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0  VISPĀRĪGĀ NODAĻA

004  Datorzinātne un datortehnoloģija. Skaitļošana.  
Datu apstrāde

Kopkataloga Id: 000956758
Roblox labākās cīņu spēles : vairāk nekā 40 lielisku spēļu / teksts: Alex Wiltshi-
re ; redaktors Craig Jelley ; ilustrācijas: Matt Burgess, John Stuckey, Ryan Marsh ; 
redaktore Antra Jansone ; tulkojusi Diāna Alksne. — Rīga : Egmont Publishing, 
[2019]. — 96 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — (Spēļu ceļvedis / Roblox ; 3). — Teksts 
latviešu valodā, tulkots no angļu valodas, saturs un spēļu nosaukumi angļu valo-
dā. — Oriģinālnosaukums: Roblox: Top Battle Games. — ISBN 978-9934-16-730-0 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata sniegs noderīgus ieteikumus veiksmīgam skrējienam pa gigantis-
kām šķēršļu joslām un futūristiskam karagājienam, bēguļošanai no bīstamām bumbām, cīņai ar 
zombiju armiju un vēl daudz kam citam. Ceļvedī ir iekļauti vērtīgi padomi un intervijas ar spēļu 
veidotājiem, tāpēc tas būs neaizstājams ierocis ikviena robloksieša arsenālā! Pretinieki pat ne-
nojautīs, kas viņus gaida!

UDK	 004.9:794.021(035)+004.928:794.021(035)

06  Vispārīga rakstura organizācijas

Kopkataloga Id: 000956866
Mazpulka vadītāja rokasgrāmata / Jānis Bērtiņš, Dzintra Gribuste, Gundega Jā-
kobsone, Lidija Ozoliņa, Linda Medne, Inta Svaža ; redaktore Silvija Dorša ; vāka 
dizains un vizuālais noformējums: Kitija Okate-Vatjkoviča. — Rīga : Biedrība 
„Latvijas Mazpulki”, 2018. — 88 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-19-
764-2 (spirāliesējums).

A n o t ā c i j a :  Mazpulka vadītāja rokasgrāmata skaidro, kas ir mazpulki, kā šī starptautiskā 
bērnu un jauniešu kustība radusies, kādi ir tās darbības mērķi un uzdevumi, kā izveidot un va-
dīt šādu organizāciju. Grāmata izdota projekta „Mazpulku valstiskās audzināšanas programma” 
(Nr.2-25/1) ietvaros.

UDK	 061.2-053.6(035)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956758
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956866
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Kopkataloga Id: 000953143
Rīgas Skolēnu pils gadu ritos / atmiņu stāstījumus, intervijas un vēstures datus 
apkopoja projekta direktore Ināra Jankovska ; redaktore Rita Cimdiņa ; [ievads]: 
Tatjana Koķe. — Rīga : BJC „Rīgas Skolēnu pils”, 2019. — 508 lpp. : ilustrācijas, 
portreti ; 24 cm. — ISBN 978-9934-19-969-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir veltījums tiem, kas mācīja, mācījās un mācās Rīgas Pionieru-Sko-
lēnu pilī. Būtībā grāmatas autors ir Laiks un Cilvēki, kas bija un ir piederoši šai vietai. Skolēnu pils 
bija pirmā lielākā ārpusskolas iestāde, pirmie teātra pulciņi, pirmais bērnu deju kolektīvs, pirmās 
orientēšanās sporta sacensības ārzemēs. Tā varētu turpināt. Grāmatā tiekamies ar notikumiem 
gandrīz 80 gadu garumā (4 paaudzes). Fakti un atmiņas izgaismos, aicinās, smīdinās, liks atcerē-
ties, lepoties, skumt, bet galvenais — būt kopā cauri gadu desmitiem.

UDK	 061-053.6(474.3)(091)

087.5  Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 000956808
Dzīvnieki : atloku grāmatiņa / [ilustrācijas]: Martina Hogan. — Rīga : Egmont 
Publishing, [2019]. — 12 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 13 cm. — (Es mācos!). — 
Oriģinālnosaukums: Animals. — ISBN 978-9934-16-729-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Cieta kartona lapu grāmatiņa mazuļiem. Aiciniet mazuli atvērt grāmatiņas 
atlokus, mudiniet izteikt iekrāsotos vārdus, pārrunājiet attēlā redzamo! Šīs sērijas grāmatiņas iz-
klaidē ar pārsteigumiem, rosina atpazīt attēlotos objektus, ļauj pilnveidot valodas prasmi, attīsta 
roku un acu saskaņotu darbību.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000956765
Enchantimals : krāso un domā / tulkojusi Anna Bērziņa. — Rīga : Egmont Pub-
lishing, [2019]. — 24 lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Ori-
ģinālnosaukums: Enchantimals. — ISBN 978-9934-16-751-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Krāso un risini uzdevumus kopā ar sirsnīgajām meitenēm Līziju, Selīnu, Sa-
mantu, Paulīnu, Terēzi un viņu draugiem dzīvnieciņiem, kas mīt brīnumu pilnajā Enchantimals 
pasaulē.

UDK	 087.5+791-57

Kopkataloga Id: 000956767
Krāso. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. 

Pirāti. — 32 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — Bez lingvistiska satu-
ra. — ISBN 978-9934-16-712-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Sameklē zīmuļus vai flomāsterus un izkrāso drosmīgos pirātus!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000956770
Krāso. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. 

Princeses. — 32 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — Bez lingvistiska 
satura. — ISBN 978-9934-16-711-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Sameklē zīmuļus vai flomāsterus un izkrāso daiļās princeses!

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953143
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956808
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956765
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956767
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956770
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Kopkataloga Id: 000956761
My Little Pony : krāso ar prieku! / tulkojusi Anna Bērziņa. — Rīga : Egmont Pub-
lishing, [2019]. — 16 nenumurētas lp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: 
My Little Pony. — ISBN 978-9934-16-759-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Sameklē savus iemīļotos krāsošanas piederumus un dodies aizraujošos pie-
dzīvojumos ar Varavīksnes Zibsnu, Taurenīti un citām jaukām ponijmeitenēm!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000956760
Peppa Pig / tulkojusi Linda Kalna. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. 

Košās krāsas. — 16 nenumurētas lp. : ilustrācijas ; 30 cm. — „Based on the 
TV series Peppa Pig. Peppa Pig created by Neville Astley and Mark Baker”—
Iespiedziņās. — Oriģinālnosaukums: Peppa Pig. — ISBN 978-9934-16-760-7 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Cūciņai Pepai ik diena ir piedzīvojumu pilna. Kopā ar brāli Džordžu un drau-
giem viņa bradā pa peļķēm, vizinās ar velosipēdu, spēlē ķegļus un klausās, kā māmiņa lasa pasa-
ku. Nāc, pievienojies jautrībai arī tu — atrodi savus košākos zīmuļus un piešķir skaistas krāsas 
katrai grāmatas lappusei!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000956809
Pirmie vārdi : atloku grāmatiņa / [ilustrācijas]: Martina Hogan. — Rīga : Egmont 
Publishing, [2019]. — 12 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 13 cm. — (Es mācos!). — 
Oriģinālnosaukums: First words. — ISBN 978-9934-16-728-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Cieta kartona lapu grāmatiņa mazuļiem. Aiciniet mazuli atvērt grāmatiņas 
atlokus, mudiniet izteikt iekrāsotos vārdus, pārrunājiet attēlā redzamo! Šīs sērijas grāmatiņas iz-
klaidē ar pārsteigumiem, rosina atpazīt attēlotos objektus, ļauj pilnveidot valodas prasmi, attīsta 
roku un acu saskaņotu darbību.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000955918
Ziemassvētku steiga : radošas idejas aktivitātēm ar bērniem Ziemassvētkos / 
Bērnu kristīgās izglītības apvienība. — [Rīga] : Bērnu kristīgās izglītības apvienī-
ba, [2019]. — 40 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm + 1 CD. — CD satur stundas uzskati „Tas, 
kas ilgst mūžīgi”. — Oriģinālnosaukums: Christmas Cracked!.

A n o t ā c i j a :  Stāsts, jaunas dziesmas, rokdarbi un papildmateriāli bērnu kalpošanai būs 
tieši laikā Ziemassvētku steigā!

UDK	 087.5+27-565.3(02.053.2)+745.54(02.053.2)+82-93-32+82-93-2+783.28

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956761
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956760
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956809
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955918


Latvijas jaunākās grāmatas 2019 Nr. 23, 1.–15. decembris

4

1  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

13  Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves metafizika. Ezotērika

Kopkataloga Id: 000956419
Semjonova, Anastasija. Mēness kalendārs ikdienas dzīvē / Anastasija Semjono-
va, Olga Šuvalova ; tulkojums latviešu valodā: L. Kainaize ; vāka mākslinieciskais 
noformējums: L. Apine. — Rīga : Latvijas Ekoloģiskās izglītības apgāds „Vieda”, 
[2019].

2020. — 221 lpp., 26 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Pielikums: ka-
lendāra tabulas ar paskaidrojumiem. — Oriģinālnosaukums: Лунный кален-
дарь в повседневной жизни. — ISBN 978-9934-562-15-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Kā un kāpēc mūs ietekmē Mēness? Cik lielā mērā no Mēness ir atkarīga mūsu 
veselība, noskaņojums, uzvedība un emocijas, mūsu panākumi ikdienas darbā? Vai Mēness var 
kļūt par palīgu veselības, jaunības un skaistuma saglabāšanā? Kā, darbojoties dārzā vai savā vir-
tuvē, sadzirdēt Mēness padomus? Kā noteikt, kādu programmu esam saņēmuši no Mēness kopš 
dzimšanas un cik lielā mērā no tās ir atkarīga karma un liktenis? Izlasot šo grāmatu, jūs to visu 
uzzināsiet.

UDK	 133.522.3(059)+133.52(059)

159.9  Psiholoģija

Kopkataloga Id: 000950134
Deividsons, Ričards Dž. Smadzeņu emocionālā dzīve : kā izprast smadzeņu ne-
iroķīmiju un regulēt savu emocionālo stilu / Ričards Dž. Deividsons, Šārona Beg-
lija ; no angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga ; redaktore Antra Legzdiņa ; Māra 
Garjāņa vāka dizains. — Rīga : Lietusdārzs, [2019]. — 279, [1] lpp. : ilustrācijas ; 
23 cm. — Bibliogrāfija piezīmēs: 266.-[280.] lpp. — Oriģinālnosaukums: The 
Emotional Life of your Brain. — ISBN 978-9934-576-15-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas centrā ir autora uzskats, ka saistībā ar smadzeņu emocionālo dzīvi 
ikvienam cilvēkam ir raksturīgs savs emocionālais stils, tas ir, konsekventa reakcija uz dzīves 
notikumiem. Lasītājam tiek dota iespēja atklāt un izvērtēt savu stilu, uzzināt, kā tas ietekmē ve-
selību, kā arī apgūt vingrinājumus, kas palīdz to mainīt. Darbs sarakstīts formā, kas ļauj jaunās 
atziņas uztvert gan lasītājam ar priekšzināšanām neirobioloģijā, gan bez tām. Tas piemērots jeb-
kuram, kam interesē sava un līdzcilvēku uzvedība.

UDK	 159.91+159.942+612.821.3

Kopkataloga Id: 000957118
Gosvami, Amits. Kvantu radošums : kā apzināties un attīstīt savu radošumu, iz-
mantojot jaunu realitātes uztveri / Amits Gosvami ; no angļu valodas tulkojusi 
Dace Vanaga ; redaktores: Diāna Spertāle un Antra Legzdiņa ; Māra Garjāņa vāka 
dizains. — Rīga : Lietusdārzs, [2019]. — 221, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — Bib-
liogrāfija piezīmēs: 218.-[222.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Quantum Creativity: 
Think Quantum, Be Creative. — ISBN 978-9934-576-12-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Amits Gosvami savā pētniecībā daudz pūļu veltījis kvantu paradoksu izprat-
nei un nonācis pie atziņas, ka tie atrisināmi, balstoties uz domu, ka esības pamats ir apziņa, ne 
matērija. Apziņa ir bezgalīga, mūžīga un vienota. Šāds skatījums radošo procesu parāda jaunā 
gaismā. Atsevišķa indivīda vietā būtiskākas ir kolektīvās zināšanas, kurās apvienota pagātne, ta-
gadne un nākotne, līdz ar to radošuma pirmsākums un krājums ir bezgalīgi. Kas ir radošums? Vai 
ikviens var būt radošs? Kādi ir radošuma veidi? Meklējot atbildes uz šiem jautājumiem, autors 
pakāpeniski atklāj, kā prāts pavisam jaunā veidā spēj sasniegt radošumu.

UDK	 159.954+159.923.2

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956419
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950134
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000957118
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Kopkataloga Id: 000950079
Koena, Dorisa E. Sapņošana ar abām smadzeņu puslodēm : atklāj noslēpumaino 
nakts valodu! / Dorisa E. Koena ; no angļu valodas tulkojusi Sandra Volšteine ; 
redaktore Astra Feldmane ; Māra Garjāņa vāka dizains. — Rīga : Lietusdārzs, 
[2019]. — 190, [1] lpp. ; 24 cm. — Oriģinālnosaukums: Dreaming on Both Sides of 
the Brain. — ISBN 978-9934-576-09-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Cilvēki redz sapņus, un viņiem ir savs viedoklis par tiem. Tas ir amplitūdā no 
pilnīgas vienaldzības pret miegā redzēto līdz pārliecībai, ka ik sapnim ir viens vienīgs tulkojums. 
Dorisu Koenu galvenokārt interesē sapņu saistība ar cilvēka dvēseli un zemapziņu, to sava „es” 
daļu, kam nav iespējams piekļūt ar prātu vien. Autore lasītāju iepazīstina ar „sapņošanas ābe-
ci” — sapņu būtību, fizioloģiju un psiholoģiju, simbolu valodu u.tml. un vedina praktiski nodarbo-
ties ar sapņiem — tos fiksēt, apzināt, atsaukt atmiņā, saistīt ar savas dzīves dažādām jomām utt. 
Ar piemēriem pētniece pamato savu pārliecību, ka sapņi ir Dieva dāvana, ko nedrīkst laist zudībā. 
Tie ikvienam var palīdzēt rūpēties par savu veselību, attiecībām, labsajūtu un daudz ko citu.

UDK	 159.963.3

Kopkataloga Id: 000956722
Štāla, Stefānija. Tavs iekšējais bērns grib atrast mājas : kā atrisināt (gandrīz) 
visas problēmas / Stefānija Štāla ; tulkojums latviešu valodā: Baiba Cekule. — 
[Rīga] : Ģimenes psiholoģijas centrs LĪNA, 2019. — 285 lpp. ; 22 cm. — Bibliogrāfi-
ja: [283.]-285. lpp. — Oriģinālnosaukums: Das Kind in dir muss Heimat finden. — 
ISBN 978-9934-8873-0-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Mēs visi ilgojamies tikt pieņemti un mīlēti. Ideālā situācijā mēs bērnībā iz-
veidojam nepieciešamo pašpaļāvību un izjūtam dziļu uzticēšanos, kura mūs pieaugušā vecumā 
nes cauri dzīvei. Diemžēl arī piedzīvotās vilšanās nekur nepazūd un neapzinātā līmenī ietekmē 
mūsu attiecības ar citiem cilvēkiem. Vācijā populārā autore Stefānija Štāla ir izveidojusi jaunu, 
iedarbīgu metodi darbam ar „iekšējo bērnu”. Sadraudzējoties ar viņu, mums paveras pārsteidzo-
šas iespējas atrisināt konfliktus un veidot veiksmīgākas attiecības, rast atbildi uz gandrīz visiem 
jautājumiem un dzīvot pilnvērtīgu dzīvi.

UDK	 159.923.2

Kopkataloga Id: 000956802
Zelčāne, Elīna. Arī labas mammas drīkst kļūdīties jeb kāpēc teorija ne vien-
mēr strādā praksē / Elīna Zelčāne ; redaktore Jana Boikova ; Ilzes Isakas vāka 
dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 127, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-
0-8462-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kāda ir mamma Latvijā? Izpētot to, autore secina, ka vidusmēra latvietes 
prasības pret sevi ir pārāk augstas, lai viņa sevi atzītu par labu mammu. Kur rodas supermammu 
stereotipi? Māmiņu blogos, diskusiju grupās vai intervijās sievietes par sevi atklāj tikai to, ko vē-
las, bet kopaina, kas ietver arī neveiksmes un dusmas, paliek aiz kadra. Šī grāmata ir aicinājums 
pārstāt sevi nosodīt un uzdrīkstēties būt nevis ļoti, bet pietiekami labai. Tādai, kas rūpējas par 
sava bērna vajadzībām, dod viņam galveno — savu mīlestību, taču mēdz arī kļūdīties, nogurt vai 
sadusmoties.

