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0  VISPĀRĪGĀ NODAĻA

004  Datorzinātne un datortehnoloģija. Skaitļošana.  
Datu apstrāde

Kopkataloga Id: 000955876
Vide. Tehnoloģija. Resursi (12 : 2019 : Rēzekne, Latvija). Vide. Tehnoloģija. Re-
sursi : XII [12.] starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, 2019. 
gada 20.-22. jūnijs = Environment. Technology. Resources : proceedings of the 
12th International Scientific and Practical Conference, June 20-22, 2019 / Rēzek-
nes Tehnoloģiju akadēmija. Inženieru fakultāte. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnolo-
ģiju akadēmija, 2019.

2. sējums. — 263 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 30 cm. — 
Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts angļu valodā, vāks un titullapa paralēli 
latviešu un angļu valodā.

UDK	 004(062)+37(062)+5(062)

070  Laikraksti. Prese

Kopkataloga Id: 000955078
Vidiņa, Elza Velta. Latviešu žurnālists Janis Vidiņš / Elza Velta Vidiņa ; māksli-
niece Iveta Bambere ; literārais redaktors Jānis Loja. — Rīga : Medicīnas apgāds, 
2019. — 151, [1] lpp. : portreti ; 25 cm. — Rādītājs: 150.-[152.] lpp. — Ietver biblio-
grāfiju. — ISBN 978-9934-573-13-2 (iesiets).
UDK	 070(474.3)(092)

087.5  Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 000955512
Brauksim! : mazuļa grāmatiņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 18 nenumurē-
tas lpp. : ilustrācijas ; 10×10 cm. — Tulkots no franču valodas. — Oriģinālnosau-
kums: Bambinos: les véhicules. — ISBN 978-9934-0-8290-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatiņa ar vienkāršiem attēliem un vārdiem iepazīstina mazuli ar dažā-
diem transportlīdzekļiem.

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955876
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955078
ttps://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955512
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Kopkataloga Id: 000955733
Dzīvnieciņi : grāmatiņa rotaļām ūdenī. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 6 ne-
numurētas lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. — (Plunčāsimies!). — Tulkots no spāņu va-
lodas. — Oriģinālnosaukums: Juego en mi baño. Mascotas. — ISBN 978-9934-0-
8205-4.

A n o t ā c i j a :  Plunčājies, mazulīt, un iepazīsti mājas mīluļus un citus dzīvnieciņus! Saskarē 
ar ūdeni parādīsies krāsas. Kad grāmatiņa nožūs, krāsas pazudīs.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000955511
Dzīvnieki : mazuļa grāmatiņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 18 nenumurētas 
lpp. : ilustrācijas ; 10×10 cm. — Tulkots no franču valodas. — Oriģinālnosaukums: 
Bambinos: les animaux. — ISBN 978-9934-0-8292-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatiņa ar vienkāršiem attēliem un vārdiem iepazīstina mazuli ar mājas 
un savvaļas dzīvniekiem.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000955503
Es mācos runāt : mazuļa grāmatiņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 18 nenu-
murētas lpp. : ilustrācijas ; 10×10 cm. — Tulkots no franču valodas. — Oriģināl-
nosaukums: Bambinos: mes premiers mots. — ISBN 978-9934-0-8293-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatiņa ar vienkāršiem attēliem un vārdiem iepazīstina mazuli ar apkār-
tējo pasauli.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000954953
Gernhoizere, Suzanne. Meklē lietas! : priecīgus Ziemassvētkus! / Suzannes 
Gernhoizeres teksts ; Annes Suesas ilustrācijas ; no vācu valodas tulkojusi Anna 
Kuzina. — Rīga : Madris, [2019]. — 22 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — 
Oriģinālnosaukums: Sachen suchen — frohe Weihnachten. — ISBN 978-9984-31-
376-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā ievietoti rosinoši pirmie Ziemassvētku attēli mājās, bērnudārzā vai 
spilgti izgaismotā pilsētas centrā, kas palīdzēs sagaidīt gada visskaistāko laiku! Uzmanīgi klauso-
ties stāstiņos, bērniem būs jāmācās arī atbildēt uz jautājumiem par attēlā redzamo, kā arī meklē-
sim dažādas lietas, kas saistītas ar šiem svētkiem.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000955381
Kikerigū! : dūdulītim. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 14 nenumurētas lpp. : 
ilustrācijas ; 11×11 cm + piekaramais riņķītis. — Oriģinālnosaukums: Buggy bo-
oks. Ferme. — ISBN 978-9934-0-8218-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Soli pa solītim no šūpuļa līdz bērnudārzam — grāmatiņa ar vienkāršiem at-
tēliem un vārdiem. Grāmatiņu ar riņķīti var piestiprināt pie bērna ratiņiem.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000955736
Laukos : grāmatiņa rotaļām ūdenī. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 6 nenumu-
rētas lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. — (Plunčāsimies!). — Tulkots no spāņu valodas. — 
Oriģinālnosaukums: Juego en mi baño. Granja. — ISBN 978-9934-0-8204-7.

A n o t ā c i j a :  Plunčājies, mazulīt, un iepazīsti mājas mīluļus un citus dzīvnieciņus! Saskarē 
ar ūdeni parādīsies krāsas. Kad grāmatiņa nožūs, krāsas pazudīs.

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955733
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955511
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955503
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000954953
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955381
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955736
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Kopkataloga Id: 000955508
Laukos : mazuļa grāmatiņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 18 nenumurētas 
lpp. : ilustrācijas ; 10×10 cm. — Tulkots no franču valodas. — Oriģinālnosaukums: 
Bambinos: la ferme. — ISBN 978-9934-0-8291-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatiņa ar vienkāršiem attēliem un vārdiem iepazīstina mazuli ar lauku 
sētas iemītniekiem, tehniku un dārzu.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000955021
Makleins, Džeimss. Ko darīt, kad nav ko darīt? : grāmata pret garlaicību / 
Džeimss Makleins, Sāra Halla un Lēra Braiena ; ilustrējuši: Džeikobs Souva, Elija 
O’Šē, Kails Rīds un Braionija Meja Smita ; Stīvena Monkrifa, Keitijas Vebas, Meli-
sas Gandi un Sāras Vinses dizains ; no angļu valodas tulkojusi Iveta Ikale ; redak-
tores: Indra Putre un Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 128 lpp. : 
ilustrācijas ; 25 cm. — Oriģinālnosaukums: Never Get Bored Book. — ISBN 978-
9934-0-8102-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kāpēc viedierīces jaunatnei šķiet tik pievilcīgas? Ikviens pateiks — tās aiz-
dzen garlaicību! Kā „atlīmēt” bērnu no televizora un pusaudzi no viedtālruņa? Tikai piedāvājot 
vietā kaut ko gana aizraujošu, kas spēs aizdzīt garlaicību. Grāmatas autori ziņo, ka beidzot ir 
izgudrotas zāles pret garlaicību. Vai tā būtu lietaina pēcpusdiena vai gara vasaras diena, vai esot 
vienatnē vai kopā ar draugiem, tev nekad nebūs garlaicīgi, ja ielūkosies šajā garlaicības aizdzī-
šanas grāmatā. Pat pieaugušais atradīs sev veidus, kā izvēdināt galvu pēc garas darbdienas vai 
izklaidēt draugus viesībās.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000955487
Sveiks, mazulīt!. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019].

Dzīvnieki : grāmata ar spogulīti. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 
15×15 cm. — (Dūdulītim). — Oriģinālnosaukums: Bonjour bebe! (Pas a pas). 
Les animaux. — ISBN 978-9934-0-8349-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šī jaukā grāmatiņa palīdzēs mazulim iepazīt dzīvniekus. Viegli uztveramie 
un košie attēli piesaistīs bērna uzmanību un attīstīs vērīgumu, bet pēdējā lapā būs patīkams pār-
steigums — spogulītis.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000955491
Sveiks, mazulīt!. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019].

Mana pasaule : grāmata ar spogulīti. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 
15×15 cm. — (Dūdulītim). — Oriģinālnosaukums: Bonjour bebe! (Pas a pas). 
Mon univers. — ISBN 978-9934-0-8348-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šī jaukā grāmatiņa palīdzēs mazulim iepazīt apkārtējo pasauli. Viegli uztve-
ramie un košie attēli piesaistīs bērna uzmanību un attīstīs vērīgumu, bet pēdējā lapā būs patī-
kams pārsteigums — spogulītis.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000955379
Vārdiņi : dūdulītim. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 14 nenumurētas lpp. : ilus-
trācijas ; 11×11 cm + piekaramais riņķītis. — (Dūdulītim). — Oriģinālnosaukums: 
Buggy books. Mes premiers mots. — ISBN 978-9934-0-8217-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Soli pa solītim no šūpuļa līdz bērnudārzam — grāmatiņa ar vienkāršiem at-
tēliem un vārdiem. Grāmatiņu ar riņķīti var piestiprināt pie bērna ratiņiem.

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955508
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955021
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955487
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955491
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955379
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1  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

159.9  Psiholoģija

Kopkataloga Id: 000955886
Metjūss, Endrū. Seko savai sirdsbalsij : dzīvo un strādā ar mērķapziņu! / Endrū 
Metjūss ; no angļu valodas tulkojis Māris Garbers ; redaktors Valdis Zoldners ; li-
terārās redaktores: Ilze Kļepikova, Dina Poriņa. — [Pāvilostas novads] : Zoldnera 
izdevniecība, [2019]. — 156, [3] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — (Sveicamgrāmata). — 
„Attīstībai, izaugsmei, motivācijai”—Uz vāka. — Grāmatas noformējumā izman-
toti Leonardo da Vinči zīmējumi. — Oriģinālnosaukums: Follow your heart. — 
ISBN 978-9934-8451-6-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Noskaidrojiet, kāda ir jūsu sūtība uz šīs zemes, sekojiet savam izaicināju-
mam, un tad dažādās problēmas un likstas, ar ko neizbēgami saskarsieties savā ceļā, uztversiet 
nevis kā nepārvaramus šķēršļus un nolemtību, bet gan kā izaicinājumus, kas bagātina pieredzi 
un dvēseles pasauli. Grāmata ir viegli lasāma un uztverama, un tajā sniegtās atziņas ir viegli likt 
lietā, lai dzīvotu veiksmīgāk, vieglāk un arī laimīgāk.

UDK	 159.923.2+17.02

Kopkataloga Id: 000955905
Patersons, Kerijs. Uzraksti pats savu veiksmes stāstu : sešas vienkāršas, bet 
efektīvas sviras jebkuru mērķu sasniegšanai / Kerijs Patersons, Džozefs Grennijs, 
Els Sviclers, Deivids Maksfīlds un Rons Makmillans ; no angļu valodas tulkojis 
Māris Garbers ; redaktors Valdis Zoldners ; literārā redaktore Dina Poriņa. — 
[Pāvilostas novads] : Zoldnera izdevniecība, [2019]. — 187, [4] lpp. : ilustrācija ; 
22 cm. — (Sveicamgrāmata). — „Attīstībai, izaugsmei, motivācijai”—Uz vāka. — 
Grāmatas noformējumā izmantoti Leonardo da Vinči zīmējumi. — Oriģinālno-
saukums: Change anything: the new science of personal success. — ISBN 978-
9934-8451-8-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Jūsu spēkos ir mainīties — jūs varat iegūt finansiālu drošību, atbrīvoties no 
liekā svara un kaitīgiem ieradumiem, izveidot veselīgas attiecības un kļūt veiksmīgāks profesio-
nālajā dzīvē, ja vien apgūsiet to, ko autori sauc par sešām uzvedības ietekmes svirām. Tās gandrīz 
nemanāmi, bet ļoti spēcīgi iespaido ikvienu mūsu lēmumu un rīcību un nosaka, vai spējam spert 
pareizos soļus, kas ved pretī vieglākai, piepildītākai un laimīgākai dzīvei. Šī grāmata piedāvā vien-
kāršas metodes un paņēmienus, kā ātrāk un vieglāk sasniegt jebkurus mērķus.

UDK	 159.923.2

Kopkataloga Id: 000955817
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība (13 : 2019 : Rēzekne, Latvija). Sabiedrība. In-
tegrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2019. gada 
24.-25. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international 
scientific conference, May 24th-25th, 2019 / redaktori: Velta Lubkina, Kristīne 
Mārtinsone, Kristīne Šneidere ; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, va-
lodu un dizaina fakultāte. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2019.

VII [7.] daļa, Psiholoģija = Volume VII [7], Psychology. — 174 lpp. : diagrammas, 
ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 20 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts 
latviešu, angļu un krievu valodā, kopsavilkumi angļu valodā.

UDK	 159.9(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955886
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955905
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955817
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Kopkataloga Id: 000955586
Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai (2018 : Daugavpils, Latvija). Starp-
tautiskās zinātniskās konferences „Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2018” 
materiāli (2018. gada 12.-13. oktobris) = The materials of the international scien-
tific conference „Social Sciences for Regional Development 2018” (12th-13th Oc-
tober, 2018) / zinātniskais redaktors Dr.sc.soc. V. Meņšikovs ; atbildīgā par izde-
vumu Margarita Ņesterova ; Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. 
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts. — Daugavpils : Daugavpils Universitā-
tes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2019.

IV [4.] daļa, Psiholoģijas aktualitātes : Daugavpils Universitātes Sociālo zināt-
ņu fakultātes Starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums = Part IV 
[4th], Issues of Psychology : proceedings of the international scientific confe-
rences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University. — 88 lpp. : dia-
grammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts 
latviešu, angļu un krievu valodā, kopsavilkumi angļu un latviešu valodā. — 
ISBN 978-9984-14-884-7 (brošēts).

UDK	 159.9(062)

17  Morāles filozofija. Ētika. Praktiskā filozofija

Kopkataloga Id: 000955901
Vinfrija, Opra. Svētdienas atklāsmes : atziņas, kas maina dzīvi / Opra Vinfrija ; 
no angļu valodas tulkojis Miķelis Kaldurs ; redaktors Valdis Zoldners ; literārā 
redaktore Dina Poriņa. — [Pāvilostas novads] : Zoldnera izdevniecība, [2019]. — 
126, [1] lpp. : ilustrācija ; 22 cm. — (Sveicamgrāmata). — Ziņas par autori priekš-
lapā. — „Attīstībai, izaugsmei, motivācijai”—Uz vāka. — Grāmatas noformējumā 
izmantoti Leonardo da Vinči zīmējumi. — Oriģinālnosaukums: The Wisdom of 
Sundays: Life-Changing Insights and Inspirational Conversations. — ISBN 978-
9934-8835-0-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vinfrija Opra par savu grāmatu saka: „Šīs grāmatas lapaspusēs esmu apkopo-
jusi, manuprāt, visnoderīgākās garīgās mācības — žilbinošus atklāsmes uzliesmojumus, ko pie-
redzēju dažādu raidījuma „Svētdienas — dvēselei” sarunu laikā un kuri vēl joprojām atbalsojas 
manā sirdī. Es skaidri zinu: visvērtīgākā dāvana, ko jūs varat sev pasniegt, ir iespēja vairot savu 
unikalitāti, proti, garīgi pilnveidoties”.

UDK	 17.02+159.923.2

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955586
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955901
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2  RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 000955532
Baznīcas gadagrāmata / redaktors Aivars Gusevs ; literārā redaktore Ieva Kalni-
ņa ; foto: Uldis Muzikants ; Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca. — Rīga : Ihtis, 
[2019].

2020. — 315 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — Autori: Rinalds Grants, Gun-
tars Žīgurs, Jānis Zvirgzdiņš, Jānis Erno, Edgars Graudiņš, Andris Reiters, Jānis 
Kopštāls, Ligita Ābolniece, Andrejs Irbe, Roberts Feldmanis, Jānis Amols, Kār-
lis Roberts Kalderovskis, Māris Ziemelis. — Grāmatā arī Ligitas Ābolnieces in-
tervija ar Aizkraukles evaņģēliski luteriskās baznīcas pērminderi un draudzes 
priekšnieku Jāni Lapiņu (178.-182. lpp.). — ISBN 978-9934-8781-4-5 (brošēts).

UDK	 274.5(058)

Kopkataloga Id: 000953784
Rumba, Edgars. Kristus — mūsu miers : sprediķu un rakstu krājums / Edgars 
Rumba ; teoloģiskais redaktors Dr.theol. Guntis Kalme ; literārā redaktore Liveta 
Sprūde ; mākslinieks Arnis Grinbergs ; priekšvārds: Guntis Kalme, Ilona Miezīte, 
Jouko Talonens ; tulkojumi angļu, vācu un latviešu valodā: Mārcis Gobiņš ; atsau-
ces: Guntis Kalme, Ilmārs Rubenis, Andrejs Irbe, Laila Čakare. — Rīga : Profesora 
Roberta Feldmaņa fonds, [2019]. — 240, [15] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 240. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valo-
dā, priekšvārds arī angļu un vācu valodā. — ISBN 978-9934-8785-1-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Krājums veltīts Edgara Rumbas 115. gadskārtai. E. Rumba bija viens no ie-
vērojamākiem latviešu luterāņu teologiem, kuri pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados sāka 
veidot mūsu Baznīcas teoloģisko tradīciju, ko vēlāk apturēja okupācija. Viņa kalpošanas diapazo-
nu Baznīcā var tikai apbrīnot: eklezioloģija, ārmisija, sistemātiskā teoloģija, reliģiju pētniecība, 
praktiskā teoloģija, ekumēnisms, brāļu draudzes un publicistika. E. Rumbas kalpošana šodien 
veido būtisku daļu no Latvijas Baznīcas garīgā mantojuma, kas arī pēc 80 gadiem nav novecojis.

