzīviskas tēmas.

UDK	 811.111’243’36(075.4)

Kopkataloga Id: 000952684
Korejiešu valoda latviešiem / galvenais redaktors Čojs Gvondžins ; redkolēģija: 
Ju Džisuk, So Sang’jongs, So Džinsoks ; tulkojusi Līga Tarvide ; ilustrāciju autore 
Aleksandra Šaronova ; literārā redaktore Gita Bērziņa ; vāka noformējums: Ieva 
Tiltiņa. — Otrais papildinātais izdevums. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2019.

1. [daļa]. — 190 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm + 1 CD (52 audiodatnes). — 
Ietver latviešu-korejiešu un korejiešu-latviešu vārdu indeksu: 181.-190. lpp. — 
Grāmata sastādīta LU Korejas studiju centrā. — Teksts latviešu un korejiešu 
valodā; daļa teksta titullapas otrā pusē paralēli latviešu un angļu valodā. — 
ISBN 978-9934-18-429-1 (brošēts).

UDK	 811.531’243(075.4)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952678
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000951818
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953647
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952684
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Kopkataloga Id: 000951672
Linde, Māris. Sanskrita—latviešu—vācu vārdnīca = Wörterbuch Sanskrit—Let-
tisch—Deutsch : 8500 Wörter / Māris Linde. — [Priekuļu novads] : Sava grāmata, 
2019.

Pirmais sējums, Burts A : 8500 vārdu. — 300 lpp. ; 21 cm. — (Bibliotheca Lin-
dana ; XXXXV [45]). — Teksts latviešu un vācu valodā, un sanskritā. — ISBN 
978-9934-582-46-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Sanskrits ir gadu tūkstošiem saglabājusies valoda, kurā pierakstītas cilvēces 
attīstībai nepārvērtējamas garīgās vērtības. Atrastās sanskrita līdzības ar šodien lietotajām va-
lodām ir radījušas interesi par to izcelsmi — vai līdzības ir tuvas radniecības apliecinājums, vai 
tikai aizguvumi? Tāpēc tiek veidota sanskrita—latviešu—vācu valodas vārdnīca. Pie interesen-
tiem nonāk vārdnīcas pirmais sējums, kas attiecas uz burtu A un aptver vairāk kā 8500 vārdu.

UDK	 811.211’374.8-022.218=174=112.2

811.174  Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 000953373
Kristapsone, Elga. Mana pagasta aizmirstie vietu vārdi / Elga Kristapsone ; ie-
vads: Juris Šironovs. — Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 2019. — 271 lpp. : ilus-
trācijas, portreti ; 23 cm. — ISBN 978-9934-513-38-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Daudzi vēstures notikumi atstājuši pēdas vietvārdu mantojuma saglabāšanā 
nākamo paaudžu ģimenēs. Elga Kristapsone 59 gadu vecumā atkārtoja novadnieka Kārļa Draviņa 
izstaigāto maršrutu pa vecā Stendes pagasta robežām, lai pierakstītu saglabājušos vietvārdus. 
Grāmatā apkopoti Talsu novada Stendes, Lībagu un Ģibuļu pagastu senie vietvārdi. Atbilstoši tei-
cēju sacītajam, daļa pierakstīta arī vietējā izloksnē.

UDK	 811.174’373.21(474.324)+908(474.324)

Kopkataloga Id: 000953219
Valoda un valsts / Dr.habil.philol. A. Veisberga redakcijā ; [ievadvārdi]: Raimonds 
Vējonis ; Māra Sīmansona vāka dizains ; redaktores: Ieva Jansone (latviešu valo-
da), Regīna Jozauska (angļu valoda). — Rīga : Zinātne, 2019. — 302 lpp. : ilustrā-
cijas, tabulas ; 24 cm. — (Valsts valodas komisijas raksti ; 10. sējums). — Biblio-
grāfija atsevišķu rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, 
kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN 978-9934-549-83-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Atzīmējot Latvijas Republikas simtgadi, Valsts valodas komisija rīkoja starp-
tautisku konferenci „Valoda un valsts”. Konference notika Rīgas pilī, tajā ar referātiem uzstājās 
Latvijas, Igaunijas un Lietuvas valodnieki, pedagogi, juristi. Šajā sējumā apkopoti konferences 
ziņojumi, kas ļauj iekūkoties mūsu valodas attīstības līkločos, kritumos un sasniegumos, politiķu, 
valodnieku, kultūras darbinieku un valodas kopēju risinājumos.

UDK	 811.174(062)+811.174’272(062)

821  Daiļliteratūra

821.111  Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 000954239
Lolere, Liza. Nemosties : romāns / Liza Lolere ; no angļu valodas tulkojusi Dina 
Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. — Rīga : Kon-
tinents, [2019]. — 429, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Don’t wake up. — 
ISBN 978-9984-35-962-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Nemosties” ir Lizas Loreles debijas romāns, kas acumirklī iekarojis pasaules 
uzmanību. Tas ir spožs psiholoģiskais trilleris, kur lasītājs gluži kā amerikāņu kalniņos traucas 
pa cilvēka prāta labirintu, kurā pašam ir jāiezīmē robeža starp labo un ļauno, starp iztēloto un 
īstenību. Šis romāns tā aizrauj, ka to nav iespējams beigt lasīt. Šis romāns ir tik asinis stindzi-
nošs, ka par to nav iespējams nedomāt. Aleksa Teilore pamostas piesieta pie operāciju galda un 
ir sagatavota ķirurģiskai operācijai. Tikai cilvēks ar sejas masku, kas stāv blakus, nav ārsts. Viņš 
uzdod Aleksai jautājumu, uz kuru ir viena pareizā atbilde… Kad Aleksa vēlāk attopas uzņemšanas 
nodaļā, viņa saprot, ka nav fiziski ievainota. Sievietes stāstam neviens netic…

UDK	 821.111-312.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000951672
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953373
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953219
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000954239
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Kopkataloga Id: 000954268
Velss, Herberts Džordžs. Kipss : romāns / Herberts Džordžs Velss ; no angļu 
valodas tulkojusi un priekšvārdu sarakstījusi Dagnija Dreika. — [Jūrmala] : Dau-
gava, [2019]. — 445, [1] lpp. ; 21 cm. — (XIX gadsimta klasiķi). — Oriģinālnosau-
kums: Kipps. — ISBN 978-9984-41-125-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  H.Dž. Velss ir viens no slavenākajiem angļu rakstniekiem un parasti minēts 
kā zinātniskās fantastikas dižgars. Tomēr autors ir iezīmējis ceļu literatūrā arī ar vispārcilvē-
ciskām tēmām. Patiesībā Velsa „parastā proza” apsteidza viņa fantastiskos romānus, tikai lat-
viešu lasītājs ar to nav pazīstams. H.Dž. Velss savus tēlus mēdz nostādīt negaidītās situācijās, 
piemēram, Kipsu — liekot saņemt necerētu mantojumu un nonākt neierastā vidē — gluži citās 
aprindās, kurās pastāvēt nav viegli. Romāns palīdz iepazīt viņa daiļrades daļu, kas veltīta norisēm 
sabiedrībā un cilvēka iekšējai pasaulei.