UDK	 159.9-055

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950079
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956722
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956802
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2  RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 000957370
Būnstra, Šons. Es ticu… pa īstam / Šons Būnstra ; no angļu valodas tulkoja Nik-
lāvs Adats. — Rīga : Patmos, [2019]. — 386 lpp. ; 24 cm. — „Rīta sveiciens 2020”—
Uz vāka. — Bībeles teksti citēti no 1965. gada latviešu tulkojuma revidētās versi-
jas, izņemot atsevišķas vietas, kas skaidrības labad tulkotas no autora izmantotā 
angļu tulkojuma. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Oriģinālnosaukums: 
Authentic. — ISBN 978-9934-548-27-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Katrs lasījums šai grāmatā ir pārdomu brīdis, īss ieskats plašā un pārsteidzo-
šā ainā, ko Jēzus mums sniedz ar trīs eņģeļu vēstīm. Izejot cauri 13 kristību solījuma apliecināju-
miem, varēsiet atrast atbildi, kam jūs ticat… pa īstam.

UDK	 27-534.4

Kopkataloga Id: 000956857
Jāņa evaņģēlijs. — Rīga : Latvijas Bībeles biedrība, [2019]. — 52 nenumurētas 
lpp. : ilustrācija ; 15 cm. — Izdevumā izmantots Bībeles jaunā tulkojuma teksts. — 
ISBN 978-9984-834-91-7 (brošēts).
UDK	 27-247.8

Kopkataloga Id: 000956521
Knopkena, Santa. Zvaigznītes stāsts / Santa Knopkena ; autores ilustrācijas. — 
[Saldus novads] : [Autorizdevums], 2019. — 25 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 
31 cm. — ISBN 978-9934-8805-1-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Blakus lielai, skaistai zvaigznei, kas jau tūkstošiem gadu bija spīdējusi pie de-
besīm un daudz savā dzīvē redzējusi, iemirdzējās maza, spoža zvaigznīte. Abas zvaigznītes saru-
nājas, un Lielā Zvaigzne pastāsta Mazajai Zvaigznītei par kādu sena pravietojuma piepildījumu…

UDK	 27-29+821.174-93-32

Kopkataloga Id: 000956859
Lūkas evaņģēlijs. — Rīga : Latvijas Bībeles biedrība, [2019]. — 68 nenumurē-
tas lpp. : ilustrācija ; 15 cm. — Šajā izdevumā izmantots Bībeles jaunā tulkojuma 
teksts. — ISBN 978-9984-834-92-4 (brošēts).
UDK	 27-247.7

Kopkataloga Id: 000956863
Mana mazā stāsta kastīte. — Rīga : Latvijas Bībeles biedrība, [2019].

Jēzus piedzimšanas stāsts. — 1 kārba : ilustrācijas ; 16×23×7 cm. — Komplek-
tā: ilustrēta 12 lpp. grāmata cietos vākos, kas vēsta Jēzus Kristus piedzimšanas 
stāstu; kastīte, kas pārveidojama par kūtiņu; koka un kartona figūriņas; 16 
lieli puzles gabaliņi, ar kuriem ap kūtiņu veidot laukus un ainavu. — Teksts 
latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: My Little 
Story Box. Nativity Story. — ISBN 978-9984-834-89-4.

UDK	 27-236.5(02.053.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000957370
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956857
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956521
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956859
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956863
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Kopkataloga Id: 000956865
Mana mazā stāsta kastīte. — Rīga : Latvijas Bībeles biedrība, [2019]. 

Noas šķirsts. — 1 kārba : ilustrācijas ; 16×23×7 cm. — Komplektā: ilustrēta 
12 lpp. grāmata cietos vākos, kas stāsta Noas šķirsta stāstu; kastīte, kas pār-
veidojama par šķirstu; koka un kartona figūriņas; 16 lieli puzles gabaliņi, ar 
kuriem veidot ainavu ap šķirstu. — Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu 
valodas. — Oriģinālnosaukums: My Little Story Box. Noah’s Ark. — ISBN 978-
9984-834-90-0.

UDK	 27-236.5(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000956704
Mayhew, Philippe. Bībeles notikumu laika skala : kā atklāt bērniem Dieva diženo 
plānu / ilustrācijas, dizains un teksts: Philippe Mayhew, Amékie Nka ; tulkojums 
latviešu valodā: Bērnu kristīgās izglītības apvienība. — [Rīga] : Bērnu kristīgās 
izglītības apvienība, 2018. — 1 mape : ilustrācijas ; 31 cm + 1 CD. — Komplektā: 
Bībeles notikumu laika skala un tās apraksts, Bībeles grāmatu plakāts, rokdarbu 
un spēļu idejas, aktivitāšu lapas. — CD ietver 6 PDF failus. — Teksts latviešu va-
lodā, tulkots no franču valodas. — Oriģinālnosaukums: A decouvrir panorama et 
bibliothèque de la Bible.

A n o t ā c i j a :  Izdevums palīdzēs atklāt Dieva diženo plānu un parādīs bērniem, kā Dieva 
Vārds, sākot no 1. Mozus grāmatas līdz Atklāsmes grāmatai, atklāj glābšanas ceļu. Bībeles notiku-
mu laika skala parāda, kā sakārtot savu mācīšanos hronoloģiski. Resursi palīdzēs mācīt Bībeles 
grāmatas un sniegs pārskatu par tām.

UDK	 27-277

Kopkataloga Id: 000957400
Neikure, Lidija. 100 atbildes : 100 jauniešu jautājumi un 100 konsultanta atbil-
des / Lidija Neikure ; tulkoja Sandra Piene ; redaktore Anitra Roze. — Rīga : Pat-
mos, [2019]. — 192 lpp. ; 18 cm. — Tulkots no krievu valodas. — Oriģinālnosau-
kums: Непростое состояние. — ISBN 978-9934-548-25-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā tiek risinātas tipiskās jauniešu problēmas, kuras reizēm šķiet ne-
pārvaramas. Atbildes šajā grāmatā palīdz pieņemt pareizus un vitāli svarīgus lēmumus. Atbildes 
tika meklētas Bībelē un Praviešu Gara grāmatās — pie neizsīkstošas gudrības un svētību avota.

UDK	 2-45+2-472+2-472

Kopkataloga Id: 000956805
Ņats Haņs, Tiķs. Bez dūņām nav lotosziedu : māksla pārveidot ciešanas / Tiķs 
Ņats Haņs ; no angļu valodas tulkojusi Elita Saliņa ; redaktore Ita Ankoriņa. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 127 lpp. : tabula ; 20 cm. — Oriģinālnosaukums: No 
mud, no lotus. — ISBN 978-9934-0-8312-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ikviens no mums tiecas pēc laimes, un neskaitāmi skolotāji sola palīdzēt šo 
mērķi sasniegt. Ap laimes veicināšanu ir izveidojusies vesela industrija — un tomēr mēs visi 
turpinām ciest. Vjetnamiešu budistu mūks atgādina seno gudrību: laimi nesasniedz, bēgot no 
ciešanām, bet gan tās saskatot, pieņemot un pārveidojot. Patiesībā māksla būt laimīgam ir arī 
māksla labi ciest. Ja neieskatīsimies acīs ciešanām, nespēsim arī patiesi atvērties dzīvei.

UDK	 24-584

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956865
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956704
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000957400
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956805
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Kopkataloga Id: 000950103
Rors, Ričards. Šeit un tagad : meditācijas ceļš uz patiesu sirdsmieru / Ričards 
Rors ; no angļu valodas tulkojusi Alda Vāczemniece ; redaktore Māra Vilde ; Māra 
Garjāņa vāka dizains. — Rīga : Lietusdārzs, [2019]. — 150, [1] lpp. ; 23 cm. — Bib-
liogrāfija piezīmēs: 144.-[151.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Just This. — ISBN 978-
9934-576-11-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ietver mūsdienīgu kristīgo meditāciju mācību, kas šodienas cilvē-
ka sadrumstalotajai domāšanai ļauj rast ceļu uz viengabalaināku, veselīgāku veidu, kā uztvert 
pasauli. Tas ir arī ceļš uz sirdsmieru. Grāmatas „Šeit un tagad” centrā ir doma par kontemplāciju 
jeb apceri, kas mums ļauj saskatīt patiesību tās veselumā. Autors māca, kā atbrīvoties no ierastā 
domāšanas veida, kas saistīts ar kreisās smadzeņu puslodes virskundzību. Šāda domāšana ir bi-
nāra — tā liek atmest daudzus iespējamus variantus, palikt pie diviem un parasti identificēties ar 
vienu no tiem, līdz ar to mūsu skatījumu padarot virspusēju.

UDK	 27-583

Kopkataloga Id: 000957522
Velss, Maikls. Nedzirdēti stāsti un nezināmi svētie / Maikls Velss ; tulkoja Ilgvars 
Vērmelis ; rediģēja: Rita Priedīte, Ilgvars Vērmelis. — Otrais izdevums. — [Rīga] : 
Libri Style, 2019. — 445 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Untold Stories & Unk-
nown Saints. — ISBN 978-9934-8838-1-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izmantojot savu ceļojuma dienasgrāmatu, Maikls stāsta lasītājiem par da-
žiem personīgiem piedzīvojumiem ar Dieva svētajiem un „dabīgiem” notikumiem, kas vēlāk at-
klājas kā pilnīgi pārdabiski. Grāmata ir atklāsmes pilns skatiens uz Dieva mīlestības iedarbību to 
cilvēku dzīvē, kuru stāsti citādi paliktu apslēpti.

UDK	 27-725(092)+27-46

Kopkataloga Id: 000957101
Zvaigžņu Vanadze. Pagānu dzīvo un mirušo grāmata : praktiski rituāli, meditāci-
jas un svētības ceļā uz viņsauli / Zvaigžņu Vanadze un domubiedru kopiena ; no 
angļu valodas tulkojusi Velga Vīgante ; redaktore Māra Vilde ; Māra Garjāņa vāka 
dizains. — Rīga : Lietusdārzs, [2019]. — 351, [1] lpp. ; 23 cm. — Oriģinālnosau-
kums: The Pagan Book of Living and Dying. — ISBN 978-9934-576-17-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Pagānu dzīvo un mirušo grāmata” cilvēka aiziešanu Viņsaulē skata kā bū-
tisku cikla daļu, kam pievēršama liela uzmanība, turklāt no dažādiem aspektiem. Runa nav tikai 
par bēdām, bailēm un nepatiku. Grāmata ierāda ceļu uz plašāku cilvēka esības izpratni, gan snie-
dzot iedrošinājumu un mierinājumu saskarsmē ar mirstīgumu, gan iedvesmojot dziļāk iepazīt 
un vieglāk pieņemt pasaules kārtību, tā padarot dzīvi laimīgāku un pilnasinīgāku. Šajā grāmatā 
garīgā mācība cieši savijas ar praktiskiem padomiem konkrētai situācijai.

UDK	 299.572-557

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950103
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000957522
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000957101
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3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Kopkataloga Id: 000950890
Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship (60 : 2019 : Rīga, 
Latvija). Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship SCEE’2019 : 
organized within the 60th International Scientific Conference of Riga Technical 
University, 11-12 October 2019, Riga : book of abstracts / editor-in-chief Elīna Gai-
le-Sarkane ; managing editor Tatjana Tambovceva ; Riga Technical University. Fa-
culty of Engineering Economics and Management. — Riga : RTU Press, 2019. — 1 
tiešsaistes resurss (85 lp., PDF) ; 1,2 MB. — Teksts angļu valodā, daži raksti latvie-
šu valodā. — ISBN 978-9934-22-368-6 (PDF).
UDK	 3(062)

316  Socioloģija

Kopkataloga Id: 000956025
Giles, Keir. The Role of Deepfakes in Malign Influence Campaigns / Keir Giles, 
Kim Hartmann, Munira Mustaffa ; editor Anna Reynolds ; design: Kārlis Ulma-
nis. — Riga : NATO Strategic Communications Centre of Excellence, 2019. — 1 
tiešsaistes resurss (29 lp., PDF) : ilustrācijas, portreti ; 7,78 MB. — Ietver biblio-
grāfiju. — ISBN 978-9934-564-50-5 (PDF).
UDK	 316.774:004.738.5+316.773.3

Kopkataloga Id: 000953103
Kaprāns, Mārtiņš. Ideological Polarization in Baltic Societies : a cross-national 
survey report / Mārtiņš Kaprāns, Inta Mieriņa. — [Rīga] : Institute of Philosophy 
and Sociology University of Latvia, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (88 lp., PDF) : 
diagrammas, tabulas ; 1,42 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
UDK	 316.654:32(474)(047.31)

Kopkataloga Id: 000956650
Purēns, Vilnis. Es un citi, es un Latvija : metodisks materiāls pirmsskolai soci-
ālās un pilsoniskās jomas sasniedzamo rezultātu apguvei / Vilnis Purēns ; ilus-
trāciju autore Kristiāna Pandere. — Rīga : RaKa, [2019].

1. daļa. — 11 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm + 1 pielikums. — Pielikumā 12 loksnes — 
attēlu komplekts ar jautājumiem un vērtējuma žetoni. — ISBN 978-9984-46-
405-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Metodisks materiāls ir domāts pirmsskolai vadlīnijās (MK noteikumi Nr.716. 
21.11.2018.) noteikto sociālās un pilsoniskās jomas sasniedzamo rezultātu apguvei un sasniegumu 
vērtēšanai mācību 1. posmā (1,5-3 gadi). Tas balstīts arī uz projektā „Kompetenču pieeja mācību 
saturā” izstrādāto pirmsskolas mācību programmu. Pēc tās noteikti sasniedzamie rezultāti kat-
ram mācību posmam.

UDK	 316.61(072)

Kopkataloga Id: 000956017
Σακελλαρίου, Αλέξανδρος. Η ποιότητα ζωής παιδιών και νέων στην Ελλάδα: 
προκλήσεις και προοπτικές / Αλέξανδρος Σακελλαρίου και Γιώργος Αλεξιάς. — 
Daugavpils : Daugavpils University, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (20 lp., PDF) ; 
1,00 MB. — (EuroCohort Working Paper, ISSN 2661-5177 ; No. 2). — Nosaukums 
angļu valodā „Children’s and Young People’s Well-being in Greece: Challenges 
and Prospects”— Datnes 4. lp. — Bibliogrāfija: 18.-20. lp. — Teksts grieķu valodā, 
kopsavilkums angļu valodā.
UDK	 316.346.32(495)(047.31)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950890
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956025
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953103
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956650
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956017
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32  Politika

Kopkataloga Id: 000957387
Tauriņš, Gunārs. Nacisma un boļševisma cīņas atbalss mūsdienās / Gunārs 
Tauriņš ; redaktore M. Freija. — Rīga ; Štutgarte : [Gunārs Tauriņš], 2019. — 61, 
[1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 9789984914835 (kļūda) ; ISBN 9789984914831 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Pētījums aptver divas fundamentālas mūsdienu demokrātijas problēmas: at-
tieksmi pret politisko pretinieku un attieksmi pret vēsturi brīvdomības kontekstā. Šīs problēmas 
iztirzāšana paver iespēju apjēgt demokrātijas mūsdienu krīzi saistībā ar esošās pasaules kārtības 
sabrukumu un jaunas kārtības tapšanu ASV un Krievijas aukstā kara gaisotnē, kad „feika” jau-
numi valda pār faktu patiesību. Grāmata domāta plašam lasītāju lokam patstāvīgām pārdomām 
par demokrātijas likteni mūsdienās un jaunas pasaules kārtības tapšanu triju lielvalstu — ASV, 
Krievijas, Ķīnas — kontekstā.

UDK	 321.7+327(73:470+571)

33  Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Kopkataloga Id: 000956111
Mūsdienu uzņēmējdarbības attīstība zaļās ekonomikas koncepcijas ietvaros : 
studentu un jauno pētnieku zinātnisko rakstu krājums = Развитие современ-
ного бизнеса в рамках концепции зеленой экономики : сборник научных 
статей студентов и молодых ученых = Development of Modern Business with-
in the Concept of Green Economy : collection of scientific articles of students and 
young scientists / Балтийская международная академия. — Riga : Baltijas 
Starptautiskā akadēmija, 2018.

[Nr. 1]. — 1 tiešsaistes resurss (84 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
1,77 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts pārsvarā krievu valodā, divi 
raksti angļu valodā. — ISBN 978-9984-47-158-7 (PDF).

UDK	 33(082)

Kopkataloga Id: 000955505
Mūsdienu uzņēmējdarbības attīstība zaļās ekonomikas koncepcijas ietvaros : 
studentu un jauno pētnieku zinātnisko rakstu krājums = Развитие современ-
ного бизнеса в рамках концепции зеленой экономики : сборник научных 
статей студентов и молодых ученых = Development of Modern Business with-
in the Concept of Green Economy : collection of scientific articles of students and 
young scientists / Балтийская международная академия. — Riga : Baltijas 
Starptautiskā akadēmija, 2019.

Nr. 2. — 1 tiešsaistes resurss (128 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabu-
las ; 2,06 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts 
pārsvarā krievu valodā, daži raksti arī angļu un latviešu valodā. — ISBN 978-
9984-47-184-6 (PDF).

