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0  VISPĀRĪGĀ NODAĻA

001  Zinātne un zināšanas kopumā. Garīgā darba organizācija

Kopkataloga Id: 000949530
Development of Modern Science: the Experience of European Countries and 
Prospects for Ukraine : monograph / scientific editor Anita Jankovska. — Riga, 
Latvia : Baltija Publishing, 2019.

[3. sējums]. — vi, 655 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Biblio-
grāfija rakstu beigās. — Teksts angļu un ukraiņu valodā, kopsavilkumi angļu 
valodā.

UDK	 001(4)(082)+3(4)(082)+5(4)(082)+6(4)(082)+7/9(4)(082)

Kopkataloga Id: 000949507
Scientific Development of New Eastern Europe (2019 : Rīga, Latvija). Inter-
national Scientific Conference „Scientific Development of New Eastern Europe” : 
proceedings of the conference : April 6th, 2019, Riga, Latvia. — Riga, Latvia : Bal-
tija Publishing, 2019.

Part II [2]. — vii, 197 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Biblio-
grāfija rakstu beigās.

UDK	 001(062)

005  Pārvaldība. Vadzinības

Kopkataloga Id: 000950508
Dubkēvičs, Lotārs. Organizācijas kultūra, klimats un radošums / Lotārs Dub-
kēvičs ; recenzenti: Māra Vidnere, Vladimiras Gražulis, Aleksandrs Vorobjovs. — 
Rīga : RaKa, [2019]. — 150 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 22 cm. — Biblio-
grāfija: 123.-142. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotācija angļu valodā. — ISBN 
978-9984-46-401-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā apkopota teorija un praktiski izmantojams materiāls, kas rosina 
veidot radošumam labvēlīgu klimatu ikvienā organizatoriskajā struktūrā. Autors atklāj, kas ir 
organizācijas kultūra, kādi ir tās tipi, kā zinātniski izprast, kas ir radošums un inovācijas, ar ko at-
šķiras organizācijas kultūra un organizācijas klimats, kāda ir organizācijas vadības loma klimata 
veidošanā. Grāmatas praktiskajā daļā autors piedāvā materiālu, kas var noderēt katras organizā-
cijas izpētei, lai konstatētu, vai tajā pastāv radošumu veicinošs klimats.

UDK	 005.73

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949530
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949507
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950508
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069  Muzeji. Pastāvīgas izstādes

Kopkataloga Id: 000949027
Zelča-Sīmansone, Ineta. Muzeologs Himzels un viņa laiks / sastādītāja Ineta 
Zelča Sīmansone ; zinātniskā redaktore Dr.hist. Rasa Pārpuce-Blauma ; literārā 
redaktore Sigita Kušnere ; fotogrāfs Didzis Grodzs. — Rīga : Creative Museum, 
[2019]. — 257 lpp. : faksimili, ģenealoģiskā tabula, ilustrācijas ; 25 cm. — Ziņas 
par autoriem: 256.-257. lpp. — Bibliogrāfija tekstā un personu rādītājs: 250.-
253. lpp. — ISBN 978-9934-8554-8-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Nikolauss fon Himzels bija Rīgas ārsts, enciklopēdists, kolekcionārs un pēc 
būtības arī muzeologs, kura vārdā nosauktajam vecākajam publiskajam muzejam Baltijā (tagad 
Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs) 2023. gadā gaidāma 250. jubileja. Taču — cik daudz mēs 
zinām par Latvijas muzeju tradīcijas iedibinātāju, Eiropas apceļotāju Himzelu un viņa atstāto Ap-
gaismības laikmeta mantojumu? Rakstu krājuma lappusēs pirmo reizi sniegts detalizēts ieskats 
Himzela pārstāvētās Rīgas patriciešu dzimtas ģenealoģijā un Himzelu ģimenes legāta administrē-
šanas un dzimtas kolekciju pārvaldības principu iedibināšanā.

UDK	 069(474.3)(082)

087.5  Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 000949185
Auniņa Šona piedzīvojumi / tulkojums latviešu valodā: Marika Taube. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2019].