UDK	 274.5-287+274.5-725(474.3)

Kopkataloga Id: 000953430
Лао Цзи. Дао дэ цзин: опыт русского перевода : научно-популярное изда-
ние / Лао Цзи ; перевод с древнекитайского, введение, примечания и при-
ложения К. Петросяна ; оформление обложки: Карен Петросян. — Рига : 
[Karens Petrosjans], 2019. — 159 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 158.-159. lpp. un 
rādītājs: 146.-156. lpp. — Teksts krievu un senķīniešu valodā, tulkots no senķīnie-
šu valodas. — ISBN 978-9934-19-954-7 (brošēts).
UDK	 221.3+14(510)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955532
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953784
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953430
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3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Kopkataloga Id: 000955568
Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai (14 : 2019 : Daugavpils, Latvija). 14. 
starptautiskās zinātniskās konferences „Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 
2019” tēzes / Daugavpils Universitāte. Humanitāro un sociālo zinātņu institūts. 
Sociālo zinātņu fakultāte = Abstracts of the 14th International Academic Confe-
rence „Social Sciences for Regional Development 2019” / Daugavpils University. 
The Institute of Humanities and Social Sciences. Faculty of Social Sciences. — 
Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2019. — 
71 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija dažu rakstu beigās. — Teksts latviešu, angļu un 
krievu valodā. — ISBN 978-9984-14-885-4 (brošēts).
UDK	 3(062)

316  Socioloģija

Kopkataloga Id: 000954235
Eriksons, Tomass. Apkārt vieni vienīgi idioti! : četri cilvēku uzvedības modeļi un 
padomi, kā ar katra tipa pārstāvjiem veiksmīgi komunicēt darbā (un ikdienā) / 
Tomass Eriksons ; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže ; redaktore Ita Anko-
riņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 270 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Bibliogrā-
fija: [269.]-270. lpp. — Tulkots no: Surrounded by Idiots. — Oriģinālnosaukums: 
Omgiven av idioter. — ISBN 978-9934-0-8323-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vienkārša, revolucionāra metode, kā saprast apkārtējos. Bieži vien tā sauktie 
„idioti” ir vienkārši cilvēki, kas izturas un komunicē citādi nekā mēs. Zviedru komunikācijas ek-
sperts T. Eriksons izdala četrus tipus: Sarkanie — dominējoši un valdonīgi, Dzeltenie — sabied-
riski un optimistiski, Zaļie — draudzīgi un relaksēti, Zilie — precīzi un analītiski. Ja saprotam 
katra kolēģa, drauga un ģimenes locekļa rakstura iezīmes, attiecības veidojas daudz veiksmīgāk. 
Autors sniedz daudz praktiskas informācijas par to, kādas ir katra tipa stiprās un vājās puses, kā 
sadarboties ar „dažādu krāsu cilvēkiem”, kā sniegt pozitīvu un negatīvu atgriezenisko saiti katra 
tipa pārstāvjiem.

UDK	 316.6+159.923.4

Kopkataloga Id: 000952947
Informētība par darba attiecībām un attieksme pret krāpšanos : Latvijas iedzī-
votāju aptauja, 2018. gada aprīlis / Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs 
SKDS. — Rīga : Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS, 2018. — 1 
tiešsaistes resurss (21 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 749 KB.
UDK	 316.654:331(474.3)(047.31)

Kopkataloga Id: 000955599
Izjūtam un izkopjam ilgtspējīgu Latviju un Eiropu : eseju krājums = Sensing and 
Caring for Sustainable Latvia and Europe : collection of essays / sastādītājas: 
Ilona Fjodorova, Dzintra Iliško, Baiba Felce, Līga Antoņeviča, Lolita Jonāne ; tul-
ce Oksana Ivanova ; vāka dizains: Māris Strautmalis ; Daugavpils Universitāte. 
UNESCO katedra. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds 
„Saule”, 2019. — 112, [4] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Teksts latviešu un angļu valo-
dā. — ISBN 978-9984-14-881-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Krājumā ir apkopoti darbi, pārdomas un apcerējumi par studentu, jauniešu 
un citu Latvijas iedzīvotāju attieksmi un skatījumu par Latviju un Eiropas Savienību. Esejās tiek 
atspoguļota cilvēku pieredze par viņiem nozīmīgiem politiskajiem, sabiedriskajiem, ekonomis-
kajiem, ekoloģiskajiem un citiem aspektiem un risinājumiem labākai un cerīgākai nākotnei Lat-
vijā un Eiropā.

UDK	 316.42(474.3)(082)+316.334.52(474.3)(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955568
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000954235
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952947
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955599
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Kopkataloga Id: 000955374
Kultūras krustpunkti (13 : 2019 : Rīga, Latvija). Konference „Kultūras krust-
punkti”. 29.10.-1.11.2019. : programma/tēžu krājums / sastādītāji: Aija Lūse, Didzis 
Ruicēns ; Latvijas Kultūras akadēmija. — [Rīga] : [Latvijas Kultūras akadēmija], 
[2019].

XIII [13]. — 102 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Teksts latviešu un angļu 
valodā.

UDK	 316.7(062)+7(062)+930.85(062)

Kopkataloga Id: 000952930
Mieriņa, Inta. Diasporas politikas attīstība : pētījuma rezultāti / Inta Mieriņa, 
Evija Zača, Jānis Buholcs. — Rīga : LU Diasporas un migrācijas pētījumu centrs, 
2018. — 1 tiešsaistes resurss (90 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
921 KB. — Bibliogrāfija: 89.-90. lp.

A n o t ā c i j a :  Pētījuma mērķis ir sniegt pamatotu informāciju un ekspertu rekomendācijas 
diasporas politikas attīstībai, padziļināti izzinot konkrētus problēmjautājumus, kuru risinājumi 
šobrīd ir neskaidri. Ziņojums pievēršas trim problēmjautājumiem — Eiropas valstu prakse: di-
asporas likumi un definīcijas; diasporas politikas īstenošanas mehānismi un diasporas pārstāv-
niecība sarunās ar valsti; efektīva komunikācija ar diasporu.

UDK	 316.347(4)(047.31)+323.1(4)(047.31)

Kopkataloga Id: 000952774
Иванова, Галина. Русский дом — гордость Даугавпилса : центру русской 
культуры — 25 лет / автор текста и составитель Галина Иванова ; редактор 
Юрий Ермаков ; автор фотографий Нина Маргевич. — Даугавпилс : Krievu 
kultūras centrs, 2019. — 68 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22×31 cm. — ISBN 978-
9934-19-959-2 (iesiets).
UDK	 316.722(=161.1)(474.346.1)(091)+061.2:316.7(=161.1)(474.346.1)(091)

324  Vēlēšanas. Plebiscīti. Referendumi. Vēlēšanu kampaņas. 
Vēlēšanu korupcija, nelikumīga rīcība. Vēlēšanu rezultāti

Kopkataloga Id: 000947151
Latvijas Republikas Centrālā vēlēšanu komisija. Ziņas par deputātu kandidā-
tiem : Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2019 / Centrālā vēlēšanu komisija. — Rīga : 
Centrālā vēlēšanu komisija, 2019. — 39 lpp. ; 27 cm.
UDK	 324(474.3)(092)+328.1(4)(092)

329  Politiskās partijas un kustības

Kopkataloga Id: 000953962
Čekisti un komunisti / Pietiek.com ; Lato Lapsas priekšvārds. — [Rīga] : Manto-
jums, 2018.

I [1.] daļa. — 336 lpp. : faksimili ; 16 cm. — ISBN 978-9984-823-38-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a :  Pirmoreiz atjaunotās Latvijas valsts pastāvēšanas laikā šajā grāmatā vien-

kopus publiskoti daudzi simti vārdu, uzvārdu un tēva vārdu tiem ļaudīm, kas līdz pēdējam gan 
darbojās Latvijas PSR Valsts drošības komitejā kā štata darbinieki, gan piederēja pie padomju 
Latvijas augstākās nomenklatūras. Tātad — bija uzticamākie padomju valsts, okupācijas varas 
un komunistiskās sistēmas stutētāji un slaucēji vienā personā.

UDK	 329.15(474.3)(083.81)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955374
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952930
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952774
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000947151
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953962
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Kopkataloga Id: 000953965
Visuzticamākie čekisti un komunisti / Pietiek.com ; Lato Lapsas priekšvārds. — 
Rīga : Mantojums, [2018].

II [2.] daļa. — xii, 386 lpp. : faksimili ; 16 cm. — ISBN 978-9984-823-40-9 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  Pirmoreiz atklātībai tiek nodoti trīs saraksti — Latvijas PSR augstākās no-
menklatūras saraksts 1988. gada aprīlī ; pēc struktūras un apjoma līdzīgs saraksts, kas datēts 
ar 1989. gada jūliju un LPSR VDK pēdējais štata darbinieku saraksts, kas datēts jau ar 1991. gada 
aprīli. Par mūsdienu Latvijas valsti un tās saimniekiem daudz ko izsaka fakts, ka šādi saraksti ne-
atrodas ne Nacionālajā arhīvā, ne Okupācijas muzejā, ne Nacionālajā bibliotēkā. Ir bijuši cilvēki, 
kas par to parūpējušies. Bet nu tie nāk dienas gaismā, un ikvienam jaunās grāmatas lasītājam 
būs vienreizēja iespēja, ņemot talkā arī grāmatas pirmo daļu, pašam pārliecināties — kuri bija 
tie „visuzticamākie” padomju nomenklatūras pārstāvji, kas padomju okupācijas režīmu balstīja 
līdz pēdējam mirklim.

UDK	 329.15(474.3)(083.81)

33  Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Kopkataloga Id: 000955811
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība (13 : 2019 : Rēzekne, Latvija). Sabiedrība. In-
tegrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2019. gada 
24.-25. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international 
scientific conference, May 24th-25th, 2019 / redaktori: Velta Lubkina, Anda Zvaig-
zne, Inta Kotāne ; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina 
fakultāte. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2019.

VI [6.] daļa, Ekonomika, inovatīva uzņēmējdarbība un sabiedrības pārvaldība. 
Finanses, grāmatvedība un nodokļu administrēšana = Volume VI [6], Econo-
mics and Public Administration. — 691 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabu-
las ; 20 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu, angļu un krievu 
valodā, kopsavilkumi angļu valodā.

UDK	 33(062)+351(062)

Kopkataloga Id: 000955996
Vītola, Alise. Institucionālā vide un ekonomiskā attīstība mūsdienu apstākļos : 
zinātniskā monogrāfija / Alise Vītola, Maija Šenfelde ; recenzenti: Dzintra Atstāja, 
Roberts Škapars ; zinātniskā redaktore Dr.oec. Ineta Geipele ; literārā redakto-
re Inga Skuja ; vāka dizains: Paula Lore ; Rīgas Tehniskā universitāte. Inženie-
rekonomikas un vadības fakultāte. Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma 
ekonomikas institūts. Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas ka-
tedra. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (133 lp., PDF) : 
diagrammas, shēmas, tabulas ; 3,38 MB. — Bibliogrāfija: 117.-122. lp. — Teksts 
latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-22-308-2 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Monogrāfija veltīta institucionālajai videi un tās lomai ekonomiskajā attīs-
tībā. Grāmata piedāvā inovatīvu metodiku institucionālās vides kvantitatīvai novērtēšanai, ap-
tverot institucionālās vides ekonomiskās, politiskās un vērtību kategorijas. Savukārt institūciju 
iespēju novērtējums ļauj analizēt, kā valsts izmanto iespējas ietekmēt tās institucionālo vidi. 
Pielietojot izstrādāto metodiku, tiek piedāvāts padziļināts institucionālās vides un tās pilnvei-
došanas iespēju izvērtējums Baltijas un Centrāleiropas valstīs, kā arī tiek sniegti priekšlikumi 
institucionālās vides uzlabošanai.

UDK	 330.837

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953965
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955811
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955996
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Kopkataloga Id: 000955125
Vītola, Alise. Institucionālā vide un ekonomiskā attīstība mūsdienu apstākļos : 
zinātniskā monogrāfija / Alise Vītola, Maija Šenfelde ; recenzenti: Dzintra Atstāja, 
Roberts Škapars ; zinātniskā redaktore Dr.oec. Ineta Geipele ; literārā redaktore 
Inga Skuja ; vāka dizains: Paula Lore ; Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiereko-
nomikas un vadības fakultāte. Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma eko-
nomikas institūts. Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas kated-
ra. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 132 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 
24 cm. — Bibliogrāfija: 116.-121. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums an-
gļu valodā. — ISBN 978-9934-22-307-5 (brošēts).
UDK	 330.837

336  Finanses

Kopkataloga Id: 000952493
Kleinberga, Vineta. The post-2020 budget of the European Union: Latvia’s in-
terests and opportunities : analysis, November 2018 / Vineta Kleinberga, Kārlis 
Bukovskis. — Riga : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2018. — 1 tiešsaistes resurss (22 lp., 
PDF) ; 352,71 KB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8794-
2-5 (PDF).
UDK	 336.145(4)+338.27(474.3)

34  Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 000952891
Darba strīdu efektīvākas risināšanas iespējas Latvijā : gala ziņojums / Baltic In-
stitute of Social Sciences. — [Rīga] : [Valsts darba inspekcija], 2018. — 1 tiešsais-
tes resurss (127 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 4,85 MB. — Pētījuma 
autori: Oksana Žabko (pētījuma vadītāja), Dr.soc. Evija Kļave, Līva Krieķe, Linda 
Apine, Edīte Alvika, Ieva Ļeņova. — Bibliogrāfija: 125.-127. lp. un zemsvītras pie-
zīmēs.

A n o t ā c i j a :  Pētījuma mērķis ir analizēt darba strīdu izšķiršanas mehānismu pilnveidoša-
nas iespējas Latvijā, izvērtējot esošo darba strīdu izšķiršanas metožu izmantošanas efektivitāti, 
kā arī analizējot iespējas pilnveidot esošo darba strīdu izšķiršanas kārtību gan no institucionālā, 
gan arī no procesuālā viedokļa.

UDK	 349.2(474.3)(047)+331.109(474.3)(047)

Kopkataloga Id: 000947157
Latvijas Republikas Centrālā vēlēšanu komisija. Normatīvie dokumenti : Ei-
ropas Parlamenta vēlēšanas 2019 / Centrālā vēlēšanu komisija. — Rīga : Centrālā 
Vēlēšanu komisija, 2019. — 65 lpp. ; 27 cm.
UDK	 342.84(474.3)(094)+324(474.3)(094)+328.1(4)(094)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955125
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952493
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952891
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000947157
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Kopkataloga Id: 000954027
Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte. Zinātniskā konference (7 : 2019 : 
Rīga, Latvija). Tiesību zinātnes uzdevumi, nozīme un nākotne tiesību sistēmās 
I : Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 7. starptautiskā zinātniskā konfe-
rence, 2019. gada 16.-18. oktobrī Rīgā : konferences rakstu krājums = Legal Scien-
ce: Functions, Significance and Future in Legal Systems I : the 7th international 
scientific conference of the Faculty of Law of the University of Latvia, 16-18 Octo-
ber 2019, Riga : collected conference papers / redakcijas kolēģija: Kalvis Torgāns 
(priekšsēdētājs) ; latviešu valodas redaktore Agita Kazakeviča ; angļu valodas 
redaktore Andra Damberga. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2019]. — 1 tieš-
saistes resurss (549 lp., PDF) ; 3,50 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma 
ISBN. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts un kopsa-
vilkumi latviešu un angļu valodā. — ISBN 9789934184710 (kļūda).
UDK	 34(062)

Kopkataloga Id: 000954272
Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte. Zinātniskā konference (7 : 2019 : 
Rīga, Latvija). Tiesību zinātnes uzdevumi, nozīme un nākotne tiesību sistēmās 
I : Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 7. starptautiskā zinātniskā konfe-
rence, 2019. gada 16.-18. oktobrī Rīgā : konferences rakstu krājums = Legal Scien-
ce: Functions, Significance and Future in Legal Systems I : the 7th international 
scientific conference of the Faculty of Law of the University of Latvia, 16-18 Octo-
ber 2019, Riga : collected conference papers / redakcijas kolēģija: Kalvis Torgāns 
(priekšsēdētājs) ; latviešu valodas redaktore Agita Kazakeviča ; angļu valodas 
redaktore Andra Damberga. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2019. — 547 lpp. ; 
24 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts un kopsa-
vilkumi latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-471-0 (brošēts).
UDK	 34(062)

Kopkataloga Id: 000950756
Liepiņa, Irēna. Arodbiedrību ekskluzīvās tiesības un koplīgumu pārrunu brīvī-
ba / Dr.iur. Irēna Liepiņa, Nataļja Preisa, Kaspars Rācenājs. — [Rīga] : [Latvijas 
Brīvo arodbiedrību savienība], 2018. — 1 tiešsaistes resurss (114 lp., PDF) : dia-
grammas, ilustrācijas, tabulas ; 4,92 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
UDK	 349.2+331.105.44

Kopkataloga Id: 000952875
Pētījums par brīvprātīgo darba iespējām un līdzgaitniecības modeļa ieviešanu 
kriminālsodu izpildē : 4. nodevums : pētījuma gala ziņojums: priekšlikumi brīv-
prātīgā darba un līdzgaitniecības modeļu uzlabošanai, ieviešanai un identificēto 
šķēršļu brīvprātīgā darba un līdzgaitniecības ieviešanas procesā risināšanai / 
SIA „AC Konsultācijas”. — Rīga : Ieslodzījuma vietu pārvalde, 2018. — 1 tiešsaistes 
resurss (52 lp., PDF) ; 444 KB. — Projekts Nr.9.1.2.0/16/I/001 „Bijušo ieslodzīto 
integrāciju sabiedrībā un darba tirgū”. — Bibliogrāfija: 51.-52. lp. un zemsvītras 
piezīmēs.

A n o t ā c i j a :  Pētījuma gala nodevumā ir apkopota informācija par galvenajiem pētījuma 
secinājumiem un ieteikumiem Latvijā kriminālsodu izpildes jomā esošo brīvprātīgo darba un 
līdzgaitniecības modeļu uzlabošanai, jaunu modeļu ieviešanai un brīvprātīgā darba veidu ievie-
šanai un identificēto šķēršļu brīvprātīgo darba un līdzgaitniecības ieviešanas procesā risināšanai.