UDK	 33(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000957387
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956111
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955505
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331  Darbs. Nodarbinātība. Darba ekonomika.  
Darba organizācija

Kopkataloga Id: 000955987
Beņkovskis, Konstantīns. Novecošana nav izprieca: darbinieku vecuma un uz-
ņēmuma produktivitātes saiknes īpatnības nozaru dalījumā / Konstantīns Beņ-
kovskis, Oļegs Tkačevs. — [Rīga] : Latvijas Banka, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss 
(25 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 788,13 KB. — (Diskusijas materiāls / Latvijas 
Banka ; 2019/3). — Bibliogrāfija: 22.-24. lp. — Izdevums angļu valodā: Getting 
Old Is No Picnic? Sector-Specific Relationship Between Workers Age and Firm 
Productivity. — ISBN 978-9934-578-15-1 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Pētījums sniedz jaunus pierādījumus par darbinieku vecuma un uzņēmu-
ma produktivitātes profilos sastopamām nozarei raksturīgām atšķirībām valstī, kurā notikušas 
būtiskas tautsaimniecības struktūras pārmaiņas un kurā ir elastīgs darba tirgus un augsts vecā-
ka gadagājuma darbaspēka līdzdalības līmenis. Izmantojot apvienotu Latvijas darba devēju un 
darbinieku datubāzi, šajā diskusijas materiālā atspoguļota apstrādes rūpniecībā un tirdzniecībā 
vērojamā tradicionālā kuprveida vai lejupvērstā saikne un gandrīz nekāda vai pavisam neliela 
darbaspēka novecošanas radīta negatīva ietekme nozarēs, kurās nodarbināti galvenokārt augsti 
kvalificēti biroja darbinieki.

UDK	 331.522.4(474.3)(047)

Kopkataloga Id: 000955984
Beņkovskis, Konstantīns. Getting Old Is No Picnic? Sector-Specific Relation-
ship Between Workers Age and Firm Productivity / Konstantīns Beņkovskis, 
Oļegs Tkačevs. — [Rīga] : Latvijas Banka, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (24 lp., 
PDF) : diagrammas, tabulas ; 1,09 MB. — (Discussions paper / Latvijas Banka ; 
2019/3). — Bibliogrāfija: 21.-23. lp. — Izdevums latviešu valodā: Novecošana nav 
izprieca: darbinieku vecuma un uzņēmuma produktivitātes saiknes īpatnības 
nozaru dalījumā. — ISBN 978-9934-578-14-4 (PDF).
UDK	 331.522.4(474.3)(047)

Kopkataloga Id: 000956587
Karjeras konsultantu rokasgrāmata dizaina, tehnoloģiju un ekonomikas starp-
disciplinaritātes īstenošanai / redaktori: Gunārs Strods, Māris Igavens, Eduards 
Ševčenko, Tatjana Karaulova, Vidmantas Tutlis, Ilona Tandzegolskiene. — [Rē-
zekne] : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, [2019]. — 64 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 
30 cm. — Virstitulā: CareerBaltics. — Rokasgrāmatu izveidoja Rēzeknes Tehno-
loģiju akadēmija (Erasmus+ projekts „Jaunas starpdisciplināras metodes izvei-
de karjeras konsultēšanā”) sadarbībā ar Tallinas Tehnisko universitāti Igaunijā 
un Vitauta Dižā universitāti Lietuvā. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Izdevums 
angļu valodā: Handbook for Implementing Interdisciplinarity of Design, Tech-
nology and Economics in Career Guidance. — Izdevums igauņu valodā: Disaini, 
tehnoloogia ja majanduse erialadevaheliste põhimõtete rakendamise karjää-
rinõustamise käsiraamat. — Izdevums lietuviešu valodā: Dizaino, technologijų 
ir ekonominių išteklių tarpdiscipliniškumo taikymas karjeros konsultavime. — 
ISBN 978-9984-44-231-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izstrādātā materiāla ideja ir veicināt vidusskolas skolotājus ar profesionālās 
orientācijas kompetenci, balstoties uz starpdisciplinaritāti starp dizainu, tehnoloģijām un eko-
nomiku. Šajā rokasgrāmatā ir doti paraugi, kā īstenot projekta ideju ar kritiskās domāšanas un 
mācīšanās stratēģijām karjeras konsultācijās un ļaut vidusskolas studentiem iepazīstināt ar vie-
tējām nozarēm, izstrādājot dizaina, tehnoloģiju un ekonomikas kompetenci. Ir pieejami karjeras 
konsultāciju paraugi lauksaimniecībā un pārtikā, metālapstrādē un mašīnbūvē, mežsaimniecības 
un kokrūpniecības nozarēs.

UDK	 331.548:62/63(035)+005.966(035)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955987
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955984
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956587


Latvijas jaunākās grāmatas 2019 Nr. 23, 1.–15. decembris

12

Kopkataloga Id: 000956791
Disaini, tehnoloogia ja majanduse erialadevaheliste põhimõtete rakendamise 
karjäärinõustamise käsiraamat / toimetajad: Gunars Strods, Maris Igavens, Edu-
ard Ševtšenko, Tatjana Karaulova, Vidmantas Tutlis, Ilona Tandzegolskiene. — 
[Rēzekne] : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, [2019]. — 64 lpp. : ilustrācijas, ta-
bulas ; 30 cm. — Virstitulā: CareerBaltics. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 
978-9984-44-233-4 (brošēts) ; ISBN 9789984442341 (kļūda).
UDK	 331.548:62/63(035)+005.966(035)

Kopkataloga Id: 000956598
Dizaino, technologijų ir ekonominių išteklių tarpdiscipliniškumo taikymas 
karjeros konsultavime / redaktoriai: Gunars Strods, Maris Igavens, Eduard 
Shevtshenko, Tatjana Karaulova, Vidmantas Tūtlys, Ilona Tandzegolskienė. — 
[Rēzekne] : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, [2019]. — 64 lpp. : ilustrācijas, ta-
bulas ; 30 cm. — Virstitulā: CareerBaltics. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 
978-9984-44-237-2 (brošēts).
UDK	 331.548:62/63(035)+005.966(035)

Kopkataloga Id: 000956574
Handbook for Implementing Interdisciplinarity of Design, Technology and 
Economics in Career Guidance / editors: Gunars Strods, Maris Igavens, Eduard 
Shevtshenko, Tatjana Karaulova, Vidmantas Tutlis, Ilona Tandzegolskiene. — 
[Rēzekne] : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, [2019]. — 64 lpp. : ilustrācijas, ta-
bulas ; 30 cm. — Virstitulā: CareerBaltics. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 
978-9984-44-235-8 (brošēts).
UDK	 331.548:62/63(035)+005.966(035)

Kopkataloga Id: 000955980
Krasnopjorovs, Oļegs. Darbaspēka rezervju anatomija Baltijas valstīs: skats 
15 gadu pēc pievienošanās ES / Oļegs Krasnopjorovs. — [Rīga] : Latvijas Banka, 
[2019]. — 1 tiešsaistes resurss (72 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 8,55 MB. — 
(Diskusijas materiāls / Latvijas Banka ; 2019/2). — Bibliogrāfija: 71.-72. lp. — 
Izdevums angļu valodā: Anatomy of Labour Reserves in the Baltic Countries: a 
Snapshot 15 years After the EU Accession. — ISBN 978-9934-578-13-7 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Darbā pētītas iekšējās un ārējās darbaspēka rezerves Latvijā, Igaunijā un Lie-
tuvā. Būtiskas iekšējās darbaspēka rezerves ir gan joprojām augsta dabiskā bezdarba veidā, gan 
arī slēptā bezdarba veidā. Īpaši zems nodarbinātības līmenis ir vidējo vecumu pārsniegušiem 
vīriešiem (bez augstākās izglītības), un tas norāda uz mazu mūžizglītības izplatību. Zema ir arī 
jauniešu nodarbinātība, un tas atspoguļo nepietiekamu mācību prakšu izplatību. Ir novērojama 
arī novēlota jauno sieviešu ienākšana darba tirgū. Šīs iekšējās darbaspēka rezerves pārsniedz 25 
tūkst. cilvēku Igaunijā, 55 tūkst. cilvēku Latvijā un 85 tūkst. cilvēku Lietuvā, un tas atbilst 4-7% no 
kopējā nodarbināto skaita šajās valstīs.

UDK	 331.5(474)(047)

Kopkataloga Id: 000956007
Krasnopjorovs, Oļegs. Anatomy of Labour Reserves in the Baltic Countries: a 
Snapshot 15 years After the EU Accession / Oļegs Krasnopjorovs ; Latvijas Ban-
ka. — [Rīga] : Latvijas Banka, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (71 lp., PDF) : dia-
grammas, tabulas ; 7,84 MB. — (Discussion paper / Latvijas banka ; 2019/2). — 
Bibliogrāfija: 70.-71. lp. — Nosaukums latviešu valodā: Darbaspēka rezervju 
anatomija Baltijas valstīs: skats 15 gadu pēc pievienošanās ES. — ISBN 978-9934-
578-12-0 (PDF).
UDK	 331.5(474)(047)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956791
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956598
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956574
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955980
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956007


Latvijas jaunākās grāmatas 2019 Nr. 23, 1.–15. decembris

13

336  Finanses

Kopkataloga Id: 000952937
Izvērtējuma ziņojums „ES fondu ieguldījumu izvērtēšana informācijas un komu-
nikāciju tehnoloģiju pasākumu atbalstam 2007.-2013. gada plānošanas periodā 
un šo ieguldījumu ietekmes noteikšana” : ziņojums, versija 1.2 / izpildītājs: „Pri-
cewaterhouseCoopers” SIA. — Rīga : Finanšu ministrija, 2018. — 1 tiešsaistes re-
surss (263 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 4,91 MB. — Ietver bibliogrāfiju.

A n o t ā c i j a :  Izvērtējuma ziņojums izstrādāts saskaņā ar līgumu, ko 2017. gadā noslēdza 
LV Finanšu ministrija un PricewaterhouseCoopers. Izvērtējuma mērķis — novērtēt ES fondu 
2007.-2013.gada plānošanas perioda IKT jomas ieguldījumu, kas īstenoti darbības programmas 
„Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko 
pakalpojumu attīstība” ietvaros.

UDK	 336:621.39(047)+336:004(047)

Kopkataloga Id: 000955976
Zlobins, Andrejs. Country-Level Effects of the ECB’s Expanded Asset Purchase 
Programme / Andrejs Zlobins. — [Rīga] : Latvijas Banka, [2019]. — 1 tiešsaistes 
resurss (31 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 3,69 MB. — (Working paper / Latvi-
jas Banka ; 2019/2). — Bibliogrāfija: 29.-31. lp. — ISBN 978-9934-578-11-3 (PDF).
UDK	 336.7

338  Ekonomiskais stāvoklis. Ekonomiskā politika. Pārvalde un 
plānošana ekonomikā. Ražošana. Pakalpojumi. Cenas

Kopkataloga Id: 000953985
Каплан, Ярослав. Оценка производительности труда : практический под-
ход к управлению производительностью труда сотрудников в вашей орга-
низации : эссе о производительности труда / Ярослав Каплан. — [Rīga] : 
[Jaroslavs Kaplans], [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (55 lp., PDF) : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 717,31 KB. — ISBN 978-9934-19-921-9 (PDF).
UDK	 338.312

339  Tirdzniecība. Starptautiskās ekonomiskās attiecības. 
Pasaules ekonomika

Kopkataloga Id: 000950895
Tumin, Valery M. Transnational Corporations in the Economies of Developing 
Countries and Countries with Economies in Transition (for Example, the Federal 
Republic of Brazil and Russian Federation) : monograph / Valery M. Tumin, F.S. 
Jorubova, P.A. Kostromin. — Riga : Scientific World, 2019. — 1 tiešsaistes resurss 
(100 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 2,32 MB. — Bibliogrāfija: 92.-
99. lp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8833-6-1 (PDF).
UDK	 339.9(4/9)+338(4/9)

34  Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 000956506
Administratīvās atbildības likums. — [Rīga] : AFS, 2019. — 103, [1] lpp. ; 21 cm. — 
Likums pieņemts 2018. gada 25. oktobrī, stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī. — 
ISBN 978-9984-889-64-1 (brošēts).
UDK	 347.5(474.3)(094)+342.9(474.3)(094)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952937
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955976
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953985
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950895
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956506
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Kopkataloga Id: 000955939
Krimināllikums : ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2019. gada 30. jūnijam ; Par 
Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību : ar grozījumiem, kas 
izsludināti līdz 2018. gada 12. decembrim / redaktori: Māris Teteris, Elita Jurkjā-
ne ; Latvijas Republikas Prokuratūra. — Rīga : Latvijas Republikas Prokuratūra, 
2019. — 1 tiešsaistes resurss (248 lp., PDF) ; 3,65 MB. — Resursā uzrādīts iespies-
tā izdevuma ISBN. — ISBN 9789934862052 (kļūda).
UDK	 343(474.3)(094)

Kopkataloga Id: 000955946
Kriminālprocesa likums : ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2018. gada 11. 
oktobrim / redaktori: Māris Teteris, Elita Jurkjāne ; Latvijas Republikas Proku-
ratūra. — Rīga : Latvijas Republikas Prokuratūra, 2019. — 1 tiešsaistes resurss 
(488 lp., PDF) ; 4,55 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — ISBN 
9789934862045 (kļūda).
UDK	 343.1(474.3)(094)

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

Kopkataloga Id: 000957471
Hants, Vinsents. VDK un Latvija : stāsts par Latvijas attiecībām ar čeku / Vin-
sents Hants ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Paegle ; atbildīgās redaktores: 
Renāte Neimane, Jūlija Dibovska ; zinātniskais redaktors Jānis Viļums ; literā-
rā redaktore Dace Kraule ; māksliniece Aija Andžāne. — Rīga : Latvijas Mediji, 
[2019]. — 463 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 22 cm. — Bibliogrāfija atsaucēs 
nodaļu beigās un 435.-443. lpp., personu rādītājs: 460.-463. lpp. — Oriģinālno-
saukums: Up Against the Wall: the KGB and Latvia. — ISBN 978-9934-15-658-8 
(iesiets) ; ISBN 978993415658 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā „VDK un Latvija” autors pievēršas tēmai, kas Latvijas sabiedrībā 
vienmēr bijusi plaši apspriesta ‒ VDK jeb čekai. Vinsents Hants apkopojis un apzinājis dzīvas 
liecības par plašu čekas vēstures laika posmu ‒ sākot no tās dibināšanas 1917. gadā līdz 2018. gada 
decembrim. Ko mēs zinām par čeku, ar kuras starpniecību totalitāra valsts spēja īstenot savu 
varu? Grāmatas „trumpis” ir cilvēku stāsti un atmiņas, pieredze un pārdzīvojumi, no kuriem izriet 
pati sistēma, tās darbība un iekļaušanās sabiedrībā daudzu gadu garumā.

UDK	 355.40(474.3)”19”+94(474.3)”19”

Kopkataloga Id: 000956731
Ņem, Tēvzeme, tavs esmu viss! : 9. Rēzeknes kājnieku pulkam — 100 = Бери, 
Отчизна, я весь твой! : к 100-летию 9-ого Резекненского пехотного полка = 
Take me, Fatherland, I am all yours! : 100th anniversary of the 9th Rēzekne infan-
try regiment / albuma sastādītāji: Kaspars Strods, Anna Līpenīte ; zinātniskais 
redaktors un konsultants Dr.hist. Juris Ciganovs ; literārā redaktore Skaidrīte 
Svikša ; tulkojumi: Dr.philol. Ilze Oļehnoviča (angļu valodā), Janīna Miniņa (krie-
vu valodā) ; dizains: Inese Dundure. — Rēzekne : Latgales kultūrvēstures muzejs, 
2019. — 127 lpp. : faksimils, ilustrācijas, portreti ; 15×22 cm. — Teksts paralēli 
latviešu, angļu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-19-991-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pirms simts gadiem bija tikai sapnis par brīvu un neatkarīgu valsti. Katru 
gadu 11. novembrī pieminam cīnītājus, kuriem nebija šaubu par skaisto Latvijas sapni — savu 
valsti. Viņi ticēja, ka tā dēļ ir vērts cīnīties, nepadoties, uzvarēt, ziedot visdārgāko — dzīvību. Viņi 
ticēja, ka dzīvi palikušie šo sapni nosargās un turēs svētā piemiņā. Starp kritušajiem un dzīvajiem 
bija arī 9. Rēzeknes kājnieku pulka karavīri. 

UDK	 356.16(474.3)(091)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955939
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955946
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000957471
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956731
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Kopkataloga Id: 000956674
Putiķis, Gints. Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri — Jelgavas ģimnāzijas audzēk-
ņi / Gints Putiķis ; atbildīgā par izdevumu Marija Kaupere ; dizains: Daiga Brink-
mane ; tulkojums angļu valodā: Astrīda Zandersone. — Jelgava : Ģederta Eliasa 
Jelgavas vēstures un mākslas muzejs, 2019. — 279 lpp. : faksimili, ilustrācijas, 
portreti, tabulas ; 25 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu 
valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-8731-3-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Autors iepazīstina lasītājus ar Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru — sešpadsmit 
Jelgavas ģimnāzijas audzēkņu dzīvesstāstiem, ar Lāčplēša Kara ordeņa tapšanas stāstu. Līdzās 
grāmatas varoņu dzīvesstāstiem autors ieskicē viņu izdzīvotā laikmeta raksturojumu, grāmatā 
iekļautas nodaļas par Pirmā pasaules kara cēloņiem, tā galvenajiem lūzuma punktiem un Latvijas 
neatkarības kara militāri politiskajiem aspektiem. Izdevumu papildina interesantas ilustrācijas 
un fotogrāfijas.

