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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

001 Zinātne un zināšanas kopumā.  
Garīgā darba organizācija

Kopkataloga Id: 000900983
Latvijas Zinātņu akadēmija. Gadagrāmata / priekšvārds: 
Ojārs Spārītis ; sastādītāji: Kristaps Broks, Daina Daija, 
Alma Edžiņa, Līva Griņeviča, Sofja Negrejeva, Andrejs Siliņš 
(vadītājs), Ilze Stengrevica, Viktorija Zaļūksne ; fotogrāfi: 
Māris Bartulāns, Jānis Brencis, Alma Edžiņa, Edgars Lie-
piņš, Virginija Valuckiene ; redaktore Ieva Jansone ; Latvi-
jas Zinātņu akadēmija. — Rīga : Zinātne, [2017].

2017. — 1 tiešsaistes resurss (312 lp., PDF) : faksimili, 
ilustrācijas, portreti, tabulas ; 5,81 MB + 1 pielikums (8 lp., 
PDF). — „ISSN 1407-0413”—Datnes 2. lapā. — Resursā 
uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Pielikumā: fotoat-
tēli. — Ietver bibliogrāfiju. — ISBN 9789934549342 (kļū-
da).
UDK	 001:061.21(474.3)(058)

Kopkataloga Id: 000900982
Latvijas Zinātņu akadēmija. Gadagrāmata / priekšvārds: 
Ojārs Spārītis ; sastādītāji: Ligita Āzena, Kristaps Broks, 
Daina Daija, Alma Edžiņa, Līva Griņēviča, Sofja Negrejeva, 
Ilze Stengrevica, Ilze Trapenciere ; fotogrāfi: Jānis Brencis, 
Kristaps Broks, Alma Edžiņa ; redaktore Ieva Jansone ; Lat-
vijas Zinātņu akadēmija. — Rīga : Zinātne, [2018].

2018. — 1 tiešsaistes resurss (224 lp., PDF) : ilustrācijas, 
portreti, tabulas ; 2,93 MB + 1 pielikums (8 lp., PDF). — 
„ISSN 1407-0413”—Datnes 2. lapā. — Resursā uzrādīts 
iespiestā izdevuma ISBN. — Pielikumā: fotoattēli. — Bib-
liogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 9789934549496 
(kļūda).
UDK	 001:061.21(474.3)(058)

Kopkataloga Id: 000902525
Relevant Issues of Development and Moder-
nization of the Modern Science: the Experien-
ce of Countries of Eastern Europe and Pros-
pects of Ukraine : monograph / scientific 
editor: Anita Jankovska. — Riga, Latvia : Balti-

ja Publishing, 2018. — v, 426 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, 
tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts an-
gļu un ukraiņu valodā, kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN 
978-9934-571-26-8 (brošēts).

UDK	 001(4)(082)

005 Pārvaldība. Vadzinības

Kopkataloga Id: 000902716
International Scientific Conference „Inno-
vative Potential of Socio-Economic Sys-
tems: the Challenges of the Global World” 
(2017 : Lisabona, Portugāle). Innovative Po-
tential of Socio-Economic Systems: the Chal-

lenges of the Global World : international scientific confe-
rence, December 22th, 2017 : proceedings of the conference / 
Nova University, Nova School of Business and Econo-
mics. — Rīga ; Lisbon, Portugal : Baltija Publishing, 2017. — 
vi, 120 lpp. : diagramma, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Biblio-
grāfija rakstu beigās. — Teksts ukraiņu, angļu un krievu 
valodā. — ISBN 978-9934-571-20-6 (brošēts).

UDK	 005.35(062)
	 33(062)

087.5 Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 000902255
Hanāčkova, Pavla. Cipari : griez un mā-
cies / [autore] Pavla Hanāčkova & [ilustra-
tore] Žilī Kosete ; Latvijas Mediji, tulko-
jums latviešu valodā. — Rīga : Latvijas 
Mediji, [2018]. — 12 nenumurētas lpp. : 

ilustrācijas ; 18×18 cm. — (Gudrību rats). — Katrā grāmatas 
atvērumā ir interaktīvs mācību rats, tam blakus — uzde-
vums, kas ļauj atkārtot apgūto. — Teksts latviešu valodā, 
tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Learning 
Wheel. Numbers. — ISBN 978-9934-15-461-4 (iesiets).

UDK	 087.5
	 511.1(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000902259
Hanāčkova, Pavla. Formas : griez un mā-
cies / [autore] Pavla Hanāčkova & [ilustra-
tore] Žilī Kosete ; Latvijas Mediji, tulko-
jums latviešu valodā. — Rīga : Latvijas 
Mediji, [2018]. — 12 nenumurētas lpp. : 

ilustrācijas ; 18×18 cm. — (Gudrību rats). — Katrā grāmatas 
atvērumā ir interaktīvs mācību rats, tam blakus — uzde-
vums, kas ļauj atkārtot apgūto. — Teksts latviešu valodā, 
tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Learning 
Wheel. Shapes. — ISBN 978-9934-15-462-1 (iesiets).

UDK	 087.5
	 514.1(02.053.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000900983
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000900982
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902525
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902716
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902255
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902259
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Kopkataloga Id: 000902257
Hanāčkova, Pavla. Krāsas : griez un mā-
cies / [autore] Pavla Hanāčkova & [ilustra-
tore] Žilī Kosete ; Latvijas Mediji, tulko-
jums latviešu valodā. — Rīga : Latvijas 
Mediji, [2018]. — 12 nenumurētas lpp. : 

ilustrācijas ; 18×18 cm. — (Gudrību rats). — Katrā grāmatas 
atvērumā ir interaktīvs mācību rats, tam blakus — uzde-
vums, kas ļauj atkārtot apgūto. — Teksts latviešu valodā, 
tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Learning 
Wheel. Colours. — ISBN 978-9934-15-460-7 (iesiets).

UDK	 087.5
	 159.937.51(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000903484
Kenneke, Ole. Sports ir lielisks / Ole Ken-
neke ; no vācu valodas tulkojusi Gita Hofma-
ne ; literārā konsultante Inga Karlsberga. — 
Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2018]. — 52 
nenumurētas lpp. : ilustrācijas, portrets ; 

27 cm. — Ziņas par autoru: [52.] lpp. — Oriģinālnosau-
kums: Sport ist herrlich. — ISBN 978-9984-23-706-0 (ie-
siets).

UDK	 087.5
	 796(02.053.2)

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

159.9 Psiholoģija

Kopkataloga Id: 000902346
European Vector of Contemporary Psycho-
logy, Pedagogy and Social Sciences: the Expe-
rience of Ukraine and the Republic of Poland : 
collective monograph / compiled, editorial 
board: Małgorzata Kiedrowska, Adam Ere-

chemla, Tadeusz Branecki ; Humanities and Natural Scien-
ces University in Sandomierz. — Rīga ; Sandomierz, Po-
land : Baltija Publishing, 2018. — iv, 471 lpp. : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās 
un zemsvītras piezīmēs. — Teksts angļu un ukraiņu valo-
dā. — ISBN 978-9934-571-18-3 (brošēts).

UDK	 159.9(477)(082)
	 37(477)(082)
	 30(477)(082)
	 159.9(438)(082)
	 37(438)(082)
	 30(438)(082)

Kopkataloga Id: 000902674
International Scientific Conference „Mo-
dernization of the Educational System: 
World Trends and National Peculiarities” 
(2018 : Kauņa, Lietuva). Modernization of the 
Educational System: World Trends and Natio-

nal Peculiarities : technologies of development of personal 
resources, topical issues of practical psychology : interna-
tional scientific conference, February 23rd, 2018 : conferen-
ce proceedings / Vytautas Magnus University. Faculty of 
Social Sciences. — Riga ; Kaunas, Lithuania : Baltija Publis-
hing, 2018. — 179 lpp. : diagrammas, tabulas ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija rakstu beigās. — Teksts ukraiņu, angļu un krievu 

valodā, viens raksts poļu valodā. — ISBN 978-9934-571-
25-1 (brošēts).

UDK	 159.923(062)
	 159.98(062)

Kopkataloga Id: 000902834
Repule, Iluta. Atbrīvošanās / Iluta Repule. — 
[Līvāni] : [Aija Pastare], [2018]. — 253, [6] lpp. : 
portrets ; 21 cm. — Titullapā autores uzvārds 
uzrādīts kļūdaini — Iluta Reple, pareizi jābūt 
Iluta Repule. — ISBN 978-9934-8763-1-8 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  Sevis Apzināšanās Skolas vadītājas un psihosomati-
kas terapeites I. Repules grāmata ir praktiska rokasgrāmata, kura būs 
jūsu palīgs ceļā uz iekšējo prieku un brīvību. Šī ir praktiska rokasgrā-
mata ar speciāliem psiholoģiskiem vingrinājumiem, kuri palīdzēs jums 
ieraudzīt, kā mainās domāšana un apziņas stāvoklis.
UDK	 159.923.2
	 159.942

Kopkataloga Id: 000903535
Spadaro, Patrīcija. Cienot sevi : māksla dot un 
saņemt / Patrīcija Spadaro ; redaktore Gunta 
Šustere ; tulkojums latviešu valodā: Sintija Za-
riņa ; Ilzes Isakas vāka dizains. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, [2018]. — 252, [1] lpp. : portrets ; 

21 cm. — Īsas ziņas par autori: [253.] lpp. — Bibliogrāfija: 
[247.]-252. lpp. — Oriģinālnosaukums: Honor Yourself. — 
ISBN 978-9934-0-7602-2 (iesiets).

UDK	 159.923.2

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 000903244
Bertona-Budē, Šantāla. Kas man ir, to es tev 
dodu / Šantāla Bertona-Budē ; redaktore Ilze 
Kurša-Briede ; no franču valodas tulkojusi Ine-
se Gagaine. — Rīga : Dzīvības Straumes, 
2018. — 169 lpp. ; 20 cm. — Īsas ziņas par auto-

ri: uz 4. vāka. — Oriģinālnosaukums: Ce que j’ai, je te le 
donne. — ISBN 978-9984-874-52-4 (brošēts).

UDK	 272-726.6(44)

Kopkataloga Id: 000902968
Ceipe, Gundars. Blessings of the Hidden 
Seed : birth of the one nation / Gundars Ceipe ; 
artist Anna Ceipe ; cover designer Agata Muze ; 
translator Jānis Frišvalds ; literary editor Alda 
Vāczemniece. — Riga : Moravian Church Mis-

sion in Latvia, 2018. — 118 lpp. : ilustrācijas, kartes, portre-
ti ; 21 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka atloka. — Grāmatā 
izmantotas Imanta Prēdeļa, Arta Dāmja, Ilzes Ceipes, Kris-
tofa Reihela (Christoph Reichel) fotogrāfijas. — Bibliogrāfi-
ja: 117.-118. lpp. — Oriģinālnosaukums: Dieva tautas dzim-
šana. Latvieši. — ISBN 978-9934-19-597-6 (brošēts).