UDK	 821.111-31

Kopkataloga Id: 000953030
Volkers, Mārtins. Slepkavība Dordoņā : romāns / Mārtins Volkers ; no angļu va-
lodas tulkojusi Zane Rozenberga ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Egija 
Smaļķe. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 267, [2] lpp. ; 22 cm. — (Izmeklē poli-
cijas šefs Bruno / Mārtins Volkers). — Oriģinālnosaukums: Death in the Dordog-
ne. — ISBN 978-9934-0-8179-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pilsētiņas mierpilno gaisotni negaidīti izjauc veca vīra, ziemeļafrikāņu imig-
ranta, kurš savulaik cīnījies Francijas pusē, slepkavība. Tagad Bruno nāksies savas iemīļotās no-
darbes — iepirkšanos vietējos tirdziņos, vīna baudīšanu, laiskas pastaigas — apvienot ar po-
litiski delikātu izmeklēšanu. No Parīzes ierodas gados jauna policijas darbiniece, lai piedalītos 
izmeklēšanā. Iedziļinoties mirušā pagātnē, Bruno arvien vairāk pārliecinās, ka slepkavībai ir 
daudz sarežģītāks motīvs…

UDK	 821.111-312.4

821.111(73)  Amerikāņu literatūra

Kopkataloga Id: 000953275
Devero, Džūda. Nāve pēc pieprasījuma : detektīvromāns / Džūda Devero ; no 
angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore 
Solvita Velde. — Rīga : Kontinents, [2019]. — 413 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosau-
kums: A Willing Murder. — ISBN 978-9984-35-960-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Nāve pēc pieprasījuma ir stāsts par to, kā tiek uzplēstas vecas rētas, atdzīvo-
jas senas ēnas un sāpes par reiz zaudētu mīlestību. Klusā Floridas pilsētiņā dzīve rit kā ierasts, 
līdz satriecošs atradums visu pavērš ar kājām gaisā. Sāra ir populāra rakstniece, kas atgriezusies 
dzimtajā pilsētā un iegādājusies tur māju. Sāras brāļameita Keita arī rod iespēju apmesties pla-
šajā mājā, kurā Sāra jau ir izmitinājusi arī pilsētas „slikto zēnu” Džeksonu. Trijotnei gluži negai-
dīti nākas apvienoties gadiem slēpta nozieguma izmeklēšanā, taču mazpilsēta rūpīgi sargā savus 
noslēpumus…

UDK	 821.111(73)-31

Kopkataloga Id: 000952720
Huenga, Helēna. Skūpstu koeficients : romāns / Helēna Huenga ; no angļu va-
lodas tulkojusi Ilona Ozoliņa-Čiu ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais 
noformējums ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; literārā redaktore Ilze Brē-
mere. — Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. — 383, [1] lpp. ; 21 cm. — Resursā uzrādīts 
arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934156762. — Oriģinālnosaukums: The Kiss 
Quotient. — ISBN 978-9934-15-675-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Galvenā varone Stella uzskata, ka matemātika ir vienīgā lieta, kam dzīvē ir 
patiesa nozīme. Stella rada algoritmus, kuru uzdevums ir paredzēt, ko cilvēki pirks. Darbs viņai 
dod vairāk naudas, nekā nepieciešams, un krietni mazāk pieredzes attiecībās, nekā ierasts 30 
gadu vecumā. Stellas secinājums: viņai nepieciešama prakse ar profesionāli. Stella nolīgst „es-
kortu” Maiklu. Drīz Stella iemācās priecāties par skūpstiem un abu visai lietišķās attiecības sāk 
pārtapt par ko vairāk.

UDK	 821.111(73)-31+821.111(73)-993

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000954268
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953030
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953275
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952720
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Kopkataloga Id: 000953025
Meijere, Merisa. Vintera : romāns / Merisa Meijere ; no angļu valodas tulkojusi 
Laura Dreiže ; redaktore Kristīna Kupce. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 830, 
[1] lpp. ; 21 cm. — (Mēness hronikas / Merisa Meijere ; IV [4.] grāmata). — Oriģi-
nālnosaukums: Winter. — ISBN 978-9934-0-8084-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mēnesieši vienmēr ir apbrīnojuši princesi Vinteru, novērtēdami viņas laipno 
izturēšanos, atsaucību un sirsnību. Par spīti rētām, kas vijas pār meitenes seju, jaunā princese ir 
skaistāka nekā viņas pamāte Levana. Vintera ienīst pamāti un zina, ka Levana nicina viņas jūtas 
pret bērnības draugu pils gvardu Džasinu. Tomēr Vintera nav tik vārga, kā uzskata Levana, un jau 
gadiem ilgi pretojas pamātes iegribām. Kopā ar kiborgu-mehāniķi Sinderu un draugiem Vinte-
rai, iespējams, izdotos uzsākt revolūciju un uzvarēt karā, kas plosījies jau pārāk ilgi. Vai Sindera, 
Skārleta, Kresa un Vintera spēs uzveikt Levanu un dzīvot ilgi un laimīgi?