UDK	 355.08(474.3)(092)

37  Izglītība

Kopkataloga Id: 000955907
Izglītības reforma: izglītības satura pētījumi un ieviešanas problēmas = Educa-
tion Reform: Education Content Research and Implementation Problems / re-
daktore Velta Lubkina ; zinātniskā redkolēģija: Liga Danilane, Janis Dzerviniks, 
Eriks Kalvans [un vēl 14 redaktori] ; Rezekne Academy of Technologies. Faculty 
of Education, Languages and Design. Research Institute for Regional Studies. — 
Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2019.

2019 (1). — 108 lpp. : diagrammas, tabulas ; 21 cm. — Zinātniskie redaktori arī: 
Aivars Kaupuzs, Inta Rimsane, Marite Rozenfelde, Aina Strode, Gunars Strods, 
Svetlana Usca, Irena Zogla u.c. — „ISSN 2661-5258”—Titullapā. — Bibliogrāfija 
rakstu beigās. — Teksts latviešu un angļu valodā, kopsavilkumi angļu valodā.

UDK	 37(082)

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

Kopkataloga Id: 000953866
Līce, Anita. Managing Facilitation of Employability of Vocational Education 
Graduates in Latvia : summary of the doctoral thesis submitted for the degree 
of doctor in management, sub-branch: education management / Anita Līce ; 
scientific advisor Dr.paed. Dainuvīte Blūma ; reviewers: Dr.phys. Andris Grīn-
felds, Dr.oec. Inga Lapiņa, Dr.paed. Margarita Teresevičiene ; University of Latvia. 
Faculty of Education, Psychology and Art = Profesionālās izglītības absolventu 
nodarbināmības veicināšanas vadīšana Latvijā : promocijas darba kopsavilkums 
doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnes nozarē, apakšnozare: izglītī-
bas vadība / Anita Līce ; darba zinātniskā vadītāja Dr.paed. Dainuvīte Blūma ; 
darba recenzenti: Dr.phys. Andris Grīnfelds, Dr.oec. Inga Lapiņa, Dr.paed. Marga-
rita Teresevičiene ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fa-
kultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2019. — 71 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, 
tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 33.-38. lpp. — Teksts angļu un latviešu valodā, ar 
atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-
467-3 (brošēts).
UDK	 377(474.3)(043)+331.5-057.86(474.3)(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956674
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955907
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953866
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378  Augstākā izglītība. Augstskolas. Akadēmiskās studijas

Kopkataloga Id: 000953500
Latvijas Universitātes Fonds. Filantropijas stāsti : Latvijas Universitātes fonda 
mecenāti / literārā redaktore Gita Kļaviņa ; ilustrācijas: Didzis Upens ; dizains: 
Aleksejs Muraško ; priekšvārds: Indriķis Muižnieks ; teksts: Latvijas Univer-
sitātes fonds. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2019]. — 166 lpp. : portreti ; 
15 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-18-463-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Filantropijas stāsti” ir veltījums cilvēkiem, kuri ar saviem ziedojumiem ir 
sekmējuši LU darbību Latvijas valsts, sabiedrības, ekonomikas un kultūras izaugsmei. Grāmatas 
166 lappusēs ir apkopoti zīmīgākie fakti par LU fonda lielākajiem un dāsnākajiem mecenātiem, 
kuri snieguši nesavtīgu izglītības, zinātnes, mākslas, sporta un kultūras finansiālu, materiālu un 
informatīvu atbalstu kopš LU dibināšanas. Mecenātu stipendijas ļāvušas LU un citu Latvijas lielā-
ko augstskolu studentiem sasniegt savus akadēmiskos sapņus. Svētku izdevums ir papildināts ar 
mākslinieka Didža Upena mecenātu ilustrācijām.

UDK	 378.014.543.3-051(474.3)+061.27:378.4(474.3)

Kopkataloga Id: 000952362
Mēs 100: Latvijas Universitāte no vēstures nākotnei = We 100: the University of 
Latvia — from the past, for the future / tulkotājas: Amanda Zaeska un Andra 
Damberga ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš ; foto: Klāvs Loris, Mārcis Kalniņš, 
Toms Grīnbergs ; Latvijas Universitāte. — [Rīga] : Latvijas Universitāte, [2019]. — 
62, [3] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — 
ISBN 978-9934-18-462-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izdevums ir veltīts LU vēsturei, dzīvei studiju un zinātnes jomā, kā arī uni-
versitātes, sabiedrības un valsts attiecībām dažādos politiskajos laikmetos. Raiņa bulvāra ēkas 
dekoratīvie logi, ginka koks parkā, devona bruņuzivs, rektora ķēde, Šmita teleskops, tulkotājs 
Hugo, Latvijas Universitātes bibliotēkas kāpnes, kokvarde, dejotājas vainadziņš — tie ir tikai daži 
objekti, kuros atspoguļojas Latvijas Universitātes daudzpusīgā darbība. Katrs domās var pievie-
not šiem attēliem savu ideju par LU, jo tikai mūsu visu domu mozaīkā ir redzams patiesais Uni-
versitātes spēks un lielums. 

UDK	 378.4(474.362.2)(091)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953500
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952362
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5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

53  Fizika

Kopkataloga Id: 000957705
Upnere, Sabīne. Investigation of Dynamics and Reliability of High-Powered Wa-
ter-Cooling Systems : summary of the doctoral thesis / Sabīne Upnere ; scientif-
ic supervisor Dr.sc.ing. Jānis Auziņš ; official reviewers: PhD Staffan Lundström, 
Dr.habil.sc.phys. Juris Roberts Kalniņš, Dr.habil.sc.ing. Jānis Vība ; Riga Technical 
University. Faculty of Mechanical Engineering, Transport and Aeronautics. In-
stitute of Mechanics and Mechanical Engineering. — Riga : RTU Press, 2019. — 
32 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 31.-32. lpp. — 
ISBN 978-9934-22-395-2 (brošēts).
UDK	 532.517(043)

Kopkataloga Id: 000957711
Upnere, Sabīne. Lieljaudas ūdensdzeses sistēmu dinamikas un drošuma izpē-
te : promocijas darba kopsavilkums / Sabīne Upnere ; zinātniskais vadītājs Dr.sc.
ing. Jānis Auziņš ; oficiālie recenzenti: PhD Staffan Lundström, Dr.habil.sc.phys. 
Juris Roberts Kalniņš, Dr.habil.sc.ing. Jānis Vība ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte. Mehānikas un mašīnbūves 
institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 31 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, 
tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 30.-31. lpp. — ISBN 978-9934-22-393-8 (brošēts).
UDK	 532.517(043)

Kopkataloga Id: 000957749
Upnere, Sabīne. Lieljaudas ūdensdzeses sistēmu dinamikas un drošuma izpēte : 
promocijas darbs / Sabīne Upnere ; zinātniskais vadītājs Dr.sc.ing. Jānis Auziņš ; 
Rīgas Tehniskā universitāte. Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte. 
Mehānikas un mašīnbūves institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 123 lpp. : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 108.-123. lpp. — Teksts 
latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK	 532.517(043)

57  Bioloģijas zinātnes kopumā

Kopkataloga Id: 000946659
Skudra, Līga. Metodiskie norādījumi mikrobioloģijas laboratorijas darbiem LLU 
Pārtikas tehnoloģijas fakultātes studentiem / Dr.sc.ing. Līga Skudra, Dr.sc.ing. 
Dace Kļava un Dr.sc.ing. Asnate Ķirse-Ozoliņa ; Latvijas Lauksaimniecības univer-
sitāte. Pārtikas tehnoloģijas fakultāte. Pārtikas tehnoloģijas katedra. — Jelgava : 
[Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2019. — 51 lpp. : ilustrācijas, shēmas, 
tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 51. lpp.
UDK	 579.67(076.5)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000957705
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000957711
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000957749
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946659
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6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61  Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 000950153
Balkrišna, Āčārja. Praktiskā ājurvēda : rosinoši ieteikumi veselīgai dzīvei / 
Āčārja Balkrišna ; no angļu valodas tulkojusi Velga Vīgante ; redaktore Māra 
Vilde ; Māra Garjāņa vāka dizains. — Rīga : Lietusdārzs, [2019]. — 333, [1] lpp. : 
ilustrācijas, tabulas ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: A practical approach to the 
science of ayurveda. — ISBN 978-9934-576-16-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata sniedz noderīgu, uz pierādījumiem balstītu informāciju par Ājurvē-
das darbības principiem, uztura un dzīvesveida ietekmi uz veselību, izpratni par ķermeņa uzbūvi 
un miesas kaitēm, kā arī atklāj efektīvas izdziedināšanās metodes. Autors lieliski parāda, ka Ājur-
vēda var kļūt par ceļvedi, lai dzīvotu veselīgi un pilnvērtīgi.

UDK	 615.85+615.89+613

Kopkataloga Id: 000957131
Clinical Laboratory Test Handbook / authors: Egils Gulbis, Biruta Bandere, Di-
dzis Gavars, Anda Krisane, Tamara Piekusa [un vēl 12 autori] ; E. Gulbja Labora-
torija. — [Rīga] : E. Gulbja laboratorija, 2019. — 608 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 
21 cm. — Autori arī: Dace Jupatova, Sandra Selkova, Liga Kaimina, Raimonda Skal-
dere, Solvita Petersone, Inga Plume, Marina Medvedeva, Solvita Balode, Inguna 
Stalidzane, Sarmite Ivuskane, Dmitrijs Perminovs, Mikus Gavars. — Bibliogrāfija: 
604.-606. lpp. un rādītājs: 594.-603. lpp. — ISBN 978-9934-8874-0-6 (brošēts).
UDK	 616-074/-078(035)

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

Kopkataloga Id: 000956669
Dzikēvičs, Miķelis. Saules enerģijas akumulācija ar brīvi stāvošiem fāžu maiņas 
materiāliem : promocijas darba kopsavilkums / Miķelis Dzikēvičs ; zinātniskais 
vadītājs Dr.habil.sc.ing. Ivars Veidenbergs ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Gatis 
Bažbauers, Dr.sc.techn. Peter D. Lund, Dr.sc.ing. Ainis Lagzdiņš ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. Vides aizsardzības un sil-
tuma sistēmu institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 20 lpp. : diagrammas, 
ilustrācijas ; 24 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 19.-20. lpp. — 
ISBN 978-9934-22-388-4 (brošēts).
UDK	 620.92:551.521.1(043)

Kopkataloga Id: 000956405
Dzikēvičs, Miķelis. Solar Energy Accumulation with Packed Bed Phase Change 
Materials : doctoral thesis / Miķelis Dzikēvičs ; scientific supervisor Dr.habil.
sc.ing. Ivars Veidenbergs ; Riga Technical University. Faculty of Power and Elec-
trical Engineering. Institute of Energy Systems and Environment. — Riga : RTU 
Press, 2019. — 145 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — Bib-
liogrāfija: 134.-141. lpp. — Teksts angļu valodā, anotācija arī latviešu valodā.
UDK	 620.92:551.521.1(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950153
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000957131
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956669
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956405
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Kopkataloga Id: 000956663
Dzikēvičs, Miķelis. Solar Energy Accumulation with Packed Bed Phase Change 
Materials : summary of the doctoral thesis / Miķelis Dzikēvičs ; scientific super-
visor Dr.habil.sc.ing. Ivars Veidenbergs ; official reviewers: Dr.sc.ing. Gatis Baž-
bauers, Dr.sc.techn. Peter D. Lund, Dr.sc.ing. Ainis Lagzdiņš ; Riga Technical Uni-
versity. Faculty of Power and Electrical Engineering. Institute of Energy Systems 
and Environment. — Riga : RTU Press, 2019. — 21 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 
24 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 20.-21. lpp. — ISBN 978-
9934-22-390-7 (brošēts).
UDK	 620.92:551.521.1(043)

624  Civilās un strukturālās inženierbūves kopumā

Kopkataloga Id: 000951613
Būvniecība (2019 : Jelgava, Latvija). Būvniecības studiju programmas studentu 
un maģistrantu zinātniski praktiskā konference „Būvniecība’2019” : konferences 
ziņojumu tēžu krājums : 2019. gada 14. jūnijā, Jelgava / atbildīgā par izdevumu S. 
Gusta ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Vides un būvzinātņu fakultāte. — 
Jelgava : LLU, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (54 lp., PDF) ; 401,95 KB. — Bibliogrā-
fija rakstu beigās. — Teksts latviešu valodā, rakstu nosaukumi un kopsavilkumi 
angļu valodā. — ISBN 978-9984-48-332-0 (PDF).
UDK	 624(062)+69(062)

Kopkataloga Id: 000908800
International Conference on Safety and Durability of Structures (8 : 2018 : 
Jelgava, Latvija). 8th International Conference on Safety and Durability of Struc-
tures ICOSADOS 2018 : May 23-25, 2018, LLU, Latvia : proceedings / editors: Lilita 
Ozola, Ulvis Skadiņš ; Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty 
of Environment and Civil Engineering. — Jelgava : Latvia University of Life Sci-
ences and Technologies, 2018. — 1 tiešsaistes resurss (82 lp., PDF) : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 6,67 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9984-
48-299-6 (PDF).
UDK	 624.04(062)+69.058(062)+69.059(062)

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

Kopkataloga Id: 000956817
Rubene, Inga. Elijas nama garša / Inga Rubene ; redaktore Ilze Vācere ; Intas Sar-
kanes dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 255 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — 
Alfabētiskais rādītājs: 254.-255. lpp. — ISBN 978-9934-0-8492-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Inga Rubene ir pedagoģe un autorizēta kontemplācijas skolotāja. Viņas dar-
bības fokuss ir meditācija un sievietes identitātes atklāšanas jautājumi. Grāmata atspoguļo svarī-
gu dzīves posmu, kuru uzsākot autorei nebija ne mazākās nojautas, cik ļoti tas viņu mainīs. Elijas 
nama izveide ir bijis būtisks pagrieziena punkts Ingas dzīvē. Biedrību Elijas nams un meditāciju, 
semināru un retrītu telpu iecerēja Ingas vīrs teologs Juris Rubenis, bet veidoja viņi to ciešā sa-
darbībā, Ingai kļūstot par šī nama sirdi un dvēseli. Un tieši Inga ir tā, kas ar gardiem ēdieniem 
spēcina meditācijās un mācībās sagurušos.

UDK	 641.564(083.12)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956663
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000951613
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000908800
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956817
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656  Transporta un pasta pakalpojumi.  
Satiksmes organizācija un kontrole

Kopkataloga Id: 000956493
Reliability and Statistics in Transportation and Communication (19 : 2019 : 
Rīga, Latvija). The 19th International Multi-Conference „Reliability and Statis-
tics in Transportation and Communication” (RelStat’19) : 16-19 October 2019, 
Riga, Latvia : abstracts / edited by Igor V. Kabashkin, Irina V. Yatskiv ; Transport 
and Telecommunication Institute. — Riga : Transport and Telecommunication 
Institute, 2019. — 125 lpp. ; 30 cm. — ISBN 978-9984-818-94-8 (brošēts).
UDK	 656(062)+621.39(062)

658  Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība.  
Tirdzniecības organizācija

Kopkataloga Id: 000956824
Business Support: Critical Points, Science-Based Solutions, International 
Cooperation (3 : 2019 : Rīga, Latvija). III International Economic Forum „Busi-
ness Support: Critical Points, Science-Based Solutions, International Coopera-
tion” : program & abstracts book / editor Jelena Titko ; Latvijas Zinātņu akadē-
mijas Ekonomikas institūts. — Riga : Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas 
institūts, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (74 lp., PDF) : portreti, shēma ; 8,11 MB. — 
Ietver ziņas par autoriem. — ISBN 978-9984-774-26-8 (PDF).
UDK	 658(062)

Kopkataloga Id: 000956105
Uzņēmējdarbības stratēģijas tendences veicinot mazās un vidējās uzņē-
mējdarbības inovatīvu ilgtspējīgu attīstību (2019 : Rīga, Latvija). Starptau-
tiskā starpnozaru konference „Uzņēmējdarbības stratēģijas tendences veicinot 
mazās un vidējās uzņēmējdarbības inovatīvu ilgtspējīgu attīstību” = Internation-
al Conference „Strategies for Entrepreneurship for Sustainable Development of 
Small and Medium-Sized Innovative Entrepreneurship” = Міжнароднa конфе-
ренція „Стратегії підприємницької діяльності в інтересах сталого розвитку 
малого і середнього інноваційного підприємництва” : October 9-14, 2019 / 
Baltic International Academy, National Academy of Law Sciences of Ukraine [un 
vēl 3 institūcijas]. — Rīga : Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2019. — 1 tiešsaistes 
resurss (185 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 2,07 MB. — 
Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts ukraiņu un angļu valodā, anotācijas arī krie-
vu valodā, latviešu valodā tikai konferences nosaukums. — ISBN 978-9984-47-
187-7 (PDF).
UDK	 658(062)+33(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956493
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956824
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956105
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7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

71  Teritoriālā plānošana. Reģionālā, pilsētbūvnieciskā un  
lauku plānošana. Ainavas, parki, dārzi

Kopkataloga Id: 000955305
Böckler-Mare-Balticum-Stiftung. Starptautiska zinātniskā konference (7 : 
2019 : Rīga-Turaida, Latvija). Cultural Landscape: Content, Perception, Trans-
formation : the Baltic States in European garden culture = Kulturlandschaft: In-
halte, Wahrnehmung, Transformation : das Baltikum in der europäischen Gar-
tenkultur = Kultūrainava: tās saturs, uztvere un transformācijas : dārzu un parku 
kultūra Baltijas valstīs un Eiropā : Riga, Turaida, September 14.-19.2019. : kon-
ferences tēžu krājums / priekšvārds: Ojārs Spārītis ; Homburger Gespräch der 
Böckler-Mare-Balticum-Stiftung-Internationale wissenchaftliche Konferenz in 
Kooperation mit der Werner Reimers Stiftung, Bad Homburg, und der Lettischen 
Akademie der Wissenchaften. — Rīga : Medicīnas apgāds, [2019]. — 82, [1] lpp. : 
ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — (Homburger Gespräch ; 2019). — Teksts angļu, 
vācu, franču, latviešu valodā. — ISBN 978-9934-573-16-3 (brošēts).
UDK	 712.3(4)(062)

75  Glezniecība

Kopkataloga Id: 000956690
Brancis, Māris. Gleznotājs Edvīns Kalnenieks / teksts: Māris Brancis ; dizains: 
Jānis Leimanis ; redaktore Marija Kaupere ; tulkojums angļu valodā: Astrīda Zan-
dersone, Laura Stepiņa ; foto: Andrejs Toše, Jānis Leimanis. — Jelgava : Ģederta 
Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs, [2019]. — 120 lpp. : ilustrācijas, por-
treti ; 22×28 cm. — Ziņas par gleznotāju: 116.-119. lpp. — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-8731-2-6 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Gleznotāja Edvīna Kalnenieka 80 gadu jubilejai veltīts albums. Gan eļļas un 
akrila, gan pasteļa glezniecībā E. Kalnenieks pievēršas vieniem un tiem pašiem žanriem — klusa-
jai dabai, ainavai, figurālajām kompozīcijām, portretiem un aktiem. Motīvus viņš rod dzīvē, neko 
neizdomājot un neizfantazējot. Īstenības tonāls attēlojums viņam ir vistuvākais. Tajā pašā laikā 
jubilārs nekad nepievēršas sadzīviski skrupulozam realitātes attēlojumam. Būdams klasisko vēr-
tību cienītājs, viņš neļaujas negatīvām emocijām — mākslai jāsniedz pozitīvi pārdzīvojumi.