UDK	 275.2-9(474.3)

Kopkataloga Id: 000902261
Eskriva de Balagers, Hosemarija, Svētais. 
Dieva draugi / svētais Hosemarija Eskriva de 
Balagers ; no spāņu valodas tulkojusi Katrīne 
Tuča ; literārā redaktore Aija Balode ; māksli-
niece Laura Feldberga. — Rīga : KALA Raksti, 

2018. — 346, [5] lpp. ; 21 cm. — Rādītāji: 321.-[347.] lpp. — 
Ziņas par autoru: 5.-[6.] lpp. — Grāmatas vāka noformēju-

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902257
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903484
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902346
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902674
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902834
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903535
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903244
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902968
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902261
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mā izmantota Fra Andželiko (ap 1400-1455) freska „Kalna 
sprediķis” (1442). — Oriģinālnosaukums: Amigos de 
Dios. — ISBN 978-9984-871-68-4 (brošēts).

UDK	 272-287

Kopkataloga Id: 000902289
Sikari, Antonio. Svēto portreti / Antonio Sikari 
OCD ; no itāļu valodas tulkojušas Baiba Brūde-
re, izmantojot Jura Zarāna iestrādes (Pāvils VI), 
Baiba Brūdere (Madlēna Delbrēla), Agnese Ma-
rianna Miķelsone (Žeroms Ležēns) ; literārā re-

daktore Dzintra Krievāne ; teoloģiskā redaktore, priekšvār-
da autore Dr.theol. Baiba Brūdere ; māksliniece Laura 
Feldberga. — Rīga : KALA Raksti, 2018.

Mūsu laikabiedru ticības cīņas : Pāvils VI, Madlēna Del-
brēla, Žeroms Ležēns. — 98, [3] lpp. : portreti ; 21 cm. — 
(Svēto portreti / Antonio Sikari ; 3. grāmata). — Ziņas par 
autoru: uz 1. vāka atloka. — Oriģinālnosaukums: Ritratti 
di santi. — ISBN 978-9984-871-69-1 (brošēts).
UDK	 27-36:929

Kopkataloga Id: 000903092
Vanags, Jānis. Ņem krusta zīmi pie pieres un 
krūtīm : arhibīskapa vēstījumi Ziemsvētkos un 
Lieldienās 1993-2018 / Jānis Vanags ; redaktore 
Māra Jensone ; Latvijas Evaņģēliski luteriskā 
baznīca. — Rīga : LELB izdevniecība „IHTIS”, 

[2018]. — 102 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 23 cm. — Ilustrā-
cijām izmantoti fragmenti no arhibīskapa apsveikuma kar-
tītēm (māksliniece Merike Armulika). — Grāmatā ietverts 
mācītāja Roberta Feldmaņa ievadraksts „Pavasaris janvārī” 
(„Svētdienas Rīts”, 1993. gads 7. februāris). — ISBN 978-
9934-8549-9-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Krājumā apkopoti arhibīskapa Jāņa Vanaga vēstīju-
mi Ziemsvētkos un Lieldienās no 1993. līdz 2018. gadam. Šogad aprit 25 
gadi kopš Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskaps J. Vanags 
iesvētīts par Rīgas un Latvijas arhibīskapu.
UDK	 274.5-287

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

316 Socioloģija

Kopkataloga Id: 000902305
Aldermane, Kerola. Satja Sai izglītība cilvē-
ciskajās vērtībās : nodarbību plāni 1. gadam : 
vecumposms 5-6 gadi : mācību programma 
rakstura un emocionālās inteliģences attīstī-
bai / izstrādājusi Kerola Aldermane ; no angļu 

valodas tulkojusi Indra Ķelpa. — [Sigulda] : Sokrata taut-
skola, [2018]. — 164 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Ziņas par 
Satja Sai Baba: 159. lpp. — Oriģinālnosaukums: Sathya Sai 
Education in Human Values. — ISBN 978-9934-8773-0-8 
(brošēts).

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

Kopkataloga Id: 000902304
Aldermane, Kerola. Satja Sai izglītība cilvē-
ciskajās vērtībās : nodarbību plāni : vecum-
posms 4-5 gadi : izglītības programma rakstu-
ra un emocionālās inteliģences attīstībai / 
izstrādājusi Kerola Aldermane ; no angļu valo-

das tulkojusi Aija Nīlendere. — [Sigulda] : Sokrata tautsko-

la, [2018]. — 124 lpp. : ilustrācijas, notis ; 30 cm. — Ziņas 
par Satja Sai Baba: 118. lpp. — Šie nodarbību plāni ir jo īpa-
ši piemēroti, ja mācību viela ir saistīta ar: sociālajām zinī-
bām, reliģisku izglītību — mācīšanos no reliģijas, angļu 
valodu, drāmu, mūziku, skaitļiem un cipariem. — Oriģināl-
nosaukums: Sathya Sai Education in Human Values. — 
ISBN 978-9934-8127-9-8 (brošēts).

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

323(474.3) Latvijas Iekšlietas. Iekšpolitika

Kopkataloga Id: 000902238
Lorencs, Juris. Varēt. Solvita Āboltiņa / Juris 
Lorencs, Egīls Zirnis, Ivars Ījabs, Anete Konste, 
Māris Zanders ; nobeiguma autore Solvita 
Āboltiņa ; sastādītāja Anete Konste ; literārais 
redaktors Arvis Kolmanis ; māksliniece Anna 

Aizsilniece ; foto: Lauris Aizupietis, Baiba Aprāne, Ieva Čīka 
[un vēl 20 fotogrāfi]. — Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. — 318, 
[1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 23 cm. — Fotogrāfi arī: Jānis 
Deinats, Ernests Dinka, Agnese Gulbe, Reinis Inkēns, Gints 
Ivuškāns, Juris Kmins, Lita Krone, Aivars Liepiņš, Ilgonis 
Linde, Ieva Lūka, Lauris Nagliņš, Inga Nestere, Edijs Pālens, 
Uldis Pāže, Vladislavs Proškins, Lelde Rāfelde, Oļesja Soko-
lova-Godovaņuka, Dmitrijs Suļžics, Vladimirs Svetlovs, Evi-
ja Trifanova. — Uz grāmatas apvāka Jāņa Deinata fotogrāfi-
ja. — ISBN 978-9934-15-498-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā sabiedrībā pazīstami publicisti — Juris 
Lorencs, Egīls Zirnis, Māris Zanders, Anete Konste, Ivars Ījabs — caur 
intervijām ar Solvitu Āboltiņu un trešo pušu viedokļiem atskatās uz at-
sevišķiem pēdējās divdesmitgades notikumiem politikā, kā arī iepazīs-
tina lasītājus ar S. Āboltiņas personības dažādajām šķautnēm. Grāmatā 
iekļautas arī fotogrāfijas no dažādiem S. Āboltiņas dzīves periodiem, kā 
arī viņas pašas rakstīts nobeigums, kur viņa atbild uz jautājumu, kāpēc 
šī grāmata bija vajadzīga.
UDK	 323(474.3)(092)

33 Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Kopkataloga Id: 000902711
International Scientific Conference „An-
ti-Crisis Management: State, Region, Enter-
prise” (2017 : Lemāna, Francija). Anti-Crisis 
Management: State, Region, Enterprise : inter-
national scientific conference, November 17th, 

2017 : proceedings of the conference / Le Mans University. 
Faculty of Law, Economics and Management. — Rīga ; Le 
Mans, France : Baltija Publishing, 2017. — vi, 164 lpp. : dia-
grammas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās. — Teksts ukraiņu, angļu un krievu valodā, viens 
raksts franču valodā. — ISBN 978-9934-571-15-2 (brošēts).

UDK	 330(062)
	 658(062)
	 005.33(062)

Kopkataloga Id: 000902707
International Scientific Conference „Eco-
nomy and Society: a Modern Vectors of De-
velopment” (2 : 2018 : Leipciga, Vācija). Eco-
nomy and Society: a Modern Vectors of 
Development : II [2nd] international scientific 

conference, April 27, 2018 : proceedings of the conference / 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902289
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903092
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902305
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902304
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902238
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902711
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902707
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Leipzig University. Faculty of Economics and Management 
Science. — Rīga ; Leipzig : Baltija Publishing, 2018. — viii, 
147 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrā-
fija rakstu beigās. — Teksts ukraiņu, angļu un vācu valo-
dā. — ISBN 978-9934-571-33-6 (brošēts).

UDK	 33(062)

Kopkataloga Id: 000903115
International Scientific Conference „Emer-
ging Trends in Economics, Culture and Hu-
manities (etECH2018)” (2018 : Rīga, Latvi-
ja). Emerging Trends in Economics, Culture 
and Humanities (etECH2018) : international 

scientific conference : abstracts proceedings / chief editor 
Dr.oec. Jelena Titko. — Riga : Ekonomikas un kultūras 
augstskola : Alberta koledža, 2018. — 77 lpp. ; 30 cm. — Zi-
ņojumu beigās īsas ziņas par autoriem. — ISBN 978-9984-
24-211-8 (brošēts) (Ekonomikas un kultūras augstskola) ; 
978-9984-9633-5-8 (brošēts) (Alberta koledža).

UDK	 33(062)

Kopkataloga Id: 000902721
International Scientific Conference „Inno-
vative Economy: Processes, Strategies, 
 Technologies” (2 : 2018 : Kelce, Polija). Inno-
vative Economy: Processes, Strategies, Tech-
nologies : II [2nd] international scientific con-

ference, January 26th, 2018 : proceedings of the conference / 
State University of Jan Kochanowski. Department for En-
trepreneurship and Innovation. — Rīga ; Kielce : Baltija 
Publishing, 2018. — vi, 125 lpp. : diagrammas, shēmas, ta-
bulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts ukrai-
ņu, angļu un krievu valodā, viens raksts poļu valodā. — 
ISBN 978-9934-571-22-0 (brošēts).

UDK	 33(062)
	 658(062)

Kopkataloga Id: 000902750
International Scientific Conference „The 
Formation of a Modern Competitive Envi-
ronment: Integration and Globalization” 
(2018 : Griniča, Anglija). The Formation of a 
Modern Competitive Environment: Integra-

tion and Globalization : international scientific conference, 
May 25, 2018 : proceedings of the conference / University of 
Greenwich. — Rīga ; Greenwich : Baltija Publishing, 2018. — 
vi, 153 lpp. : diagrammas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija 
rakstu beigās. — Teksts ukraiņu un angļu valodā, viens 
raksts krievu valodā. — ISBN 978-9934-571-43-5 (brošēts).