UDK	 821.111(73)-93-3

Kopkataloga Id: 000954230
Vorda, Annija. Skaistais ļaunums : psiholoģiskais spriedzes romāns / Annija 
Vorda ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice ; tulkotājas redakcijā. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2019]. — 365, [1] lpp. ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: Beautiful 
Bad. — ISBN 978-9934-0-8435-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Madijas un Iana mīlasstāsts sākas ar nejaušu sastapšanos kādā ballītē. Pagā-
juši jau divdesmit gadi, abi ir precējušies, un viņiem ir burvīgs dēliņš. Kādā izbraukumā Madija 
cieš nelaimes gadījumā, pēc kura sāk apmeklēt psihoterapeiti. Pamazām viņa atklāj savas bailes 
par Iana posttraumatiskā stresa sindromu, par mazā dēliņa drošību un par sarežģītajām pagāt-
nes attiecībām ar draudzeni. Stāsts aizved lasītāju uz Balkāniem un Angliju, uz Irāku un Manhe-
tenu, un visbeidzot uz vienkāršu ģimenes māju Kanzasā. Sešpadsmit gadi, pilni ar mīlestību un 
bailēm, dēkām un aizdomām, sasniedz kulmināciju dienā, kad izmisīgs telefona zvans uz 911 liek 
policijai steigties uz šokējoša nozieguma vietu…

UDK	 821.111(73)-312.4

821.112.2  Vācu literatūra

Kopkataloga Id: 000954228
Baha, Tabea. Kamēliju salas sievietes / Tabea Baha ; no vācu valodas tulkoju-
si Inese Miesniece ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Anita Poļa-
kovska. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 332, [1] lpp. ; 23 cm. — Oriģinālnosau-
kums: Die Frauen der Kamelien Insel. — ISBN 978-9934-0-8248-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Cik paļāvības nepieciešams lielai mīlai? Pēc krāšņām kāzu svinībām Silvi-
ja un Maels ilgojas pēc bērna. Negaidīti Kamēliju salā ierodas Maela pirmā mīlestība Hloja ar 
septiņgadīgo dēlu, kuru, visiem par pārsteigumu, stāda priekšā kā Maela bērnu. Un tas vēl nav 
viss — Hloja grib atgūt arī Maelu. Vai Silvija spēs cīnīties par savu mūža mīlestību, nenostājoties 
starp tēvu un dēlu? Turklāt Kamēliju dārzu apdraud maksātnespēja, ko novērst var tikai Silvija 
un Maels kopīgiem spēkiem.

UDK	 821.112.2-31

Kopkataloga Id: 000953188
Keizerlinka, Linde fon. Stāsti par draudzību / Linde fon Keizerlinka ; no vācu 
valodas tulkojusi Vija Brangule ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska. — Rīga : 
Jumava : Liegra, [2019]. — 182, [1] lpp. ; 20 cm. — (Stāsti bērna dvēselei ; 4. grāma-
ta). — Oriģinālnosaukums: Geschichten über Freundschaft. — ISBN 978-9934-
572-35-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ģimenes psihoterapeite Linde fon Keizerlinka ir daudzu grāmatu autore un 
savā profesijā strādājusi gan Vācijā, gan Latvijā. „Stāsti par draudzību” ir sērijas „Stāsti bērna 
dvēselei” pēdējā — ceturtā grāmata. Šie stāsti vēstī par draudzību un saticību, par to, kā celt 
uzticēšanās tiltus pār šķietami nepārvaramām aizām.

UDK	 821.112.2-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953025
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000954230
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000954228
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953188
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821.113.6  Zviedru literatūra

Kopkataloga Id: 000953313
Lāgerkrancs, Dāvids. Meitene, kurai bija jāmirst / Dāvids Lāgerkrancs ; no 
zviedru valodas tulkojusi Ieva Pudure ; redaktore Iveta Polkmane. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, [2019]. — 379, [2] lpp. : karte ; 23 cm. — (Millennium ; [6. grāmata]). — 
Oriģinālnosaukums: Hon som måste dö. — ISBN 978-9934-0-8512-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Meitene, kurai bija jāmirst” ir sestais un noslēdzošais darbs par Līsbetu Sa-
landeri un Mīkaelu. Līsbetas mentors un aizbildnis Holgers Palmgrēns ir miris, un Līsbeta kopš 
bērēm Stokholmā nav manīta. Mīkaels Blumkvists satraucas, vai Līsbetas senie ienaidnieki nav 
tikuši viņai klāt. Lai gan viņam, iespējams, vajadzētu vairāk uztraukties pašam par sevi. Stok-
holmas centrā tiek atrasts miris bezpajumtnieks, kura kabatā ir zīmīte ar pētnieciskā žurnālista 
Blumkvista telefona numuru. Pēdējās dienās bezpajumtnieks esot bieži pieminējis kāda Zviedri-
jas valdības ministra vārdu. Līsbeta, dzenot pēdas savai dvīņu māsai Kamillai, turpina uzmanīt 
savu seno draugu. Drīz vien Mīkaelam būs ļoti nepieciešama viņas palīdzība, bet vispirms Līsbe-
tai jānokārto kāds vecs rēķins…

UDK	 821.113.6-312.4

Kopkataloga Id: 000953329
Vīslandere, Juja. Mūmammas un Vārnas Ziemassvētki / Juja Vīslandere ; [ilus-
trācijas]: Svens Nūrdkvists ; no zviedru valodas tulkojusi Mudīte Treimane ; re-
daktore Gundega Sēja. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 25 nenumurētas lpp. : 
ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: Mamma Mu och Kråkans jul. — ISBN 
978-9934-0-8464-5 (iesiets) ; ISBN 978993484645 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Ir ziema, tuvojas Ziemassvētki, taču Vārnai nav īstā svētku noskaņojuma. 
Ligzdā ir tumšs un auksts, un Vārnai nav nekādu cerību saņemt dāvanas, ja vien viņa tās nesaga-
tavos pati sev. Šādos brīžos ir labi, ja ir tāda draudzene kā Mūmamma.