UDK	 75.071.1(474.3)(084)

Kopkataloga Id: 000956348
Ļaviņa, Dace. Baltars / sastādītāja un ievada autore Dace Ļaviņa ; tekstu autori: 
Dace Ļaviņa, Irēna Bužinska, Ilze Martinsone, Džeremijs Hovards ; literārā redak-
tore Antra Bula ; tulkojums latviešu valodā: Stella Pelše, Einārs Pelšs ; dizains: 
Armands Zelčs ; foto: Normunds Brasliņš, Reinis Hofmanis, Gvido Kajons [un vēl 
6 fotogrāfi]. — Rīga : Neputns, [2019]. — 335 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 30 cm. — 
Fotogrāfi arī: Māris Kundziņš, Mārtiņš Lablaiks, Imants Ļaviņš, Māris Mikāns, 
Ritvars Skuja, Igors Timofejevs u.c. — Bibliogrāfija: 332.-334. lpp. un personu rā-
dītājs: 326.-331. lpp. — ISBN 978-9934-565-77-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Viens no Latvijas lepnumiem ir pagājušā gadsimta 20. gados tapušais „Bal-
tars” porcelāns, iekļauts arī Latvijas Kultūras kanonā. Mākslas zinātnieces Daces Ļaviņas sastā-
dītā grāmata ir līdz šim apjomīgākais pētījums par „Baltars” darbību. Tā izseko gan darbnīcas 
tapšanas vēsturei, gan personībām, kas to veidoja, bet absolūts jaunais pienesums ir iespēja 
vienkopus aplūkot visus līdz mūsdienām saglabājušos priekšmetus, ko autorei izdevies atrast, 
un to ir vairāk nekā divi simti, tāpēc izdevumu var uzskatīt arī par pirmo darbnīcas izstrādājumu 
katalogu. Fotogrāfijas papildina arī priekšmetu stāsti, un daži no tiem ir detektīvsižeta cienīgi.

UDK	 75.055(474.3)+738.1(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955305
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956690
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956348
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Kopkataloga Id: 000956350
Ļaviņa, Dace. Baltars / editor, introduction: Dace Ļaviņa ; authors of text: Dace 
Ļaviņa, Irēna Bužinska, Ilze Martinsone, Jeremy Howard ; translatot from Lat-
vian: Filips Birzulis ; design: Armands Zelčs ; photo: Normunds Brasliņš, Reinis 
Hofmanis, Gvido Kajons [un vēl 6 fotogrāfi]. — Rīga : Neputns, [2019]. — 335 lpp. : 
ilustrācijas, portreti ; 30 cm. — Fotogrāfi arī: Māris Kundziņš, Mārtiņš Lablaiks, 
Imants Ļaviņš, Māris Mikāns, Ritvars Skuja, Igors Timofejevs u.c. — Bibliogrāfi-
ja: 332.-334. lpp. un personu rādītājs: 326.-331. lpp. — Oriģinālnosaukums: Bal-
tars. — ISBN 978-9934-565-78-6 (iesiets).
UDK	 75.055(474.3)+738.1(474.3)

78  Mūzika

Kopkataloga Id: 000953720
Problems in Music Pedagogy (11 : 2019 : Daugavpils, Latvija). The 11th Inter-
national Scientific Conference „Problems in Music Pedagogy” : September 26-27, 
2019, Daugavpils University : abstracts / managing editor Broņislava Kalniņa. — 
Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2019. — 1 
tiešsaistes resurss (33 lp., PDF) ; 1,04 MB. — ISBN 978-9984-14-880-9 (PDF).
UDK	 78:37(062)

796  Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Kopkataloga Id: 000955128
Cicchella, Antonio. Training Strength and Endurance in Sports: Historical Per-
spective and Open Questions / Antonio Cicchella ; zinātniskā recenzente Dr.paed. 
Helēna Vecenāne ; literārā redaktore Dr.phil. Lāsma Latsone. — Liepāja : LiePA, 
2019. — 1 tiešsaistes resurss (69 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
1017,91 KB. — Bibliogrāfija: 59.-68. lp. — ISBN 978-9934-569-68-5 (PDF).
UDK	 796.011.3+796.015.52/.54

Kopkataloga Id: 000956823
Paikena, Aiga. Augstu sasniegumu sporta vadība Latvijā : promocijas darba 
kopsavilkums pedagoģijas doktora grāda iegūšanai veselības un sporta zinātnes 
nozares sporta teorijas un vēstures apakšnozarē / Aiga Paikena ; zinātniskā vadī-
tāja Dr.paed. Signe Luika ; konsultante Dr.paed. Andra Fernāte ; recenzenti: Dr. in 
Social science Vilma Cingiene, Dr.paed. Aivars Kaupužs, Dr.paed. Žermēna Vazne ; 
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija = High Performance Sport Management 
in Latvia : summary of doctoral thesis for obtaining the doctoral degree in peda-
gogy in the branch of health and sport science in the sub-branch of sport theory 
and history / Aiga Paikena ; scientific advisor Dr.paed. Signe Luika ; consultant 
Dr.paed. Andra Fernāte ; official reviewrs: Dr. in Social science Vilma Cingiene, 
Dr.paed. Aivars Kaupužs, Dr.paed. Žermēna Vazne ; Latvijas Sporta pedagoģijas 
akadēmija. — Rīga : Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, 2019. — 82 lpp. : ilus-
trācijas ; 21 cm. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titulla-
pām. — ISBN 978-9934-520-42-6 (brošēts).
UDK	 796.06(474.3)(043.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956350
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000953720
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955128
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956823


Latvijas jaunākās grāmatas 2019 Nr. 23, 1.–15. decembris

23

Kopkataloga Id: 000956610
Paikena, Aiga. Augstu sasniegumu sporta vadība Latvijā : promocijas darbs pe-
dagoģijas doktora grāda iegūšanai veselības un sporta zinātnes nozares sporta 
teorijas un vēstures apakšnozarē / Aiga Paikena ; zinātniskā vadītāja Dr.paed. 
Signe Luika ; darba konsultante Dr.paed. Andra Fernāte ; Latvijas Sporta pedago-
ģijas akadēmija. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2019. — 240 lp. : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 156.-170. lp.
UDK	 796.06(474.3)(043.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956610


Latvijas jaunākās grāmatas 2019 Nr. 23, 1.–15. decembris

24

8  VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

821  Daiļliteratūra

821.111  Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 000957888
Džoisa, Reičela. Mis Kvīnijas Henesijas mīlas dziesma : romāns / Reičela Džoisa ; 
no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; redaktore Anita Poļakovska. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2019]. — 286, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: 
The Love Song of Miss Queenie Hennessy. — ISBN 978-9934-0-8437-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Romāna „Harolda Fraja neticamais svētceļojums” turpinājums. Kvīnija Hene-
sija, uzzinot, ka Harolds Frajs kājām dodas pāri visai Anglijai, lai viņu glābtu, jūtas patiesi šokēta. 
Kvīnija taču skaidri un nepārprotami bija viņam uzrakstījusi, ka mirst. Kā lai viņa sagaida Harol-
du? Kāds iesaka uzrakstīt vēl vienu vēstuli. Varbūt, atklājot divdesmit gadus glabāto noslēpumu, 
Kvīnija radīs mieru un spēs samierināties ar pagātni. Viņa bija domājusi, ka pirmā vēstule būs 
stāsta gals, tomēr kļūdījās. Tā bija tikai sākums…

UDK	 821.111-31

Kopkataloga Id: 000956776
Flečers, Toms. Ziemsvētkuzaurs / Toms Flečers ; ilustrējis Šeins Devrīss ; no 
angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, [2019]. — 372, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: The 
Christmasaurus. — ISBN 978-9934-0-8427-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pie lasītājiem dodas aizraujošā, asprātīgā un sirsnīgā Toma Flečera grāmata 
„Ziemsvētkuzaurs”! Aizmirsti visu, ko zini par Ziemeļpolu, ieliec tosterī apaļmaizīti un sagatavo-
jies iepazīties ar īpašu zēnu, vārdā Viljams Tuntulis, viņa tēti Bobu Tuntuļa kungu, Ziemassvētku 
vecīti (jā, īsto!), astoņiem elfiem, Brendu Garmēli, visnejaukāko meiteni skolā (un droši vien visā 
pasaulē), lielu nekrietneli vārdā Mednieks un ļoti neparastu dinozauru. Ziemassvētkos viņi kopā 
dziedāja, dejoja un svinēja, un šos svētkus neviens no viņiem nekad neaizmirsīs.

UDK	 821.111-93-31

Kopkataloga Id: 000956968
Pulmans, Filips. Ziemeļblāzma : romāns / Filips Pulmans ; no angļu valodas 
tulkojusi Ingrīda Pandare ; redaktore Anda Brazauska. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2019]. — 436, [2] lpp. ; 21 cm. — (Tumšās matērijas / Filips Pulmans ; Pirmā 
daļa). — Oriģinālnosaukums: Northern Lights. — ISBN 978-9934-0-8372-3 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  Pazudušā drauga Rodžera meklējumos Lira dodas uz tālajiem, bīstamajiem 
ziemeļiem, kura valda raganu klani un bruņoti lāči, kur zinātnieki veic šaušalīgus eksperimentus 
un viņas tēvocis cenšas atvērt ceļu uz paralēlu pasauli. Vai viena pusaudze spēs ietekmēt spēli, 
kurā iesaistījušies tik vareni spēki? Ja nu kāds to spēs, tad tā ir Lira — nepakļāvīga, spuraina un 
drosmīga, turklāt viņu pavada viņas dvēseles dzīvnieks Panteleimons. Taču Lira vēl nezina, ka 
palīdzēt vienam draugam nozīmēs nodot kādu citu…

UDK	 821.111-93-312.9

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000957888
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956776
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956968
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821.111(73)  Amerikāņu literatūra

Kopkataloga Id: 000956800
Mandino, Ogs. Pasaules dižākais tirgonis / Ogs Mandino ; no angļu valodas tul-
kojusi Silvija Brice ; tulkotājas redakcijā ; vāka dizaina autore Ilze Isaka. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2019]. — 220, [3] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: The greatest 
salesman in the world. — ISBN 978-9934-0-8277-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šī grāmata ir kļuvusi par garīgo, morālo un ētisko ceļvedi miljoniem cilvēku 
visā pasaulē. Šajā izdevumā iekļautas abas grāmatas daļas. Pirmā no tām ir stāsts par jaunu pui-
si, kamieļu kopēju Hafidu, un viņa ceļu uz panākumiem. Hafids atklāja un īstenoja dzīvē desmit 
slepenos rakstu ruļļos aprakstītus panākumu principus un kļuva par pasaules dižāko tirgoni. Sa-
vukārt otrajā daļā nu jau bagātais Hafids visiem, kuri, tāpat kā kādreiz viņš pats, tiecas pēc labklā-
jīgas dzīves, piedāvā pieņemt un ievērot desmit panākumu zvērestus. Ogs Mandino atklāj unikālu 
dzīves filozofiju, kura palīdz cilvēkiem kļūt laimīgiem, stipriem un turīgiem, just sirdsmieru un 
patiesu piepildījumu.

UDK	 821.111(73)-312.1

Kopkataloga Id: 000957894
Pilkijs, Deivs. Supervaronis Kapteinis Apakšbiksis un Turbo Klozetpoda 2000 
nežēlīgais uzbrukums : Deiva Pilkija vienpadsmitais episkais romāns / no angļu 
valodas tulkojusi Ieva Tarvida ; redaktore Diāna Romanoviča. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2019]. — 220, [2] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — (Kapteinis Apakšbiksis / Deivs 
Pilkijs ; 11). — Oriģinālnosaukums: Captain Underpants and the Tyrannical Retal-
iation of the Turbo Toilet 2000. — ISBN 978-9934-0-8390-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vai tu domāji, ka Runājošo Klozetpodu armija ir iznīcināta? Nekā tamlīdzī-
ga! Turbo Pods 2000 ir atgriezies, lai atriebtos! Baismīgais klozetpods, kura mežonīgā apetīte ir 
leģendāra, gatavs aprīt visu, kas tam gadās ceļā… Tagad viņu vada tikai viena vēlme — ATRIEB-
TIES! Par laimi, cilvēces likteni gatavi aizstāvēt Džordžs, Herolds un viņu sāncensis Melvins Snīd-
lijs. Vai uzvarēs supervaroņa spēks? Vai arī satriecošais Kapteinis Apakšbiksis pazudīs no mūsu 
planētas uz visiem laikiem?

UDK	 821.111(73)-93-32

821.112.2  Vācu literatūra

Kopkataloga Id: 000957190
Stanišičs, Saša. Kā zaldāts labo gramofonu / Saša Stanišičs ; no vācu valodas 
tulkojusi Māra Poļakova ; literārās redaktores: Inga Karlsberga, Renāte Pun-
ka ; mākslinieks Tomass Folks. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. — 303 lpp. ; 
22 cm. — Oriģinālnosaukums: Wie der Soldat das Grammofon repariert. — ISBN 
978-9984-23-756-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Galvenais varonis Aleksandars uzaug Bosnijas pilsētiņā Višegradā. Viņš ir da-
žādu spēju burvis, taču lielākais talants ir stāstu izgudrošana. Viņam ne prātā nenāk turēties pie 
skolas sacerējumu tēmām, jo pārāk trakulīgi ir ražas svētki pie viņa vecvecākiem, pārāk aizraujo-
ša ir piekrāpto vīru ārdīšanās un pārāk neticami — upes noslēpumi. Kad pāri Višegradai brāžas 
karš, Aleksandara ģimene ir spiesta doties bēgļu gaitās. Kad pieaugušais Aleksandars atgriežas 
savā bērnības pilsētā, viņš nonāk aci pret aci ar Bosnijas pēckara realitāti, kurā viņa iztēle nomal-
dās. Ekstravagants un temperamentīgs, burlesks un traģikomisks romāns par neparastu bērnību, 
par ierastās pasaules brutālu zaudēšanu un nesatricināmu ticību vārdiem.

UDK	 821.112.2-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956800
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000957894
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000957190
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Kopkataloga Id: 000957179
Zīgners, Ingo. Mazais pūķis Kokosrieksts spoku pilī / Ingo Zīgners ; no vācu va-
lodas tulkojusi Inga Karlsberga ; literārā konsultante Ildze Jurisone. — Rīga : Jāņa 
Rozes apgāds, [2019]. — 66, [3] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 22 cm. — Oriģinālno-
saukums: Der Kleine Drache Kokosnuss im Spukschloss. — ISBN 978-9984-23-
767-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šoreiz Kokosrieksts ar draudzeni, dzeloņcūku Matildi, dodas pastaigā pa 
Klinšu mežu, kur viņus pārsteidz negaiss. Draugi paglābjas drūmā pilī, kas slejas klints galā meža 
malā. Tur ir sausi un silti, taču diezgan neomulīgi. Uz mierīgu nakti nav ko cerēt — kad pulkstenis 
nosit divpadsmit, pils lielās zāles durvis atsprāgst vaļā un draugiem nākas piedzīvot tādas lietas, 
ka šermuļi skrien pār kauliem…

UDK	 821.112.2-93-32

821.112.2(436)  Austriešu literatūra

Kopkataloga Id: 000956755
Lenda, Norberts. Ziemassvētku pelēna noslēpums / Norberta Lendas teksts ; 
Anabelas Spenslijas ilustrācijas ; tulkojis Edvīns Raups ; redaktore Linda Kal-
na. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. — 35 lpp. : ilustrācijas ; 24×26 cm. — 
Oriģinālnosaukums: The Christmas Mouse’s Secret. — ISBN 978-9934-16-703-4 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Sirsnīgs stāsts par dāvināšanas prieku lielām un mazām pelēm!