UDK	 33(062)
	 658(062)

Kopkataloga Id: 000902664
International Scientific-Practical Conferen-
ce „Integration of Business Structures: 
Strategies and Technologies” (2018 : Tbilisi, 
Gruzija). Integration of Business Structures: 
Strategies and Technologies : international 

scientific-practical conference, February 23, 2018 : proce-
edings of the conference / Sulkhan-Saba Orbeliani Teac-

hing University. Faculty of Business. — Rīga ; Tbilisi, Geor-
gia : Baltija Publishing, 2018. — viii, 209 lpp. : diagramma, 
ilustrācijas, karte, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās. — Teksts pārsvarā ukraiņu, kā arī krievu un angļu 
valodā. — ISBN 978-9934-571-23-7 (brošēts).

UDK	 33(062)
	 658(062)

Kopkataloga Id: 000902693
Klaipėdos Universitetas. International 
Scientific Conference (2 : 2018 : Klaipēda, 
Lietuva). Economy and Management: Modern 
Transformation in the Age of Globalization : II 
[2] international scientific conference, March 

23, 2018 : proceedings of the conference / Klaipėdos Uni-
versitetas. — Rīga ; Klaipeda : Baltija Publishing, 2018. — 
viii, 188 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Uz 1. 
vāka virstitulā: Klaipeda University. Department of Mana-
gement. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts ukraiņu, 
angļu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-571-24-4 (bro-
šēts).

UDK	 33(062)

Kopkataloga Id: 000903088
Studējošo starptautiskā zinātniski praktis-
kā konference „Studējošo pētnieciskā dar-
bība: teorija un prakse ’2018” (2018 : Rīga, 
Latvija). Studējošo pētnieciskā darbība: teori-
ja un prakse ’2018 : konferences tēžu krājums / 

galvenā redaktore Dr.oec. Jeļena Titko. — Riga : Ekonomi-
kas un kultūras augstskola : Alberta koledža, 2018. — 
90 lpp. ; 30 cm. — Teksts latviešu, angļu un krievu valo-
dā. — ISBN 978-9984-24-213-2 (brošēts) (Ekonomikas un 
kultūras augstskola) ; 978-9984-9633-7-2 (brošēts) (Alber-
ta koledža).

UDK	 33(062)

336 Finanses

Kopkataloga Id: 000903122
International Scientific Conference „Emer-
ging Trends in Economics, Culture and Hu-
manities (etECH2018)” (2018 : Rīga, Latvi-
ja). Emerging Trends in Economics, Culture 
and Humanities — etECH2018 : conference 

proceedings / chief editor: Jeļena Titko ; literary editor: 
Zane Veidenberga. — Riga : Ekonomikas un kultūras augst-
skola : Alberta koledža, 2018. — 62 lpp. : diagrammas, tabu-
las ; 30 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma 
ISBN 9789984242163 (PDF), 9789934877209 (PDF). — Bib-
liogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9984-24-217-0 (bro-
šēts) (Ekonomikas un kultūras augstskola) ; 978-9984-
9633-9-6 (brošēts) (Alberta koledža).

UDK	 336.71(474)(062)
	 61(474.3)(062)
	 316.7(062)
	 81’25(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903115
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902721
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902750
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902664
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902693
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903088
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903122


5Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 17 2018. gada 1.–15. septembris

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

Kopkataloga Id: 000902590
Management of Modern Socio-Economic Sys-
tems : collective monograph / edited by J. Žu-
kovskis, K. Shaposhnykov ; Aleksandras Stul-
ginskis University. Business and Rural 
Development Management Institute. — Rīga ; 

Kaunas, Lithuania : Baltija Publishing, 2017. — iv, 291 lpp. : 
diagrammas, kartes, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfi-
ja rakstu beigās. — Teksts angļu, ukraiņu un krievu valo-
dā. — ISBN 978-9934-8643-5-3 (brošēts).

UDK	 338.2(082)

339 Tirdzniecība. Starptautiskās ekonomiskās 
attiecības. Pasaules ekonomika

Kopkataloga Id: 000902562
The Visegrád Four — Ukrainian Dimension. 
Integration — Step by Step : collective mono-
graph / under the editorship of T. Derkach, 
doctor of economic sciences, associate profes-
sor ; International Humanitarian University. 

Department of Management. — Riga, Latvia : Baltija Pub-
lishing, 2017. — vi, 299, [1] lpp. : diagrammas, shēmas, tabu-
las ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras pie-
zīmēs. — Teksts angļu un ukraiņu valodā. — ISBN 
978-9934-571-02-2 (brošēts).

UDK	 339.9(477)(082)

34 Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 000902569
Development Trends in Legal Science and 
Practice: the Experience of Countries of East-
ern Europe and Prospects of Ukraine : mono-
graph / scientific editor Anita Jankovska. — 
Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2018. — iv, 

239 lpp. : tabula ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — 
Teksts angļu un ukraiņu valodā, kopsavilkumi angļu valo-
dā. — ISBN 978-9934-571-29-9 (brošēts).

UDK	 34(4)(082)
	 34(477)(082)

Kopkataloga Id: 000902356
European Vector of Contemporary Jurispru-
dence: the Experience of Ukraine and the Re-
public of Poland : collective monograph / com-
piled, editorial board: Małgorzata Kiedrowska, 
Adam Erechemla, Tadeusz Branecki ; Humani-

ties and Natural Sciences University in Sandomierz ; sup-
ported by Center for Ukrainian and European Scientific 
Cooperation. — Rīga ; Sandomierz, Poland : Baltija Publis-
hing, 2018. — iv, 515 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu bei-
gās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts angļu un ukraiņu 
valodā. — ISBN 978-9934-571-19-0 (brošēts).

UDK	 34(082)

Kopkataloga Id: 000902630
International Scientific Conference „Mo-
dern Jurisprudence of the European Union: 
the Interaction of Law, Rulemaking and 
Practice” (2018 : Ļubļina, Polija). Modern Ju-
risprudence of the European Union: the Inte-

raction of Law, Rulemaking and Practice : international 
scientific conference, April 17, 2018, Lublin, Republic of Po-
land : conference proceedings / editors: Dr.hab. Janusz Ni-
czyporuk, Dr.hab. Henryk Nowicki, Dr.hab. Mirosław Si-
tarz ; Fundacja Instytut Spraw Administracji Publicznej 
(ISAP). — Riga : Baltija Publishing ; Lublin : Fundacja Insty-
tut Spraw Administracji Publicznej, 2018. — 219 lpp. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts ukraiņu un 
angļu valodā, viens raksts poļu valodā. — ISBN 978-9934-
571-32-9 (brošēts).

UDK	 34(062)

Kopkataloga Id: 000902679
International Scientific-Practical Conferen-
ce „The Development of Legal Sciences: 
Problems and Solutions” (2018 : Kauņa, 
Lietuva). The Development of Legal Sciences: 
Problems and Solutions : international scienti-

fic-practical conference, April 27-28, 2018 : conference pro-
ceedings : history and theory of state and law, constitutio-
nal and municipal law, civil law and civil procedure, family 
law, commercial law and procedure, labour law and social 
security law / Vytautas Magnus University. — Riga ; Kau-
nas : Baltija Publishing, 2018. — 183 lpp. : shēmas, tabula ; 
21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts pārsvarā uk-
raiņu, kā arī krievu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-571-
34-3 (brošēts).

UDK	 34(062)

Kopkataloga Id: 000902339
Latvejis Republikys Satversme : LTG latgalīšu 
volūdā (latgaliešu valodā) = Latvijas Republikas 
Satversme : LVS latviešu standarta valodā (baļtī-
šu volūdā) / pie tulkuojuma latgalīšu volūdā 
Iļzis Spiergys vadeibā struoduojuse latgalīšu vo-

lūdnīku grupa: Maryta Lasmane, Lideja Leikuma, Muora 
Mortuzāne, Eta Nikolajeva, Anna Stafecka, Kristīne Zute. — 
[Rīga] : Publisko tiesību institūts, 2017. — 60 lpp. ; 17 cm. — 
„1922. goda 15. februara Satversmis sapuļcis redakceja ar 
puorgrūzejumiem i skaidruojumim”—56. lpp. — „Latviešu 
valodai (LAV) ir divas literārās jeb raksta valodas LA-
V=LVS+LTG”—Uz 1. vāka. — Teksts paralēli latgaliešu rak-
stu valodā un latviešu valodā, tulkots no latviešu valodas.

UDK	 342.4(474.3)(094)

Kopkataloga Id: 000902342
The Constitution of the Republic of Latvia : 
ENG+LAV = Latvijas Republikas Satversme : an-
gliski un latviski / Publisko tiesību institūta va-
lodnieciski precizētā redakcijā. — [Rīga] : Pub-
lisko tiesību institūts, MMXVII [2017]. — 56 lpp. ; 

17 cm. — Teksts paralēli angļu un latviešu valodā, tulkots 
no latviešu valodas.

UDK	 342.4(474.3)(094)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902590
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902562
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902569
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902356
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902630
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902679
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902339
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902342
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Kopkataloga Id: 000902661
Vasylovych, Hladii Oleksandr. The Adminis-
trative-Legal Regime of Use and Protection of 
Technogenic Deposits : monograph / Hladii 
Oleksandr Vasylovych, Leheza Yuliia Oleksand-
rivna. — Riga ; Zaporizhzhia : Baltija Publis-

hing, 2017. — 203 lpp. : diagrammas, tabulas ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija: 129.-149. lpp. — ISBN 978-9934-571-42-8 
(brošēts).

UDK	 349.6(477)

351 Valsts administratīvā pārvalde (policija)

Kopkataloga Id: 000902575
Public Administration Procedure in Countries 
of the European Union: Challenges of III Mil-
lennium : collective monograph / compiled, 
editorial board: Dr.hab. Janusz Niczyporuk, 
Dr.hab. Andrzej Panasiuk, Dr.hab. Henrykiem 

Nowickim ; Fundacja Instytut Spraw Administracji Publi-
cznej (ISAP) w Lublinie. — Rīga ; Lublin, Poland : Baltija 
Publishing, 2018. — iv, 327 lpp. : diagrammas, shēmas, ta-
bulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras 
piezīmēs. — Teksts angļu un ukraiņu valodā. — ISBN 978-
9934-571-40-4 (brošēts).

UDK	 351(4)(092)

37 Izglītība

Kopkataloga Id: 000902761
Development Trends in Pedagogical and Psy-
chological Sciences: the Experience of Coun-
tries of Eastern Europe and Prospects of Uk-
raine : monograph / scientific editor Anita 
Jankovska. — First edition. — Riga, Latvia : 

Baltija Publishing, 2018. — v, 618 lpp. : diagrammas, tabu-
las ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts angļu un 
ukraiņu valodā, kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN 978-
9934-571-27-5 (brošēts).