UDK	 821.113.6-93-32

821.131.1  Itāliešu literatūra

Kopkataloga Id: 000953279
Bosko, Federīka. reiz mēs atkal tiksimies : romāns / Federīka Bosko ; no itāļu 
valodas tulkojusi Tamāra Liseka ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Margrita 
Krasnā. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 335, [1] lpp. ; 23 cm. — Oriģinālnosau-
kums: Ci vediamo un giorno di questi. — ISBN 978-9934-0-7683-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Dažreiz pietiek ar mazumiņu, lai aizsāktos draudzība mūža garumā. Tieši 
tā notika ar Katerīnu un Ludovīku, kuras ir nešķiramas jau kopš skolas laika. Grūti iedomāties 
divas vēl atšķirīgākas sievietes! Katerīna — vienmēr uzmanības centrā, kā tāds starojošs enerģi-
jas lādiņš, savukārt Ludovīka — piesardzīga un apdomīga. Abas ir draudzējušās, strīdējušās un 
salabušas neskaitāmas reizes, līdz dzīve apmet kūleni un Ludovīkai nākas izdzīvot draudzenes 
iecerēto scenāriju. Viņai jādodas uz Austrāliju un jāatklāj Katerīnas noslēpumi.

UDK	 821.131.1-31

Kopkataloga Id: 000953737
Levi, Primo. Atelpa / Primo Levi ; no itāļu valodas tulkojusi, pēcvārds: Dace Me-
iere ; literārais redaktors Arturs Hansons ; dizains: Anna Aizsilniece. — Rīga : 
Neputns, [2019]. — 188 lpp. : karte ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: La tregua. — 
ISBN 978-9934-565-76-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Primo Levi ir viens no ietekmīgākajiem, pasaulē visvairāk tulkotajiem, vēs-
turnieku, politologu un antropologu darbos citētajiem 20. gadsimta itāļu autoriem, taču līdz šim 
latviski no Levi darbiem nekas nav bijis tulkots. „Atelpa” ir autobiogrāfisks darbs, kas vēsta par 
pieredzējumiem ilgajā mājupceļā no Aušvicas uz Turīnu.

UDK	 821.131.1-94

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953313
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953329
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953279
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953737
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821.133.1  Franču literatūra

Kopkataloga Id: 000952950
Borhs, Mihals Jans. Varakļānu pils Jūtu dārzs : Borha grāfistē Baltkrievijā / Mi-
hals Jans Borhs ; atdzejotājs Māris Salējs ; tulkojums no franču valodas: Simona 
Sofija Valke ; tulkojums no latīņu valodas: Renāte Berga ; literārā redaktore Ieva 
Jansone ; mākslinieces: Dace Džeriņa, Tatjana Raičiņeca, Una Grants = Jardin sen-
timental du chateau de Warkland, dans la comté de Borch, en Russie-Blanche / 
Michal Jan Borch ; mise en vers Māris Salējs ; traduction depuis le français Simo-
na Sofija Valke ; traduction depuis le latin Renāte Berga ; correction Ieva Janso-
ne ; conception graphique: Dace Džeriņa, Tatjana Raičiņeca, Una Grants. — Rīga : 
Latvijas Nacionālā bibliotēka, [2019]. — 61, [2] lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. — Teksts 
latviešu un franču valodā. — Oriģinālnosaukums: Jardin sentimental du chateau 
de Warkland, dans le comté de Borch, en Russie-Blanche. — ISBN 978-9984-850-
69-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Latvijas Nacionālā bibliotēka savos simtgades svētkos pievēršas savu vēstu-
risko kolekciju pētniecībai un pasniedz lasītājiem dāvanu — darba „Varakļānu pils Jūtu dārzs” 
pirmpublicējumu latviešu valodā. Poēmā alegoriskā formā risinātas jauna cilvēka dzīves ceļa iz-
vēles problēmas.

UDK	 821.133.1-1=030.133.1=174

Kopkataloga Id: 000953031
Lemetrs, Pjērs. Trīs dienas un viena dzīve : romāns / Pjērs Lemetrs ; no fran-
ču valodas tulkojusi Astra Skrābane ; redaktore Ilona Ancāne. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2019]. — 189, [2] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Trois jours et une 
vie. — ISBN 978-9934-0-8338-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  1999. gads. Francijas mazpilsētā Bovālā divpadsmitgadīgais Antuāns nejauši 
kļūst par liecinieku kaimiņa cietsirdīgai rīcībai. Nežēlības satricināts, Antuāns savu sāpi izgāž uz 
mazo Remī, kaimiņa dēlu, viņu nejauši nonāvējot. Apmulsumā un panikā par nodarījuma sekām 
Antuāns nolemj klusēt. Nākamajās dienās viņš izdzīvo bailes un nemieru, un varbūtība tikt at-
klātam pieaug, līdz negaidīti izmainās notikumu gaita. Remī netiek atrasts. Desmit gadus vēlāk 
Antuāns, jauns ārsts, dzīvo ar līgavu, un nākotne šķiet daudzsološa. Tomēr Remī nāve turpina 
viņu vajāt, neparedzēti ietekmējot dzīvi.

UDK	 821.133.1-312.4

821.133.1(494)  Šveiciešu literatūra franču valodā

Kopkataloga Id: 000953296
Dikērs, Žoels. Stefanijas Meileres pazušana / Žoels Dikērs ; no franču valodas 
tulkojusi Inese Pētersone ; redaktore Diāna Romanoviča. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2019]. — 699, [3] lpp. ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: La Disparition de Stepha-
nie Mailer. — ISBN 978-9934-0-8403-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  1994. gada 30. jūlijs. Nelielu, klusu kūrortpilsētu satricina noziegums — pil-
sētas mēru un viņa ģimeni nogalina pašu mājā. Vienlaikus tiek nošauta arī kāda garāmgājēja, 
nozieguma nejauša lieciniece. Izmeklēšanu uztic diviem jauniem policistiem. Būdami ambiciozi 
un neatlaidīgi, viņi spēj izskaitļot slepkavu, tā izpelnoties augstākās priekšniecības atzinību un 
apbalvojumu. Tomēr pēc divdesmit gadiem žurnāliste Stefānija Meilere paziņo, ka policisti toreiz 
nav notvēruši īsto vainīgo. Un tad mīklainos apstākļos jaunā sieviete pazūd… Kas noticis ar Stefā-
niju? Ko viņa atklājusi? Un galvenais — kas patiesībā noticis Orfejā 1994. gada 30. jūlijā?