UDK	 821.112.2(436)-93-32

821.112.5  Holandiešu literatūra

Kopkataloga Id: 000957609
Koks, Mihaels de. Rozijas un Musas noslēpums / Mihaels de Koks un Judīte Fa-
nistendāla ; no nēderlandiešu valodas tulkojusi Inese Paklone ; redaktors Jānis 
Kalve. — Rīga : Pētergailis, [2019]. — 173, [10] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Oriģi-
nālnosaukums: Rosie en Moussa. Beste vrienden voor altijd. — ISBN 978-9984-
33-506-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata „Rozijas un Musas noslēpums” turpina pirmās grāmatas „Rozija un 
Musa, meitene un zēns” vēstījumu par Rozijas un Musas draudzību, mazajām dzīves traģēdijām, 
priekiem un noslēpumiem. Līdzīgi kā iepriekšējā grāmatā, arī šajā Mihaels de Koks nevairās no 
neērtu un nepopulāru jautājumu skaidrošanu bērniem, atklājot tos tieši, izmantojot ikdienišķas 
situācijas, dialogus un spilgtus tēlus.

UDK	 821.112.5(493)-93-32

Kopkataloga Id: 000956307
Mūjārts, Barts. Tagad visus sauc Sorry : romāns / Barts Mūjārts ; no nēderlandie-
šu valodas tulkojusi Inese Paklone ; redaktore Gundega Blumberga ; māksliniece 
Elīna Brasliņa. — Rīga : Pētergailis, [2019]. — 127 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosau-
kums: Tengenwoordig heet iedereen Sorry. — ISBN 978-9984-33-498-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Rakstnieks pievērš uzmanību tam, cik grūti ģimenē izvēlēties pareizos vār-
dus, lai bērns neaizvērtos kā grāmata, lai viņš drīkstētu teikt, ko grib teikt, un darīt to, ko grib 
darīt. Grāmatā zīmēts spraigs pusaudzes portrets. Galvenā varone ir divpadsmitgadīgā Bjanka. 
Meitene nokļuvusi situācijā, kad tēvs ir pametis ģimeni, bet mātes mīļums bez atlikuma tiek 
atdots smagi slimajam jaunākajam brālim. Bjanka mācās izkļūt no klusēšanas zonas un runāt 
skaidru valodu.

UDK	 821.112.5(493)-93-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000957179
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956755
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000957609
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956307
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821.113.3  Īslandiešu literatūra

Kopkataloga Id: 000956161
Magnasons, Andre Snaijs. Zilās planētas stāsts / Andre Snaijs Magnasons ; ilus-
trējusi Kristīne Martinova ; no islandiešu valodas tulkojis Dens Dimiņš ; redak-
tore Inese Zandere ; dizains: Ivs Zenne. — Rīga : liels un mazs, [2019]. — 153, 
[6] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Sagan af bláa hnettinum. — 
ISBN 978-9934-574-35-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Islandē šis stāsts kļuvis par mūsdienu literatūras klasiku, pateicoties autora 
spējai par vides aizsardzības tēmu rakstīt poētiskā veidā. Grāmata stāsta par bērniem, kuri dzīvo 
uz Zilās planētas, kas ir līdzīga Zemei, tomēr ir aizraujošāka — uz tās nav neviena pieaugušā, 
tādēļ bērni pavada laiku, darot ko vien vēlas. Kādu dienu atlido kosmosa kuģis, un no tā izkāpj 
pieaugušais, kurš piedāvā bērniem iemācīt lidot, apsola izkliedēt mākoņus un pienaglot sauli pie 
horizonta. Un viss, ko viņš vēlas saņemt pretī, ir mazliet bērnības…

UDK	 821.113.3-93-32+821.113.3-343

821.113.5  Norvēģu literatūra

Kopkataloga Id: 000957876
Fjells, Jāns Ēriks. Ēnu istaba : romāns / Jāns Ēriks Fjells ; no norvēģu valodas 
tulkojusi Raita Kozlovska ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Iveta Polkma-
ne. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 427, [2] lpp. ; 23 cm. — (Zvaigznes detektīvu 
klubs). — (Izmeklē Antons Breke / Jāns Ēriks Fjells ; 2). — Oriģinālnosaukums: 
Skyggerom. — ISBN 978-9934-0-8201-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Bernands, sīks likumpārkāpējs, ved slepenu kravu no Lietuvas uz Norvēģiju. 
Viņš domā, ka ir iesaistīts narkotiku kontrabandā, tomēr, kad kontaktpersona norunātajā vietā 
neierodas, Bernands atklāj, ka lieta ir daudz ļaunāka. Nākamajā rītā tiek atrasts nogalināts cie-
nījams Sarpsborgas skolotājs, un drīz vien Bernands nonāk neapskaužamā situācijā. Slēpjoties 
svešā valstī, būdams savu darba devēju apdraudēts, viņš ir biedējošas izvēles priekšā… Antonam 
Brekem raksturīgā humora izjūta nav zudusi, tomēr tā neko daudz nelīdz, kad viņš tiek norīkots 
izmeklēt šo slepkavību. 

UDK	 821.113.5-312.4

821.113.6  Zviedru literatūra

Kopkataloga Id: 000957428
Bergstrands, Mīkaels. Skaistākās rokas Deli : romāns / Mīkaels Bergstrands ; no 
zviedru valodas tulkojusi Renāte Bružāne ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; 
literārā redaktore Elīna Kokareviča ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais 
noformējums. — Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. — 398, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģināl-
nosaukums: Delhis vackraste händer. — ISBN 978-9934-15-683-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Stāsts sākas, kad pusmūža žurnālistu Jēranu pēkšņi atlaiž no darba, un viņš 
pārsteidz pats sevi un nolemj doties līdzi draugam uz Indiju. Šis ceļojums, kas izrādās arī ceļo-
jums pie sevis, nes dzīves rutīnā ieslīgušajam Jēranam tieši to, kas viņam ir nepieciešams — pa-
tiesu draudzību, dzīvesprieku, piedzīvojumus un negaidītu mīlestību.

UDK	 821.113.6-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956161
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000957876
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000957428
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Kopkataloga Id: 000957455
Ērnestama, Marija. Mīlestībai nav brīvdienu : romāns / Marija Ērnestama ; no 
zviedru valodas tulkojusi Vizma Zaķe ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā 
redaktore Lilija Berzinska ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformē-
jums. — Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. — 379 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: 
Brutna ben och brustna hjärtan — en alldeles omöjlig jul. — ISBN 978-9934-15-
706-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Humorpilnais un aizkustinošais romāns būs ideāla brīvdienu lasāmviela. 
Meistarīgi savērptais vēstījums rosinās aizdomāties par draudzību, vientulību, maziem baltiem 
meliem un neprātīgām lietām, ko esam gatavi darīt, lai iegūtu kāroto. Līzbetei ir 38 gadi, mājiņa 
pie jūras un darbs skolā, taču viņa ir viena. Tas, protams, ir labāk nekā būt nelaimīgās attiecībās, 
taču ne tā, kā Līzbetei gribētos. Tuvojoties Ziemassvētkiem, skolas direktore paziņo, ka sporta 
stundas Līzbetes vietā turpmāk vadīs bijušais slēpošanas čempions, tādēļ viņa nolemj rīkoties un 
ķeras pie pārgalvīga plāna īstenošanas.

UDK	 821.113.6-31

821.134.2  Spāņu literatūra

Kopkataloga Id: 000957171
Lorka, Federiko Garsija. Lugas / Federiko Garsija Lorka ; priekšvārdu rakstījis, 
no spāņu valodas tulkojis Edvīns Raups ; māksliniece Gita Treice. — Rīga : Jāņa 
Rozes apgāds, [2019]. — 265, [6] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9984-23-
768-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ir laista klajā izcilā spāņu dzejnieka un dramaturga Federiko Garsijas Lorkas 
lugu izlase, ko sakārtojis un tulkojis Edvīns Raups. Izlasi papildina izsmeļošs tulkotāja priekš-
vārds, Lorkas lekcija par teātri un īss autora dzīves un daiļrades pārskats.

UDK	 821.134.2-2

Kopkataloga Id: 000956959
Safons, Karloss Ruiss. Vēja ēna : romāns / Karloss Ruiss Safons ; no spāņu valo-
das tulkojis Centis Gercāns ; redaktore Baiba Īvāne-Kronberga. — 3. izdevums. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 526, [2] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: La 
Sombra del Viento. — ISBN 9789934008825 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Kādā rītā zēns dodas līdzi tēvam uz noslēpumainu vietu, kas paslēpusies 
vecpilsētas sirdī: Aizmirsto Grāmatu Kapsētu. Tur Daniels atrod neparastu grāmatu, kas krasi 
maina viņa dzīvi un ievilina intrigās un noslēpumos, ko slēpj pilsētas tumšā dvēselē. „Vēja ēna” 
ir literāra mistērija, kuras darbība norisinās Barselonā, XX gadsimta pirmajā pusē. Apvienojot 
paņēmienus, kuri raksturīgi asa sižeta stāstam, vēsturiskam romānam un raksturu komēdijai, au-
tors vij sižeta pavedienus un mīklas, vēstot mums neaizmirstamu stāstu par sirds noslēpumiem 
un grāmatu burvību.

UDK	 821.134.2-31

821.161.1  Krievu literatūra

Kopkataloga Id: 000955962
Сет-Амон Сигео. Вечные Пилигримы Вселенной / Сет-Амон Сигео. — Рига : 
[Jurijs Skripačovs], 2019.

Книга 1, Пустыня. — 1 tiešsaistes resurss (240 lp., PDF) ; 3,42 MB. — ISBN 
9789934198748 (kļūda).

UDK	 821.161.1-3

Kopkataloga Id: 000955925
Сет-Амон Сигео. Вечные Пилигримы Вселенной / Сет-Амон Сигео. — Рига : 
[Jurijs Skripačovs], 2019.

Книга 1, Пустыня. — 1 tiešsaistes resurss (513 lp., PDF) ; 2,57 MB. — ISBN 
978-9934-19-874-8 (PDF).

UDK	 821.161.1-3

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000957455
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000957171
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956959
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955962
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955925
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Kopkataloga Id: 000955972
Сет-Амон Сигео. Вечные Пилигримы Вселенной / Сет-Амон Сигео. — Рига : 
[Jurijs Skripačovs], 2019.

Книга 1, Пустыня. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) ; 4,91 MB. — ISBN 978-
9934-19-875-5 (ePUB). 

UDK	 821.161.1-3

Kopkataloga Id: 000956101
Сет-Амон Сигео. Вечные Пилигримы Вселенной / Сет-Амон Сигео. — Рига : 
[Jurijs Skripačovs], 2019.

Книга 2, Сердце. — 1 tiešsaistes resurss (378 lp., PDF) ; 4,38 MB. — ISBN 978-
9934-19-878-6 (PDF).

UDK	 821.161.1-3

Kopkataloga Id: 000956128
Сет-Амон Сигео. Вечные Пилигримы Вселенной / Сет-Амон Сигео. — Рига : 
[Jurijs Skripačovs], 2019.

Книга 2, Сердце. — 1 tiešsaistes resurss (716 lp., PDF) ; 3,37 MB. — ISBN 
9789934198786 (kļūda).

UDK	 821.161.1-3

Kopkataloga Id: 000956115
Сет-Амон Сигео. Вечные Пилигримы Вселенной / Сет-Амон Сигео. — Рига : 
[Jurijs Skripačovs], 2019.

Книга 2, Сердце. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) ; 5,20 MB. — ISBN 978-9934-
19-879-3 (ePUB).

UDK	 821.161.1-3

821.174  Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 000957570
Birniks, Sandis Edgars. Sievietei no maniem sapņiem / Sandis Edgars Birniks ; 
redaktore Iveta Reinsone. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2019. — 98 lpp. : ilustrā-
cija ; 21 cm. — ISBN 978-9934-587-13-9 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000957484
Bugavičute-Pēce, Rasa. Puika, kurš redzēja tumsā / Rasa Bugavičute-Pēce ; at-
bildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Elīna Kokareviča ; māksli-
niece Zane Veldre. — Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. — 173, [1] lpp. : ilustrācijas ; 
20 cm. — ISBN 978-9934-15-692-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Puika, kurš redzēja tumsā” ir uz patiesiem notikumiem balstīts stāsts. Kāds 
puika, kurš dzimis neredzīgu vecāku ģimenē, ir spiests saskarties ar „citādību” visdažādākajās 
izpausmēs, galvenokārt tāpēc, ka viņš pasauli, atšķirībā no saviem vecākiem, spēj tvert pilnībā. 
Rūpes pašam par sevi un par saviem vecākiem kļūst par puikas pieaugšanas un turpmākās dzīves 
jēgu, neparastajā stāstā liekot ieraudzīt pretrunas, kas valda sabiedrībā attieksmē pret vājredzī-
gajiem.

UDK	 821.174-93-3

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000955972
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956101
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956128
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956115
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000957570
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000957484
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Kopkataloga Id: 000956990
Darbiņa Epnere, Alda. Klejojumu gadi : pieci stāsti par Sāras Rū ciltskoku / Alda 
Darbiņa Epnere ; Lūcijas Epneres vāka zīmējums ; redaktore Māra Cielēna. — 
Rīga : Lietusdārzs, [2019]. — 117 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-576-08-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā apkopoti stāsti, kuru tēli, tēmas un noskaņas veido vienotu veselu-
mu. Galvenā varone Sāra Rū, kuras ciltskoks ir daudz plašāks par asinsradinieku kopu un kurā ir 
vieta ne tikai cilvēkiem, kādā stāstā tiek nodēvēta par hipijmeiteni. Nav svarīgs viņas vecums, nav 
būtiskas pagātnes un mūsdienu proporcijas viņas vēstījumā, galvenais ir hipiju gars — mīlestība 
pret visu dzīvo, dzejiska dzīves uztvere, spēja saskatīt un radīt skaisto ikdienā.

UDK	 821.174-34

Kopkataloga Id: 000956822
Horna, Māra. Viegli un ērti : romāns / Māra Horna ; redaktore Solveiga Puķīte ; 
Ivitas Ceriņas ilustrācijas un vāka dizains. — [Auces novads] : [Autorizdevums], 
2019. — 181 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-19-909-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Romānā attēlotas trīs ģimenes ar bērniem, kuri jau ir pieauguši un ne vien-
mēr rīkojas vecākiem pa prātam. Pieņemot lēmumus, kas tajā brīdī dzīvi padara vieglu un ērtu, 
vēlāk nākas pārdzīvot un ciest ne tikai pašiem.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 000956845
Judina, Dace. Cietāks par dimantu : romāns / Dace Judina ; Artura Nīmaņa vāka 
mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redak-
tore Ilze Brēmere. — Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. — 396, [3] lpp. ; 21 cm. — (Iz-
meklē Anna Elizabete / Dace Judina ; 11. grāmata). — ISBN 978-9934-15-697-7 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Starptautiskā kosmētikas koncerna gada balvas ceremonijā triumfa brīdī iet 
bojā titula Dimanta Zvaigzne ieguvēja Rita Bolšteina un uzpeld runas, ka viņas agrākie apbalvoju-
mi bijuši pirkti, un ceļā uz slavu viņa iznīcinājusi daudzus konkurentus. Tiesībzinātņu profesoru, 
izteiktu sieviešnīdēju Edgaru Stagaru atrod pilsētas nomalē — kailu, izvārtītu piķī un spalvās, bez 
samaņas. Šie attēli parādās globālajā tīmeklī. Vai tā būtu smalka atriebība? Pēc dažām dienām 
profesoru nogalina paša mājā… Pulkvežleitnants Miks Kaķītis nonāk krustcelēs — ministrijā no-
mainās vadība, viņam piedāvā paaugstinājumu, kas var beigties ar atlūgumu, izmeklēšana iestrē-
gusi, un viņš izgāž spriedzi uz Annu Elizabeti…

UDK	 821.174-312.4

Kopkataloga Id: 000957452
Kovaļova, Lelde. Bezvēsts pazudušās : romāns / Lelde Kovaļova ; atbildīgā redak-
tore Eva Jansone ; redaktore Ilze Brēmere ; māksliniece Nataļja Kugajevska. — 
Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. — 324, [2] lpp. ; 21 cm. — (Detektīvs). — „Latvijas 
Mediji. Detektīvs”— Uz vāka. — ISBN 978-9934-15-688-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Tas ir stāsts par talantīgo Sanktpēterburgas izmeklētāju Konstantīnu Aņi-
simovu, kas savas prakses laikā nav spējis atrisināt tikai vienu lietu — sievas Annas mistisko 
pazušanu. Konstantīna sieva kādā rītā iziet no mājas un vairs nekad neatgriežas. Nav ne liecību, 
ne pavedienu vai atrasto mantu. Izmeklētājs negaidīti saņem informāciju par kādu krimināllietu 
Latvijā, kad līdzīgos apstākļos pazudusi vietējā miljonāra sieva. Turklāt atklājas, ka nepazīstamā 
sieviete bijusi Annas vizuāla kopija. Meklējumi Aņisimovu aizved uz nomaļu Latvijas mazpilsētu, 
kuras iedzīvotāji glabā šaušalīgu pagātnes noslēpumu. Tā atrisināšana sniegtu atbildes uz dau-
dziem jautājumiem.