UDK	 37(4)(082)
	 159.9(4)(082)

Kopkataloga Id: 000902766
Development Trends in Pedagogical and Psy-
chological Sciences: the Experience of Coun-
tries of Eastern Europe and Prospects of Uk-
raine : monograph / scientific editor Anita 
Jankovska. — Second edition. — Riga, Latvia : 

Baltija Publishing, 2018. — vi, 637 lpp. : diagrammas, tabu-
las ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts angļu, 
ukraiņu un krievu valodā, kopsavilkumi angļu valodā. — 
ISBN 9789934571275 (kļūda).

UDK	 37(4)(082)
	 159.9(4)(082)

Kopkataloga Id: 000902669
Marushkevych, A. A. Pedagogical Ideas of Ed-
ucators at the End of the XIX-XX Centuries : 
multi-authored monograph / A.A. Marushke-
vych, N.M. Kuzmenko, N.V. Koshechko, N.V. 
Postoiuk. — Riga : Baltija Publishing, 2018. — 

127 lpp. ; 21 cm. — „Kyiv 2018”—Uz 1. vāka. — Bibliogrāfija: 

127. lpp. un nodaļu beigās. — ISBN 978-9934-571-21-3 (ie-
siets).

UDK	 37.013(477)(091)

378 Augstākā izglītība. Augstskolas. Akadēmiskās 
studijas

Kopkataloga Id: 000903236
Auziņš, Alnis. Enerģētikas un elektroteh-
nikas fakultātei 60 : jubilejas grāmata / au-
tors un sastādītājs Alnis Auziņš ; redaktore 
Rūta Lapsa ; vāka dizains: Paula Lore ; Rī-

gas Tehniskā universitāte. — Rīga : RTU Izdevniecība, 
[2018]. — 351 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti, shē-
mas ; 17×25 cm. — „ISBN 9789934221095 (pdf)”—Iespie-
dziņās. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-
9934-22-108-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  2018. gada 1. septembrī aprit 60 gadi, kopš dibināta 
Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultā-
te. Jaunajā grāmatā „Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātei 60”, ku-
ras autors ir Alnis Auziņš, apkopoti svarīgākie fakultātes vēstures fakti, 
tās ievērojamāko darbinieku biogrāfijas, kā arī sniegts ieskats enerģē-
tikas un elektrotehnikas jomu attīstības vēsturē Latvijā. Izdevumu pa-
pildina fakultātes laikabiedru — bijušo un esošo darbinieku — atmiņu 
stāstījumi gan par studiju, gan ārpusstudiju dzīvi.
UDK	 378.6:62(474.3)(091)

5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

51 Matemātika

Kopkataloga Id: 000902224
France, Ilze. Matemātika 9. klasei : mācību 
grāmata / Ilze France, Gunta Lāce, Evija 
Slokenberga ; atbildīgā redaktore Ināra Dzēr-
ve ; vāka dizaineri: Aija Abricka, Matīss Justs ; 
mākslinieks Dairis Hofmanis. — 1. izde-

vums. — Lielvārde : Lielvārds, [2018]. — 224 lpp. : diagram-
mas, ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. — Alfabētiskais rādītājs: 
224. lpp. — Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un 
zinātnes ministrija 2018. gadā. — ISBN 978-9984-11-546-7 
(iesiets).

UDK	 51(075.2)

54 Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Kopkataloga Id: 000903376
Skvorcova, Marija. Elektrofīlu inducētas 
ciklo propānu reakcijas ar nukleofīliem : pro-
mocijas darba kopsavilkums = Electrophile-in-
duced Cyclopropane Reactions with Nucleop-
hiles : summary of the doctoral thesis / Marija 

Skvorcova ; zinātniskais vadītājs Dr.chem. A. Jirgensons ; 
oficiālie recenzenti: Dr.chem. Māris Turks, Dr.chem. Edgars 
Sūna, Dr.chem. Pāvels Arsenjans ; Rīgas Tehniskā universi-
tāte. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. Orga-
niskās ķīmijas tehnoloģijas institūts. — Riga : RTU Izdev-
niecība, 2018. — 50 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — „ISBN 
9789934221170 (pdf)”—Titullapas otrā pusē. — Ziņas par 
autori: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 26., 50. lpp. — Teksts lat-
viešu un angļu valodā, vāka un titullapas noformējums 
abās valodās. — ISBN 978-9934-22-116-3 (brošēts).

UDK	 547.512(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902661
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902575
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902761
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902766
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902669
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903236
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902224
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903376
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Kopkataloga Id: 000903369
Skvorcova, Marija. Elektrofīlu inducētas cik-
lopropānu reakcijas ar nukleofīliem : promoci-
jas darbs = Electrophile-induced Cyclopropa-
ne Reactions with Nucleophiles : doctoral 
thesis / Marija Skvorcova ; zinātniskais vadī-

tājs Dr.chem. A. Jirgensons ; oficiālie recenzenti: Dr.chem. 
Māris Turks, Dr.chem. Edgars Sūna, Dr.chem. Pāvels Arsen-
jans ; Rīgas Tehniskā universitāte. Materiālzinātnes un lie-
tišķās ķīmijas fakultāte. Organiskās ķīmijas tehnoloģijas 
institūts. — Riga : RTU Izdevniecība, 2018. — 95 lpp. : ilus-
trācijas, tabulas ; 24 cm. — Promocijas darbs ietver arī sais-
tītās publikācijas. — Ziņas par autori: uz 4. vāka. — Biblio-
grāfija: 26., 50. lpp. un saistīto publikāciju beigās. — Teksts 
latviešu un angļu valodā, pielikuma publikācijas angļu va-
lodā.

UDK	 547.512(043)

57 Bioloģijas zinātnes kopumā

Kopkataloga Id: 000902499
Development of Natural Sciences in Coun-
tries of the European Union Taking into Accou-
nt the Challenges of XXI Century : collective 
monograph / compiled, editorial board: 
Dr.hab. Witold Kłaczewski, doc. Henryk Stefa-

nek, Dr.n.biol. Małgorzata Gorzel ; Wyższa Szkoła Społecz-
no-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie. — Rīga ; 
Lublin, Poland : Baltija Publishing, 2018. — iv, 475 lpp. : dia-
grammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rak-
stu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts angļu un krie-
vu valodā, viens raksts ukraiņu valodā. — ISBN 
978-9934-571-41-1 (brošēts).

UDK	 57/59(082)
	 663/664(082)
	 63(082)

Kopkataloga Id: 000902594
International Research and Practice Confe-
rence „Modern Methodologies, Innova-
tions, and Operational Experience in the 
Field of Biological Sciences” (2017 : Ļubļina, 
Polija). Modern Methodologies, Innovations, 

and Operational Experience in the Field of Biological Scien-
ces : international research and practice conference, De-
cember 27-28, 2017 : conference proceedings / Medical 
University of Lublin. — Riga ; Lublin, Republic of Poland : 
Baltija Publishing, 2017. — 295 lpp. : diagrammas, ilustrāci-
jas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts 
angļu un ukraiņu valodā, viens raksts poļu valodā. — ISBN 
978-9934-571-16-9 (brošēts).

UDK	 57/59(477)(062)
	 60(477)(062)

58 Botānika

Kopkataloga Id: 000902631
International Research and Practical Con-
ference „The Development of Nature Scien-
ces: Problems and Solutions” (2018 : Brno, 
Čehija). The Development of Nature Sciences: 
Problems and Solutions : experimental bota-

nic, ecology, chemistry, physical-geographical research : 
the international research and practical conference, April 
27-28, 2018 : proceedings of the conference / Mendel Uni-
versity in Brno. — Riga ; Brno : Baltija Publishing, 2018. — 
vi, 241 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts angļu, ukraiņu un 
krievu valodā. — ISBN 978-9934-571-36-7 (brošēts).

UDK	 58(477)(062)
	 54(477)(062)
	 504(477)(062)
	 911.3(477)(062)

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 000902555
Development Trends in Medical Science and 
Practice: the Experience of Countries of Eas-
tern Europe and Prospects of Ukraine : mono-
graph / scientific editor Anita Jankovska. — 
Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2018. — iv, 

225 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija rakstu beigās. — Teksts angļu, ukraiņu un krievu 
valodā. — ISBN 978-9934-571-31-2 (brošēts).

UDK	 61(082)

Kopkataloga Id: 000902019
Hofmane, Anete. Kā palīdzēt pacientiem atmest smē-
ķēšanu : rokasgrāmata primārās un perinatālās aprūpes 
speciālistiem nikotīna atkarīgu pacientu diagnosticēša-
nai un īsās intervences sniegšanai pacientu smēķēšanas 
atmešanas veicināšanai / autoru kolektīvs: Anete Hofma-
ne, Valērijs Dombrovskis, Aelita Vagale, Velga Sudraba, 
Dita Baumane-Auza, Tija Vanaga, Anita Oginska. — Rīga : 
Veselības ministrija, 2018. — 1 tiešsaistes resurss (64 lp., 
PDF) : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 1,09 MB. — Resursā 
uzrādīts elektroniskā izdevuma (CD) ISBN. — Bibliogrāfija: 
53.-56. lp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 9789934194436 
(kļūda).

A n o t ā c i j a :  Rokasgrāmata „Kā palīdzēt pacientiem atmest smē-
ķēšanu” ir materiāls ģimenes ārstiem un grūtnieču un zīdaiņu aprūpē 
iesaistītajiem speciālistiem. Grāmata piedāvā praktiskas metodes dar-
bam ar smēķējošiem pacientiem, tajā skaitā grūtniecēm un jaunajām 
māmiņām, lai sekmētu pacientu motivāciju atmest smēķēšanu.
UDK	 613.84(035)

Kopkataloga Id: 000902700
International Research and Practice Confe-
rence „Paragraphs in Medicine” (2017 : Ļub-
ļina, Polija). Paragraphs in Medicine : interna-
tional research and practice conference, 
Lublin, Republic of Poland, March 9, 2017 : con-

ference proceedings / editors: Dr.hab. Janusz Niczyporuk, 
Dr.n.med. Bartłomiej Drop, Dr.hab. Mirosław Sitarz ; Medi-
cal University of Lublin, Maria Curie-Sklodowska Univer-
sity. — Riga ; Lublin, Republic of Poland : Baltija Publishing, 
2017. — 175 lpp. : diagrammas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrā-
fija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts ukrai-
ņu, angļu un poļu valodā. — ISBN 978-9934-571-46-6 (bro-
šēts).