UDK	 821.133.1(494)-312.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952950
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953031
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953296
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821.161.1  Krievu literatūra

Kopkataloga Id: 000952718
Jakovļeva, Jūlija. Mednieks tieši virsū skrien : detektīvs par Staļina laiku / Jū-
lija Jakovļeva ; no krievu valodas tulkojusi Lāse Vilka ; Nataļjas Kugajevskas 
vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literā-
rā redaktore Elīna Kokareviča. — Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. — 349, [2] lpp. ; 
21 cm. — (Glabāt mūžīgi. Jūlijas Jakovļevas retrodetektīvs). — Oriģinālnosau-
kums: Вдруг охотник выбегает. — ISBN 978-9934-15-634-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Staļina laika Ļeņingrada, 1930. gads. Lielā terora mašīna jau ir ieeļļota, notiek 
„tīrīšanas” — varai aizdomīgus cilvēkus atrod gan Ermitāžā, gan milicijā. Taču līdzās Staļina lie-
lajam ļaunumam notiek arī parasto pilsoņu noziegumi — īpatnējas, īpaši iestudētas slepkavības, 
kas aizņem arī izmeklētāja Zaiceva prātu. Kas pilsoņus spiež slepkavot — greizsirdība, zaglība vai 
pārdabiski spēki? Tikmēr romantiskā un skaistā pilsēta apaug ar komunālo dzīvokļu smakām, 
bet terors tikai maļ un maļ…

UDK	 821.161.1-312.4

Kopkataloga Id: 000952751
Соловьёв, Иван. К солнцу лицом : стихи / Иван Соловьёв ; составитель 
Зинаида Ивановна Романова ; предисловие, редактор: Алексей Соловьёв ; 
предисловие: А. Н. Неминущий ; художник Марина Баркевич. — [Рига] : 
Рижская Гребенщиковская старообрядческая община : Старообрядческое 
общество Латвии, 2019. — 239, [1] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 21 cm. — ISBN 
978-9934-8216-4-6 (brošēts).
UDK	 821.161.1-1(474.3)+821.161.1(474.3)(092)

821.174  Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 000954095
Anševics, Gunārs. Zagļciemnieku stāsti / Gunārs Anševics. — [Varakļāni] : 
Domu Pērles, 2019. — 169 lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. — ISBN 978-9934-579-87-5 
(brošēts).
UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 000954209
Ar pirkstu galiem sataustīt laimi : poētiskas pārdomas un dzeja / Ilma Janso-
ne, Laila Mūrniece, Līga Pavlova. — [Varakļāni] : Domu Pērles, [2019]. — 81 lpp. ; 
18 cm. — ISBN 978-9934-579-95-0 (brošēts).
UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000953930
Auseklis, Uldis. Burtiņš lēkā burkānos : skaitāmdzejoļi / Uldis Auseklis ; redak-
tore Iluta Moldane-Greiškane ; māksliniece Signe Ērmane. — [Rīga] : Annele, 
[2019]. — 48 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-559-22-8 (iesiets).
UDK	 821.174-93-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952718
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952751
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000954095
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000954209
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953930
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Kopkataloga Id: 000953034
Bauere, Inguna. Mazā, klusā sirds : Dārta un Krišjānis pirms tautasdziesmas / 
Inguna Bauere ; vāka dizaina autore Vita Lēnerte ; redaktore Gundega Sēja. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 319, [1] lpp. ; 23 cm. — ISBN 978-9934-0-8250-4 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Dārtēns. Dārta. Doriņka. Darja Ivanovna. Mūsu Dainu tēva Krišjāņa Barona 
mīļotā, vēlāk sieva, bērnu māte un mūžam uzticīgā gaidītāja. Viņa bija zemas kārtas meitene, kura 
neprata ne lasīt, ne rakstīt, tomēr gara spēkā Krišjāņa Barona acīs stāvēja pāri visām. Viņa zināja 
sava vīra stiprās un arī vājās puses. Par labo priecājās, ļauno nepieminēja. Mazā, klusā sirds…

UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 000954127
Cibule, Vija. Marta / Vija Cibule. — [Varakļāni] : Domu Pērles, [2019]. — 177 lpp. ; 
17 cm. — ISBN 978-9934-579-89-9 (iesiets).
UDK	 821.174-34

Kopkataloga Id: 000952744
Dzejas dienas / redkolēģija, priekšvārdi: Faina Osina, Rudīte Rinkeviča ; vāka 
mākslinieks Romualds Gibovskis. — [Daugavpils] : Daugavpils pilsētas dome, 
[2018].

2018, XXVIII [28.] laidiens. — 243 lpp. ; 17 cm. — Autori: Ilona Kravčenoka, Li-
dija Vasaraudze, Staņislavs Zīlis, Татьяна Алексеева, Владимир Ануфриев, 
Карина Бируле, Ирина Быстрова, Павел Васкан, Станіслаў Валодзька, Ев-
гений Голубев, Татьяна Гордина, Ядвига Диденко, Ирина Жукова, Гали-
на Иванова, Юлия Касецкая, Инна Колужа, Елена Краевая, Юрий Лаври-
ненко, Ольга Ларионова, Наталья Леончук, Антонина Минчёнок, Ольга 
Орс, Фаина Осина, Алина Петкун, Павел Плотников, Ольга Портная, Ири-
на Рабатуева, Татьяна Рускуле, Анастасия Сазанкова, Руслан Соколов, 
Алексей Соловьев, Ирина Страздоника-Плячко, Инета Фёдорова-Мака-
рова, Елена Фигурина, Анатолий Харин, Татьяна Чехольская, Александр 
Якимов. — Teksts latviešu, krievu, baltkrievu un latgaliešu rakstu valodā.

UDK	 821.174-1+821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 000952691
Eihmane, Līva. Puiku alfabēts : arī drosmīgām meitenēm / Līva Eihmane ; grā-
matas dizains: Maija Rozenfelde ; redaktore Santa Klaiva. — [Mārupe] : LIV De-
sign, [2019]. — 1 sējums (aptuveni 140 lpp.) : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-
9934-19-903-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Tā ir izraujošu stāstu grāmata puikām un drosmīgām meitenēm, kas papildi-
nāta ar autores zīmētām ilustrācijām katram alfabēta burtam. Grāmatas stāsti atklāj, kāpēc gan 
mazi, gan lieli puikas apbrīno Astoņkāji Augustu, ko Dinozaurs Didzis kāro saņemt savā Desmi-
tajā Dzimšanas Dienā, kā Leduslācim Leo veicas ar papīra Lidmašīnas Locīšanu un, vai Modrā 
Mūmija iegūs Medaļu Monstru un Mošķu ātrumsacīkstēs, kā arī citus aizraujošus piedzīvojumus. 
Grāmata bērniem rosina interesi par burtiem un to apgūšanu.