UDK	 343.8:316.354.4(047)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000954027
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000954272
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950756
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952875
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Kopkataloga Id: 000955592
Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai (2018 : Daugavpils, Latvija). Starp-
tautiskās zinātniskās konferences „Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2018” 
materiāli (2018. gada 12.-13. oktobris) = The Materials of the International Scien-
tific Conference „Social Sciences for Regional Development 2018” (12th-13th 
October, 2018) / zinātniskais redaktors Dr.sc.soc. V. Meņšikovs ; atbildīgais par 
izdevumu Nikolajs Jefimovs ; Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. 
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts. — Daugavpils : Daugavpils Universitā-
tes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2019.

II [2.] daļa, Valsts un tiesību aktuālās problēmas : Daugavpils Universitātes 
Sociālo zinātņu fakultātes Starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krā-
jums = Part II [2nd], Current Problems of State and Law : proceedings of the 
international scientific conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils 
University. — 138 lpp. : shēma, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu bei-
gās. — Teksts latviešu un krievu valodā, kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN 
978-9984-14-879-3 (brošēts).

UDK	 34(062)

Kopkataloga Id: 000955038
Tiesas un mediju komunikācija : sabiedriskā viedokļa un mediju ietekme uz 
taisnīgu tiesu / autoru kolektīvs Ringolda Baloža zinātniskā vadībā un redak-
cijā ; zinātniskā redkolēģija: Dr.iur. Ringolds Balodis, Dr.iur. Edvīns Danovskis, 
Dr.iur. Annija Kārkliņa, Dr.iur. Jānis Kārkliņš ; ievads: Egils Levits, Ringolds Ba-
lodis, Madara Fridrihsone ; māksliniece Dita Pence. — Rīga : Latvijas Vēstnesis, 
[2019]. — 412 lpp. : diagrammas ; 21 cm. — Autori: Gaidis Bērziņš, Madara Frid-
rihsone, Laila Jurcēna, Jānis Kārkliņš, Anita Kovaļevska, Veronika Krūmiņa, Irēna 
Kucina, Artūrs Kučs, Aleksandrs Kuzņecovs, Māris Ķirsons, Lauris Leja, Veronika 
Leja, Egils Levits, Lauris Liepa, Jurģis Liepnieks, Dace Mita, Sanita Osipova, Aivita 
Putniņa, Filips Rajevskis, Jānis Rozenbergs, Ritums Rozenbergs, Anda Rožukalne, 
Rita Ruduša, Kristīne Strada-Rozenberga, Aigars Strupišs, Juris Stukāns, Artūrs 
Utināns, Daiga Vilsone, Rasma Zvejniece. — Ziņas par autoriem: 381.-393. lpp. — 
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu 
valodā. — ISBN 978-9984-840-64-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mediju lomai komunikācijā ar tiesu ir milzīga nozīme, atspoguļojot notiku-
mus objektīvi un patiesi. Grāmata ir nebijis mēģinājums analizēt Latvijas justīcijas komunikācijas 
labo praksi, lai tā kļūtu vēl efektīvāka. Ir svarīgi, lai tiesu sistēmai piederīgie ne tikai runātu ar sa-
biedrību, bet arī runātu sabiedrībai saprotamā valodā, vienlaikus saglabājot profesionālo specifi-
ku. Izdevuma ievadraksts un trīs nodaļas ir veidotas tā, lai no tiesas un mediju komunikācijas ie-
virzītos diskusijā par sabiedrības spiedienu un sabiedriskā viedokļa ietekmi uz tiesas spriešanu.

UDK	 347.9(474.3)(082)+347.9(082)+316.654:347.9(474.3)+316.776.2(474.3)

351  Valsts administratīvā pārvalde (policija)

Kopkataloga Id: 000955333
Krūmiņa, Inta. Administratīvi teritoriālās reformas iespējamā ietekme uz pub-
liskās infrastruktūras tīklu : apskats, 2019. gada oktobris / Inta Krūmiņa ; Latvijas 
Republikas Saeima. — [Rīga] : [Latvijas Republikas Saeima], [2019]. — 7 lpp. : 
ilustrācija ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 6.-7. lpp. — ISBN 978-9934-8783-9-8 (bro-
šēts).
UDK	 351(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955592
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955038
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955333
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352  Zemākais pārvaldes līmenis. Vietējā pārvalde. Municipālā 
administrācija. Vietējās varas institūcijas

Kopkataloga Id: 000955086
Stucka, Artis. Latvijas pašvaldību sistēmas juridiskais raksturojums un pašval-
dību reformas / Artis Stucka ; redaktore Baiba Krauze-Krūze ; māksliniece Dita 
Pence ; [ievads]: Edvīns Danovskis. — Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2019. — 294 lpp. ; 
21 cm. — (Tiesību zinātne). — Ziņas par autoru uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 260.-
294. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9984-840-63-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir Latvijas tiesību zinātnē apjomīgākais un kvalitatīvākais pētījums 
par pašvaldību esības teorētiskajiem pamatiem, pašvaldību kompetenci un pašvaldību reformu 
juridiskajiem aspektiem. Grāmata balstās uz autora promocijas darbu „Latvijas pašvaldību sis-
tēmas pilnveidošanas aktuālie valststiesību jautājumi” (2013), to papildinot atbilstoši 2019. gada 
situācijai. Iepazīšanās ar šo grāmatu palīdzēs apzināties pašvaldību pastāvēšanas jēgu, kā arī to, 
ka gan pašvaldību kompetences un pārraudzības regulējumā, gan pašvaldību reformās nepiecie-
šama pārdomāta, pētījumos un pieredzē balstīta pieeja.

UDK	 352:34(474.3)

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

Kopkataloga Id: 000952495
Rostoks, Toms. Uz efektīvu Krievijas atturēšanu vērstas sistēmas izveidošana 
Eiropā : atturēšanas militārie un nemilitārie aspekti : novembris 2018 / Toms 
Rostoks, Nora Vanaga. — Rīga : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2018. — 1 tiešsaistes re-
surss (25 lp., PDF) ; 519 KB. — Bibliogrāfija: 24. lp. — Izdevums angļu valodā: Cre-
ating an effective deterrent against Russia in Europe: military and non-military 
aspects of deterrence. — ISBN 978-9934-8794-6-3 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Atturēšanas jēdziens kļuvis par neatņemamu ar Eiropas un starptautisko 
drošību saistītu diskusiju sastāvdaļu. Šī raksta mērķis ir sniegt pienesumu diskusijā par Krie-
vijas atturēšanas daudzveidīgajiem aspektiem. Rakstā tiek aplūkoti četri faktori, kas lielā mērā 
nosaka to, kāds būs atturēšanas centienu iznākums: Krievijas relatīvi zemā interese par Baltijas 
valstīm un Poliju, valstu individuāli īstenotie pasākumi ar mērķi atturēt Krieviju, NATO kolektīvie 
centieni ar pastiprinātas militārās klātbūtnes virknē Eiropas valstu palīdzību atturēt Krieviju un 
potenciālā militārā konflikta eskalācijas, kas lielā mērā varētu darboties par labu NATO. Rakstā 
tiek aplūkoti arī bruņojuma kontroles jautājumi un to potenciālais pienesums Baltijas jūras re-
ģiona drošībai.

UDK	 355.02(4:470+571)

Kopkataloga Id: 000952498
Rostoks, Toms. Creating an effective deterrent against Russia in Europe : mili-
tary and non-military aspects of deterrence : November 2018 / Toms Rostoks, 
Nora Vanaga. — Riga : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2018. — 1 tiešsaistes resurss 
(25 lp., PDF) ; 433 KB. — Bibliogrāfija: 24. lp. — Izdevums latviešu valodā: Uz 
efektīvu Krievijas atturēšanu vērstas sistēmas izveidošana Eiropā: atturēšanas 
militārie un nemilitārie aspekti. — ISBN 978-9934-8794-7-0 (PDF).
UDK	 355.02(4:470+571)

Kopkataloga Id: 000955881
Šīmanis, Gints. Latvijas Kara flotei — 100 / sastādītājs Gints Šīmanis ; dizains: 
Anda Nordena. — Cēsis : Autos, 2019. — 203 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — 
„Teodors Spāre „Es esmu latvietis””—5. lpp. — ISBN 978-9934-8576-3-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  2019. gads Jūras spēkos aizrit simtgades zīmē, un atmiņā tiek atsaukti 1919.-
1940. gada notikumi. Tas bija laiks, kad Latvija kļuva brīva valsts. Jaunizveidotai valstij radās ne-
pieciešamība sargāt savus krastus un jūras robežas, un tas veicināja krasta aizsardzības vienību 
veidošanu, pilnveidošanu un attīstību. Rezultātā neilgā laika posmā tika izveidota viena no mo-
dernākajām kara laika flotēm. Grāmatā apkopotas jūrnieku atmiņas un fotoattēli par dažādiem 
laika posmiem, kas vienotā veselumā savij kopīgu vēstures stāstu ceļu, kāds Latvijas kara jūrnie-
kiem bija jāmēro aizvadīto 100 gadu laikā.

UDK	 355.49(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955086
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952495
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952498
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955881
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355.48  Militārā vēsture. Kari. Kampaņas. Kaujas.  
Militārie varoņdarbi

Kopkataloga Id: 000953268
Гущин, Виктор. История Елгавы, 1940-1991 / Виктор Гущин. — Рига : Бал-
тийский центр исторических и социально-политических исследований, 
2019.

Книга 3, Бои за Елгаву : 28 июля-14 октября 1944 г. — 340, [2] lpp. : faksi-
mili, ilustrācijas, kartes, portreti ; 24 cm + 1 atsevišķa salocīta lp. karte. — Per-
sonu rādītājs: 334.-340. lpp. — ISBN 978-9934-8540-5-7 (iesiets).

UDK	 355.48(474.334.2)

36  Garīgo un materiālo dzīves vajadzību nodrošinājums. 
Apdrošināšana. Patērētāju interešu aizsardzība

Kopkataloga Id: 000952825
Pārresoru koordinācijas centrs. Ziņojums par nepieciešamiem uzlabojumiem 
starpnozaru sadarbībā un palīdzības sniegšanā bērniem ar psihiskiem, attīstī-
bas un uzvedības traucējumiem, kā arī antisociālu uzvedību / Pārresoru koordi-
nācijas centrs. — [Rīga] : [Pārresoru koordinācijas centrs], [2018]. — 1 tiešsais-
tes resurss (44 lp., PDF) : diagrammas, kartes, tabulas ; 962 KB. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs.

A n o t ā c i j a :  Ziņojumā aplūkota bērnu ar psihiskiem, attīstības un uzvedības traucēju-
miem, kā arī antisociālu uzvedību (PAUA) korekcijas un resocializācijas problemātika, tās dažā-
die aspekti, un piedāvāts risinājumu plāns. Ziņojumā secināts, ka nepieciešams uzsākt psihisko 
saslimšanu profilaksi, vairāk uzmanības veltot augstākam riskam pakļautajiem vecākiem, sociālā 
riska ģimenēm un sniedzot tām atbalstu un informāciju, kā arī ieviest plašāku universālu bērnu 
veselības uzraudzību agrīnajos vecuma posmos.

UDK	 364-781(474.3)(047)+616.8-053.2(047)

37  Izglītība

Kopkataloga Id: 000955361
Skolotāja profesionālā identitāte : zinātniskā monogrāfija / autori: Ausma Špona, 
Airisa Šteinberga, Māra Vidnere, Jeļena Jermolajeva, Tatjana Bogdanova, Svetlana 
Siļčenkova, Nikolajs Senčenkovs ; zinātniskā redaktore Dr.psych. Airisa Šteinber-
ga ; recenzenti: Dr.habil.paed. Tatjana Koķe, Dr.paed. Anna Līduma, Dr.paed. Inese 
Jurgena ; literārā redaktore Dzintra Birnbauma ; vāka dizains: Paula Lore ; Rīgas 
Tehniskā universitāte. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 211 lpp. : diagrammas, 
portreti, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoriem: [4.-5.] lpp. — Resursā uzrādīts 
elektroniskā izdevuma ISBN 9789934223877. — Bibliogrāfija: 167.-180. lpp. — 
Teksts latviešu valodā, pielikums krievu valodā, kopsavilkums krievu un angļu 
valodā. — ISBN 978-9934-22-386-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Monogrāfijā aprakstīts skolotāja profesionālās identitātes strukturāli satu-
riskais modelis. Pētnieki aplūko sešus profesijas aspektus — profesijas filozofiju, profesionālās 
zināšanas, profesionālās lomas, profesionālo attieksmi pret darbu, mijiedarbību ar kolēģiem un 
profesijas pārstāvniecības uzvedību. Pētnieki sniedz ieskatu kā, mainoties valsts iekārtai un de-
mokratizējoties sabiedrībai, mainās skolotāja loma un pienākumi, kā norisinās pāreja no auto-
ritatīvas pedagoģijas uz līdzvērtīgās skolotāju, skolēnu un vecāku attiecībās balstītu sadarbību.

UDK	 37.011.3-051(082)+37.011.3-051(474.3)(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953268
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952825
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955361
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373  Vispārējā izglītība

Kopkataloga Id: 000942707
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība (13 : 2019 : Rēzekne, Latvija). Sabiedrība. In-
tegrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2019. gada 
24.-25. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international 
scientific conference, May 24th-25th, 2019 / redaktori: Velta Lubkina, Līga Danilā-
ne, Svetlana Usca ; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina 
fakultāte. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2019.

II [2.] daļa, Skolu pedagoģija. Pirmsskolu pedagoģija = Volume II [2], School 
Pedagogy. Preschool Pedagogy. — 638 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabu-
las ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu, angļu un krievu 
valodā, kopsavilkumi angļu valodā.

UDK	 373(062)

374  Ārpusskolas izglītība un apmācība. Papildizglītība

Kopkataloga Id: 000955807
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība (13 : 2019 : Rēzekne, Latvija). Sabiedrība. In-
tegrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2019. gada 
24.-25. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international 
scientific conference, May 24th-25th, 2019 / redaktori: Velta Lubkina, Karīne La-
ganovska, Svetlana Usca ; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un 
dizaina fakultāte. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2019.

V [5.] daļa, Mūžizglītība. Informācijas tehnoloģiju izmantošana izglītībā = 
Volume V [5], Lifelong Learning. Information Technologies in Education. — 
562 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 20 cm. — Bibliogrāfija 
rakstu beigās. — Teksts latviešu, angļu un krievu valodā, kopsavilkumi angļu 
valodā.

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

376  Speciālu grupu audzēkņu izglītība, apmācība, mācības

Kopkataloga Id: 000955749
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība (13 : 2019 : Rēzekne, Latvija). Sabiedrība. In-
tegrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2019. gada 
24.-25. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international 
scientific conference, May 24th-25th, 2019 / redaktori: Velta Lubkina, Antra Kla-
vinska, Svetlana Usca ; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un di-
zaina fakultāte. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2019.

III [3.] daļa, Speciālā pedagoģija. Sociālā pedagoģija. Inovācijas valodu izglītī-
bā = Volume III [3], Special Pedagogy. Social Pedagogy. Innovation in Langua-
ge Education. — 603 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 20 cm. — Biblio-
grāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu, angļu un krievu valodā, kopsavilkumi 
angļu valodā.

UDK	 376(062)+37.013.42(062)+81’24(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000942707
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955807
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955749
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378  Augstākā izglītība. Augstskolas. Akadēmiskās studijas

Kopkataloga Id: 000953090
Krastiņš, Jānis. Arhitektūras izglītībai Latvijā 150 : zinātniskā monogrāfija = Ar-
chitectural Education in Latvia 150 : scientific monograph / Jānis Krastiņš, Uģis 
Bratuškins, Sandra Treija ; grāmatas sagatavošanā piedalījušies Inguna Dum-
bere, Velta Holcmane un Anita Meldere ; recenzenti: Dr.habil.art. Ojārs Spārītis, 
Dr.arch. Jānis Zilgalvis ; literārā redaktore Irēna Skārda ; tulkojums angļu valodā: 
Tatjana Smirnova ; dizains: Paula Lore ; Rīgas Tehniskā universitāte. Arhitektū-
ras fakultāte. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 206 lpp. : faksimili, ilustrācijas, 
plāni, portreti, tabulas ; 27 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu 
rādītājs: 179.-206. lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-
9934-22-362-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir veltīta 150. gadskārtai kopš Latvijā var iegūt augstāko izglītību 
arhitektūrā. Jubilejas izdevumā ir gan atskats uz arhitektūras izglītības vēsturi, gan iezīmēti Lat-
vijas arhitektūras skolas attīstības posmi, gan arī bagātīgs vizuālais materiāls. Darbs aptver trīs 
galvenās fakultātes darbības jomas: mācību process, zinātniskā darbība, mācībspēku praktiskais 
ieguldījums. Tas ir kultūrvēsturisks pētījums, kas skar arī nedaudz vispārējo arhitektūras dzīves 
kontekstu.

UDK	 378.093.5:72(474.3)(091)+378:72(474.3)(091)

Kopkataloga Id: 000955726
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība (13 : 2019 : Rēzekne, Latvija). Sabiedrība. In-
tegrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2019. gada 
24.-25. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international 
scientific conference, May 24th-25th, 2019 / redaktori: Velta Lubkina, Alens In-
driksons, Svetlana Usca ; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un 
dizaina fakultāte. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2019.

I [1.] daļa, Augstākā izglītība = Volume I [1], Higher Education. — 655 lpp. : 
diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 20 cm. — Bibliogrāfija rakstu bei-
gās. — Teksts latviešu, angļu un krievu valodā, kopsavilkumi angļu valodā.