UDK	 821.174-312.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956990
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956822
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956845
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000957452
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Kopkataloga Id: 000957867
Krilova, Gunita. Driftā tikai lēdijas / Gunita Krilova ; redaktore Daina Grū-
be ; Arņa Kilbloka vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 239, [1] lpp. ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-0-8365-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ideāli dzīvo mūsu iztēlē. Un instagrama bildēs. Ideālais dzīvoklis, darbs, 
svars, lūpu krāsas tonis un kleitas modelis. Ideālais partneris un bērns, ģimene. Mūsu domas par 
sevi. Kur meklēt šos ideālus, un ko darīt, ja liekas, ka tev nav iedalīti īstie dzīves komponenti, ka 
citur ir labāk? Kā pieņemt to, kas tev jau ir, un saprast, vai kaut kas nav jāmaina? Kāpēc drifts? 
Mēs paši sevi ieliekam šajā drifteru lomā. Šodiena to prasa — mums ir jāspēj izbraukt slaidā 
sānslīdē caur dažādiem ikdienišķiem dzīves šķēršļiem. Vai romāna varones — trīs uzticamas 
draudzenes, kam pāri trīsdesmit, to spēs?

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 000956340
Ķerus, Viesturs. Meža meitene Maija / Viesturs Ķerus ; mākslinieks Didzis 
Upens ; redaktore Inese Zandere ; dizains: Artis Briedis, Rūta Briede. — Rīga : 
liels un mazs, [2019]. — 94, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-574-
32-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ornitologa Viestura Ķerus uzrakstītā grāmata ir humāna un jūtīga, bet ne 
sentimentāla, no klišejām brīva un zināšanās balstīta proza. Stāsts palīdz rast atbildes uz jautā-
jumiem, kas bērniem rodas, vērojot dabu. Sapludinot paša bērnībā piedzīvoto, savu bērnu dzīves 
epizodes un biologa zināšanas, viņš ir radījis dzīvas, ticamas ainas, kas var palīdzēt veidot cieņ-
pilnas attiecības ar dabu.

UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 000956675
Ķezbers, Kārlis. Takšelis Makšelis / Kārlis Ķezbers ; ilustrējusi Ieva Jurjāne ; di-
zains: Aleksejs Muraško ; rediģējis Jānis Oga. — Rīga : Mansards, [2019]. — 293, 
[1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — ISBN 978-9934-12-237-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir stāstījums, kas aizrautīgi un azartiski atklāj vidi un pasauli, kurā 
dzīvo un kuru izdzīvo suns. Lasītājs tiek aicināts doties šajā dēkainajā un reizēm tik cilvēciskotajā 
pasaulē, rosinot domāt par savstarpējām attiecībām, draudzību un vērtību mēru. Stāsts ir patiesi 
pasakains un reizē arī tik pamācošs, jo īpaši par to, kā mums, cilvēkiem, sadzīvot savā starpā, 
allaž meklējot kopējo labumu un rūpējoties par saviem līdzgaitniekiem.

UDK	 821.174-93-31

Kopkataloga Id: 000957629
Logina, Antoņina. [Vēlējums] / Antoņina Logina. — [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, 
[2019]. — 22 nenumurētas lpp. ; 15 cm. — ISBN 978-9934-587-22-1 (brošēts).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000957566
Ozolniece-Anstrate, Vija. Kā lapa rudenī vējā / Vija Ozolniece (Anstrate) ; vāka 
dizains: Marika Vītola. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2019. — 219 lpp. ; 15 cm. — 
ISBN 978-9934-587-29-0 (brošēts).
UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000957867
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956340
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956675
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000957629
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000957566
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Kopkataloga Id: 000957035
Pulvere, Ingrīda. Gribu apprecēties / Ingrīda Pulvere ; redaktore Kate Vītola ; 
Raula Liepiņa mākslinieciskais noformējums. — Rīga : Lietusdārzs, [2019]. — 
190, [1] lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-576-10-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Sintija (120-92-120, komentāri lieki) ir skaistumkopšanas salona īpašniece, 
kam bagātīgas zināšanas sievietes psiholoģijā, fizioloģijā, dvēselē un visās pārējās jomās sniegusi 
gan pašas, gan draudzeņu un klienšu pieredze. Arī vīrieši viņai nepavisam nav sveši. Un vīriešu 
vēlmes, rīcība, domāšana Sintijai sagādā vilšanos un nepatiku, pat izraisa niknumu. Viņa nav no 
tām, kas klusē! Grāmatā vērpjas Sintijas dialogi ar vīriešiem un draudzenēm, bet vēl būtiskāks ir 
ar dialogiem saplūstošais nebeidzamais iekšējais monologs. 

UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 000957667
Rozentāle, Līga. Dāvana Latvijai : lasāmgrāmata ģimenei / Līga Rozentāle ; 
māksliniece Agnese Aizpuriete ; redaktore Gunta Apse. — Rīga : Latvijas mediji, 
[2019]. — 22, [1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Lasi un darbojies ar uzdevumu un 
radošo darbu grāmatu „Apsveic Latviju!”. — ISBN 978-9934-15-698-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Iepazīsties — tā ir Bērziņu ģimene. Tētis, mamma, māsa, mazais brālītis, ome 
un opis. Iespējams, esi viņus kaut kur jau redzējis. Jo Bērziņu ģimene dzīvo turpat, kur tu — Latvi-
jā. Grāmatā stāstīts, kā Bērziņu ģimene gatavojas Latvijai nozīmīgu svētku svinēšanai − Lāčplēša 
dienai 11. novembrī un Latvijas Neatkarības proklamēšanas dienai 18. novembrī, un kāpēc šis 
laiks mums ir tik nozīmīgs.

UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 000955549
Rūmnieks, Valdis. Kas manu tautu dara stipru : skolēnu veltījums Latvijai 
simtgadē = What makes my nation strong : a centenary gift to Latvia from its 
students / redaktors Valdis Rūmnieks ; tulkotāji: Aija Dvinska, Uldis Balodis ; 
literārais redaktors Uldis Balodis. — Saīsināts un tulkots izdevums. — [Rīga] : 
Latviešu valodas aģentūra, [2019]. — 46, [1] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — Teksts 
paralēli latviešu un angļu valodā, tulkots no latviešu valodas. — ISBN 978-9984-
829-61-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Sakarā ar Latvijas simtgadi Latviešu valodas aģentūra izvēlējās atbilstošu 
radošo darbu konkursa tēmu, lai mudinātu meklēt domas un atziņas dziļākajos mūsu tautas un 
valsts esības slāņos. Tik tiešām — kas manu tautu dara stipru? Šajā krājumā atlasīti un tulkoti 
daļa no 2018. gada skolēnu konkursa uzvarētāju darbiem.

UDK	 821.174-9

Kopkataloga Id: 000956818
Samauska, Ieva. Septiņas spārnotas atziņas mazā somiņā / Ieva Samauska ; 
māksliniece Gundega Muzikante ; redaktors Aldis Vēvers. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2019]. — 44, [1] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — ISBN 978-9934-0-7173-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Jaunā literārā pasaka vēstī par putnu — somzīlīšu pāri un viņu mazuļiem, 
šādi atainojot vecāku un bērnu attiecības mīlošā ģimenē. Autore apzināti akcentē pasakas mēr-
ķi — iepazīstināt jauno lasītāju ar dzīvē pārbaudītām patiesībām, kuras ikreiz no jauna apgūsta-
mas katram pašam, un vislabāk, ja šī dzīves skola tiek izieta bērnībā — ar vecāku atbalstu un viņu 
uzraudzībā. Otrs akcents pasakā ir citādība un tas, kā pret to izturēties.

UDK	 821.174-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000957035
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000957667
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Kopkataloga Id: 000956387
Skalbe, Kārlis. Mūža raksti / Kārlis Skalbe ; Ilgoņa Bērsona sastādījums un stās-
tījums ; redaktore Līvija Baumane-Andrejevska ; māksliniece Daiga Brinkma-
ne. — [Rīga] : Domas spēks, [2019].

Astotais [8.] sējums. — 367, [1] lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: [362.] lpp. — ISBN 978-9934-8707-4-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Mūža rakstu” astotajā sējumā ievietoti: 1) septiņdesmit pieci dzejoļi, no ku-
riem vairāki atkārtotus iespiedumus grāmatā piedzīvoja tikai 1938. gadā; 2) deviņi īsas prozas 
darbi, galvenokārt pasakas, to vidū „Masku balle”, kuru rakstnieks bija aizmirsis; 3) astoņdesmit 
seši raksti; 4) četras runas Satversmes sapulcē un trīs runas Saeimā ; 5) astoņas ilustrācijas.

UDK	 821.174(081.1)

Kopkataloga Id: 000956395
Steidzīte. Pa virsotnēm : (2008-2019) / Steidzīte. — Rīga : Vieda, [2019]. — 245, 
[2] lpp. ; 21 cm. — Grāmatas vāka noformējumam izmantota N. Rēriha glezna „Ča-
raka” (1932). — ISBN 978-9934-562-16-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šis ir otrais dzejnieces Steidzītes dzejoļu krājums. Steidzītes talants un gara 
spēks, kas ielikts katrā viņas dzejas rindā, ir lielāks par vārdiem, kādos varētu raksturot viņas 
dzeju. Steidzīte saskata mūsu tautas traģiskumu un cenšas ar daili celt augšup ikviena garu, aici-
not uz varoņdarbu. Autores taisnīguma izjūta un lielais talants pūļa cilvēkiem un gara punduriem 
ir neietilpināms. Steidzīte aicina doties pa virsotnēm uz Patiesību un Taisnīgumu.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000957870
Troja, Eleonora. Savu komētu nedzird : romāns / Eleonora Troja ; Kristas Milti-
ņas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 462, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 
978-9934-0-8445-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Viņas ir trīs. Bella, Stella un Karlīna — jaunas, mūsdienīgas rīdzinieces. Katra 
ar savu rūpīgi kopto tēlu, ko redz apkārtējie, katra ar savu sāpi, par kuru zina tikai viņa un vēl 
abas tuvākās draudzenes. Protams — vīrieši, bērni, likstas darbā, protams — nav ko vilkt mugu-
rā. Taču aiz tā visa katra meklē tikai savu ceļu dzīvē, savu veidu, kā justies laimīgai — par spīti 
tam, ko domā citi. Un nav svarīgi, vai tev ir divdesmit astoņi gadi un šiks dzīvoklis jaunajā pro-
jektā, vai teju četrdesmit un plastikas ķirurga vizītkarte makā — viņas visas vēlas būt laimīgas.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 000957530
Upelnieks, Egīls Vitauts. Skarbo gadu atmiņas / Egīls Vitauts Upelnieks. — 
[Priekuļu novads] : Sava grāmata, [2019]. — 103 lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-
582-48-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā ir apkopota dzeja, kas rakstīta galvenokārt pagājušā gadsimta 70. 
un 80. gados. Galvenā tēma, kas caurvij šo krājumu, ir latviešu strēlnieku cīņas un piedzīvojumi 
20. gs. pašā sākumā.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000957563
Vērmelis, Ilgvars. No tālienes / Ilgvars Vērmelis ; vāka mākslinieks Tālivaldis 
Tālbergs. — [Rīga] : Libri Style, 2019. — 46 lpp. : ilustrācija ; 18 cm. — ISBN 978-
9934-8838-3-5 (iesiets).
UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956387
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956395
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000957870
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000957530
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000957563
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821.19  Armēņu literatūra

Kopkataloga Id: 000957254
Tumanjans, Hovanness. Pasakas / Hovanness Tumanjans ; no armēņu valodas 
tulkojusi Valda Salmiņa ; literārā konsultante Raita Saleniece ; māksliniece Nai-
ra Muradjana. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. — 124, [4] lpp. : ilustrācijas ; 
27 cm. — Oriģinālnosaukums: Hek’iat’ner. — ISBN 978-9984-23-727-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Hovanness Tumanjans armēņu tautai ir apmēram tas pats, kas latviešiem — 
Pēteris Šmits. Zīmīgi, ka abiem šogad atzīmējama 150. dzimšanas gadskārta. Tumanjans bija 
dzejnieks, izcils sabiedriskais darbinieks, taču armēņu kultūras vēsturē galvenokārt zināms kā 
pasaku un leģendu apkopotājs un pārstāstītājs. Krājumā apkopotās pasakas izvēlējusies un tul-
kojusi armēņu kultūras pazinēja Valda Salmiņa. Savukārt ilustrācijas latviešu izdevumam īpaši 
pēc Jāņa Rozes apgāda pasūtījuma veidojusi ievērojama armēņu māksliniece un bērnu grāmatu 
ilustratore Naira Muradjana.

UDK	 821.19-343

821.511.111  Somu literatūra

Kopkataloga Id: 000956334
Lāksonena, Heli. Soul. Burkans. Undens / Heli Lāksonena ; atdzejojis, pēcvārds: 
Guntars Godiņš ; literārā redaktore Sandra Godiņa ; mākslinieciskais noformē-
jums: Vivianna Maria Stanislavska. — Rīga : Pētergailis, [2019]. — 84, [3] lpp. : 
ilustrācijas ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Aurinko. Porkkana. Vesi. — ISBN 978-
9984-33-500-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Somu dzejnieces Heli Lāksonenas jaunā dzejas izlase „Soul. Burkans. Un-
dens” ir viņas trešā latviski tulkotā grāmata. Tā tulkota, izmantojot lībiskā dialekta Vidzemes 
izloksnes iezīmes, jo arī autore raksta dienvidrietumu somu valodas dialektā. Autores dzejoļu 
pamatā vienmēr ir kāds reāls notikums, kas ierosina un pēc tam ļauj attīstīt tēmu, ideju vai domu, 
nereti to apvijot ar negaidītas fantāzijas plīvuru.

UDK	 821.511.111-1

Kopkataloga Id: 000957672
Nuotio, Epu. Vīramātes zobs : detektīvromāns / Epu Nuotio ; no somu valodas 
tulkojusi Anete Kona ; redaktore Māra Kalve ; māksliniece Dina Ābele. — Rīga : 
Pētergailis, [2019]. — 157, [2] lpp. ; 21 cm. — (Izmeklē Elēna Lehde / Epu Nuotio ; 
2. grāmata). — (Pētergaiļa detektīvs). — Oriģinālnosaukums: Anopinhammas. — 
ISBN 978-9984-33-501-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Epu Nuotio „Vīramātes zobs” turpina detektīvromānu sēriju „Izmeklē Elēna 
Lehde”, kurā aizrautīgā augu pazinēja Elēna Lehde iejūtas izmeklētājas lomā. Apceļojot dārzus 
Andalūzijā, Elēna tiek negaidīti uzaicināta uz kāzām, kur gredzenus mij somu līgavainis un spāņu 
līgava. Naktī sievieti pamodina kliedziens. Viņa vaino skaļos pāvus, bet, ierodoties uz brokastīm, 
atklājas nepatīkama patiesība. Pārsteigumi nebeidzas ar kāzām vien… Par vīramātes zobu somi 
dēvē līdakasti. Acīmredzot ironija par vīramātes neganto dabu nav sveša arī ziemeļu tautām. Tas 
ir stāsts par vīriem un sievām. Par laulībām. Mātēm un vīramātēm. Par spēcīgām sievietēm. Par 
rūgtumu un tā turēšanu sevī. Svina smagiem noslēpumiem, kas nospiež dzimtas ļaužu plecus.

UDK	 821.511.111-312.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000957254
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956334
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000957672


Latvijas jaunākās grāmatas 2019 Nr. 23, 1.–15. decembris

35

821.511.113  Igauņu literatūra

Kopkataloga Id: 000956320
Looka, Kairi. Lidostas blaktis nepadodas / Kairi Looka ; no igauņu valodas 
tulkojis Guntars Godiņš ; atbildīgā redaktore Inguna Cepīte ; redaktore Sandra 
Godiņa ; mākslinieciskais noformējums: Kaspars Jancis. — Rīga : Pētergailis, 
[2019]. — 207, [1] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Oriģinālnosaukums: Lennujaama 
lutikad ei anna alla. — ISBN 978-9984-33-499-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vai mammas, tēti, vecvecāki vēl atceras savulaik tik populāro amerikāņu 
rakstnieka Artura Heilija romānu „Lidosta”? Autors ieveda lasītāju starptautiskās lidostas sprai-
gajā atmosfērā, kur risinājās vairāku cilvēku dzīves drāma, izšķīrās likteņi. Igauņu rakstnieces 
Kairi Lookas grāmatā bērniem (bet ne tikai bērniem) „Lidostas blaktis nepadodas” spriedzes un 
dramatisku notikumu nav mazāk. Bieži vien jāpārdzīvo nāves bailes, jāizplāno dažādas operāci-
jas, pirms vakarpusē var doties gulēt — parasti kādā no lielajiem printeriem.