UDK	 821.174-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953034
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000954127
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952744
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952691
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Kopkataloga Id: 000952715
Ermlere, Franciska. Prove : Rīgas meistara nāve : romāns / Franciska Ermlere ; 
mākslinieks Artūrs Bērziņš ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; redaktore Ligi-
ta Bībere ; foto: Ojārs Jansons. — Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. — 412, [2] lpp. ; 
20 cm. — (Rīgas detektīvs ; [7]). — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma 
ISBN 9789934156694. — ISBN 978-9934-15-668-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Detektīvromāns „Prove” ir septītā grāmata romānu ciklā „Rīgas detektīvs”. 
Romāna notikumu centrā ir advokāts un ģimenes tēvs Andrejs Vanags, kuru uz pili Latvijas zie-
meļos Malienā aizved baroneses fon Heikenas vēstule: baronese dzirdējusi par advokāta spējām 
atraisīt ar mākslas pasauli cieši savilktu noslēpumu mezglus. Baronese atklāj, ka viņas īpašumā 
ir spiedpoga, ar kuru Jēkabs Brūveris savulaik apzīmogoja savas gleznas. Šī spiedpoga ir īpaša, tā 
ir kā īsts zelta tīrradnis. Sarunās baronese atzīstas, ka, atgriežoties Latvijā, naudas situācijas dēļ 
centusies to pārdot, bet izrādījies, ka tas ir viltojums. Kur tad ir oriģināls?

UDK	 821.174-312.4

Kopkataloga Id: 000954025
Ilgām aplauzti spārni : poētiskas pārdomas un dzeja / Daina Bergmane, Violeta 
Kļaviņa, Mora Saule, Maija Svarinska, Ivars Šmits, Inta Zaļuma. — [Varakļāni] : 
Domu Pērles, [2019]. — 161 lpp. ; 18 cm. — ISBN 978-9934-579-96-7 (brošēts).
UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000954171
Ilgu gūstā : poētiskas pārdomas un dzeja / Aiva Eiduka, Inese Krūmiņa, Ina Lavri-
noviča, Egīls Lukjanskis, Atis Reiņikovs, Līva Rubeze, Inga Zandausa, Inga Kļavi-
ņa-Zariņa. — [Varakļāni] : Domu Pērles, [2019]. — 117 lpp. : portreti ; 20 cm. — 
ISBN 978-9934-579-80-6 (brošēts).
UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000954224
Kaija, Ivande. Iedzimtais grēks : romāns / Ivande Kaija ; vāka dizaina un ilustrā-
cijas autore Krista Jūlija Kreišmane ; redaktore Marika Taube. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2019]. — 654, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-8153-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ivande Kaija ir vairāku romānu, lugu, noveļu, stāstu autore, aktīva sieviešu 
tiesību kustības dalībniece. Romāns „Iedzimtais grēks” sacēla ilgi nerimstošu satraukumu par 
tajā pausto toreizējās laulības iekārtas kritiku un jaunu ceļu meklējumiem dzimumdzīves ētikā. 
Rakstniece kaismīgi vērsās pret sabiedrības dubultmorāli, aizstāvēja sievietes izvēles iespējas, 
pauda pārliecību, ka īstais grēks ir laulība bez mīlestības, kā arī uzsvēra, ka sievietei jau no jau-
nības vajag „par visām lietām iegūt dzīves neatkarību un patstāvību, ka vēlākā dzīvē viņa katrā 
laikā var brīvi noteikt savu likteni”.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 000952668
Kerliņa, Mirdza. Dun-dur-durs : dzejoļi bērniem / Mirdza Kerliņa ; redakto-
re Aina Karele ; Egijas Kerliņas-Lakstīgalas ilustrācijas ; Andas Nordenas di-
zains. — Cēsis : Kultūras biedrība „Harmonija”, [2019]. — 48 lpp. : ilustrācijas ; 
20×20 cm. — ISBN 978-9934-8445-9-1 (brošēts).
UDK	 821.174-93-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952715
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000954025
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000954171
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000954224
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952668
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Kopkataloga Id: 000954139
Lapiņš, Māris. Pa atvērtām durvīm : dzeja / Māris Lapiņš. — [Varakļāni] : Domu 
Pērles, [2019]. — 67, [2] lpp. : portrets ; 21 cm. — ISBN 978-9934-579-94-3 (ie-
siets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000954121
Legzdiņa, Daina. Naktstauriņi vējā / Daina Legzdiņa. — [Varakļāni] : Domu Pēr-
les, [2019]. — 213 lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. — ISBN 978-9934-579-81-3 (brošēts).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000954191
Marčenkova, Alisa. Nepateiktais / Alisa Marčenkova. — [Varakļāni] : Domu Pēr-
les, [2019]. — 117 lpp. ; 18 cm. — ISBN 978-9934-579-90-5 (brošēts).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000954214
Meklējot debesmalu : dzeja / Agita Freiberga, Laila Mūrniece, Ieva Puzirevska. — 
[Varakļāni] : Domu Pērles, [2019]. — 73, [2] lpp. ; 18 cm. — ISBN 978-9934-579-
97-4 (brošēts).
UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000953202
Neibarte, Sarmīte. Zum, zum dzejniek! Aivars Neibarts / sakārtojusi Sarmīte 
Neibarte ; redaktors Guntis Berelis ; māksliniece Dina Ābele. — Rīga : Pētergailis, 
[2019]. — 321, [4] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — (Latvijas laika-
zīmes). — Personu rādītājs: 309.-321. lpp. — Aivara Neibarta dzīves un daiļrades 
nozīmīgākie dati: 304.-308. lpp. — ISBN 978-9984-33-495-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā Neibarta draugu un laikabiedru atmiņas, no kurām krietna daļa ie-
priekš nav publicētas (daudzi atmiņu autori jau aizsaulē). Vēl arī jaunāko paaudžu autoru piere-
dzējumi, saskaroties ar tobrīd jau par mītisku tēlu tapušo Neibartu. Krājumā lasāmi daži nelieli 
iepriekš nepublicēti Aivara Neibarta teksti un viena no nedaudzajām intervijām ar viņu, kurā 
tobrīd piecdesmitgadīgais dzejnieks atklājas kā ļoti kolorīta personība. Grāmata ir veltījums dzej-
niekam 80. jubilejā.