UDK	 378(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953090
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955726


Latvijas jaunākās grāmatas 2019 Nr. 22, 16.–30. novembris

17

5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

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

Kopkataloga Id: 000955874
Vide. Tehnoloģija. Resursi (12 : 2019 : Rēzekne, Latvija). Vide. Tehnoloģija. Re-
sursi : XII [12.] starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, 2019. 
gada 20.-22. jūnijs = Environment. Technology. Resources : proceedings of the 
12th International Scientific and Practical Conference, June 20-22, 2019 / Rēzek-
nes Tehnoloģiju akadēmija. Inženieru fakultāte. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnolo-
ģiju akadēmija, 2019.

1. sējums. — 371 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 30 cm. — 
Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts angļu valodā, vāks un titullapa paralēli 
latviešu un angļu valodā.

UDK	 502/504(062)+33(062)

55  Zemes zinātnes. Ģeoloģijas zinātnes

Kopkataloga Id: 000955859
Noviks, Gotfrīds. Reģionika. Vides dimensija. Latgale / Gotfrīds Noviks, Edgars 
Čubars, Ludmila Kartunova, Vladimirs Vetreņņikovs ; G. Novika redakcijā ; recen-
zenti: Dr.med. Dagmāra Sprūdža, Dr.geol. Astrīds Freimanis, Valērijs Treimanis, 
Ērika Ruskule [un vēl 3 recenzenti] ; redaktore Vita Ansone. — Rēzekne : Rē-
zeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2019. — 279 lpp. : diagramma, ilustrācijas, kartes, 
tabulas ; 27 cm. — Bibliogrāfija: 269.-279. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavil-
kums angļu valodā. — ISBN 978-9984-44-224-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Latgale kā etniski vēsturisks reģions teritoriāli nesakrīt ar oficiāli noteikta-
jām Latgales plānošanas reģiona robežām. Tā kā visi statistiskie dati pašlaik ir piesaistīti plāno-
šanas reģionam, darba autori bija spiesti ar to rēķināties. Darbā nav vienādi detalizēti izskatīti 
visi vides dimensijas aspekti — vispirms ir analizētas tās problēmas, kurām pašlaik nav vai ir 
ļoti maz pievērsta citu Latvijas pētnieku uzmanība, piemēram, ģeoloģiskā vide, ģeofizikālie lauki 
un to anomālijas, vides nemateriālie resursi, ekosistēmu pakalpojumi, ģeofizikālo lauku ietekme 
uz demogrāfiju, niedru bioresursu izmantošana, vides faktoru ievērošana telpiskās plānošanas 
procesos.

UDK	 55(474.38)+913(474.38)

59  Zooloģija

Kopkataloga Id: 000955002
Hors, Bens. Dzīvnieki : ilustrēta antoloģija / Bens Hors ; no angļu valodas tulko-
jis Gints Tenbergs ; ilustrējuši: Denjels Longs, Andžēla Rica un Daniēla Terracī-
ni. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 224 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — (A Dorling 
Kindersley book). — Oriģinālnosaukums: An Anthology of Intriguing Animals. — 
ISBN 978-9934-0-8195-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Antoloģijā izlasīsiet aizraujošus stāstiņus ar interesantiem faktiem par vai-
rāk nekā 100 savvaļas dzīvniekiem, gan populāriem, gan tādiem radījumiem, kuri varētu jūs 
pārsteigt. Ko vien vērti ir tādi nosaukumi kā jūrasnātre, zvaigžņpurna kurmis, vāveru pērtiķis, 
kaķu lemurs, kaklarotas jūraszvaigzne, lapainais jūraspūķis, dārgakmeņu dievlūdzējs, māršu vi-
jolniekkrabis vai sūnu varde. Dzīvnieki sakārtoti secībā no lielākā līdz mazākajam pēc ķermeņa 
garuma, augstuma vai platuma. Lieliskas fotogrāfijas un izteiksmīgas ilustrācijas atklāj fantastis-
kas detaļas šo dzīvnieku izskatā.

UDK	 59(02.053.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955874
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955859
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955002
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6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61  Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 000955056
Mozgis, Dzintars. Bērnu slimnīca — izcilības 120 gadi / Dzintars Mozgis ; re-
cenzenti: Dr.med. Inguna Ebela, Dr.med. Pēteris Apinis ; literārie redaktori: Jānis 
Loja, Agnese Biteniece ; māksliniece Iveta Bambere ; Bērnu klīniskā universitātes 
slimnīca. — Rīga : Medicīnas apgāds, [2019]. — 381 lpp. : faksimili, ilustrācijas, 
karte, portreti, tabulas ; 27 cm. — Atmiņu autori: Aina Avotiņa, Anda Čakša, Liene 
Dambiņa, Jānis Dobelis, Inguna Ebela, Jānis Gaujēns, Baiba Grīnšteina, Egils Kras-
tiņš, Daiga Kviļūna, Ivars Uldis Lamsetrs, Velta Legzdiņa, Ināra Liepiņa, Valija Pa-
egle, Valdis Rande, Māra Skuja, Vladimirs Strazdiņš. — Bibliogrāfija: 351.-361. lpp. 
un personu rādītājs: 363.-381. lpp. — ISBN 978-9934-573-17-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Bērnu slimnīcas vēsture ir cieši savijusies ar Rīgas un visas Latvijas vēsturi, 
un tā caurvij ikvienu nozīmīgāko bērnu ārstniecības attīstības posmu Latvijā. Šī grāmata ir stāsts 
par izaugsmi. Neskaitāmi ārsti, medmāsas, tehniskie speciālisti, administratori un brīvprātīgie 
darbinieki veltījuši savus ražīgākos darba gadus bērnu slimnīcai. Dz. Mozgim grāmatā izdevies 
iztirzāt ne vien vēsturiskos faktus, bet arī uzburt īpašu ainu par grāmatā minēto personu cilvēcī-
bu un kolēģu izstaroto empātiju.

UDK	 614.2(474.3)(091)+616-053.2(474.3)(091)

Kopkataloga Id: 000952838
Pārresoru koordinācijas centrs. Starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas 
pilnveide bērnu attīstības, uzvedības un psihisko traucējumu veidošanās ris-
ku mazināšanai : konceptuālais ziņojums / Pārresoru koordinācijas centrs. — 
[Rīga] : [Pārresoru koordinācijas centrs], [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (74 lp., 
PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 1,52 MB + 2 pielikumi (31 lp. un 4 lp.). — 
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.

A n o t ā c i j a :  Konceptuālajā ziņojumā aplūkoti sociālie un vides faktori, kas sekmē bērnu 
sociālemocionālās attīstības, uzvedības vai psihiskās veselības traucējumu izveidi, kā arī insti-
tucionālie faktori novēlotai problēmu identificēšanai un atbalsta pasākumu nepietiekamībai vai 
trūkumam, kas var novest pie psihiskās veselības stāvokļa pasliktināšanās un citu sociālu prob-
lēmu attīstības nākotnē.

UDK	 616.8-053.2(047)+364-781(474.3)(047)

Kopkataloga Id: 000955117
Rivkina, Alla. Plūsmas citometrijas metode hematoloģisko slimību diagnostikā / 
Alla Rivkina ; recenzentes: Sandra Lejniece, Inese Čakstiņa ; literārais redaktors 
Jānis Loja. — Rīga : Medicīnas apgāds, [2019]. — 91, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 
24 cm. — Bibliogrāfija: 91.-[92.] lpp. — ISBN 978-9934-573-11-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Docentes A. Rivkinas monogrāfija „Plūsmas citometrijas metode hemato-
loģisko slimību diagnostikā” apraksta un paskaidro, kad un kāpēc jāveic plūsmas citometrijas 
analīzes un kādā veidā tās tiek veiktas. Grāmatā ir sniegti un skaidroti konkrētu slimību piemē-
ri — kādas pārmaiņas ir asins analīzēs un kāds ir plūsmas citometrijas pielietojums diagnostikā. 
Monogrāfija ir vērtīgs pienesums medicīnas literatūras jomā latviešu valodā.

UDK	 616.15-07

Kopkataloga Id: 000949923
Skrule, Jolanta. Potenciāli zaudētie mūža gadi Latvijā 2017. gadā / Jolanta Skru-
le ; redaktori: Gunta Rožkalne, Margita Štāle, Jana Lepiksone. — Rīga : Slimību 
profilakses un kontroles centrs, 2018. — 1 tiešsaistes resurss (24 lp., PDF) : dia-
grammas, kartes ; 708 KB. — ISBN 978-9934-514-49-4 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Galvenie mērķi sabiedrības veselības jomā ir balstīti uz veselības saglabāša-
nu un pēc iespējas ilgāku aktīvu un kvalitatīvu mūžu, ko attiecīgi ietekmē mirstības, saslimstības, 
riska faktoru izplatības un veselības pašvērtējuma rādītāji. Tā kā Latvijā priekšlaicīgas mirstības 
indikatori ir vieni no augstākajiem ES valstīs, viens no izaicinājumiem veselības jomā ir — pēc 
iespējas novērst gados jaunu cilvēku nāves gadījumus. Tāpēc ik gadu vienlaikus ar mirstības rā-
dītājiem tiek rēķināts arī tāds rādītājs kā potenciāli zaudētie mūža gadi.

UDK	 616-036.8(474.3)(047)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955056
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952838
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955117
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949923
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62  Inženierija. Tehnoloģija vispār

Kopkataloga Id: 000955879
Vide. Tehnoloģija. Resursi (12 : 2019 : Rēzekne, Latvija). Vide. Tehnoloģija. Re-
sursi : XII [12.] starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, 2019. 
gada 20.-22. jūnijs = Environment. Technology. Resources : proceedings of the 
12th International Scientific and Practical Conference, June 20-22, 2019 / Rēzek-
nes Tehnoloģiju akadēmija. Inženieru fakultāte. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnolo-
ģiju akadēmija, 2019.

3. sējums. — 260 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 30 cm. — 
Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts angļu valodā, vāks un titullapa paralēli 
latviešu un angļu valodā.

UDK	 62/69(062)

628  Sanitārā tehnika. Ūdens. Sanitārija. Apgaismes tehnika

Kopkataloga Id: 000950722
Golovko, Ksenija. Notekūdeņu novadīšana : metodiskie norādījumi studiju pro-
jekta izstrādei / Ksenija Golovko, Romāns Neilands, Kristīna Tihomirova ; zināt-
niskais redaktors Dr.sc.ing. Romāns Neilands ; literārā redaktore Rūta Lapsa ; Rī-
gas Tehniskā universitāte. Būvniecības inženierzinātņu fakultāte. Siltuma, gāzes 
un ūdens tehnoloģijas institūts. Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedra. — 
Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (50 lp., PDF) : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 2,01 MB. — Bibliogrāfija: 47. lp. — ISBN 978-9934-22-366-2 
(PDF).

A n o t ā c i j a :  Metodiskais līdzeklis paredzēts RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes 
studentiem notekūdeņu attīrīšanas studiju projekta veikšanai. Tajā apkopoti norādījumi mehā-
niskās un bioloģiskās attīrīšanas posmu aprēķinu veikšanai, kā arī bioreaktora aerācijas, nogulš-
ņu masas un hidraulisko zudumu noteikšanas pamatprincipi. Metodiskais līdzeklis būs noderīgs 
arī visiem interesentiem, kuri vēlas iepazīties ar notekūdeņu attīrīšanas procesu un aprēķina 
principiem.

UDK	 628.32(072)

629  Transportlīdzekļu inženierija

Kopkataloga Id: 000955251
Pīks, Tims. Pajautā astronautam / Tims Pīks ; no angļu valodas tulkojis Gints 
Tenbergs ; redaktors Guntis Kalns. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 263, [1] lpp., 
16 nenumurētas lpp. ielīmes : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Oriģi-
nālnosaukums: Ask an Astronaut. — ISBN 978-9934-0-8395-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Astronauta T. Pīka grāmata ieintriģēs un pārsteigs: izrādās, starptautiskajās 
kosmosa stacijās risinās nerimtīgs darbs, tiek veikti interesanti pētījumi medicīnā, tehnisku ie-
rīču izmēģinājumi, tiek radīti un testēti metāla sakausējumi un veikti vēl daudzi citi mērījumi un 
darbi. T. Pīks stāsta arī par astronautu sagatavošanos lidojumiem, kosmosa stacijas uzkopšanu, 
vingrošanu, gulēšanu un ēšanu kosmosā, par sadzīvi un pastaigām ārpus kuģa. Tūkstošiem cil-
vēku vēlas uzzināt vairāk par to, kāda tad īsti ir dzīve kosmosā. T. Pīks grāmatā detalizēti atbild 
uz jautājumiem par kosmisko staciju, stāstot par astronauta ikdienu — treniņiem, raķetes startu, 
iziešanu kosmosā un atgriešanos uz Zemes.

UDK	 629.78(410)(092)+629.78(03)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955879
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950722
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955251
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656  Transporta un pasta pakalpojumi.  
Satiksmes organizācija un kontrole

Kopkataloga Id: 000955852
Krastiņš, Edmunds. Kuģniecība Latvijā / Edmunds Krastiņš ; recenzenti: Dr.ha-
bil.hist. Aivars Stranga, Dr.hist. Gatis Krūmiņš. — Rīga : Autora apgādā, 2019. — 
431 lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 
423.-426. lpp. un zemsvītras piezīmēs, rādītājs: 428.-431. lpp. — ISBN 978-9934-
19-951-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā autors pievērsies tieši tirdzniecības kuģniecības vēsturei Latvijā, 
neiedziļinoties tādās ar kuģošanu saistītās jomās kā zvejniecība un kara flote. Īpaša uzmanība 
pievērsta kuģniecības darbības ekonomiskajiem aspektiem. Grāmatā aprakstīta latviešu kuģnie-
cības rašanās XIX gadsimtā un tās attīstība dažādos laika periodos, kā arī detalizēti izklāstītas 
„Latvijas kuģniecības” privatizācijas peripetijas un uzņēmuma attīstība pēc pārejas ārvalstu īpaš-
nieku kontrolē.

UDK	 656.61(474.3)(091)

658  Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība.  
Tirdzniecības organizācija

Kopkataloga Id: 000955691
Terehovičs, Edvīns. Energy and Exergy Indicators for Increasing Energy System 
Efficiency : summary of the doctoral thesis / Edvīns Terehovičs ; scientific super-
visors: Dr.habil.sc.ing. Dagnija Blumberga, Dr.habil.sc.ing. Ivars Veidenbergs ; 
official reviewers: Dr.sc.ing. Ritvars Sudārs, Dr.sc.ing. Andres Siirde, Dr.sc.ing. 
Vladimirs Kirsanovs ; Riga Technical University. Faculty of Power and Electrical 
Engineering. Institute of Energy Systems and Environment. — Riga : RTU Press, 
2019. — 45 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru: uz 
4. vāka. — Bibliogrāfija: 45. lpp. — ISBN 978-9934-22-399-0 (brošēts).
UDK	 658.26(474.3)(043)+620.9(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000955694
Terehovičs, Edvīns. Enerģijas un ekserģijas indikatori energosistēmu efekti-
vitātes paaugstināšanā : promocijas darba kopsavilkums inženierzinātņu (Dr.
sc.ing.) doktora grāda iegūšanai / Edvīns Terehovičs ; darba zinātniskie vadītāji: 
Dr.habil.sc.ing. Dagnija Blumberga, Dr.habil.sc.ing. Ivars Veidenbergs ; oficiālie 
recenzenti: Dr.sc.ing. Ritvars Sudārs, Dr.sc.ing. Andres Siirde, Dr.sc.ing. Vladimirs 
Kirsanovs ; Rīgas Tehniskā universitāte. Enerģētikas un elektrotehnikas fakultā-
te. Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 
2019. — 45 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru: uz 
4. vāka. — Bibliogrāfija: 45. lpp. — ISBN 978-9934-22-397-6 (brošēts).
UDK	 658.26(474.3)(043)+620.9(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000955676
Terehovičs, Edvīns. Enerģijas un ekserģijas indikatori energosistēmu efektivitā-
tes paaugstināšanā : promocijas darbs inženierzinātņu (Dr.sc.ing.) doktora grāda 
iegūšanai / Edvīns Terehovičs ; darba zinātniskie vadītāji: Dr.habil.sc.ing. Dag-
nija Blumberga, Dr.habil.sc.ing. Ivars Veidenbergs ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. Vides aizsardzības un siltuma sistēmu 
institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 128 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, 
tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 122.-128. lpp. — 
Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK	 658.26(474.3)(043)+620.9(474.3)(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955852
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955691
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955694
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955676
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7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Kopkataloga Id: 000952674
Migration of Artists and Architects in Central and Northern Europe, 1560-
1900 (2019 : Rīga, Latvija). The Migration of Artists and Architects in Central 
and Northern Europe, 1560-1900 : international conference, Riga, 26-28 Septem-
ber 2019 : abstracts / edited by Anna Ancāne ; Art Academy of Latvia. Institute of 
Art History. — Rīga : Art Academy of Latvia, 2019. — 35, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 
978-9934-541-42-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  LMA MVI piedalās projektā „Starptautiskā sadarbība tēmas — Mākslinieku 
un arhitektu migrācija Agro Jauno laiku Vidus un Ziemeļeiropā — izpētē”, programmas „Apvārs-
nis 2020” ietvaros, kurā tiek aplūkotas mākslas un migrācijas norišu savstarpējo saistību pētnie-
ciskās un interpretācijas problēmas, ņemot vērā mākslinieku un arhitektu vēsturisko migrāciju 
minētos reģionos.