Kur ir Šons?. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Teksts latvie-
šu valodā, tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Shaun the Sheep. 
Where’s Shaun?. — ISBN 978-9934-0-8478-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Auniņš Šons kopā ar draugiem devies jautros un trakulīgos brīvdienu piedzī-
vojumos, kas aizveduši viņus ne tikai uz Londonu, bet pat uz Itāliju un Ēģipti. Pievienojies Šonam, 
Biceram, Timijam un visiem citiem Sūnulejas fermas iemītniekiem un kopā ar viņiem piedalies 
Venēcijas karnevālā, gozējies pludmalē, aplūko Ēģiptes piramīdas un iepazīsti dzīvo dabu džung-
ļos! Meklējot vairāk nekā 1001 lietu un radību, par garlaicību varēsi aizmirst stundām ilgi.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000943396
Tīrona, Juta. Kur manas mājas? : saliec pusītes! / Jutas Tīronas ilustrācijas ; Mā-
ras Alševskas dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 18 nenumurētas lpp. : 
ilustrācijas ; 18 cm. — ISBN 978-9934-0-7645-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šīs neparastās grāmatas lapas ir sadalītas divās daļās. Šķirot lapas un savie-
tojot atbilstošās pusītes, bērns rotaļīgi iepazīs dažādus Latvijas dzīvniekus un viņu mājvietas. 
Pareizi savietot atbilstošās pusītes palīdzēs katrā lapā iezīmētais noteiktas krāsas pusaplis.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000943402
Tīrona, Juta. Kur mans ēdiens? : saliec pusītes! / Jutas Tīronas ilustrācijas ; Mā-
ras Alševskas dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 18 nenumurētas lpp. : 
ilustrācijas ; 18 cm. — ISBN 978-9934-0-7646-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šīs neparastās grāmatas lapas ir sadalītas divās daļās. Šķirot lapas un savie-
tojot atbilstošās pusītes, bērns rotaļīgi iepazīs dažādus Latvijas dzīvniekus un noskaidros, kāda 
varētu būt to barība. Grāmatas sākumlapā ir arī divi bērni. Kas viņiem varētu garšot? Pareizi 
savietot atbilstošās pusītes palīdzēs katrā lapā iezīmētais noteiktas krāsas pusaplis.

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949027
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949185
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000943396
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000943402
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Kopkataloga Id: 000943399
Tīrona, Juta. Skaitīsim līdz 10 : saliec pusītes! / Jutas Tīronas ilustrācijas ; Māras 
Alševskas dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 18 nenumurētas lpp. : ilustrā-
cijas ; 18 cm. — ISBN 978-9934-0-7647-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šīs neparastās grāmatas lapas ir sadalītas divās daļās. Šķirot lapas un savie-
tojot atbilstošās pusītes, bērns rotaļīgi apgūs skaitļus no 1 līdz 10, viņam veidosies izpratne par 
skaitli trejādos aspektos: vārds (skaitļa nosaukums) — cipars (skaitļa pieraksts) — tēls (reālais 
daudzums). Pareizi savietot atbilstošās pusītes palīdzēs katrā lapā iezīmētais noteiktas krāsas 
pusaplis.

UDK	 087.5+087.5:51(084.1)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000943399
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1  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

159.9  Psiholoģija

Kopkataloga Id: 000949283
Advanced Trends of the Modern Development of Psychology and Pedagogy in 
European Countries : collective monograph / head of editorial board: Ioan-Mir-
cea Fărcaş ; North University Centre of Baia Mare. Faculty of Letters. — Riga ; 
Baia Mare, Romania : Baltija Publishing, 2019. — iv, 386 lpp. : diagrammas, tabu-
las ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts angļu 
un ukraiņu valodā. — ISBN 978-9934-571-86-2 (brošēts).
UDK	 159.9(4)(082)+37(4)(082)

Kopkataloga Id: 000949474
Ģeģere, Arita. Izdegšanas sindroms sociālā darba speciālistiem : metodiskais 
līdzeklis / Arita Ģeģere, Ilona Merkulova. — Rīga : Profesionālās pilnveides un 
supervīzijas centrs „AISMA”, [2018]. — 90 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 20 cm. — 
(Sociālā darba speciālista bibliotēka ; 13). — Bibliogrāfija: 87. lpp. — ISBN 978-
9934-8583-3-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Metodiskajā palīglīdzeklī aprakstīta parādība, ar kuru var saskarties ikviens 
sociālā darba veicējs — izdegšanas sindroms. Autores apskata izdegšanai pakļautās riska grupas, 
pie kurām pieder ne tikai sociālie darbinieki, bet arī mediķi, pedagogi, psihologi un citu palīdzošo 
profesiju pārstāvji. Ikvienam lasītājam būs vērtīgi uzzināt izdegšanas cēloņus, izpausmes un gal-
venais — ilgtermiņa un īstermiņa profilakses pasākumus.