UDK	 61(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903369
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902499
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902594
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902631
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902555
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902019
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902700
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Kopkataloga Id: 000902688
International Research and Practice Confe-
rence „The Development of Medical Scien-
ces: Problems and Solutions” (2018 : Brno, 
Čehija). The Development of Medical Scien-
ces: Problems and Solutions : clinical medici-

ne, theoretical medicine, pharmaceutical sciences : the in-
ternational research and practical conference, April 27-28, 
2018 : proceedings of the conference / European Network 
for Academic Integrity. — Riga ; Brno : Baltija Publishing, 
2018. — vi, 165 lpp. : diagrammas, tabulas ; 21 cm. — Biblio-
grāfija rakstu beigās. — Teksts pārsvarā ukraiņu, kā arī an-
gļu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-571-37-4 (brošēts).

UDK	 61(062)

Kopkataloga Id: 000894332
Rudzītis, Ainārs. Sirds priekškambaru starp-
sienas II tipa defektu un persistējošas ovālās 
atveres transkatetrālas slēgšanas ilgtermiņa 
rezultāti : promocijas darba kopsavilkums 
doktora grāda iegūšanai medicīnas nozarē, 

apakšnozare: internā medicīna / Ainārs Rudzītis ; darba 
zinātniskais vadītājs Dr.med. Andrejs Ērglis ; darba recen-
zenti: Dr.med. Dainis Krieviņš, Dr.habil.med. Romans Lācis, 
Dr.med. Jens Erik Nielsen-Kudsk ; Latvijas Universitāte. 
[Medicīnas fakultāte] = Long-term Results of Type II Atrial 
Septal Defect and Patent Foramen Ovale Transcatheter Clo-
sure : summary of the doctoral thesis submitted for the of 
doctoral degree in medicine, subfield of internal medici-
ne / Ainārs Rudzītis ; scientific supervisor Dr.med. Andrejs 
Ērglis ; reviewers: Dr.med. Dainis Krieviņš, Dr.habil.med. 
Romans Lācis, Dr.med. Jens Erik Nielsen-Kudsk ; University 
of Latvia. [Faculty of Medicine]. — Rīga : Latvijas Universi-
tāte, 2018. — 73 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, ta-
bulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 33.-35., 71.-73. lpp. — Teksts 
latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka 
noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-340-9 
(brošēts).

UDK	 616.125(043)

Kopkataloga Id: 000894344
Rudzītis, Ainārs. Sirds priekškambaru starpsienas II tipa 
defektu un persistējošas ovālās atveres transkatetrālas 
slēgšanas ilgtermiņa rezultāti : promocijas darbs / Ainārs 
Rudzītis ; darba zinātniskais vadītājs Dr.med. Andrejs Ēr-
glis ; darba recenzenti: Dr.med. Dainis Krieviņš, Dr.habil.
med. Romans Lācis, Dr.med. Jens Erik Nielsen-Kudsk ; Lat-
vijas Universitāte. Medicīnas fakultāte. — Rīga : [izgatavo-
tājs nav zināms], 2018. — 122 lp. : diagrammas, ilustrācijas, 
shēmas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 88.-102. lp.

UDK	 616.125(043)

Kopkataloga Id: 000903805
Vrubļevska, Jeļena. Depresijas izplatība Lat-
vijas vispārējā populācijā un primārajā aprūpē 
Rīgā un Rīgas rajonā : promocijas darba kopsa-
vilkums medicīnas doktora zinātniskā grāda 
iegūšanai, specialitāte — psihiatrija / Jeļena 

Vrubļevska ; darba zinātniskais vadītājs Dr.med. Elmārs 
Rancāns ; darba zinātniskais konsultants Mārcis Trapen-
cieris ; oficiālie recenzenti: Dr.med. Anita Villeruša, Dr.psy-
ch. Sandra Beatrice Sebre, MD, PhD Konstantinos N. Foun-
toulakis ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : [Rīgas 

Stradiņa universitāte], 2018. — 70 lpp. : tabulas ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 58.-64. lpp.

UDK	 616.895(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000903798
Vrubļevska, Jeļena. Depresijas izplatība Lat-
vijas vispārējā populācijā un primārajā aprūpē 
Rīgā un Rīgas rajonā : promocijas darbs medi-
cīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, spe-
cialitāte — psihiatrija / Jeļena Vrubļevska ; 

darba zinātniskais vadītājs Dr.med. Elmārs Rancāns ; darba 
zinātniskais konsultants Mārcis Trapencieris ; Rīgas Stra-
diņa universitāte. — Rīga : [Rīgas Stradiņa universitāte], 
2018. — 122 lp. : diagrammas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrā-
fija: 92.-107. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī an-
gļu valodā.

UDK	 616.895(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000903807
Vrubļevska, Jeļena. Prevalence of Depression 
in the General Population of Latvia and Pri-
mary Care Sample in Rīga and Riga District : 
summary of the doctoral thesis for obtaining 
the degree of a doctor of medicine, specia-

lity — psychiatry / Jeļena Vrubļevska ; scientific supervi-
sors: Dr.med. Elmārs Rancāns ; scientific consultant: Mār-
cis Trapencieris ; official reviewers: Dr.med. Anita Villeruša, 
Dr.psych. Sandra Beatrice Sebre, MD, PhD Konstantinos N. 
Fountoulakis ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Riga : [Rīgas 
Stradiņa universitāte], 2018. — 64 lpp. : tabulas ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 53.-59. lpp.

UDK	 616.895(474.3)(043)

62 Inženierija. Tehnoloģija vispār

Kopkataloga Id: 000902757
International Research and Practical Con-
ference „The Development of Technical 
Sciences: Problems and Solutions” (2018 : 
Brno, Čehija). The Development of Technical 
Sciences: Problems and Solutions : informatics 

and cybernetics, electronics, radio engineering and com-
munications, automation and computer engineering, elec-
trical engineering, power engineering : the international 
research and practical conference, April 27-28, 2018 : pro-
ceedings of the conference / European Network for Acade-
mic Integrity. — Riga ; Brno : Baltija Publishing, 2018. — 
viii, 203 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts pārsvarā 
ukraiņu, kā arī angļu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-
571-35-0 (brošēts).

UDK	 62(477)(062)
	 004(477)(062)

Kopkataloga Id: 000902598
International Research and Practice Confe-
rence „Modern Methods, Innovations, and 
Experience of Practical Application in the 
Field of Technical Sciences” (2017 : Rado-
ma, Polija). Modern Methods, Innovations, 

and Experience of Practical Application in the Field of Te-
chnical Sciences : international research and practice con-
ference, December 27-28, 2017 : conference proceedings / 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902688
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000894332
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000894344
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903805
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903798
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903807
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902757
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902598
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responsible for issuing: Ewa Jasiuk ; Radom Academy of 
Economics. — Riga ; Radom, Republic of Poland : Baltija 
Publishing, 2017. — 229 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, ta-
bulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts ukrai-
ņu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-571-17-6 (brošēts).

UDK	 62(477)(062)
	 66(477)(062)
	 004(477)(062)

625 Sauszemes transporta civilās inženierbūves. 
Dzelzceļa mašīnbūve. Automaģistrāļu inženierbūves

Kopkataloga Id: 000902105
No A uz B caur C : ceļojums 25 gadu garu-
mā = From A to B through C : a 25-year-long 
journey = Из A в B через C : путешествие 
длиною в 25 лет / teksts: Pauls Ban-
kovskis ; fotogrāfijas: Aleksejs Belokopitovs, 

Ēriks Božis, Mārtiņš Cīrulis [un vēl 26 fotogrāfi] ; ievads: 
Valdis Lejnieks ; Jāņa Pavlovska mākslinieciskais noformē-
jums ; literārā redaktore Gundega Blumberga ; tulkojums 
angļu valodā: Ieva Lešinska-Geibere ; tulkojums krievu va-
lodā: Ludmila Nukņeviča. — [Rīga] : A.C.B., 2017. — 238, 
[1] lpp. : ilustrācijas, karte ; 33 cm. — Fotogrāfi arī: Artūrs 
Daukulis, Jānis Deinats, Emīls Desjatņikovs, Gatis Dieziņš, 
Andris Eglītis, Iveta Gabaliņa, Kaspars Garda, Reinis Hof-
manis, Gatis Indrēvics, Gints Ivuškāns, Juris Kalniņš, Valts 
Kleins, Ēriks Kukutis, Normunds Mežiņš, Andris Miezis, 
Artūrs Pavlovs, Mārtiņš Plūme, Jānis Saliņš, Ieva Salmane, 
Alnis Stakle, Ansis Starks, Imants Strangots, Andrejs Stro-
kins, Ronalds Šulcs, Genadijs Zelenkovecs, Ilmārs Zno-
tiņš. — Ziņas par fotogrāfiem: 164.-[167.] lpp. — Grāmatā 
izmantotas fotogrāfijas arī no Latvijas Nacionālā arhīva 
Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu, AS „A.C.B.” un Lat-
vijas Ceļu muzeja arhīva. — Bibliogrāfija: 238. lpp. — Teksts 
paralēli latviešu, angļu un krievu valodā. — ISBN 978-
9934-19-259-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Latvijas ceļu būves uzņēmuma „A.C.B.” jubilejai vel-
tītajā izdevumā ir aplūkojami 29 pazīstamu Latvijas fotogrāfu iemūži-
nāti 25 gadu garumā tapuši 25 nozīmīgi ceļu būves projekti visā Latvijā. 
Grāmatā aplūkojamas mūsdienās īpaši šai grāmatai uzņemtas fotogrā-
fijas, kā arī vēsturiskas liecības par Latvijas infrastruktūras attīstību. 
Grāmatā iekļauti materiāli ne vien par mūsdienu objektiem, bet arī par 
vēsturiski nozīmīgiem Latvijas ceļiem, atainoti arī vēstures un dabas 
pieminekļi, unikāli dabasskati, ievērojamas personas, kas dzīvojušas 
un strādājušas šo ceļu tuvumā.
UDK	 625.7(474.3)(091)

633/635 Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Kopkataloga Id: 000900901
Izmēģinājumi augkopībā un lopkopībā / redaktore Ilze 
Skudra ; literārā redaktore Dace Millere ; foto: Ilze Skudra, 
Dainis Arbidāns, Andris Skudra, Ingrīda Šteinberga, Oskars 
Balodis ; dizains: Dzintars Melnis un Sandra Ruicēna. — 
[Ozolnieki] : Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 
centrs, [2017].