UDK	 7.03(4-17/-191.1)(091)(062)+7.071.1(4-17/-191.1)(091)(062)

Kopkataloga Id: 000953856
Nacionālais romantisms un Baltijas simbolisms : konference Orsē muzejā, Parī-
zē, 2018. gada 3. maijā = National Romanticism and Baltic Symbolism : conference 
in the Musée d’Orsy, Paris, 3 May 2018 = Le romantisme national et le symbolisme 
Balte : journée d’étude au Musée d’Orsy, Paris, 3 mai 2018 / sastādītāja Gunde-
ga Cēbere ; redaktores: Dace Kraule, Ieva Lejasmeijere (latviešu valodā), Iveta 
Boiko, Sarmīte Lietuviete (angļu valodā), Isabelle Martin (franču valodā) ; tulko-
tāji angļu valodā: Sarmīte Lietuviete, Anna Mutore, Kārlis Ošlejs ; tulkotāji fran-
ču valodā: Anna Mutore, Irina Ošleja, Dita Podskočija ; dizains: Rauls Liepiņš ; 
foto: Normunds Brasliņš, Margarita Fedina, Didzis Grodzs [un vēl 6 fotogrāfi] ; 
ievadvārdi: Ginta Gerharde-Upeniece. — [Rīga] : Latvijas Nacionālais mākslas 
muzejs, [2019]. — 231 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — (Muzeja raksti / Latvijas Nacio-
nālais mākslas muzejs ; 7). — Fotogrāfi arī: Silvija Grosa, Vilnis Lapiņš, Laima Lu-
čkaite, Imants Prēdelis, Ansis Starks, Marika Vanaga. — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs. — Teksts latviešu, angļu un franču valodā. — ISBN 978-9934-538-31-5 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Krājums „Muzeja raksti 7” veltīts starptautiskai zinātniskajai konferencei 
„Nacionālais romantisms un simbolisms Baltijas valstīs”, kas notika 2018. gada 3. maijā Orsē 
muzejā Parīzē izstādes „Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstīs” ietvaros. Krājums 
sniedz lasītājiem iespēju izzināt divu starptautisku mākslas virzienu — nacionālā romantisma un 
simbolisma — saikni un bagātināšanos urbānajā un kosmopolītiskajā kultūrā.

UDK	 7.035(474)(062)+7.036.45(474)(062)

745/749  Rūpnieciskā māksla un daiļamatniecība. Lietišķā māksla

Kopkataloga Id: 000953221
Jansone, Aija. Somu audēju grāmata : ieskats aušanas mākas attīstībā Latvijā 18.-
20. gadsimtā = The Finnish weaver’s handbook : a study into the development of 
weaving skills in Latvia, 18th-20th centuries / Dr.hist. Aijas Jansones sastādījums 
un ievadteksts ; tulkotāja Ingrīda Lāčkāja ; literārā redaktore Ināra Stašulāne ; 
mākslinieks Mārtiņš Plotka. — Rīga : Zinātne, [2019]. — 51 lpp., 140 nenumurētas 
lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 48.-49. lpp. — Teksts paralēli 
latviešu un angļu valodā, faksimila teksts somu valodā. — ISBN 978-9934-549-
86-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Somu audēju grāmata” ir Brīvdabas muzeja pirmavotu publikācija. Tas ir 
1880.-90. gadu audēju grāmatas (manuskripta) faksimila izdevums, kas atsedz 19. gadsimta no-
gales jauno aušanas zinību apguves saturu un metodiku. Lai labāk izprastu šā avota nozīmi, vietu 
un lomu aušanas prasmju pilnveidē Latvijas teritorijā, Dr.hist. A. Jansone ievadā dod koncentrētu 
ieskatu aušanas mākas attīstībā Latvijā 18.-20. gadsimtā.

UDK	 746.1(474.3)(091)+746.1(474.3)(035)+677.024.1(474.3)(091)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952674
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953856
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953221
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75  Glezniecība

Kopkataloga Id: 000952759
Blach, Erdmute. Erdmute Blaha. Kompozīcijas. Atbildēt tumsai : izstādes kata-
logs = Erdmute Blach. Compositions. Answers to Darkness : exhibition catalo-
gue / Erdmute Blaha ; izstādes kurators Māris Čačka ; redaktors Valentīns Petjko ; 
teksts: Holger Helbig ; tulkojums angļu valodā: Rosemary Horgard ; tulkojums 
latviešu valodā: Inga Gedžūne ; foto: Katrin Hammer, Baiba Priedīte ; dizains: Pā-
vels Terentjevs. — Daugavpils : Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, 2019. — 
31 nenumurēta lpp. : ilustrācijas ; 20×20 cm. — Izstāde „Erdmute Blaha. Kompo-
zīcijas. Atbildēt tumsai” Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā, 2019. gada 20. 
septembris — 3. novembris. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 
978-9934-535-98-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Kopumā krāsas ir unikāli maisījumi. Tās ir krāsas bez nosaukumiem. Būtu 
viegli pateikt, ka, lūk, tā ir glezna sarkanā krāsā, tā ir zilā: bet ko tas īsti nozīmē? Kā lai to nosauc?

UDK	 75.071.1(430)(083.824)

77  Fotogrāfija un līdzīgi procesi

Kopkataloga Id: 000954822
Korsaks, Pēteris. Latviešu fotogrāfi — kara liecinieki = Latvian Photogra-
phers — Witnesses to War / Pēteris Korsaks ; zinātniskais redaktors Jānis Toma-
ševskis ; literārā redaktore Cilda Redliha ; tulkojums angļu valodā: Filips Birzu-
lis ; dizains: brālis Y. — Rīga : Neputns, [2019]. — 239 lpp. : faksimili, ilustrācijas, 
portreti ; 27 cm. — Fotogrāfi: Teodors Bidegs, Stepans Burkevics, Jānis/Džons 
Doreds, Gothards Grīnvalds, Jūlijs Karlovskis, Eduards Kraucs, Tālivaldis Lin-
dbergs, Gustavs Luste, Mārtiņš Luste, Tenis Luste, Leopolds Sīpoliņš, Jānis Tālavs, 
Nikolajs Uldriķis, Ernests Zaļkalns, Juris Zīverts, Gustavs Žakerts. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā. — 
ISBN 978-9934-565-75-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Latviešu fotogrāfi karā kā fotoreportieri — līdz šim tāds vārdu salikums lat-
viešu periodikā nav bijis, jo atšķirībā no rakstniekiem fotogrāfu biogrāfijas sistemātiski vāktas 
un apkopotas nav tikušas. Grāmatā apkopoti dati par 16 latviešu fotogrāfiem, kas tika iesaukti 
Pirmajā un Otrajā pasaules karā. Lasītājiem būs neliels pārsteigums un patiess lepnums par to, 
ka arī mums, latviešiem, ir bijuši izcili pasaules klases kara reportieri kā Jānis Doreds un Eduards 
Kraucs, par kuru spožo talantu, neparasto drosmi un nozīmīgo veikumu gan Latvijā, gan pēc tam 
ārzemēs mums nebija ļauts uzzināt pusgadsimta garumā.

UDK	 77.044:355.4(474.3)(092)(084.12)+77-051(474.3)(084.12)

78  Mūzika

Kopkataloga Id: 000950844
Music Science Today: the Permanent and the Changeable : scientific papers = 
Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais : zinātnisko rakstu krājums / 
editor-in-chief Dr.art. Ēvalds Daugulis ; editorial board: Dr.art. Baiba Jaunslaviete 
(associate editor), Dr.hab.art. Georgs Pelēcis, Dr.phil. Mārtiņš Boiko, Dr.art. Jeļena 
Ļebedeva, Dr.art. Jānis Kudiņš ; English language editor Dr.phil. Ilze Oļehnoviča ; 
layout designer Marina Stočka ; Daugavpils University, Vytautas Magnus Univer-
sity, Lithuanian Academy of Music and Theatre. — Daugavpils : Daugavpils Uni-
versity Akademic Press „Saule”, 2019.

3 (11). — 1 tiešsaistes resurss (194 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, notis, 
tabulas ; 16,69 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — „ISSN 
2501-0344”—Datnes 2. lapā. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras 
piezīmēs. — Teksts angļu valodā, nosaukums titullapā arī latviešu valodā. — 
ISBN 9789984148731 (kļūda).

UDK	 78.01(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952759
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000954822
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950844
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Kopkataloga Id: 000955834
Udodova, Inta. [Mūzikas ābece] / Inta Udodova ; mākslinieks Ralfs Ozols. — 
Rīga : Musica Baltica, 2018.

5, Solfedžo : skolotāja burtnīca. — 7 lpp. : notis ; 30 cm.
UDK	 781.2(072)

Kopkataloga Id: 000955841
Udodova, Inta. [Mūzikas ābece] / Inta Udodova ; mākslinieks Ralfs Ozols. — 
Rīga : Musica Baltica, 2019.

6, Solfedžo : skolotāja burtnīca. — 11 lpp. : notis ; 30 cm.
UDK	 781.2(072)

Kopkataloga Id: 000953546
Udodova, Inta. [Mūzikas ābece] / Inta Udodova ; mākslinieks Ralfs Ozols. — 
Rīga : Musica Baltica, 2019.

6, Solfedžo : teorijas un darba burtnīca. — 96 lpp. : notis ; 17×25 cm.
A n o t ā c i j a :  Teorijas un darba burtnīca 6. klasei ir paredzēta solfedžo mācību priekšmeta 

apguvei mūzikas skolās. Tajā pēctecīgi turpinātas visos iepriekšējos mācību līdzekļos aizsāktās 
metodiskās iestrādnes.

UDK	 781.2(076)+78(076)

793  Sabiedriskas izklaides un izpriecas. Kustību māksla. Deja

Kopkataloga Id: 000955342
Andersone, Gita. 170 prāta mīklas bērniem / Gita Andersone ; redaktores: 
Kristīne Skrīvele, Guna Pitkevica ; māksliniece Juta Tīrona. — 2., labotais izde-
vums. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 39 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-0-
8468-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata domāta bērniem vecumā līdz 12 gadiem. Tajā ir jautājumi par visda-
žādākajām tēmām: dabu, vēsturi, sportu, kultūru un citām, ar trim iespējamām atbildēm. Grāma-
tas beigās ir dotas pareizās atbildes.

UDK	 793.7

Kopkataloga Id: 000955354
Fjodorovs, Ralfs. 180 prāta mīklas bērniem / Ralfs Fjodorovs ; redaktores: 
Kristīne Skrīvele, Guna Pitkevica ; māksliniece Juta Tīrona. — 2., labotais izde-
vums. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 39, [1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-0-
8469-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Prāta spēļu grāmata bērniem, kurā ir jautājumi par visdažādākajām tēmām: 
dabu, vēsturi, matemātiku, sportu, kultūru, mīklām un citām. Grāmatas beigās dotas pareizās 
atbildes.

UDK	 793.7

Kopkataloga Id: 000955362
Kļaviņa, Dace. 234 prāta mīklas bērniem / Dace Kļaviņa, Iveta Kļaviņa, Inta Je-
rarte ; redaktores: Kristīne Skrīvele, Guna Pitkevica ; māksliniece Juta Tīrona. — 
2., labotais izdevums. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 39, [1] lpp. ; 20 cm. — 
ISBN 978-9934-0-8471-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izdevumā ir 234 prāta mīklas bērniem par dabu, vēsturi, ģeogrāfiju, literatū-
ru, valodu, kino un kultūru.

UDK	 793.7

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955834
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955841
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953546
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955342
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955354
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955362
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Kopkataloga Id: 000955350
Kovala, Elīna. 200 prāta mīklas par Latviju / Elīna Kovala, Valters Skrīvelis ; re-
daktores: Kristīne Skrīvele, Guna Pitkevica ; māksliniece Juta Tīrona. — 2., la-
botais izdevums. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 38, [1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 
978-9934-0-8470-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Mīklas par Latvijas dabu, vēsturi, ģeogrāfiju, mūziku, valodām, sportu un 
kultūru.

UDK	 793.7

796  Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Kopkataloga Id: 000955802
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība (13 : 2019 : Rēzekne, Latvija). Sabiedrība. In-
tegrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2019. gada 
24.-25. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international 
scientific conference, May 24th-25th, 2019 / redaktori: Velta Lubkina, Aivars Kau-
puzs, Aina Strode ; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina 
fakultāte. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2019.

IV [4.] daļa, Sports un veselība. Māksla un dizains = Volume IV [4], Sport 
and Health. Art and Design. — 573 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
20 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu, angļu un krievu valo-
dā, kopsavilkumi angļu valodā.

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

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955350
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955802
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8  VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

811.174  Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 000955312
Celitāne, Česlava. Darināsim vārdiņus / Česlava Celitāne. — Rīga : RaKa, [2019].

Salikteņi : spēles pirmsskolas un sākumskolas bērniem : metodiskais mate-
riāls. — 38 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm + 20 atsevišķas nenumurētas lp. krāsai-
nais ieliktnis. — „Spēles bērniem no 3 līdz 8 gadiem”—Uz vāka. — Bibliogrā-
fija: 38. lpp. — ISBN 978-9984-46-407-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā apkopotas 15 attīstošās un sadarbības spēles pirmsskolas un sā-
kumskolas bērniem, kuras autore plaši izmantojusi savā ikdienas darbā pirmsskolā. Spēļu pa-
matā ir salikteņu veidošana latviešu valodā. Darbojoties ar vārdiem, bērni attīsta arī lasītprasmi, 
izpratni par vārda jēgu un uzbūvi, iespējām radoši izmantot vārdus. Līdz ar to attīstās arī kritiskā 
domāšana un prasmes risināt problēmas. Spēles veidotas tā, lai bērni mācītos darboties patstāvī-
gi, uzklausīt viens otru un sadarboties. Tas padara spēles par kombinētu uzdevumu, kas veicina 
vienlaicīgu dažādu kompetenču veidošanos un atbilst jaunajai pieejai mācību procesam.

UDK	 811.174’373.611(072)

821  Daiļliteratūra

821.111  Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 000956200
Kristi, Agata. ABC slepkavības : romāns / Agata Kristi ; no angļu valodas tulko-
jusi Mirdza Zumberga. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 254, [2] lpp. ; 22 cm. — 
Oriģinālnosaukums: The ABC murders. — ISBN 978-9934-0-8448-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Sērijveida slepkava metis izaicinājumu slavenajam detektīvam Erkilam Pu-
aro! Slepkava savus upurus izvēlas alfabēta burtu secībā, un pirms katra nozieguma viņš Puaro 
kungam nosūta vēstuli, kurā minēta vieta un datums. Katram nogalinātajam līdzās tiek atrasta 
dzelzceļa uzziņu grāmata. Ar katru nākamo slepkavību noziedznieks šķietami kļūst drošāks un ar 
nodomu atstāj norādes slavenajam detektīvam, bet, iespējams, tā ir viņa pirmā pieļautā kļūda…

UDK	 821.111-312.4

Kopkataloga Id: 000955842
Morisa, Hetere. Aušvicas tetovētājs : romāns / Hetere Morisa ; no angļu valodas 
tulkojusi Zane Rozenberga ; tulkotājas redakcijā. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 
239, [1] lpp. ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: The Tattooist of Auschwitz. — ISBN 
978-9934-0-8552-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Aušvicas tetovētājs” ir Heteres Morisas debijas romāns. Šī cerību un mīlestī-
bas piesātinātā stāstījuma pamatā ir rakstnieces Heteres Morisas sarunas ar Ludvigu (Lali) Soko-
lovu, holokaustā izdzīvojušo, Aušvicas-Birkenavas tetovētāju. Romāns ir neparasts dokuments, 
kas nācis klajā vairāk nekā septiņdesmit gadu pēc notikumiem, kuri tajā aprakstīti, un atgādina 
mums, cik daudz stāstu vienmēr paliks neizstāstīti.

UDK	 821.111(931)-31

Kopkataloga Id: 000954957
Ouena, Nikija. Bīstamie faili : romāns / Nikija Ouena ; no angļu valodas tulkojusi 
Ligita Lukstraupe ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Dace Markota. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2019]. — 334, [2] lpp. ; 22 cm. — (Zvaigznes detektīvu klubs). — 
Oriģinālnosaukums: The Killing Files. — ISBN 978-9934-0-7872-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Doktore Marija Martinesa ir laukā no cietuma un bēguļo. Viņu vajā nežēlīgas 
pagrīdes organizācijas biedri. Lai izdzīvotu, viņai ir jābūt soli priekšā ienaidniekiem. Pastāv kāds 
fails, kura saturs Marijai varētu nozīmēt dzīvību vai nāvi. Viņai tas ir jāatrod, pirms dodas meklēt 
patvērumu ģimenes mājā Spānijā. Bet viņa pat nenojauš, ka tieši tā, iespējams, ir visbīstamākā 
vieta pasaulē…

UDK	 821.111-312.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955312
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956200
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955842
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000954957
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Kopkataloga Id: 000955838
Roulinga, Dž. K. Harijs Poters un Filozofu akmens / Dž.K. Roulinga ; no angļu 
valodas tulkojis Ingus Josts ; redaktore Bārbala Simsone. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2019]. — 365, [2] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Harry 
Potter and the Philosopher’s Stone. — ISBN 978-9934-0-8149-1 (iesiets).
UDK	 821.111-93-312.9

821.111(411)  Skotu literatūra angļu valodā

Kopkataloga Id: 000956234
Maknīla, Elizabete. Leļļu darbnīca : romāns / Elizabete Maknīla ; no angļu valo-
das tulkojusi Ligita Lanceniece ; redaktore Elga Rusmane. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2019]. — 382, [1] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: The Doll Factory. — ISBN 
978-9934-0-8494-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Romāns „Leļļu darbnīca” sniedz iespēju pakavēties nedaudz biedējošās Lon-
donas deviņpadsmitā gadsimta vidus noskaņās. Tas ir perfekts izklaides un jēgpilna satura apvie-
nojums, provocējoša vēstures stunda. Gotiskās šausmas atainotas ar apburošu eleganci, un var 
tikai apbrīnot, cik pārliecinoši E. Maknīla spējusi sižetā savienot tik atšķirīgus elementus.