UDK	 821.511.113-93-32

Kopkataloga Id: 000957183
Rauds, Reins. Rekonstrukcija : romāns / Reins Rauds ; no igauņu valodas tulko-
jusi Maima Grīnberga ; vāka dizains: Peeter Laurits. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 
[2019]. — 255, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Rekonstruktsioon. — ISBN 
978-9984-23-770-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Enns Padriks jau sen ir zinājis, ka reiz viņam vajadzēs noskaidrot meitas 
Annijas nāves patiesos cēloņus. Tagad tas brīdis pienācis. Lai iegūtu skaidrību, viņam jāizbraukā 
liela daļa Igaunijas un jādodas arī uz Franciju. Sarunās ar cilvēkiem, kas Anniju pazinuši, atklājas 
daudz sarežģītāka aina, nekā Enns būtu varējis iedomāties. Meklējumu fonu veido gan stāstījums 
par viņa ģimenes dzīvi padomju laikā un pēcpadomju gados, gan cilvēcisku vājību un reliģisku 
maldu drāmas.

UDK	 821.511.113-31

82–93  Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Kopkataloga Id: 000957268
Bartiková, Petra. Spoku un garu atlants / teksts: Petra Bartiková, Štěpánka Se-
kaninová, Katarína Belejová ; ilustrācijas: Patrik Antczak ; literārā redaktore Inga 
Karlsberga ; tulkojums: Renāte Punka. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. — 
87 lpp. : ilustrācijas ; 34 cm. — Oriģinālnosaukums: Světový atlas strašidel a du-
chů. — ISBN 978-9984-23-753-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Tas izskatās pēc dinozaura, tikai viņam ir par divām galvām vairāk. Kurš tiek 
viņas nagos, tam jākalpo viņas pilī. Vakaros viņi dejo ap kakao pupiņām un vāra biezumbiezu 
kakao. Kas tie tādi ir? Tieši tā — trejgalvu pūķis, Sniega karaliene un kakao rūķīši… Atļausiet 
iepazīstināt ar pasaules dīvainākajām būtnēm? Spoki un dažādi gari ir bijuši un būs vienmēr, par 
to varam būt droši. Iepazīsti visu kontinentu spokus, lai no tiem vairs nav jābaidās!

UDK	 82-93+087.5

Kopkataloga Id: 000957194
Kavallo, Frančeska. Vakara pasaciņas dumpīgām meitenēm / Frančeska Kaval-
lo, Elēna Favilli ; no angļu valodas tulkojusi Renāte Punka ; literārā redaktore 
Gundega Vaska. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019].

2. — 224 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Oriģinālnosaukums: Good Night Stories 
for Rebel Girls. — ISBN 978-9984-23-758-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā ir izcilu sieviešu — visdažādākajos laikmetos dzīvojušu, dažādu 
profesiju pārstāvju — dzīves stāsti. Tā ir pilnīgi jauna stāstu kolekcija, kurā apkopoti vēstījumi 
par drosmīgām, talantīgām sievietēm — no Nofretetes līdz Bejonsei, no Rozalindas Franklinas 
līdz Dž.K. Roulingai. Karalienes un sabiedriskas aktīvistes, balerīnas un juristes, pirātes un dator-
zinātnieces, astronautes un izgudrotājas — krasi pretstati un iedvesmojoši paraugi, kā izmantot 
dzīves sniegtās iespējas.

UDK	 82-93-343

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956320
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000957183
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000957268
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000957194
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Kopkataloga Id: 000956749
Ledus sirds II : kinostāsts / tulkojis Valērijs Černejs ; redaktore Linda Kalna ; 
Disney. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. — 62, [2] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — 
Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Frozen 2: movie storybook. — 
ISBN 978-9934-16-733-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Savāda balss vilina Elzu prom no Arendelas. Kopā ar Annu, Kristofu, Svenu 
un Olafu viņa pošas ceļam uz ziemeļiem, izkļūst cauri miglai un attopas noslēpumainā mežā. 
Pienācis laiks atšķetināt senu mīklu un rast atbildes par savu burvju spēju izcelsmi… Atbildes, 
kuras apdraud karaļvalsti!

UDK	 82-93-32

Kopkataloga Id: 000956744
Ledus sirds : mani jaukie stāsti / tulkojums: Eva Jansone, Linda Kalna, Valērijs 
Černejs ; redaktores: Linda Kalna, Antra Jansone, Cilda Redliha, Ilze Collen-
kopha ; Disney. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. — 190, [2] lpp. : ilustrācijas ; 
26 cm. — Tulkots no dažādiem izdevumiem angļu valodā. — ISBN 978-9934-16-
739-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pievienojies Annai, Elzai, Svenam, Kristofam, Olafam un citiem draugiem pie-
dzīvojumos Arendelas karaļvalstī! Šajā grāmatā iekļauti divpadsmit īsi, sirsnīgi stāsti, kas papil-
dināti ar brīnišķīgām ilustrācijām un lieliski piemēroti kopīgai lasīšanai!

UDK	 82-93-32

Kopkataloga Id: 000956740
Stāsti miedziņam / tulkojuši: Dace Andžāne, Jana Bērziņa, Edvīns Raups, Va-
lērijs Černejs ; redaktore Antra Jansone ; Disney. — Rīga : Egmont Publishing, 
[2019]. — 302, [2] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — Tulkots no angļu valodas. — ISBN 
978-9934-16-715-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Gatavojies ciemoties miega valstībā kopā ar sirsnīgajiem Disney un Disney/
Pixar studijas animācijas filmu varoņiem! Šajā krājumā iekļautie stāsti vērtīs vakara cēlienu par 
jauku kopā būšanu un vienos bērnus un vecākus lasīšanas priekā!

UDK	 82-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956749
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956744
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956740
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9  ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

908  Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Kopkataloga Id: 000957513
Remess, Andžils. Noslēpumainā Karosta : nezināmās vēstures lapaspuses / An-
džils Remess, teksts ; Juris Raķis, fotogrāfijas un teksts ; atbildīgā redaktore Jūlija 
Dibovska ; literārā redaktore Zane Daugule ; mākslinieks Indulis Martinsons. — 
Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. — 196, [3] lpp., 48 nenumurētas lpp. ielīmes : ilus-
trācijas ; 24 cm. — ISBN 978-9934-15-691-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Latvijai ir sava senā militārā pilsētiņa — Liepājas Karosta, kuras leģendas 
ir dzīvas un vilinošas joprojām. Krievu caru izlolota, neatkarīgās Latvijas apgādāta un padomju 
laikos slēgta, tā kļuvusi par noslēpumu glabātavu vairākiem gadsimtiem. Daudzus no tiem atklāj 
grāmatas autori, būdami Liepājas vēstures pētnieki un liecinieki.

UDK	 908(474.321.2)

Kopkataloga Id: 000957528
Vanags, Juris. Dzimtajā pusē : stāsti par Pļavu Vonogu ļaudīm / Juris Vanags ; 
vāka noformējums: Iluta Koidu. — Rīga : Sava grāmata, 2019. — 224 lpp. : ilus-
trācijas, portreti, tabulas ; 25 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 
978-9934-582-49-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir veltījums autora tēvam Jānim Vonogam ar ģimeni, kuru dzīves 
likteņus nežēlīgi ietekmēja pagājušā gadsimta traģiskie notikumi. Grāmatas sākumā ir vēsturisks 
apskats par autora dzimto novadu — Līksnu, Ķirupi, Nīcgali un Vaboli. Var teikt, ka dzimtā vieta ir 
kā augsne, kas baro un uztur spēkā dzimtas saknes, glabā sevī senču mantojumu. Dzimtā novada 
vēsture ir arī saikne starp dzimtas, valsts un visas pasaules vēsturi. Jautājums par to, kas mēs 
esam un no kurienes nākam, būs aktuāls arī jaunajai paaudzei, lai stāvētu pretī vispārējās glo-
balizācijas un unifikācijas tendencēm. Latviešu tautai, ikkatram latvietim pats galvenais dzīves 
uzdevums ir radīt un izaudzināt labus bērnus. Autors saka, ka ir ļoti priecīgs par saviem bērniem, 
dzimtas koks zeļ un ir kupls diezgan.

UDK	 908(474.346)+929(474.346)

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

Kopkataloga Id: 000957897
Deivijs, Stīvs. Neaizmirstamas vietas, kas jāredz, kamēr dzīvo / Stīvs Deivijs ; 
no angļu valodas tulkojusi Andžela Šuvajeva ; redaktores: Inese Liepiņa, Dzintra 
Stelpa, Marika Taube, Aija Balcere. — Otrais atjaunotais un papildinātais izde-
vums. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 256 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — Oriģi-
nālnosaukums: Unforgettable Places to See Before You Die. — ISBN 978-9934-0-
8507-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Starptautiski pazīstamais ceļojumu aprakstnieks un fotogrāfs Stīvs Deivijs 
apkopojis grāmatā daudzos neparastos ceļojumos uzkrāto pieredzi un piedāvā 40 interesantus 
galamērķus, kuru apmeklējums ikvienam cilvēkam var kļūt par neaizmirstamu notikumu viņa 
dzīvē. Grāmata iepriecinās lasītājus, kuri vēlas (kaut vai neklātienē) iepazīt kolorītas pilsētas, 
senus vēstures un arhitektūras pieminekļus, neparastus vai apdraudētus dabas objektus, iedves-
mojošas antīko kultūru liecības un mākslas šedevrus.

UDK	 910.4(084.12)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000957513
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000957528
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000957897
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Kopkataloga Id: 000957669
Rozentāle, Līga. Apsveic Latviju! : uzdevumu un radošo darbu grāmata / Līga 
Rozentāle ; māksliniece Agnese Aizpuriete ; redaktore Gunta Apse. — Rīga : Lat-
vijas Mediji, [2019]. — 15 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — ISBN 978-9934-15-700-4 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Iepazīsti Bērziņu ģimeni un kopā ar to lasi, krāso, iemācies jaunu spēli, pār-
baudi sevi, uzzini ko jaunu par Latviju. Grāmatiņā ir vairāki radošie uzdevumi, kā arī uzdevumi, 
kas liek padomāt un saprast, cik tad labi mēs pazīstam Latvijas dabu.

UDK	 913(474.3)(02.053.2)

930.85  Civilizācijas vēsture. Kultūras vēsture

Kopkataloga Id: 000956293
Segliņš, Valdis. Neatrodamā Atlantīda : monogrāfija / Valdis Segliņš ; recenzen-
ti: Dr.philol. Ina Druviete, Dr.philol. Janīna Kursīte, Dr.hist. Andris Šnē ; literārais 
redaktors Oskars Lapsiņš ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa. — Rīga : LU Akadēmis-
kais apgāds, 2019. — 278, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija nodaļu 
beigās. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-
18-477-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Monogrāfija veltīta Atlantīdas pētniecības vēsturei un mūsdienās zināmajam 
par mītisko kontinentu, akcentējot galvenokārt pētniecības vēsturiskās aprises, atklājot gan pa-
nākumus, gan maldus. Daudzpusīgais skatījums ļaus lasītājam iepazīt senos priekšstatus, mek-
lējumu maldu ceļus un cerību atklāt un plašākā kontekstā apzināt daudzos joprojām neskaidros 
vēstures jautājumus.

UDK	 930.85+001.94

94  Vispārīgā vēsture

Kopkataloga Id: 000954828
Leimaņu pagasts toreiz un tagad / sastādīja Ina Sēle. — [Latvija] : [izdevējs nav 
zināms], 2018. — 18 nenumurētas lpp. : ilustrācijas, kartes ; 21 cm.

A n o t ā c i j a :  Inas Sēles vadībā pagastā darbojas novadpētniecības grupa, kam rūp sava 
pagasta vēsture. Šajā izdevumā apkopota Leimaņu pagasta nezināmā un aizmirstā pagātne un 
sniegta informācija par ne tik seniem notikumiem, vietām un pasākumiem.

UDK	 94(474.344)+908(474.344)

94(474.3)  Latvijas vēsture

Kopkataloga Id: 000956836
Bermontiādei 100 : buklets / veidotāji: Kārlis Sils, Lelde Kristiāna Vozņesen-
ska, Inga Bika, Līga Gaisa ; dizains: Ervīns Elliņš ; [ievads]: Nauris Puntulis, Artis 
Pabriks. — Rīga : Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades birojs, 2019. — 
38 lpp. : ilustrācijas ; 17×23 cm. — ISBN 978-9934-8863-2-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Bermontiādei Latvijas vēsturē ir ne vien militāra, bet arī Latvijas cilvēku va-
ronību apliecinoša nozīme. Tā bija viena no asiņainākajām Latvijas Neatkarības kara (1918-1920) 
lappusēm un vienlaikus jaunizveidotās Latvijas valsts iedzīvotāju valstsgribas apliecinājums. 
Bermontiāde bija viens no būtiskākajiem pagrieziena punktiem Latvijas Neatkarības karā.

UDK	 94(474.3)”1918/1920”

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000957669
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956293
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000954828
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956836
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Kopkataloga Id: 000956375
Dzenis, Agris. Leimaņi, brīvnieki, brīvzemnieki Igaunijā, Latgalē un Vidzemē 13.-
20. gs. / Agris Dzenis ; redaktors Aleksandrs Kiršteins ; māksliniece Daiga Brink-
mane. — [Rīga] : Domas spēks, [2019]. — 184, [1] lpp. : ilustrācijas ; 32 cm. — 
Ilustrācijām izmantoti J.K. Broces, K.G. Grasa u.c. zīmējumi. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8707-2-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Jaunā Agra Dzeņa grāmata ir tapusi kā turpinājums 2014. gadā izdotajai 
monogrāfijai „Kuršu ķoniņi un citi lēņavīri Rietumlatvijā”. Tajā tika noskaidrots, ka jēdziens „no-
vadnieks” ir bijis vietējās izcelsmes lēņavīru pēcteču apzīmējums Rietumlatvijā, bet Austrumlat-
vijā analogs termins ir „leimanis”. Pētot kuršu ķoniņu vēsturi, tika konstatēts, ka vēstures avotos 
un pētījumos nekonsekventi ir lietoti jēdzieni „brīvnieks” un „brīvzemnieks”, „leidenieks”. Grāma-
ta atklāj Livonijas iedzīvotāju sociālo un etnisko daudzveidību un maina tradicionālo skatījumu 
uz Livonijas sabiedrību — proti, ka to veidojušas tikai četras kārtas: bruņinieki, zemnieki, garīdz-
nieki un pilsētnieki. Bez tām Livonijā pastāvēja daudzas starpkārtas un mazās sociālās grupas, 
un leimaņi bija tikai viena no tām.

UDK	 94(474.3)”12/19”+94(474.2)”12/19”

Kopkataloga Id: 000956464
Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi = Scholarly Readings of Young Histori-
ans : starpdisciplināri pētījumi Latvijas vēsturē / krājuma sastādītāji: Ilze Boldā-
ne-Zeļenkova, Alberts Rokpelnis ; zinātniskā redkolēģija: Dr.hist. Viktorija Bebre, 
Dr.hist. Ilze Boldāne-Zeļenkova, Dr.hist. Rūdolfs Brūzis [un vēl 4 redaktori] ; re-
daktores: Ruta Puriņa (latviešu valodā) un Eva Eihmane (angļu valodā) ; vāka di-
zains: Baiba Lazdiņa ; Valmieras pilsētas pašvaldības Valmieras muzejs, Latvijas 
Universitātes Latvijas vēstures institūts. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2019.

IV [4]. — 153 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 24 cm. — Zinātniskā redkolē-
ģija: Dr.hist. Anita Čerpinska, Dr.hist. Eva Eihmane, Dr.hist. Edvīns Evarts, Dr.
hist. Guntis Zemītis. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu valodā, 
kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-468-0 (brošēts).

UDK	 94(474.3)(082)

Kopkataloga Id: 000956833
Pildiņš, Kristaps. Ceļvedis pa Bermontiādes cīņu un piemiņas vietām / teksta 
autors Kristaps Pildiņš ; fotogrāfs Valters Lācis ; redaktore Elita Priedīte ; dizains: 
Raimonds Ramutis. — [Rīga] : [Latvijas Kara muzejs], [2019]. — 104 lpp. : ilus-
trācijas, kartes, portreti ; 15×21 cm. — Bibliogrāfija atsaucēs. — ISBN 978-9934-
8871-0-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ceļvedis sniedz informāciju gan par piemiņas vietām, gan par Latvijas ar-
mijas cīņām pret Rietumu brīvprātīgo armiju 1919. gada oktobrī un novembrī Rīgā, Liepājā un 
Zemgalē, iepazīstinot ar kauju aprakstiem, kartēm un laikabiedru skatījumu uz Bermontiādes 
notikumiem, ko vizuāli papildina plašs fotogrāfiju klāsts.

UDK	 94(474.3)”1918/1920”(036)

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=000956375
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956464
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000956833
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