2017. — 1 tiešsaistes resurss (132 lp., PDF) : diagram-
mas, ilustrācijas, karte, tabulas ; 3,67 MB. — Autori: Dai-
nis Arbidāns, Oskars Balodis, Daiga Baltiņa, Gunita Bimš-
teine, Ziedīte Bimšteine, Aija Galeja, Antra Gražule, Biruta 
Jansone, Daina Jonkus, Daina Kairiša, Dzidra Kreišmane, 
Ilona Krūmiņa, Līga Lepse, Daiga Mellere, Māris Narvils, 

Anita Siliņa, Ilze Skudra, Brigita Skujiņa, Vija Strazdiņa, 
Ingrīda Šteinberga, Anda Valdovska, Jānis Vigovskis. — 
Bibliogrāfija rakstu beigās.
UDK	 633/635(474.3)
	 636(474.3)

Kopkataloga Id: 000903719
Kusiņa, Maruta. Sēņosim dabā! : 25 ēda-
mo sēņu sugas / Maruta Kusiņa, teksts un 
fotoattēli ; redaktore Agnese Biteniece. — 

2. izdevums. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 55, [1] lpp. : 
ilustrācijas ; 11×15 cm. — Latīnisko nosaukumu rādītājs: 
[56.] lpp. — ISBN 978-9934-0-7841-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata iepazīstina ar 25 ēdamo sēņu sugām. Tā ir 
nevainojams ceļabiedrs ikvienam sēņotājam, dodoties dabā. Kvalitatī-
vie attēli palīdz noteikt, vai sēne droši liekama grozā. Grāmatā iekļautas 
arī interesantas sēņu ēdienu receptes un ieteikumi, kā tās labāk saga-
tavojamas ziemai.
UDK	 635.8(035)
	 641.55:635.8(083.12)

639 Medības. Zveja. Zivju audzēšana

Kopkataloga Id: 000900945
Latvijas zivsaimniecības gadagrāmata / redaktors un 
priekšvārda autors Normunds Riekstiņš ; izdevumu saga-
tavojis Kristaps Gramanis ; foto: Austra Apsīte, Romāns Ko-
zlovskis, Miķelis Peisnieks. — [Ozolnieki] : Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības centrs, [2017].

2017, 21. gads. — 1 tiešsaistes resurss (186 lp., PDF) : dia-
grammas, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 2,99 MB. — Au-
tori: Olga Adamenko, Ludmila Ankviča, Jānis Ābele, Inese 
Bārtule, Georgs Korņilovs, Valdis Kudiņš, Ruta Medne, 
Andis Mitāns, Anete Niemi, Miķelis Peisnieks, Santa Pur-
viņa, Viktors Romaņuks, Ilze Rūtenberga-Bērziņa, Edu-
ards Sproģis, Andris Tiļļa, Jekaterina Tribilustova, Miks 
Veinbergs, Mārcis Ziņģis. — „ISSN 1407-1959”—Datnes 3. 
lapā. — Bibliogrāfija dažu rakstu beigās. — Teksts latvie-
šu valodā, satura rādītājs arī angļu valodā.
UDK	 639.2/.3(474.3)(058)

658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība. 
Tirdzniecības organizācija

Kopkataloga Id: 000902671
International Scientific Conference „Corpo-
rate Governance: Strategies, Processes, 
 Technology” (2017 : Kauņa, Lietuva). Corpo-
rate Governance: Strategies, Processes, Tech-
nology : international scientific conference, 

October 20th, 2017 : proceedings of the conference / Vytau-
tas Magnus University. Faculty of Economics and Manage-
ment. — Rīga ; Kaunas : Baltija Publishing, 2017. — viii, 
208 lpp. : diagrammas, karte, shēmas, tabulas ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts pārsvarā ukraiņu, kā 
arī angļu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-571-01-5 
(brošēts).

UDK	 658(062)
	 33(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902105
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000900901
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903719
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000900945
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902671
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69 Celtnieka (būvēšanas) arods. Būvmateriāli. 
Būvdarbu veikšanas tehnoloģija un process

Kopkataloga Id: 000903285
Lukašenoks, Artūrs. Composite Fibre Deve-
lopment and Investigation of Pull-out Beha-
viour in Concretes with Various Strength : doc-
toral thesis / Artūrs Lukašenoks ; scientific 
supervisor Dr.sc.ing. Andrejs Krasņikovs ; offi-

cial reviewers: Dr.sc.ing. Jānis Andersons, Dr.sc.ing. Janis 
Varna, Dr.sc.ing. Valentin Antonovič ; Riga Technical Uni-
versity. Faculty of Civil Engineering. Institute of Building 
Production. — Riga : [RTU Press], 2018. — 153 lpp. : dia-
grammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru: 
uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 144.-153. lpp. — Teksts angļu 
valodā, anotācijas arī latviešu valodā.

UDK	 691.328.4(043)

Kopkataloga Id: 000903295
Lukašenoks, Artūrs. Composite Fibre Deve-
lopment and Investigation of Pull-out Beha-
viour in Concretes with Various Strength : 
summary of the doctoral thesis / Artūrs Luka-
šenoks ; scientific supervisor Dr.sc.ing. Andrejs 

Krasņikovs ; official reviewers: Dr.sc.ing. Jānis Andersons, 
Dr.sc.ing. Janis Varna, Dr.sc.ing. Valentin Antonovič ; Riga 
Technical University. Faculty of Civil Engineering. Institute 
of Building Production. — Riga : RTU Press, 2018. — 31 lpp. : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — „ISBN 
9789934221293 (pdf)”—Titullapas otrā pusē. — Ziņas par 
autoru: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 30.-31. lpp. — ISBN 978-
9934-22-128-6 (brošēts).

UDK	 691.328.4(043)

Kopkataloga Id: 000903364
Lukašenoks, Artūrs. Kompozīto šķiedru iz-
strāde un izraušanas uzvedības izpēte dažādas 
stiprības betonos : promocijas darba kopsavil-
kums / Artūrs Lukašenoks ; zinātniskais vadī-
tājs Dr.sc.ing. Andrejs Krasņikovs ; oficiālie re-

cenzenti: Dr.sc.ing. Jānis Andersons, Dr.sc.ing. Janis Varna, 
Dr.sc.ing. Valentin Antonovič ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte. Būvražošanas insti-
tūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2018. — 31 lpp. : diagram-
mas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — „ISBN 9789934221279 
(pdf)”—Titullapas otrā pusē. — Ziņas par autoru: uz 4. 
vāka. — Bibliogrāfija: 30.-31. lpp. — ISBN 978-9934-22-126-
2 (brošēts).

UDK	 691.328.4(043)

7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

78 Mūzika

Kopkataloga Id: 000902308
The Latvian Song and Dance Celebration / 
The Latvian Institute. — Rīga : The Latvian In-
stitute, [2018]. — 64 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — 
ISBN 978-9984-736-56-3 (brošēts).

UDK	 78.091.4(474.3)

Kopkataloga Id: 000902814
Zemovičs, Elmārs. Trīs Rīgas simfoniskie or-
ķestri / Elmārs Zemovičs ; redaktore Elīna Ro-
zīte-Bērziņa ; māksliniece Zane Neimane. — 
Rīga : Vesta-LK, 2018. — 142 lpp. : faksimili, 
ilustrācijas, portreti ; 29 cm. — (Laika grāma-

ta). — Turpinājums Elmāra Zemoviča grāmatai „Simfonis-
kā koncertdzīve Jūrmalā līdz 1940. gadam”. — Bibliogrāfija: 
140.-142. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu un skaņdar-
bu rādītājs: 104.-139. lpp. — ISBN 978-9934-511-52-3 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  2017. gadā nāca klajā Elmāra Zemoviča grāmata „Sim-
foniskā koncertdzīve Jūrmalā līdz 1940. gadam”, kurā apskatīta mūzikas 
dzīve vasaras sezonās Jūrmalā un kura ir nozīmīgs papildinājums pēt-
nieciskās literatūras klāstā. Autors sagatavojis nākamo darbu — „Trīs 
Rīgas simfoniskie orķestri” — par Georga Šnēfogta dibināto pirmo 
profesionālo Rīgas simfonisko orķestri (1910-1914), Latvijas Kultūras 
biedrības un Latvijas Mūziķu biedrības simfoniskais orķestri, sauktu 
arī par Dzimtenes simfonisko orķestri (1930-1935). Jaunā grāmata ir 
pirmās turpinājums jeb otrā daļa. Grāmatu papildina plašs retu, ne-
publicētu foto materiāls. Satura izklāsts ir ne tikai faktiem bagāts, bet 
arī uzrakstīts saistošā, labā valodā, saturā atklājot arī tā laika Latvijas 
kultūrvēsturisko fonu.
UDK	 78:061(474.362.2)(091)

796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Kopkataloga Id: 000902926
Latvijas valsts 100-gades un pašvaldību 
sporta veterānu-senioru savienības 
sporta spēles (55 : 2018 : Latvija). Latvi-
jas valsts 100-gades sporta spēles : [fotoal-
bums]. — [Rīga] : [Latvijas Sporta veterā-

nu-senioru savienība], [2018]. — 38 nenumurētas lpp. : 
ilustrācijas, portreti ; 22×29 cm.

UDK	 796.093-053.9(474.3)(084.12)

8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

Kopkataloga Id: 000902500
Development of Philological Sciences in Cou-
ntries of the European Union Taking into Ac-
count the Challenges of XXI Century : collective 
monograph / compiled, editorial board: 
Dr.hab. Witold Kłaczewski, doc. Henryk Stefa-

nek ; Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincen-
tego Pola w Lublinie. — Rīga ; Lublin, Poland : Baltija Pub-
lishing, 2018. — iv, 539 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezī-
mēs. — Teksts angļu un ukraiņu valodā. — ISBN 978-9934-
571-39-8 (brošēts).

UDK	 80(4)(082)

Kopkataloga Id: 000902623
International Scientific-Practical Conferen-
ce „Modern Philological Research: a Combi-
nation of Innovative and Traditional Ap-
proaches” (2018 : Tbilisi, Gruzija). Modern 
Philological Research: a Combination of Inno-

vative and Traditional Approaches : slavic languages, lite-
rature, Romanic, Germanic and other languages : interna-
tional scientific-practical conference, April 27-28, 2018 : 
proceedings of the conference / Sulkhan-Saba Orbeliani 
Teaching University. Faculty of Humanities. — Rīga ; Tbili-

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903285
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903295
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903364
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902308
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902814
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902926
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902500
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902623
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si : Baltija Publishing, 2018. — viii, 231 lpp. ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija rakstu beigās. — Teksts pārsvarā ukraiņu, kā arī 
angļu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-571-38-1 (bro-
šēts).