UDK	 821.111(411)-31

821.111(73)  Amerikāņu literatūra

Kopkataloga Id: 000956195
Bells, Deivids. Īsā tikšanās : romāns / Deivids Bells ; no angļu valodas tulkojusi 
Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. — Rīga : 
Kontinents, [2019]. — 444 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Layover. — ISBN 
978-9984-35-963-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Džošua Fīldss katru nedēļu dodas komandējumos — viņa dzīve ir kļuvusi 
par ielidošanas un izlidošanas, viesnīcu un lidostu virkni. Kārtējā pauzē starp diviem lidojumiem 
viņš iepazīstas ar Morganu, skaistu svešinieci, ar kuru viņam tūlīt pat izveidojas savstarpēja sa-
prašanās. Kad pienāk laiks doties katram uz savu lidmašīnu, Morgana kaislīgi noskūpsta Džošua, 
ar nožēlu pavēstīdama, ka viņi vairs nekad viens otru neredzēs…

UDK	 821.111(73)-312.4

Kopkataloga Id: 000955265
Kinnijs, Džefs. Grega Dienasgrāmata / Džefs Kinnijs ; no angļu valodas tulkojusi 
Daina Ozoliņa ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019].

Demontāža. — 217, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (Grega dienasgrāmata / 
Džefs Kinnijs ; 14). — Oriģinālnosaukums: Diary of a Wimpy Kid. Wrecking 
Ball. — ISBN 978-9934-0-8520-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grega ģimene negaidīti saņem mantojumu un nolemj to ieguldīt mājas pār-
būvē. Taču pavisam drīz Hefliji apjauš, ka tā nemaz nav tik lieliska ideja, kā viņiem bija šķitis. 
Uzsākot piebūves celtniecību, atklājas arvien jaunas problēmas: sapuvusi koka siena, toksisks 
pelējums, nevēlami grauzēji un pat kaut kas vēl briesmīgāks… Gregam un viņa ģimenei rodas 
šaubas, vai mājas renovācija ir piedzīvoto neērtību vērta. Vai, celtniecības putekļiem nosēžoties, 
Hefliji varēs tur palikt, vai arī viņiem nāksies meklēt citu dzīvesvietu?

UDK	 821.111(73)-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955838
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956234
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956195
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955265
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Kopkataloga Id: 000955619
Kuncs, Dīns. Nāvējošais ierocis : romāns / Dīns Kuncs ; no angļu valodas tulko-
jis Jāzeps Springovičs ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. — 
Rīga : Kontinents, [2019]. — 477, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: The Silent 
Corner. — ISBN 978-9984-35-958-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Man ļoti vajag nomirt”. Tik biedējošu zīmīti atstāja vīrietis, kuram bija viss 
un kurš pats sev atņēma dzīvību. Skumju, baiļu un niknuma vadīta, viņa atraitne rīkojas, lai par 
katru cenu nonāktu pie patiesības. Pārsteidzoši daudz veiksmīgu, citu apbrīnotu un laimīgu cil-
vēku ir izdarījuši pašnāvību. FIB aģente Džeina cenšas noskaidrot, kāpēc tā notiek, un kļūst par 
meklētāko personu Savienotajās Valstīs. Viņas visvarenie ienaidnieki sargā tik svarīgu, tik šau-
šalīgu noslēpumu, ka ir gatavi iznīcināt katru, kas stājas pretī. Tomēr ar visu viņu sagrābto varu 
un cietsirdību var būt par maz, lai apturētu sievieti, kura ir tikpat gudra, cik slepkavas, tikpat 
neatlaidīga, cik tie nežēlīgi, un kuru dzen taisnīgas dusmas, ko pretiniekiem nesaprast. Jo tās 
dzimst no mīlestības.

UDK	 821.111(73)-312.4

Kopkataloga Id: 000955262
Patersons, Džeimss. Dārgumu mednieki / Džeimss Patersons un Kriss Grābens-
teins ; Džuliānas Noifeldes ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa ; 
redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019].

2. grāmata, Briesmas Nīlas krastos. — 463, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Zi-
ņas par autoriem: 463.-[464.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Treasure Hunters. 
Danger Down the Nile. — ISBN 978-9934-0-8119-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kidu ģimenes dvīņi Biks un Bekija ir uzauguši, ceļojot pa pasauli un nirstot 
jūras dzīlēs, lai palīdzētu tētim izcelt dārgumus no nogrimušu kuģu vrakiem. Un arī pēc noslēpu-
mainās vecāku pazušanas Biks un Bekija kopā ar vecāko brāli un māsu dodas dārgumu medībās. 
Savā otrajā kopīgajā piedzīvojumā Kidi meklē leģendārās ķēniņa Zālamana raktuves. No eksotis-
kās Kairas līdz bīstamajiem džungļiem — visur viņiem jāliek lietā savas izdzīvošanas prasmes. 
Piramīdu ēnā briesmas kļūst patiesi mežonīgas. Un, kas zina, varbūt Kidu bērniem pat izdosies 
atrast savus vecākus?

UDK	 821.111(73)-93-32

821.112.2  Vācu literatūra

Kopkataloga Id: 000955833
Lūkasa, Šarlote. Vienmēr Happy End : romāns / Šarlote Lūkasa ; no vācu valo-
das tulkojusi Iveta Galēja ; redaktore Anita Poļakovska. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2019]. — 429, [1] lpp. ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: Wir sehen uns beim Happy 
End. — ISBN 978-9934-0-8020-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Sirsnīgs romāns par negaidītām, bet liktenīgām tikšanām, par sastapšanos 
gluži kā pasakā un par to, vai visiem stāstiem ir jābeidzas laimīgi… Vai kādā brīdī ikviens no 
mums nav vēlējies, lai mazā nāriņa paliktu kopā ar savu princi, lai Džuljeta laikus pamostos un 
izglābtu Romeo un lai Džeks ilgi un laimīgi dzīvotu kopā ar mīļoto Rozu, nevis nogrimtu dzelmē 
līdz ar Titāniku? Tieši tā domā arī Ella. Viņa ir nesatricināmi pārliecināta, ka labam stāstam vien-
mēr ir jābeidzas laimīgi. Un tā nu Ella pārraksta pasakas, filmas un notikumus, piešķirot tiem 
skaistāku, nē, viņasprāt, pareizāku nobeigumu. Tikai — vai tas vienmēr ir iespējams?

UDK	 821.112.2-31

Kopkataloga Id: 000954945
Nārganga, Frauke. Bērnudārzā : mani pirmie vienu minūti lasāmie stāstiņi / 
Fraukes Nārgangas stāstiņi ; Andreas Hebrokas zīmējumi ; no vācu valodas tulko-
jusi Anna Kuzina. — Rīga : Madris, [2019]. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — Oriģinālnosaukums: Meine allerersten Minutengeschichten. Im Kinder-
garten. — ISBN 978-9984-31-364-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vienu minūti priekšā lasāmi īsi stāstiņi bērniem, kuros uzzināsim, kāda ir 
bērnu pirmā pieredze bērnudārzā. Kā klājas Miai pirmoreiz bērnudārzā? Ko darīt, ja Ainis negrib 
gulēt, kad citi bērni guļ? Vai pirkstiņu spēle Pelīšu grupā ir jautra? Kā Emma svin savu dzimšanas 
dienu? Un kā klājas Emīlam meža bērnudārzā?

UDK	 821.112.2-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955619
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955262
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955833
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000954945
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821.113.6  Zviedru literatūra

Kopkataloga Id: 000956264
Starks, Ulfs. Zvēri, kurus neviens nav redzējis tikai mēs / Ulfs Starks ; [ilustrā-
cijas]: Linda Bundestama ; zviedriski redzējis un latviski atdzejojis Juris Kron-
bergs ; redaktores: Inese Zandere, Ieva Lešinska. — Rīga : liels un mazs, [2019]. — 
51 nenumurēta lpp. : ilustrācijas ; 31 cm. — Oriģinālnosaukums: Djur som ingen 
sett utom vi. — ISBN 978-9934-574-37-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ilustrētā dzejas grāmata pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem 
„Zvēri, kurus neviens nav redzējis, tikai mēs” jau nodēvēta par mūsdienu klasiku. Grāmata stās-
ta par 27 būtņu sugām, kuras, izņemot tās autorus, neviens nav redzējis. Šīs būtnes ir līdzīgas 
ne tikai dzīvniekiem un augiem, bet arī mums — cilvēkiem. Tās mēdz būt laimīgas, ziņkārīgas, 
apjukušas un vientuļas, cenšoties saprast dzīvi un dažādās jūtas un emocijas, ko cilvēki piedzī-
vo — skumjas, melanholiju, pretrunīgas sajūtas par savu ķermeni un vēlēšanos būt kādam citam. 
Autors šīs sajūtas iztēlojies un aprakstījis ar sirsnīgu humoru un asprātīgām vārdu spēlēm, savu-
kārt māksliniece košajās ilustrācijās radījusi katram tēlam neatkārtojamu un spilgtu personību.

UDK	 821.113.6-93-1

Kopkataloga Id: 000955831
Stoklasa, Jāns. Vīrs, kurš spēlējās ar uguni : Stīga Lārsona faili par Ūlofa Pal-
mes slepkavību / Jāns Stoklasa ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane ; 
redaktore Elīna Vanaga. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 447, [1] lpp. : faksimili, 
ilustrācijas ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: Stieg Larssons arkiv. Nyckeln till Pal-
memordet. — ISBN 978-9934-0-8460-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Stīgs Lārsons, Millennium cikla aizsācējs, ir apkopojis dokumentus, kurus 
turpina pētīt žurnālists Jāns Stoklasa. Pētījuma objekts: Zviedrijas premjerministra Ūlofa Palmes 
slepkavība 1986. gada 28. februārī. Slepkavība, kas vēl aizvien nav atklāta… Grāmatā „Vīrs, kurš 
spēlējās ar uguni” Stoklasa turpina darbu, ko bija aizsācis viens no mūsdienu slavenākajiem kri-
minālromānu rakstniekiem, lai reizi par visām reizēm atšķetinātu intrigu, spiegošanas un kon-
spirāciju tīklu, kas apvij Palmes slepkavību.

UDK	 821.113.6-92

821.133.1  Franču literatūra

Kopkataloga Id: 000955245
Sandrels, Žiljēns. Brīnumu istaba : romāns / Žiljēns Sandrels ; no franču valo-
das tulkojusi Maija Indraša ; redaktore Iveta Polkmane. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2019]. — 206, [2] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: La chambre des merveil-
les. — ISBN 978-9934-0-8256-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Romānā „Brīnumu istaba” ir kāds brīnišķīgs vēstījums — tas patiesi palīdz 
saprast, kas dzīvē ir svarīgākais. Romānam piemīt arī īsti franciska piegarša, ko novērtēs ikviens 
franču literatūras cienītājs, turklāt tas ir sirsnīgs un jauks lasāmgabals bez lieka sentimenta.

UDK	 821.133.1-31

821.161.1  Krievu literatūra

Kopkataloga Id: 000953969
Аксёнов, Александр. Рассказы латгальского мальца / Александр Аксёнов ; 
редактор Ольга Бутане ; иллюстрации: Анастасия Римша. — Лудза : [Ludzas 
novada pašvaldība], 2019. — 184 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Ziņas par autoru: 
182.-183. lpp. — ISBN 978-9934-19-927-1 (iesiets).
UDK	 821.161.1-34(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956264
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955831
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955245
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953969
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Kopkataloga Id: 000953901
Барабанов, Виктор. Гномик ; Гном и его друзья : повести / Виктор Бара-
банов ; иллюстрации: Сюзанна Ориордан. — [Rīga] : [Виктор Барабанов], 
[2019]. — 63 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — ISBN 978-9934-19-974-5 (iesiets).
UDK	 821.161.1-93-32(474.3)

Kopkataloga Id: 000955290
Ермолаев, Владимир. чистая речь : книга стихов / Владимир Ермолаев ; 
редактор проекта Дмитрий Кузьмин ; обложка: Олег Пащенко. — Ozolnieki : 
Literature Without Borders, [2019]. — 78, [1] lpp. ; 21 cm. — (Поэзия без границ. 
Русская серия ; 15). — ISBN 978-9934-8867-0-6 (brošēts).
UDK	 821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 000955293
Калинин, Вадим. стихи, написанные на пляже : сборник стихов / Вадим 
Калинин ; редактор проекта Дмитрий Кузьмин ; обложка: Анжела Сизова 
(графика), Олег Пащенко (дизайн). — Ozolnieki : Literature Without Borders, 
[2019]. — 50, [1] lpp. ; 21 cm. — (Поэзия без границ). — Dzejoli uz 4. vāka latvis-
ki atdzejojis Einārs Pelšs. — ISBN 978-9934-8867-1-3 (brošēts).
UDK	 821.161.1-1

Kopkataloga Id: 000955283
Михайлик, Елена. экспедиция : книга стихов / Елена Михайлик ; редактор 
проекта Дмитрий Кузьмин ; обложка: Олег Пащенко. — Ozolnieki : Literatu-
re Without Borders, [2019]. — 111 lpp. ; 21 cm. — (Поэзия без границ. Русская 
серия). — ISBN 978-9934-8708-9-7 (brošēts).
UDK	 821.161.1-1

Kopkataloga Id: 000953434
Письмена : поэтический альманах / ответственный за выпуск и состави-
тель: Юрий Касянич. — Рига : Оргкомитет Дней русской культуры, 2019. — 
268 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Autori: Бандурина Александра, Ка-
сянич Юрий, Новиков Владимир, Романенко Николай, Дмитрий Драгилёв, 
Милена Макарова, Фаина Осина, Евгения Ошуркова, Вера Панченко, Ирина 
Цыгальская, Стелла Астрова, Анастасия Лиене Приедниеце, Лана Степа-
нова, Наталья Бельская, Сергей Воробьев Людмила Межиньш, Петр Ме-
жиньш, Петр Антропов, Голубев Евгений, Дагния Дрейка, Татьяна Житко-
ва, Елена Сутра, Павел Васкан, Галина Иванова, Ольга Орс, Руслан Соколов, 
Алексей Соловьев, Наталия Александрова, Татьяна Соколова, Владимир Со-
ляр, Инесса Илмер-Иванова, Регина Маскаева, Лариса Плотниеце, Евгения 
Рузина, Светлана Семенова u.c. — ISBN 978-9934-8527-4-9 (brošēts).
UDK	 821.161.1-1(474.3)(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953901
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955290
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955293
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955283
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953434
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821.17  Literatūra baltu valodās

Kopkataloga Id: 000953073
Gūtmane, Zanda. Totalitārisma traumu izpausmes Baltijas prozā / Zanda Gūt-
mane ; recenzenti: Dr.philol. Raimonds Briedis, Dr.hist. Mārtiņš Mintaurs, Mār-
tiņš Kaprāns ; redaktore Dr.philol. Ieva E. Kalniņa ; kopsavilkumu angļu valodā 
tulkojusi Dagnija Deimante ; mākslinieks Aivars Plotka. — Rīga : LU Literatūras, 
folkloras un mākslas institūts, [2019]. — 591 lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : 
faksimili, ilustrācijas, tabulas ; 23 cm. — (Salīdzināmā literatūra (Baltijas literatū-
ra) ; 5). — Bibliogrāfija: 535.-565. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 
566.-584. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-
9984-893-41-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Monogrāfija veltīta Baltijas valstu prozas un totalitārisma vēstures krust-
punktiem, kā arī šo režīmu atstātās pieredzes un traumu literārajām reprezentācijām. Līdz šim 
ir bijuši atsevišķi pētījumi par staļinisma represiju pēdām literatūrā un atsevišķi pētījumi par 
nacisma atstātajām traumām, taču abu režīmu pieredzes reprezentāciju sastatījums, turklāt — 
Baltijas vēstures un literatūras kontekstā — līdz šim gandrīz nav veikts. Šāda kompleksa pieeja 
palīdz apzināt, kā vieni un tie paši vēsturiskie notikumi atbalsojas dokumentālos un fikcionālos 
tekstos. Šis skatījums rada pamatu plašāka salīdzinājuma iespējām ar citām kultūrām Austru-
meiropā, kuras saskārušās ar totalitārismu.

UDK	 821.17-3.09+821.17.091

821.174  Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 000955203
Auziņš, Arnolds. Mirkli, apstājies! : dzeja / Arnolds Auziņš. — Rīga : IDE Rozītes, 
[2019]. — 102, [1] lpp. ; 18 cm. — ISBN 978-9934-8866-0-7 (brošēts).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000955271
Balts kaķis baltā pasakā : biedrības „Latgales ūdensroze” literātu darbu krā-
jums / krājuma sakārtojums: Aija Mikele ; vāka dizains: Igors Madžulis. — [Rē-
zekne] : [Aija Mikele], 2019. — 184 lpp. ; 20 cm. — Autori: Maruta Avramčenko, 
Jānis Bruģis, Artūrs Dilevka, Iveta Dimzule, Arvīds Gļauda, Kristīne Gļauda, Biru-
ta Irbe, Dainis Krievāns, Ina Marks, Pēteris Meikstums, Aija Mikele, Elvīra Pinka, 
Ieva Trimalniece. — Biedrības „Latgales ūdensroze” literātu darbu krājums vel-
tīts „Latgales ūdensrozes” 5 gadu jubilejai. — Teksts latviešu un krievu valodā. — 
ISBN 978-9934-19-975-2 (brošēts).
UDK	 821.174(082)

Kopkataloga Id: 000954221
Bogdanova, Kristīne. Savas pēdas uzklausot : I [1.] grāmata ; Прикоснуться до 
своей души : II [2.] grāmata / Kristīne Bogdanova. — [Varakļāni] : Domu Pērles, 
[2019]. — 43 lpp. ; 18 cm. — Teksts latviešu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-
579-83-7 (brošēts).
UDK	 821.174-1+821.174-1=161.1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953073
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955203
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955271
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000954221
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Kopkataloga Id: 000954280
Braķe-Klaverī, Lelde. Grafiti noslēpums / Lelde Braķe-Klaverī un Nils Klaverī, 
teksts un ilustrācijas. — [Rīga] : Sapņu spalva, [2019]. — 60, [1] lpp. : ilustrāci-
jas ; 30 cm. — (Tīģerēnu-detektīvu piedzīvojumi). — ISBN 978-9934-8613-2-1 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Katru nakti uz pilsētas namu sienām parādās aizvien vairāk jaunu uzraks-
tu, ķeburu un zīmējumu. Turklāt ielās ir parādījušies jocīgi, krāsaini radījumi, kas dara visādus 
nedarbus. Tiģerēni-detektīvi Jāgo un Rikss ķeras klāt nopietnai izmeklēšanai. Viņi sastop grafiti 
tēlus, kuri, kā izrādās, naktī atdzīvojas… Šī ir mākslinieces L. Braķes-Klaverī un viņas dēla Nila 
Klaverī (12 gadi) otrā kopīgi sarakstītā un ilustrētā grāmatiņa sērijā „Tīģerēnu-detektīvu pie-
dzīvojumi”. Grāmatiņas ilustrācijas tapušas, iedvesmojoties no Rīgas grafiti un ielu mākslinieku 
darbiem.