UDK	 821.174(092)

Kopkataloga Id: 000952669
Plūdons, Vilis. Rūķīši un Mežavecis : dzejoļi bērniem / Vilis Plūdons ; Initas Zē-
rietes ilustrācijas ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums ; sastādījusi 
Inta Kalniņa. — Rīga : Avots, [2019]. — 24, [3] lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — ISBN 
978-9934-590-01-6 (brošēts).
UDK	 821.174-93-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000954139
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000954121
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000954191
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000954214
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953202
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952669
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Kopkataloga Id: 000954112
Siliņš, Juris M. Pilns Daugavas un Pērses spēka : dzeja / Juris M. Siliņš ; priekš-
vārda autore Sarmīte Rode. — [Varakļāni] : Domu Pērles, [2019]. — 113 lpp. : port-
rets ; 21 cm. — ISBN 978-9934-579-91-2 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000952758
Vasaraudze, Lidija. Četri vēji = Четыре ветра / Lidija Vasaraudze (dzeja lat-
viešu valodā), Jevgenijs Golubevs (dzeja krievu valodā) ; populārzinātniskie tek-
sti: Ivo Dinsbergs ; redaktores: Biruta Aizbalte, Irina Strazdonika-Pļačko ; vāks: 
Sergejs Kuzņecovs. — Daugavpils : DINA-ART, 2019. — 84 lpp. : ilustrācijas ; 
28 cm. — Teksts latviešu valodā, nosaukums paralēli latviešu un krievu valodā; 
dzeja latviešu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-8811-1-4 (iesiets).
UDK	 821.174-93-1+821.174-93-32+821.161.1-93-1(474.3)

Kopkataloga Id: 000952738
Vasaraudze, Lidija. Sirds uz delnas : dzeja / Lidija Vasaraudze ; redaktore Biruta 
Aizbalte ; vāks: Sergejs Kuzņecovs. — Daugavpils : DINA ART, 2019. — 87 lpp. : 
ilustrācijas, portrets ; 19 cm. — ISBN 978-9934-8811-0-7 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000953992
Veisberga, Iveta. Dzīve kā brīnums! : dzeja / Iveta Veisberga. — [Varakļāni] : 
Domu Pērles, [2019]. — 65 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — ISBN 978-9934-579-82-0 
(iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000954136
Vištarte, Laimdota. Peripetijas : dzeja / Laimdota Vištarte. — [Varakļāni] : 
Domu Pērles, [2019]. — 147 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 19 cm. — ISBN 978-9934-
579-86-8 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000954216
Zīle, Austra. Vēlziede vārsmo / Austra Zīle. — [Varakļāni] : Domu Pērles, 
[2019]. — 51 lpp. : portrets ; 18 cm. — ISBN 978-9934-579-88-2 (brošēts).
UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000954112
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952758
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952738
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953992
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000954136
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000954216
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Kopkataloga Id: 000953180
Zvirgzdiņš, Juris. Lāču republika : stāsts / Juris Zvirgzdiņš ; ilustrācijas un di-
zains: Līva Ozola ; redaktors Jānis Kalve. — Rīga : Pētergailis, [2019]. — 71 lpp. : 
ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9984-33-496-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas stāsts sākas brīdī, kad stratēģiskās plānošanas ministrs no rīta, 
izkāpjot no gultas ar kreiso kāju, nokavē Ministru kabineta sēdi. Viņš vaino mazu lācēnu, kas 
lēnām kopā ar večuku šķērsoja ielu un aizkavēja ministra auto. Sēdē finanšu ministrs žonglē ar 
skaitļiem, premjers liek izteikties ministram — kavētājam, un viņš pēkšņi atceras: Lācis! Lūk, 
īstais temats! Ministrs nodārdina: „Godājamie kolēģi! Pilsēta ir briesmās! Pa ielām staigā lāči!”…

UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 000952721
Žīgure, Anna Velēda. Mūsu tautas gaita : Latvijas vēstures mirkļi / Anna Velēda 
Žīgure ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redak-
tore Alīna Melngaile ; literārā redaktore Inta Kārkliņa. — Rīga : Latvijas Mediji, 
[2019]. — 200, [7] lpp. ; 20 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma 
ISBN 9789934156861. — Bibliogrāfija: [207.] lpp. — ISBN 978-9934-15-685-4 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā apkopoti un hronoloģiski sakārtoti reālu personu anonīmi atmi-
ņu stāsti par piedzīvoto Latvijā laika posmā no 1914. līdz 2018. gadam. Darbā šādi atspoguļota 
Latvijas iedzīvotāju kolektīvā pieredze un pārdzīvojums dažādu vēstures un kultūras notikumu 
krustpunktos. Šie stāsti ir subjektīvi atmiņu fragmenti, kas nav interpretējami kā oficiālās vēstu-
res liecības.

UDK	 821.174-94

821.511.111  Somu literatūra

Kopkataloga Id: 000953680
Parvela, Timo. Ella un Efs Pirmais / Timo Parvela ; no somu valodas tulkojusi 
Ingrīda Peldekse ; māksliniece Sabīne Vilharma ; redaktore Guna Pitkevica. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 197, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Oriģinālnosau-
kums: Ella ja Äf Yksi. — ISBN 978-9934-0-8433-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mani sauc Ella. Es aizvien vēl mācos 2. klasē. Mums ir jauka klase un jauks 
skolotājs. Pareizāk sakot, bija, pirms mēs pārcēlāmies uz jauno milzumlielo skolu ar tūkstošiem 
skolēnu. Tur mēs satikām Annu, kura jau trīs mēnešus maldījās pa skolu, bet aizvien nebija at-
radusi savu klasi. Mājturības zāģskaidu mākoņos daži skolēni bija pavadījuši jau vairākus gadus. 
Lidostas lieluma sporta zālē simtiem skolēnu gaidīja rindā uz galda tenisa spēli. Ēdnīcā tika pa-
sniegts kaut kāds aizdomīgi dvakojošs, mistiska paskata sautējums, no kura Anna pēdējā brīdī 
mūs paglāba. Un vēl tur bija tas pirmais, no kura visiem bija jāpiesargās.