UDK	 80(062)

Kopkataloga Id: 000902330
Konste, Anete. The Life of I.* : *an introver-
ted Latvian writer / Anete Konste, concept, 
text ; Reinis Pētersons, text, illustrations ; Ar-
tis Briedis, design. — [Rīga] : Latvian Litera-
ture ; [Ventspils] : [Starptautiskā Rakstnieku 

un tulkotāju māja], [2018]. — 30, [1] lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-8360-4-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Platforma „Latvian Literature” klajā laidusi komiksu 
grāmatu „Life of I.” (I. dzīve), kurā apkopti dažādi introvertā rakstnieka 
I. piedzīvojumi angļu valodā. Grāmatas autori ir publiciste Anete Kons-
te un mākslinieks Reinis Pētersons. Grāmata „Life of I.” radīta kā daļa 
no literatūras popularizēšanas kampaņas #iamintrovert komunikāci-
jas materiāliem.
UDK	 82-312.5:741

811.174 Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 000902250
Ērmane, Signe. mani meža dzīvnieki : rak-
sti burtus, veido vārdus, mini mīklas, 
 krāso / māksliniece un sastādītāja Signe 
Ērmane ; atbildīgā redaktore Renāte Nei-
mane. — Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. — 

30 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 23×23 cm. — (Aktivitāšu 
burtnīca bērniem kopā ar vecākiem!). — ISBN 978-9934-
15-528-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Jaunajā aktivitāšu burtnīcā „Mani meža dzīvnieki” 
bērni uzzinās par dažādiem mežā mītošajiem zvēriem. No lāča līdz 
ezim, minot mīklas, krāsojot, savienojot un sekojot rakstīto burtu pa-
raugiem, bērni attīstīs lasītprasmi un rakstītprasmi, kas noderēs, gata-
vojoties skolas gaitām! Paredzēta bērniem no 5 gadu vecuma. Sērijā jau 
iznākusi burtnīca „Mani mājdzīvnieki” un turpinājumā sagaidāma arī 
„Mani tauriņi un kukaiņi”.
UDK	 811.174’351(02.053.2)
	 087.5

821 Daiļliteratūra

821.111 Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 000903411
Drūrija, Kerija. Septītā diena : romāns / Keri-
ja Drūrija ; no angļu valodas tulkojis Allens 
Pempers ; literārā konsultante Ilze Jansone ; 
mākslinieks Tomass Folks. — Rīga : Jāņa Rozes 
apgāds, [2018]. — 413, [1] lpp. ; 22 cm. — „Sep-

tītā diena” ir romāna „Septītā kamera” turpinājums. — Zi-
ņas par autori: [411.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Day 7. — 
ISBN 978-9984-23-705-3 (iesiets).

UDK	 821.111-31

Kopkataloga Id: 000902774
Kinsela, Sofija. Mana ne tik perfektā dzīve : ro-
māns / Sofija Kinsela ; no angļu valodas tulko-
jusi Sandra Rutmane ; redaktore Elīna Vana-
ga. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 380, 
[1] lpp. ; 22 cm. — Ziņas par autori: uz 4. 

vāka. — Nosaukumā frāze „ne tik” pievienota uz iestarpi-

nājuma zīmes. — Oriģinālnosaukums: My Not So Perfect 
Life. — ISBN 978-9934-0-7621-3 (iesiets).

UDK	 821.111-31

821.111(73) Amerikāņu literatūra

Kopkataloga Id: 000902334
Doiča, Steiša. Viesnīca Transilvānija 3 / [adap-
tētāja] Steiša Doiča ; no angļu valodas tulkojusi 
Aiga Jansone ; atbildīgā redaktore Renāte Nei-
mane ; literārā redaktore Linda Lejiņa. — Rīga : 
Latvijas Mediji, [2018].

Mošķu brīvdienas : romāniņš. — 124, [4] lpp. : ilustrā-
cijas ; 20 cm. — Ziņas par autori: [128.] lpp. — Oriģināl-
nosaukums: Hotel Transylvania 3. Movie Novelization. — 
ISBN 978-9934-15-505-5 (brošēts).
UDK	 821.111(73)-93-32

Kopkataloga Id: 000902772
Grišams, Džons. Informators : romāns / 
Džons Grišams ; no angļu valodas tulkojis Ar-
mīns Voitkāns ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; 
redaktore Anita Poļakovska. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2018]. — 352 lpp. ; 22 cm. — (Zvaigznes 

detektīvu klubs). — Īsas ziņas par autoru: uz 4. vāka. — 
Oriģinālnosaukums: The Whistler. — ISBN 978-9934-0-
7367-0 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-312.4

Kopkataloga Id: 000902775
Jūna, Nikola. Viss, itin viss : romāns / Nikola 
Jūna ; [ilustrācijas]: David Yoon ; no angļu valo-
das tulkojusi Laura Romanovska ; Natālijas Ku-
gajevskas vāka dizains ; redaktore Gunta Šuste-
re. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 316, 

[1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Īsas ziņas par autori un ilus-
tratoru: [318.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Everything, 
Everything. — ISBN 978-9934-0-7468-4 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-93-3

821.111(94) Austrāliešu literatūra angļu valodā

Kopkataloga Id: 000903408
Moriartija, Laiena. neaizmirstamā gadadie-
na : romāns / Laiena Moriartija ; no angļu valo-
das tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: 
Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. — 
Rīga : Kontinents, [2018]. — 474 lpp. ; 21 cm. — 

(Pasaules bestsellers). — Oriģinālnosaukums: The last an-
niversary. — ISBN 978-9984-35-912-0 (iesiets).

UDK	 821.111(94)-31

821.113.4 Dāņu literatūra

Kopkataloga Id: 000898270
Sigsgors, Jens. Palle viens pats pasaulē / Jens 
Sigsgors ; no dāņu valodas tulkojusi Elija Klie-
ne ; Arnes Ungermaņa ilustrācijas ; redaktore 
Dace Rudzīte. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. — 
47 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Oriģinālnosau-

kums: Palle alene i verden. — ISBN 978-9934-0-6782-2 (ie-
siets).

UDK	 821.113.4-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902330
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902250
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903411
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902774
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902334
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902772
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902775
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903408
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898270
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821.113.6 Zviedru literatūra

Kopkataloga Id: 000902773
Nesers, Hokans. Cilvēks bez suņa / Hokans 
Nesers ; no zviedru valodas tulkojusi Ieva Pu-
dure ; redaktore Iveta Polkmane. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2018]. — 444, [1] lpp. ; 22 cm. — 
(Zvaigznes detektīvu klubs). — (Izmeklē Gun-

nars Barbaroti / Hokans Nesers ; [1]). — Ziņas par autoru: 
uz 4. vāka. — Oriģinālnosaukums: Människa utan hund. — 
ISBN 978-9934-0-6930-7 (iesiets).

UDK	 821.113.6-312.4

821.133.1 Franču literatūra

Kopkataloga Id: 000903080
Sent-Ekziperī, Antuāns de. Mazais princis / 
Antuāns de Sent-Ekziperī ; Lauras Zanoni 
ilustrācijas ; no franču valodas tulkojusi Astra 
Skrābane ; tulkojuma redaktore Dace Marko-
ta. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 121 lpp. : 

ilustrācijas ; 28 cm. — Oriģinālnosaukums: Le Petit Prin-
ce. — ISBN 978-9934-0-7313-7 (iesiets).

UDK	 821.133.1-34

821.161.1 Krievu literatūra

Kopkataloga Id: 000902226
Nazarova, Valentīna. Slepenā dziesma : trille-
ris / Valentīna Nazarova ; no angļu valodas tul-
kojusi Vizma Zaķe ; Dinas Antumas-Jansones 
vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā 
redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Ilze 

Brēmere. — Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. — 350, [2] lpp. ; 
21 cm. — Ziņas par autori: [352.] lpp. — Oriģinālnosau-
kums: The Hidden Track. — ISBN 978-9934-15-492-8 (ie-
siets).

UDK	 821.161.1-312.4=111

Kopkataloga Id: 000902954
Семёнова, Светлана. Ожерелье на целый 
год : календарь в стихах для детей / Свет-
лана Семёнова ; рисунки Камиллы Ни-
китюк ; редакторы: Юлия Логинова, Борис 
Семёнов. — Рига : [Svetlana Semjonova], 

2018. — 15 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Ziņas par autori un 
ilustratori: uz 4. vāka. — ISBN 978-9934-19-495-5 (bro-
šēts).

UDK	 821.161.1-93-1(474.3)

821.174 Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 000902947
Bērziņš, Uldis. Idilles / Uldis Bērziņš ; re-
daktors Kārlis Vērdiņš ; mākslinieks Jānis 
Štālbergs. — Rīga : Neputns, [2018]. — 
71 lpp. ; 15×17 cm. — ISBN 978-9934-565-
50-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Uldis Bērziņš, kurš dēvēts par latviešu poētikas re-
formētāju, ir vairāk nekā 20 izcilu dzejas un atdzejas grāmatu autors, 
un katra no tām ir kļuvusi par notikumu, būtiski bagātinot mūsu lite-
ratūras kopainu. Vai jaunā krājuma nosaukums „Idilles” (sengrieķu va-
lodā eidýllion — glezniņa) atbilstoši žanra nosacījumiem sola pastorāli 
rāmas, apskaidrotas dzīves ainas, „novēršanos no nemiera un rūpēm”? 

Nē — un tomēr jā: tā ir intensīva, gudra, vīrišķīga un nobriedusi dzeja, 
kurā realitātes eksistenciālo skarbumu atsver apskaužamais valodas 
vieglums, kāds kļūst iespējams, vienīgi sasniedzot meistarības virsot-
nes, polifoniskā spēle ar dzejas formu un ritmu, ar bagātīgajiem valo-
das un nozīmju slāņiem un intelektuālām alūzijām, kaisle būt un brīvī-
ba nodoties suverēniem ceļojumiem laikā un kultūrtelpā.
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000903074
Ērgle, Zenta. Labi sēņu māmiņai / Zentas 
Ērgles pasakas ; ilustrējusi Margarita Stā-
raste ; redaktore Inese Pelūde. — Rīga : 

Zvaigzne ABC, [2018]. — 26, [6] lpp. : ilustrācijas ; 
17×27 cm. — Grāmata sagatavota pēc izdevniecības „Lies-
ma” 1967. gada izdevuma. Oriģināldizainu atjaunojusi Ilze 
Isaka. — ISBN 978-9934-0-7126-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mākslinieces Margaritas Stārastes (1914-2014) ilus-
trētās rakstnieces Z. Ērgles (1920-1998) pasakas par notikumiem mežā 
lielajiem atgādinās jaukos bērnības vakarus, bet mazajiem stāstīs par 
sēņošanas laika burvību. Krāsainajās lappusēs sastapsies iedomīgais 
pūpēdis un sēņu karaliene, risināsies sēņu kari, kuros sēnes cīnīsies 
par labākajām vietām mežā un tam tuvajās noriņās, gliemezis un tār-
piņi dosies pasaulē meklēt jaunas mājas, jo viņiem apnicis ēst tikai un 
vienīgi bērzlapes, bet vāverēns Baltrocītis mācīsies atšķirt ēdamas sē-
nes no neēdamām. Mežā sēņu daudz, bet kura ir tā īstākā — kura ceļa-
ma Sēņu karalienes godā?
UDK	 821.174-93-343

Kopkataloga Id: 000902300
Katkevičs, Juris. Soltupeites ivdiņi / Juris Kat-
kevičs, teksts, fotogrāfijas, priekšvārda autors ; 
redaktore Rita Katkeviča. — Rīga : jks, 2018.