UDK	 821.174-93-312.4

Kopkataloga Id: 000954997
Brigadere, Anna. Dievs. Daba. Darbs : triloģijas I [1.] daļa / Anna Brigadere ; vāka 
dizaina autore Inguna Kļava Švanka ; redaktore Daina Randare. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2019]. — 293, [2] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-40-215-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  A. Brigaderes autobiogrāfiskās triloģijas pirmajā daļā atainotas rakstnieces 
bērnības atmiņas, kurās mazā Annele iepazīst Dieva vārdu, apkārtējo dabu un ikdienas darbu. 
Meitene ir kalpu ģimenes atvase, kura katros Jurģos ievācas jaunās mājās, līdz ar to jaunā pasau-
lē. Satiktie cilvēki uz Anneli atstāj lielu iespaidu, un viņa mainās, gan iemācoties vispārējas dzīves 
patiesības, gan saskaroties ar dažādām netaisnībām. Viņa iepazīst svētku tradīcijas, pieaugušo 
paražas un arī dīvainības. Stāstos atklājas maza bērna nevainīgais skats uz dzīvi, kas spēj radīt 
smaidu uz lūpām ikvienam lasītājam. Nozīmīga vieta atvēlēta 19. gadsimta pēdējās trešdaļas lau-
ku dzīves atainojumam.

UDK	 821.174-312.6

Kopkataloga Id: 000955826
Freimane, Ilze. Kafija diviem : romāns / Ilze Freimane ; redaktore Daina Grū-
be. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 319, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-
8288-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Romānā tiek risinātas katrai sievietei labi saprotamas un būtiskas problē-
mas. Galvenā varone Gundega ir izskatīga, neatkarīga, uzņēmīga sieviete, kura nebaidās piec-
desmit piecu gadu vecumā krasi mainīt savu dzīvi. Viņa atsakās no stabila, bet nemīlama darba 
birojā un ierastā labiekārtotā dzīvokļa un atver savu rokdarbu piederumu veikaliņu. Nu Gundegai 
šķietami ir tāda dzīve, par kādu viņa jau sen ir sapņojusi. Trūkst tikai viena — savas ģimenes, 
uzticama, līdzvērtīga vīrieša blakus…

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 000955458
Gekišs, Nauris. Es vēlos iet tev blakus : veltījums Lindai / Nauris Gekišs. — Rīga : 
[izdevējs nav zināms], 2019. — 41 lpp. ; 20 cm.
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000953377
Grūbe, Andris. Voi man šes! / Andris Grūbe ; uzklausīja un sakārtoja Antra 
Grūbe ; Ilgas Lēmanes zīmējumi. — Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 2019. — 
279 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 16×22 cm. — ISBN 978-9934-513-39-8 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  A. Grūbes grāmatas nosaukumā izmantoto tāmnieku izteicienu „Voi man šes 
(šesiņ)!” parasti lieto, lai izteiktu lielu izbrīnu. Atmiņu stāstu grāmata izdota „kaķa zīmē”, jo au-
toram ļoti mīļa ģimenē jau ilgi dzīvojoša kaķenīte Murse. Tādēļ Ilga Lēmane izveidoja „kaķiskas” 
ilustrācijas. Stāstiņi vēsta gan par tālāku pirmskara un kara laika pagātni, gan pagājušā gadsimta 
otro pusi, kad. A. Grūbe dzīvojis Vandzenē un Talsos.

UDK	 821.174-94

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000954280
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000954997
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955826
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955458
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953377
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Kopkataloga Id: 000954883
Krekle, Maija. Klusums izmisīgs : romāns / Maija Krekle ; Nataļjas Kugajevskas 
vāka dizains ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; redaktore Dzintra Zālīte ; Valdis 
Semjonovs, foto. — Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. — 223, [1] lpp. ; 20 cm. — (Vaka-
ra romāns ; 2019/11 (245)). — ISBN 978-9934-15-656-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šī M. Krekles grāmata ir romāna „Dzīvības spītīgie asni” (2018) turpinājums. 
Rīga, 20. gadsimta septiņdesmitie gadi. Mežmaļu meita Liesma ir jau studente, viņas nākotne 
šķiet paredzama — zinātniskais darbs, vēlāk ģimene, bērni… Tomēr nekas no tā nepiepildīsies. 
Liesma piedzīvo savu sapņu sabrukumu — viņa nokļūst VDK uzmanības lokā un uzzina, ka īstais 
tēvs nemaz nav tas cilvēks, kurš meiteni audzinājis un no sirds mīlējis, bet māte izmisīgi glabā 
meitas dzimšanas noslēpumu, negribēdama izjaukt laimīgās ģimenes saskaņu. Liesma vairs ne-
spēj uzticēties pat vistuvākajiem cilvēkiem… Viņa šajā pasaulē sajūtas lieka.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 000954207
Lebedeva, Herta. Mazs, bet sīksts smilšu graudiņš… / Herta Ļebedeva, teksts, 
foto. — Varakļāni : Domu Pērles, 2019. — 91 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — 
ISBN 978-9934-579-85-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  H. Ļebedevas dzīve ir bijusi kā jau parasta cilvēka dzīve, tas bija K. Ulmaņa 
valdīšanas laiks. Jāstrādā bija smagi, bet cilvēki bija ļoti apmierināti, kaut gan laiks bijis ļoti ne-
mierīgs. Nāca 1939. un 1940. gads… Autore ar šo grāmatu vēlas atstāt atmiņas par sevi saviem 
vistuvākajiem un mīļākajiem cilvēkiem.

UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 000955845
Neimane, Kristīne. Mušiņa, kurai sasāpējās vēders / Kristīne Neimane ; māksli-
niece Ieva Maurīte ; redaktors Aldis Vēvers. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 26 
nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — ISBN 978-9934-0-8373-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Lietainā vasarā bitēm grūti savākt tik daudz medus, lai pietiktu visai ziemai. 
Trīs mušiņu meitenes — Zī, Zū un Šū — nolēma bitēm palīdzēt. Tomēr tik viegli negāja, kā sirsnī-
gajai trijotnei sākumā likās. Ko nu? Rīts gudrāks par vakaru!

UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 000955279
Puķīte, Solveiga. Stūrabuks / Solveiga Puķīte ; vāka dizains: Ēriks Meijers. — 
Tērvete : [Solveiga Puķīte], 2019. — 142 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-19-868-7 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Solveigas Puķītes pirmais stāstu (pastāstiņu) apkopojums „Stūrabuks” vei-
dojies no ikdienā sastaptā, dzirdētā, vērotā un pārdzīvotā. Nekā konkrēta un tajā pašā laikā nekā 
izfantazēta. Jo ikvienā no mums iekšēji mīt savs Stūrabuks — spītība, laika gaitā uzaudzētas bru-
ņas pret ievainojamību, nevēlēšanās un arī bailes izkāpt no savas komforta zonas. Bet visiem 
vienāda ir vēlme pēc sapratnes, prieka brīžiem un mīlestības…

UDK	 821.174-34

Kopkataloga Id: 000955272
Purinaša, Ligija. Sīvīte : dzejis kruojums / Ligija Purinaša ; muokslineica Ilze 
Gailāne ; redaktore Ilze Sperga. — [Rēzekne] : Bīdreiba „Hronologeja”, [2019]. — 
95 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 17 cm. — Teksts latgaliešu rakstu valodā. — ISBN 
978-9934-19-964-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Latgaliešu jaunās dzejnieces L. Purinašas dzejas vienojošais motīvs ir sievie-
te, tās spēja un nepieciešamība būt stiprai dažādās paaudzēs un laikos. Dzejoļi vēsta par sievietes 
iekšējo pasauli, par notikumiem, kas lielākā vai mazākā mērā sievieti skar, ko viņa pārdzīvo, ko 
izjūt un ko ir izjutušas. Dzejā dziļi noslēpti ir arī ģimenes stāsti un personīgā pieredze. Autore 
atzīst, ka latviešu sievietes ir ļoti stipras, reizēm pārāk stipras un mūsdienās neprot būt vājas.

UDK	 821.174’282-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000954883
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000954207
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955845
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955279
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955272
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Kopkataloga Id: 000955866
Repše, Gundega. Retināts gaiss : prozas cikls / Gundega Repše ; redaktore Dace 
Sparāne-Freimane ; māksliniece Katrīna Vasiļevska. — Rīga : Dienas Grāmata, 
[2019]. — 202, [5] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Grāmatas noformējumā izmantotas 
Daces Lielās gleznas. — ISBN 978-9934-546-96-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Daudz pārdomu un asociāciju rada jau grāmatas nosaukums vien — retināts 
gaiss raksturīgs kalnu augstumiem. Kā uz grāmatas vāka norādījusi autore — tas vienlaikus „ap-
draud dzīvību un norūda sirdi”. Sava veida kalnā kāpēja motīvs caurvij ik lappusi šajā prozas cik-
lā, kas šķiet rakstīts it kā no putna lidojuma, taču bez mazākās augstprātības vai varas pozīcijas. 
Autorei ir izdevies noturēt mīlestības pilnu, iejūtīgu skatienu uz saviem varoņiem un nesaudzību, 
tēlojot pasauli, kuru mēs paši esam sev uzbūvējuši.

UDK	 821.174-3

Kopkataloga Id: 000955513
Rozentāle, Līga. Žū-žū. Miega pelēns / Līga Rozentāle ; ilustrāciju un vāka zīmē-
jumu autore Agija Staka ; redaktore Guna Pitkevica ; Ingunas Kļavas Švankas grā-
matas un vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 25 nenumurētas lpp. : 
ilustrācijas ; 29 cm. — ISBN 978-9934-0-8006-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Peļu ģimenē piedzima seši mazuļi. Pelēni kā jau pelēni — sīciņi, rozīgi, aizli-
pušām actiņām. Tikai viens bija pavisam citāds — kā pūkains kamoliņš, melns kā oglīte, mīkstām, 
zefīrbaltām ķepiņām bez nadziņiem un zelta pušķīti astes galā. Grāmatiņa atklāj, kādam ļoti vaja-
dzīgam darbam mazais Žū-žū ir kā radīts. Mīļuma pilnā pasaka ar sirsnīgajiem zīmējumiem dāvās 
ģimenes vakaram mieru un atsūtīs mazulim saldu, saldu miedziņu.

UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 000955363
Sakalaurs, Pēteris. Īsas pastaigas jaunajās prātulās : atziņas / Pēteris Saka-
laurs. — [Skrīveru novads] : [Pēteris Sakalaurs], 2019. — 229 lpp. ; 22 cm. — ISBN 
978-9934-8683-6-8 (brošēts).
UDK	 821.174-84

Kopkataloga Id: 000956189
Samauska, Ieva. Pavasaris lapsas alā / Ieva Samauska ; māksliniece Liene Mac-
kus ; redaktore Inese Zandere ; dizains: Artis Briedis. — Rīga : liels un mazs, 
[2019]. — 51, [4] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — ISBN 978-9934-574-30-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Krājuma „Pavasaris lapsas alā” dzejoļi veido stāstu par ziemas un pavasara 
nomaiņu, pievēršoties poētiskam dabas norišu vērojumam. Taču abi gadalaiki šoreiz rakstāmi ar 
lielo burtu, jo vienlaikus tās ir arī divu būtņu, divu raksturu attiecības, kas līdzinās reālu bērnu 
attiecībām bērnudārzā vai skolā — konkurencei, kautrībai, simpātijām, pāridarījumiem un kopī-
giem piedzīvojumiem.

UDK	 821.174-93-1

Kopkataloga Id: 000955027
Sēja, Gundega. Tu esi Latvija : dzejoļi bērniem / sakārtojusi redaktore Gunde-
ga Sēja ; māksliniece Antra Augustinoviča ; Ingunas Kļavas Švankas grāmatas un 
vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 33, [6] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — 
Dzejoļu autori: Jānis Akuraters, Uldis Auseklis, Baumaņu Kārlis, Antons Bārda, 
Vizma Belševica, Leonīds Breikšs, Māra Cielēna, Māris Čaklais, Františeks Čela-
kovskis, Ārija Elksne, Jānis Jaunsudrabiņš, Zinaīda Lazda, Jānis Peters, Vilis Plū-
donis, Rainis, Veronika Strēlerte, Ojārs Vācietis, Māra Zālīte. — ISBN 978-9934-
0-8569-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā izmantoti dzejoļi no bērnu dzejas antoloģijas „Bērniem skaitāmi 
dzejoļi”. Tie ir latviešu autoru dzejoļi bērniem par Latviju, par dzimtenes mīlestību, par tēvzemes 
skaistumu, par tautu.

UDK	 821.174-93-1(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955866
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955513
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955363
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956189
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955027
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Kopkataloga Id: 000953692
Siliņš, Uldis. Zem Dienvidu krusta : kultūrvēsturiskas atmiņas / Uldis Siliņš ; re-
daktors Valters Grīviņš. — [Rīga] : Apvārsnis, [2019].

III [3.] daļa, 1970-1979. — 1 tiešsaistes resurss (237 lp., PDF) : faksimili, ilus-
trācijas ; 26,3 MB. 

A n o t ā c i j a :  Autors subjektīvā skatījumā attēlojis daļu no savas un Austrālijas latviešu 
kultūras dzīves. Tā nav oficiāla vēsture, drīzāk vērojums no aizkulisēm. Atmiņās, ejot gadu pa ga-
dam, var sastapt gan mūsu tautas, gan Austrālijas vēstures elementus, autora personiskās atmi-
ņas un atziņas, cilvēku savstarpējās attiecības, trimdas latviešu kultūras vēsturi, un tas viss kopā 
veido krāšņu, kaleidoskopisku mozaīku, kas aptver četrdesmit četrus gadus ilgu laikaposmu sve-
šatnē mītošo tautiešu dzīvē. Bagātīgo faktogrāfisko materiālu papildina norādes par atbilstošām 
publikācijām presē.

UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 000953689
Siliņš, Uldis. Zem Dienvidu krusta : kultūrvēsturiskas atmiņas / Uldis Siliņš ; re-
daktors Valters Grīviņš. — [Rīga] : Apvārsnis, [2019].

IV [4.] daļa, 1980-1993. — 1 tiešsaistes resurss (703 lp., PDF) : faksimili, ilus-
trācijas ; 24,2 MB. 

UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 000955275
Spārni : almanahs / Ivitas Ceriņas vāka dizains. — Dobele : Literātu biedrība 
„Spārni”, 2019.

2018. — 357 lpp. : portreti ; 21 cm. — Autori: Visvaldis Ābuls, Inta Balčūna, 
Anita Biseniece, Vilnis Ezers, Velta Golubina, Laila Ikase, Helēna Ivanova, Rūta 
Jākobsone, Inese Jonuška, Anrijs Kārkliņš, Lāsma Krama, Gaļina Kravza, Bi-
ruta Laijere, Aina Liepa, Tatjana Liepiņa, Solveiga Puķīte, Baiba Šīmane, Inta 
Tuza. — Teksts latviešu valodā, vienas autores darbi krievu valodā. — ISBN 
978-9934-8770-3-2 (brošēts).

UDK	 821.174-1(082)+821.174-3(082)+821.161.1-1(474.3)(082)

Kopkataloga Id: 000955848
Svaža, Ruta. Sajauktās pasakas / Ruta Svaža ; mākslinieks Gusts Linkevičs ; re-
daktors Aldis Vēvers. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 19 nenumurētas lpp. : 
ilustrācijas ; 35 cm. — ISBN 978-9934-0-8374-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ko darīt lietainā, garlaicīgā dienā? Daudzi zinās sacīt, ka lasīšana šādā laikā 
ir vispiemērotākā nodarbe. Arī mazai Baibai tā šķiet, taču reiz gadījās pavisam citādi: viņas ie-
mīļotajās pasakās, tāpat kā grāmatplauktā, bija notikušas lielas savādības. Bailīgais zaķis, kurš 
šī jucekļa dēļ bija kļuvis par meža valdnieku, lūdza Baibai padomu, kā pasaku pasaulē atjaunot 
kārtību.

UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 000953657
Tolstova, Anna. Ģenerālis. Ordeņa otra puse / Anna Tolstova. — [Ķekavas no-
vads] : Anna Dāboliņa, 2019.

Otrā grāmata. — 799 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 25 cm. — 
ISBN 978-9934-19-973-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  A. Tolstovas stāsts saistīts ar Latvijas robežsardzes priekšnieka ģenerāļa 
Gunāra Dāboliņa dzīvi, dienestu un aptver dažādus Latvijas politiskās dzīves notikumus laika 
posmā no 1998. gada līdz 2019. gadam. Šī ir otrā grāmata par Gunāra Dāboliņa dzīvi, pirmā — 
„Pulkvedis. Medaļas otra puse”. Grāmatas uzrakstītas, izmantojot ģenerāļa G. Dāboliņa atmiņas 
un viņa personīgā arhīva materiālus.