UDK	 821.511.111-93-32

82–93  Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Kopkataloga Id: 000952733
Zelta klasika / tulkojis Mārtiņš Brūders ; redaktore Linda Kalna ; Disney, Pixar. — 
Rīga : Egmont Publishing, [2019].

Vāģi 3 : vakara pasaciņa. — 48 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — (Vakara pasaci-
ņa). — Tulkots no itāļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Sogni d’ora. Cars 3: 
storie classiche della buonanotte. — ISBN 978-9934-16-714-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Disneja studijas klasisko stāstu varoņi iepriecinās tevi, ieaijājot sapņu val-
stībā ar saviem aizraujošajiem piedzīvojumiem. Zibens Makkvīns vēlas pierādīt jaunās paaudzes 
braucējiem, ka viņš vēl joprojām ir labākā sacīkšu automašīna pasaulē.

UDK	 82-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953180
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952721
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953680
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952733
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908  Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Kopkataloga Id: 000952768
Lavrinovičs, Edvards. Daudzeses pagasta vēstures mirkļi / autori: Edvards 
Lavrinovičs, Valija Lucāne, Līga Turjanska. — Daudzese : Daudzevas pagasta 
biedrība „Spuldzīte”, 2018. — 207 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, notis, portre-
ti, tabulas ; 27 cm. — Bibliogrāfija: 206. lpp. — ISBN 978-9934-19-650-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šis nav zinātnisks pētījums. Tie nav arī memuāri. Un nav arī mēģinājums ap-
rakstīt pagasta vēsturi līdz mūsdienām, tomēr tajā ir gan līdz šim nezināmi fakti, gan cilvēku stās-
ti, gan mēģinājumi uzminēt dažas Daudzeses pagasta vēstures mīklas. Pats galvenais, šajā grāma-
tā ir izdevies apkopot dažu vecāko pagasta iedzīvotāju atmiņas, kas aptver gandrīz visu Latvijas 
valsts simtgadi. Tās palīdzēs labāk izprast to, kas mēs esam šodien, un (varbūt) mūsu bērniem 
un mazbērniem pastāstīs par to, ko viņi nekad nav piedzīvojuši un, cerams, nekad nepiedzīvos.

UDK	 908(474.34)

Kopkataloga Id: 000953209
Melluma, Aija. Slutišķi. Sādža pie Daugavas = Slutišķi. A village near the Daugava 
River = Слутишки. Деревня у Даугавы / Aija Melluma ; Andra Nikolajeva māk-
slinieciskais noformējums ; redaktores: Ieva Jansone (latviešu valoda), Regīna 
Jozauska (angļu valoda) ; tulkotājas: Anita Grauduma (angļu valoda), Viktorija 
Kollegova (krievu valoda). — Rīga : Zinātne, [2019]. — 159 lpp. : faksimili, ilus-
trācijas, plāni, tabulas ; 20 cm. — Bibliogrāfija: 143.-150. lpp. un zemsvītras pie-
zīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu un krievu valodā. — ISBN 
978-9934-549-85-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Aija Melluma grāmatā ir centusies apkopot informāciju par Slutišķu sādžas 
un tās kultūrainavas veidošanos laika gaitā, balstoties uz zinātniskās izpētes materiāliem (arhīvu 
lietas, zinātnieku publikācijas vairākās paaudzēs, informācija senākos preses izdevumos u.c.). 
Vienlaikus pievērsta uzmanība kopainai par notikumiem vēstures gaitā Latgalē kopumā, to cēlo-
ņsakarībām un ietekmi uz Slutišķu sādžas veidošanos.

UDK	 908(474.346.1)

Kopkataloga Id: 000952726
Sāvs nāk. Sāviena : zinātniski raksti un folkloras kopojums / sastādītājs un zi-
nātniskais redaktors Dr.hist., Dr.habil.art. Juris Urtāns ; recenzenti: Dr.phil. Rita 
Treija, Dr.hab.hist. Andrejs Vasks, Dr.arch. Jānis Zilgalvis ; mākslinieks Rihards 
Delvers ; tulkojumi angļu valodā: M. Rūmniece. — Rīga : NT Klasika, [2019]. — 
379, [4] lpp. : faksimili, ilustrācijas, notis, plāni, portreti, tabulas ; 25 cm. — Autori 
arī: Inga Holsta, Agita Želtkovska. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras 
piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN 978-
9934-8757-6-2 (iesiets).
UDK	 908(474.369)

Kopkataloga Id: 000953826
Vērpēja, Rasma. Tilts pāri gadiem Madliena / Rasma Vērpēja ; vāka māksliniecis-
kais noformējums: Aija Pastare. — [Līvānu novads] : [Aija Pastare], [2019]. — 196, 
[6] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 29 cm. — Bibliogrāfija: [201.-202.] lpp. — 
ISBN 978-9934-8841-6-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata sniedz nelielu ieskatu Madlienas vēsturē no vissenākajiem laikiem 
līdz mūsdienām. Tajā atradīsiet ziņas par 1905. gada revolūciju Madlienā, muižām un citiem saim-
nieciskiem objektiem, izglītību Madlienā, kultūras dzīvi un ievērojamām personībām, Madlienas 
dienas tradīcijām, baznīcas vēsturi un citas ziņas.

UDK	 908(474.361)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952768
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953209
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952726
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953826
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94  Vispārīgā vēsture

Kopkataloga Id: 000950726
The Baltic Way 30 / contributors and editors: Sarmīte Ēlerte, Dainis Īvāns, Anna 
Zeibārte, Līga Gaisa, Inga Bika ; translator: Brigita Stroda ; design: Ervīns El-
liņš. — [Rīga] : Ministry of Culture Republic of Latvia Office Latvia 100, 2019. — 1 
tiešsaistes resurss (37 lp., PDF) : faksimili, ilustrācijas, kartes ; 5,31 MB. — Oriģi-
nālnosaukums: Baltijas ceļš 30. — ISBN 978-9934-8863-1-7 (PDF).
UDK	 94(474)”1989”

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=000950726
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