2. grāmata. — 150 lpp. : faksimili, ģenealoģis-
kās tabulas, ilustrācijas, karte, plāns ; 22 cm. — 

Grāmatā izmantotas fotogrāfijas: no Latvijas Universitā-
tes, Koksnes ķīmijas institūta fotogrāfiju arhīva; kā arī 
attēli ko fotografējuši: A. Aleksāns, A. Andžāns, A. Kal-
niņš, P. Krants, A. Osīte, V. Šķiņķe un A. Velce. Pārējās fo-
togrāfijas ir ņemtas no J. Katkeviča ģimenes arhīva. — Uz 
grāmatas 1. vāka Jura Katkeviča fotogrāfija „Mākoņi pāri 
Soltupeitei”. — Dr.chem. Jura Katkeviča un Dr.chem. Ritas 
Katkevičas publicēto materiālu saraksts: 114.-136. lpp. — 
Teksts latviešu valodā, nosaukums latgaliešu rakstu valo-
dā. — ISBN 9789934191541 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā ietverti stāsti par dabu, par senču piedzīvo-
jumiem, par divu pētnieku zinātniskā darba veiksmēm un neveiksmēm 
koksnes, salmu pārstrādes ķīmijā un analītiskās ķīmijas laukā, kā arī 
stāsti par brīvā laika pavadīšanu kopā ar draugiem.
UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 000903458
Mūsu ozolu stāsti / Varis Jātnieks, vāka foto ; 
[priekšvārdi]: Raitis Ābelnieks, Vija Cerusa.- 
[Rīga] : Iedvesmas grāmata, [2018]. — 251 lpp. : 
ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-550-25-6 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Stāstu krājumā „Mūsu ozolu stāsti” apkopoti Bauskas 
puses vareno ozolu stāsti, kurus sarakstījuši gan bērni, gan pieaugušie 
radošā darba konkursa ietvaros, kas veltīts Latvijas valsts simtgadei. 
Grāmatas galvenais tēls — notikuma liecinieks, stāsta stāstītājs — ra-
došajā darbā ir 61 konkrēts ozols, kas aug pie mājas, laukā, meža vai 
ceļa malā. Tie ir Bauskas ozoli, ozoli no Codes, Vecsaules, Jaunsaules, 
Īslīces, Gailīšu, Ceraukstes, Brunavas, Dāviņu pagasta un kaimiņu pa-
gastiem. Tik dažādi ir šie stāsti — patiesi stāsti, atmiņu stāsti, dialogi, 
miniatūras, esejas, pētnieciski stāstījumi, nostāsti, atmiņu apkopojumi, 
intervijas, mākslinieciskas apceres. Stāstos ir gan vēsturiski notikumi, 
gan pašu rakstītāju un viņu dzimtu piedzīvotais, gan emocionālas pār-
domu lappuses ar liriskām un filozofiskām pārdomām, kuros atklājas 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902773
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903080
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902226
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902954
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902947
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903074
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902300
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903458
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autora attieksme pret uzzināto. Daudziem radošajiem darbiem ir pie-
vienota fotogrāfija, kurā redzams darbā minētais ozols.
UDK	 821.174-9(082)
	 821.174-3(082)

Kopkataloga Id: 000902821
Skrinda, Madara. Slīkstot domu ezerā / Ma-
dara Skrinda ; Aija Pastare, vāka dizains. — [Lī-
vāni] : [Aija Pastare], [2018]. — 85, [1] lpp. : 
ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-8763-2-5 
(iesiets).

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000902899
Vincūne, Evita. Olu uzbrukums : stāsts / Evita 
Vincūne ; mākslinieks Camilo Andés Zepeda 
Meza ; mākslinieciskais noformējums: Liega 
Krūklīte ; literārā redaktore Linda Kalniņa. — 
[Ķegums] : Evita Vincūne, [2018]. — 77, 

[2] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — ISBN 978-9934-19-621-8 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Stāsts par Ošertonas ciematiņa iedzīvotājiem — 
olām un to neparedzētiem notikumiem, par uzticamiem draugiem un 
neticamiem iznākumiem. Šī ir spraiga, notikumiem bagāta pasaka, pil-
na aizraujošu un spilgtu tēlu, iedvesmojoša un pamācoša, bet galveno-
kārt jautra un humoristiska pasaka mazajiem lasītājiem.
UDK	 821.174-93-343

Kopkataloga Id: 000903037
Vīgante, Dace. Tad redzēs : stāsti / Dace Vīgan-
te ; Kristas Jūlijas Kreišmanes vāka dizains ; re-
daktore Ieva Melgalve. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2018]. — 110, [2] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-
0-7685-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Daces Vīgantes otrā stāstu grāmata ir dziļi izjustu, 
psiholoģiski precīzu un emocionāli jaudīgu darbu apkopojums. Autorei 
vēl arvien ir svarīgas ģimenes saišu un pieaugšanas tēmas, viņa rūpīgi 
atritina ikdienas notikumu saknes bērnības sapņos un sāpēs, smalki 
iezīmē sarežģītos cilvēka psihes mezglus. Šajā krājumā D. Vīgantei rak-
sturīgā smalkā valodas izjūta ieguvusi piesātinātāku, smaržām un tek-
stūrām bagātāku skanējumu. Stāsti, kas sākas tālsatiksmes autobusā 
vai greznā vecpuiša dzīvoklī, pusaudzes guļamistabā vai sen aizmirstā 
bērnības sapnī, neizbēgami noved atpakaļ pie sevis. Vai izdosies atrisi-
nāt to uzdotās mīklas? Tad redzēs…
UDK	 821.174-34

Kopkataloga Id: 000902837
Zemgales Vācelīte : literārais almanahs / grā-
matas sastādītāji un priekšvārdu autori: Jānis 
Zariņš, Rasma Urtāne ; vāka noformējums un 
dizains: Endijs Zariņš ; vāka foto: Jānis Belovs ; 
foto: Jānis Belovs, Melita Zariņa. — Jelgava : Jel-

gavas Latviešu biedrība, 2018.
2018. — 331, [2] lpp., 8 nenumurētas lp. ielīmes : ilus-

trācijas, portreti ; 20 cm. — „Latvija 100”—Uz 1. vāka. — 
ISBN 978-9934-19-630-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šogad dzejoļu krājums tiek izdots jau divpadsmito 
reizi un ir kā veltījums Latvijai 100. dzimšanas dienā. Dzejoļu kopkrāju-
mā publicējušies 37 autori no Jelgavas, Jelgavas novada, Rīgas un citām 
Latvijas vietām. Dzejoļi vēsta par Latviju, tās dabu, par mīlestību, par 
cilvēku attiecībām un citām tēmām.
UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000902848
Фреймане, Валентина. Прощай, Атланти-
да! / Валентина Фреймане при участии Гун-
ты Страутмане ; перевод с латышского: Эва 
Гурвич ; редактор Роальд Добровенский ; 
дизайн обложки: Марис Ионов. — [Atkārtots 

izdevums]. — Rīga : Mansards, [2018]. — 412, [2] lpp., 32 
nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — 
Oriģinālnosaukums: Ardievu, Atlantīda!. — ISBN 978-
9934-12-215-6 (iesiets).

UDK	 821.174-94
	 94(474.3)(092)
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Kopkataloga Id: 000902811
Bruņeniece, Ilga. Jaunjelgava / Ilga Bruņe-
niece ; literārā redaktore Lāsma Gaitniece ; 
māksliniece Zane Neimane ; fotogrāfi: Indulis 
Alksnis, V. Ašaks, Aivars Bite [un vēl 14 fo-
togrāfi]. — Rīga : Vesta-LK, 2018. — 160 lpp. : 

faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 26 cm. — (Laika 
grāmata). — Fotogrāfi arī: Edvīns Boķis, R. Čerņavskis, J. 
Grants, A. Henko, R. Johansons, E. Krastiņš, Pēteris Līdaks, 
Aleksandrs Narbuts, J. Pabērzs, Iveta Pirktiņa, Pauls Rut-
kovskis, K. Spuris, Vita Tašakuai, Kārlis Zariņš. — Biblio-
grāfija: 159.-160. lpp. — ISBN 978-9934-511-50-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Katrai vietai pasaulē ir savs stāsts. Arī senā Jaunjel-
gava glabā tādu vēstures materiālu, ko nevēsta ne vēstures grāmatās, 
pat ne kādos dokumentos. Kādreizējais apriņķa centrs tagad izveido-
jies par mazpilsētu. No senajiem laikiem tā saglabājusi šaurās ieliņas 
ar vecām, savulaik Daugavas plūdos cietušām mājiņām. Un stāstus par 
vietējo cilvēku sīkstumu. Par jaunjelgaviešiem vēsta arī puķu dārzi, 
ceriņi, jasmīni pavasarī un vasarā, rudenī — krāšņās kļavas. Ikdienas 
darbi un ievērojamāki notikumi krājas cilvēku nostāstos un atmiņās, 
vēstures faktos, arhīvu dokumentos. Kā no mazām upītēm un strautiem 
izveidojas liela straume, tā, pateicoties daudziem jaunjelgaviešiem, iz-
veidojusies grāmata par Jaunjelgavu.
UDK	 908(474.34)

Kopkataloga Id: 000903465
Laijere, Biruta. Zudušo māju atmiņu stāsti : 
ceļvedis pagātnē / Biruta Laijere ; vāka nofor-
mējums un dizains: Olita Korecka. — [Dobe-
le] : Autorizdevums, 2018. — 228 lpp. : ilustrā-
cijas, portreti ; 24 cm. — ISBN 978-9934-19-

609-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a :  Šim darbam, kurš radās pāris gadu laikā, nebūs iz-

klaidējoša rakstura. Tam vairāk ir kultūrvēsturiska nozīme. Grāmata 
katra lasītāja iztēlē vizuāli uzburs tos pagājušā gadsimta sākuma gadus, 
kad Latvijas lauki bija apdzīvoti, kad katrā sētā saimniekoja centīgi un 
gudri ļaudis. Tie ir bijušo Annenieku pagasta ļaužu atmiņu stāsti.
UDK	 908(474.333)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902821
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902899
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903037
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902837
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902848
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902811
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903465
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