UDK	 821.174-94+351.746.1(474.3)(092)+355.08(474.3)(092)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953692
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953689
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955275
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955848
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953657
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Kopkataloga Id: 000954218
Vaita, Madara. Mirklis pēc klusuma : dzeja / Madara Vaita. — [Varakļāni] : Domu 
Pērles, [2019]. — 35 lpp. ; 18 cm. — ISBN 978-9934-579-92-9 (brošēts).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000954196
Vēl mirklis un… : poētiskas pārdomas un dzeja / Ina Anševica, Laimrota Krasti-
ņa, Antoņina Logina, Rota Tesļuka. — [Varakļāni] : Domu Pērles, [2019]. — 117, 
[2] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-579-84-4 (brošēts).
UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000956257
Vinogradova, Laura. Mežpasakas : par Zalktēnu un stirnu meitenēm / Laura 
Vinogradova ; ilustrāciju un vāka dizaina autore Ieva Ozola ; redaktore Guna Pit-
kevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 42, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21×27 cm. — 
ISBN 978-9934-0-8185-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Laura Vinogradova kopā ar Ievu Ozolu turpina stāstus par zaļā, varenā, dzīvā 
meža iemītniekiem. „Mežpasakas” atklāj vissvarīgākās dzīves vērtības. Skaistais, veiklais Zalkt-
ēns ar Vecā Āpša palīdzību saņem atklāsmi, ka spēj paveikt neskaitāmas lietas tieši tāpēc, ka ir 
čūskulēns — rāpulis, nevis četrkājainis vai divkājainis. Stirnu meitenes Luīze un Mūna izdibina, 
ka par dejotprasmi būtiskāka ir spēja piedot un ka Mīlestībai nav noteikumu un ierobežojumu. 
Pasaku vēstījums iekrāsots sirsnīgā, gaišā un teiksmainā noskaņā, netrūkst arī humora.

UDK	 821.174-93-32+821.174-343

82–93  Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Kopkataloga Id: 000955656
Kesela, Karola fon. Zemnieku sētā : mana puzles grāmata / teksts: Karola fon 
Kesela ; no vācu valodas tulkojusi Skaidrīte Naumova ; māksliniece Monika Sus-
ka. — Rīga : Madris, [2019]. — 12 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — (Mana 
puzles grāmata). — Oriģinālnosaukums: Auf dem Bauernhof. — ISBN 978-9984-
31-328-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā ietilpst 5 puzles ar 6 sastāvdaļām, kas atklās kucēna Makša mājas 
un iepazīstina bērnus ar zemnieku sētas iemītniekiem. Ja ilustrācijas izņem kā puzles sastāvdaļas 
un saliek kopā, veidojas liela puzle ar 30 sastāvdaļām. Grāmata rotaļām un mācībām — jautājumi 
zem katras puzles sagādā prieku un veicina attapību.

UDK	 82-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000954218
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000954196
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956257
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955656
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9  ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

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

Kopkataloga Id: 000955069
Lapsa, Lato. Brūnās Jaunavas bērni Svētās Nāves ēnā : Meksika un Bolīvija / Lato 
Lapsa ; ar autora fotogrāfijām ; konsultants Vents Zvaigzne ; redaktore Gundega 
Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis. — Rīga : Dienas Grāmata, [2019]. — 359, 
[1] lpp., 48 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 359.-
[360.] lpp. — ISBN 978-9934-546-98-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Meksikā un Bolīvijā augša un apakša ne vienmēr ir labi un viegli atšķira-
ma — tāpat kā labais un ļaunais, pareizais un nepareizais, prātīgais un trakais, prieki un cieša-
nas, dzīve un nāve. Mirušie šeit bieži vien ir dzīvāki pat visiem dzīvajiem, un otrādi. Kur gan vēl 
notikt pasaules grandiozākajiem kapu svētkiem, ja ne šeit. Miljoni cilvēku pielūdz Svēto Nāvi, lai 
tā palīdzētu ikdienas dzīvē. Vēsture te ir tāda, ka daudzi joprojām nevar skaidri pateikt — kur 
ir nācija un kur tās ienaidnieki. Burvju liāna un kokas krūms, sudraba kalns un simti kartupeļu 
šķirņu, brūna Jaunava Marija, svētais lopu zaglis un vēl svētākais Jānis Zaldāts, pirms simt gadiem 
notikusi revolūcija, kuras atskaņas jūtamas joprojām, Če Gevaras pēdējais maršruts. Tā visa ir 
šejienes realitāte.

UDK	 913(721/727)+913(84)

Kopkataloga Id: 000953259
Rīga no mākslinieka lidojuma / interviju autore Sandra Dambiniece ; redakto-
res: Māra Lazdāne-Avota, Marika Rozenberga ; dizains: Egīls Mednis. — Rīga : 
Aminori, [2019]. — 177, [5] lpp. : faksimils, ilustrācijas, karte, portreti ; 28 cm. — 
Mākslinieki: Jānis Anmanis, Normunds Brasliņš, Andrejs Ģērmanis, Juris Ģērma-
nis, Anna Heinrihsone, Raitis Hrolovičs, Ieva Jurjāne, Juris Jurjāns, Ērika Kume-
rova, Liene Mackus, Mārīte Mastiņa-Pēterkopa, Neonilla Medvedeva, Dāvis Ozols, 
Anita Paegle, Rolands Pēterkops, Aivis Pīzelis, Māris Subačs, Elīna Titāne, Zane 
Tuča. — ISBN 978-9934-8844-1-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Mākslinieki redzot pasauli citādu. Kādu viņi redz Rīgu? Šajā grāmatā dažādu 
paaudžu mākslinieki stāsta par iedvesmas vietām savā pilsētā. Neparasts ceļvedis pa Rīgu un tās 
neredzamo vēsturi, kas arī citus var iedvesmot jauniem piedzīvojumiem.

UDK	 913(474.362.2)(036)+7.071.1(474.3)

94  Vispārīgā vēsture

Kopkataloga Id: 000945990
Nazarbajevs, Nursultans. Neatkarības laikmets / Nursultans Nazarbajevs ; 
redaktors Aleksandrs Vidjakins ; tulkojusi Gunita Mežule ; literārā redaktore 
Daiga Ozoliņa. — [Salaspils] : Media Pro1, 2019. — 406 lpp. ; 23 cm. — Oriģināl-
nosaukums: Тәуелсіздік дәуірі. — ISBN 978-9934-19-890-8 (iesiets). — ISBN 
9789789934195 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  N. Nazarbajeva grāmatai ir vairāki slāņi. Vispirms tā ir nu jau bijušā Kazah-
stānas prezidenta N. Nazarbajeva atskaite par trīsdesmit gadiem pie valsts vadības stūres. Otr-
kārt, grāmata ir izcils un ļoti detalizēts Kazahstānas jaunāko laiku vēstures avots, kas ir izmanto-
jama gan tam, lai izprastu Kazahstānas neatkarības laika vēsturi kontekstā ar pasaules vēstures 
notikumiem, gan lai salīdzinātu, kā no PSRS važām izlauzāmies mēs un kādas grūtības bija jāpār-
var citām padomju republikām. Treškārt, grāmata iezīmē Kazahstānas iekšpolitikas un ārpoliti-
kas vadlīnijas nākamajām desmitgadēm.

UDK	 94(574)”1991/…”+32(574)”1991/…”

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955069
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953259
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945990
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94(474.3)  Latvijas vēsture

Kopkataloga Id: 000950266
Latvija un latvieši : akadēmiskie raksti / redkolēģija: Dr.habil.chem., Dr.hist.h.c. 
Jānis Stradiņš (priekšsēdētājs), Dr.habil.philol. Viktors Hausmanis, Dr.habil.phi-
lol. Ilga Jansone, Dr.habil.sc.pol., Dr.iur. Tālavs Jundzis, Dr.habil.phil. Maija Kūle, 
Dr.habil.art. Ojārs Spārītis, Dr.habil.hist. Andrejs Vasks, Dr.hist. Guntis Zemītis ; 
literārās redaktores: Gita Bērziņa, Sanda Rapa, Anita Rudziša, Ināra Stašulāne, 
Jana Taperte ; tulkotāja Dace Strelēvica-Ošiņa ; bibliogrāfes: Dagnija Ivbule, Lo-
lita Lāce, Inguna Mīlgrāve ; māksliniece Ināra Jēgere ; karšu grafiskais dizains: 
Guntis Ulmanis ; ievads: profesors Jānis Stradiņš. — Rīga : Latvijas Zinātņu aka-
dēmija, [2018].

I [1.] sējums. — 1 tiešsaistes resurss (864 lp., PDF) : diagrammas, faksimili, 
ilustrācijas, kartes, shēmas, tabulas ; 120,99 MB. — Ziņas par autoriem: rakstu 
beigās. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: 806.-864. lp.

A n o t ā c i j a :  Pirmā sējuma raksti sagrupēti divās daļās. Pirmajā daļā raksturota Latvija un 
latvieši mūsdienu pasaulē, pievēršoties Latvijas konstitucionālajiem pamatiem un demogrāfijai, 
tautsaimniecībai, iedzīvotājiem, valodai, izglītībai un zinātnei, Latvijas kultūrainavai un Baltijas 
valstu sadarbībai. Savukārt otro daļu veido rakstu kopums par Latvijas daudzveidīgo kultūru, 
reliģijām un sportu.

UDK	 94(474.3)+94(=174)

Kopkataloga Id: 000950270
Latvija un latvieši : akadēmiskie raksti / redkolēģija: Dr.habil.chem., Dr.hist.h.c. 
Jānis Stradiņš (priekšsēdētājs), Dr.habil.philol. Viktors Hausmanis, Dr.habil.phi-
lol. Ilga Jansone, Dr.habil.sc.pol., Dr.iur. Tālavs Jundzis, Dr.habil.phil. Maija Kūle, 
Dr.habil.art. Ojārs Spārītis, Dr.habil.hist. Andrejs Vasks, Dr.hist. Guntis Zemītis ; 
literārās redaktores: Gita Bērziņa, Sanda Rapa, Anita Rudziša, Ināra Stašulāne, 
Jana Taperte ; bibliogrāfes: Dagnija Ivbule, Lolita Lāce, Inguna Mīlgrāve ; māk-
sliniece Ināra Jēgere ; karšu grafiskais dizains: Guntis Ulmanis. — Rīga : Latvijas 
Zinātņu akadēmija, [2018].

II [2.] sējums. — 1 tiešsaistes resurss (736 lp., PDF) : diagrammas, faksimi-
li, ilustrācijas, tabulas ; 93,69 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma 
ISBN. — Ziņas par autoriem: rakstu beigās. — Bibliogrāfija zemsvītras piezī-
mēs un personu rādītājs: 706.-736. lp.

A n o t ā c i j a :  Akadēmisko rakstu krājumā „Latvija un latvieši” II sējums sadalīts tematiski 
divās daļās. Pirmajā no tām (3. daļa) izsekotas latviešu gaitas senvēsturē un agrīnā valstiskuma 
iedīgļi Latvijas teritorijā vēl ilgi pirms Latvijas valsts proklamēšanas. Otrajā daļā (4. daļa) anali-
zēta Latvijas valsts dibināšana un attīstība, tās tautas izdzīvošana okupācijas varu laikā Latvijā. 
Krājumā lielā mērā atspoguļo mūsdienu vēstures un vēsturnieku jaunākos atzinumus par rakstos 
skartajām problēmām.

UDK	 94(474.3)+94(=174)

Kopkataloga Id: 000950299
Latvia and Latvians : collection of scholarly articles / editorial board of the col-
lection: Dr.habil.chem., Dr.hist.h.c. Jānis Stradiņš (chair), Dr.habil.philol. Viktors 
Hausmanis, Dr.habil.philol. Ilga Jansone, Dr.habil.sc.pol., Dr.iur. Tālavs Jundzis, 
Dr.habil.phil. Maija Kūle, Dr.habil.art. Ojārs Spārītis, Dr.habil.hist. Andrejs Vasks, 
Dr.hist. Guntis Zemītis ; translated into English by Eduards Bruno Deksnis ; lite-
rary editors: Antra Legzdiņa, Filips Birzulis, Maija Opse, Māra Rūmniece ; bib-
liographers: Dagnija Ivbule, Lolita Lāce, Inguna Mīlgrāve ; book design by Ināra 
Jēgere ; graphic design of maps: Guntis Ulmanis ; introduction: Jānis Stradiņš. — 
Riga : Latvian Academy of Sciences, [2018].

Volume I [1]. — 1 tiešsaistes resurss (944 lp., PDF) : diagrammas, faksimili, 
ilustrācijas, kartes, shēmas, tabulas ; 144,13 MB. — Ziņas par autoriem: rakstu 
beigās. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 887.-943. lp. — 
Oriģinālnosaukums: Latvija un latvieši.

UDK	 94(474.3)+94(=174)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950266
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950270
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950299
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Kopkataloga Id: 000950303
Latvia and Latvians : collection of scholarly articles / editorial board of the col-
lection: Dr.habil.chem., Dr.hist.h.c. Jānis Stradiņš (chair), Dr.habil.philol. Viktors 
Hausmanis, Dr.habil.philol. Ilga Jansone, Dr.habil.sc.pol., Dr.iur. Tālavs Jundzis, 
Dr.habil.phil. Maija Kūle, Dr.habil.art. Ojārs Spārītis, Dr.habil.hist. Andrejs Vasks, 
Dr.hist. Guntis Zemītis ; translated into English by Rita Laima Bērziņa, Eduards 
Bruno Deksnis ; literary editors: Antra Legzdiņa, Filips Birzulis, Maija Opse, Māra 
Rūmniece ; bibliographers: Dagnija Ivbule, Lolita Lāce, Inguna Mīlgrāve ; book 
design by Ināra Jēgere ; graphic design of maps: Guntis Ulmanis. — Riga : Latvian 
Academy of Sciences, [2018].

Volume II [2]. — 1 tiešsaistes resurss (816 lp., PDF) : faksimili, ilustrācijas, kar-
tes, tabulas ; 103,63 MB. — Ziņas par autoriem: rakstu beigās. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 790.-816. lp. — Oriģinālnosaukums: 
Latvija un latvieši.

UDK	 94(474.3)+94(=174)

Kopkataloga Id: 000950346
Латвия и латыши : академическое собраниe статей / редакционная кол-
легия сборника: Dr.habil.chem., Dr.hist.h.c. Янис Страдиньш (председатель), 
Dr.habil.philol. Викторс Хаусманис, Dr.habil.philol. Илга Янсоне, Dr.habil.
sc.pol., Dr.iur. Талавс Юндзис, Dr.habil.philol. Майя Куле, Dr.habil.art. Оярс Спа-
ритис, Dr.habil.hist. Андрейс Васкс, Dr.hist. Гунтис Земитис ; литературное 
редактирование: Алексей Андронов, Инна Дворецка, Виктория Коллегова, 
Анастасия Ропа, Татьяна Слободчикова, Татьяна Стойкова ; перевод: Ната-
лья Алпатьева, Александр Бобырь, Ольга Пашкова, Ариадна Сапожинская ; 
библиография: Дагния Ивбуле, Лолита Лаце, Ингуна Милграве ; художник: 
Инара Егере ; графическое оформление карт: Карлис Улманис ; введение: 
Янис Страдиньш. — Рига : Латвийская академия наук, [2019].

Том I [1]. — 1 tiešsaistes resurss (1041 lp., PDF) : diagrammas, faksimili, ilus-
trācijas, kartes, shēmas, tabulas ; 233 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs 
un rādītājs: 1074.-1139. lp. — Teksts krievu valodā, tulkots no latviešu valo-
das. — Oriģinālnosaukums: Latvija un latvieši.

UDK	 94(474.3)+94(=174)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950303
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950346
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Kopkataloga Id: 000950359
Латвия и латыши : академическое собраниe статей / редакционная кол-
легия сборника: Dr.habil.chem., Dr.hist.h.c. Янис Страдиньш (председатель), 
Dr.habil.philol. Викторс Хаусманис, Dr.habil.philol. Илга Янсоне, Dr.habil.
sc.pol., Dr.iur. Талавс Юндзис, Dr.habil.philol. Майя Куле, Dr.habil.art. Оярс Спа-
ритис, Dr.habil.hist. Андрейс Васкс, Dr.hist. Гунтис Земитис ; литературное 
редактирование: Алексей Андронов, Инна Дворецка, Виктория Коллегова, 
Анастасия Ропа, Татьяна Слободчикова, Татьяна Стойкова ; перевод: Ната-
лья Алпатьева, Александр Бобырь, Ольга Пашкова, Ариадна Сапожинская ; 
библиография: Дагния Ивбуле, Лолита Лаце, Ингуна Милграве ; художник: 
Инара Егере ; графическое оформление карт: Карлис Улманис. — Рига : 
Латвийская академия наук, [2019].

Том II [2]. — 1 tiešsaistes resurss (885 lp., PDF) : faksimili, ilustrācijas, kar-
tes, tabulas ; 97 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un rādītājs: 853.-
884. lp. — Teksts krievu valodā, tulkots no latviešu valodas. — Oriģinālnosau-
kums: Latvija un latvieši.

UDK	 94(474.3)+94(=174)

https://lnb.lv/
https://www.facebook.com/lnb.lv
https://twitter.com/lnb_lv
https://www.instagram.com/lnblv/
https://www.youtube.com/channel/UCorC9b7jIZFJDx8j9QA04JA
https://lnb.lv/lv/izdevejdarbibas-statistika/krajums-latvijas-izdevejdarbibas-statistika
https://lnb.lv/lv/izdevejiem/latvijas-jaunakas-gramatas
https://lnb.lv/lv/izdevejiem/nacionalas-bibliografijas-raditajs-periodikas-raditajs
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950359
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