UDK	 159.944.4(07)+364-43:159.944.4(07)

Kopkataloga Id: 000949420
Prospects for the Development of Psychology as a Science in EU Countries 
and Ukraine (2019 : Varšava, Polija). International scientific and practical con-
ference „Prospects for the Development of Psychology as a Science in EU Coun-
tries and Ukraine” : conference proceedings : February 1-2, 2019, Warsaw, Repub-
lic of Poland / University of Economics and Human Sciences in Warsaw. — Riga ; 
Warsaw, Republic of Poland : Baltija Publishing, 2019. — 167 lpp. : diagrammas, 
shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts ukraiņu, angļu 
un krievu valodā. — ISBN 978-9934-571-74-9 (brošēts).
UDK	 159.9(4)(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949283
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949474
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949420
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Kopkataloga Id: 000949190
Veselības psiholoģija : teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva / K. 
Mārtinsones un V. Sudrabas zinātniskajā redakcijā ; autoru kolektīva vadītāja 
Dr.psych. K. Mārtinsone ; recenzenti: D.h.c. Juris Dragūns, Dr.med. Ieva Reine, 
Dr.psych. Anita Pipere, Dr.med. Natalja Jakušenko ; literārā redaktore Indra Or-
leja ; vāka dizaina autors Modris Brasliņš ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : 
RSU, 2019. — 415 lpp. : diagrammas, portreti, shēmas, tabulas ; 25 cm. — Autori: 
Ervīns Čukurs, Liāna Deklava, Jana Duhovska, Sandra Dzilna, Gunta Freimane, 
Anda Gaitniece-Putāne, Zane Gulbe, Jeļena Harlamova, Ēriks Kalvāns, Jeļena Ko-
ļesņikova, Aira Aija Krūmiņa, Madara Lielā, Jeļena Ļevina, Jeļena Ļubenko, Indra 
Majore-Dūšele, Katrīna Deja Mārtinsone, Kristīne Mārtinsone, Sandra Mihailova, 
Ivans Jānis Mihailovs, Viktorija Perepjolkina, Toms Pulmanis, Laura Regzdiņa, 
Vita Savicka, Vineta Silkāne, Velga Sudraba, Kristīne Šneidere, Signe Tomsone, 
Anda Upmale-Puķīte. — Ziņas par autoriem: 407.-415. lpp. — Bibliogrāfija: 336.-
399. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-
9934-563-52-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kolektīvajā monogrāfijā aplūkoti daudzi būtiski veselības psiholoģijas pa-
matjautājumi. Grāmata adresēta psihologiem un veselības jomas speciālistiem un studentiem, 
kuru ikdienas darbs ir saistīts ar veselības saglabāšanas un slimību profilakses jautājumiem, 
stresa mazināšanu, pacientu, kam ir hroniskas slimības, veselības aprūpi, veselības uzvedības 
novērtēšanu un optimizēšanu, pacientu izglītošanu un komunikācijas uzlabošanu veselības ap-
rūpes vidē.

UDK	 159.98:61(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949190
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2  RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 000949287
Bībele : ar deiterokanoniskajām grāmatām / Bībeles tulkošanas komisijas koor-
dinators Juris Cālītis ; Vecās Derības tulkotāji: Uldis Bērziņš, Laila Čakare, Enoks 
Neilands, Knuts Skujenieks, Ilmārs Zvirgzds ; deiterokanonisko grāmatu tulko-
tāji: Aleksandrs Bite, Jānis Priede, Ināra Ķemere, Māra Poļakova, Ilze Rūmnie-
ce, Dainis Zeps ; Jaunās Derības tulkotāji: Aleksandrs Bite, Dainis Zeps ; literārā 
redaktore Milda Klampe ; vāka mākslinieciskais noformējums: Agata Muze. — 
[Rīga] : Latvijas Bībeles biedrība, [2019]. — 2635, [3], 16 nenumurētas lpp. ie-
līmes : kartes ; 21 cm. — „Karšu izstrāde un saturs: Norwegian Bible Society, 
Oxford Cartographers, 2012”—Titullapas otrā pusē. — ISBN 978-9984-834-88-7 
(iesiets).
UDK	 27-23

Kopkataloga Id: 000949282
Bībele : ar deiterokanoniskajām grāmatām / Bībeles tulkošanas komisijas koor-
dinators Juris Cālītis ; Vecās Derības tulkotāji: Uldis Bērziņš, Laila Čakare, Enoks 
Neilands, Knuts Skujenieks, Ilmārs Zvirgzds ; deiterokanonisko grāmatu tulko-
tāji: Aleksandrs Bite, Jānis Priede, Ināra Ķemere, Māra Poļakova, Ilze Rūmnie-
ce, Dainis Zeps ; Jaunās Derības tulkotāji: Aleksandrs Bite, Dainis Zeps ; literārā 
redaktore Milda Klampe ; vāka mākslinieciskais noformējums: Agata Muze. — 
[Rīga] : Latvijas Bībeles biedrība, [2019]. — 2635, [3], 16 nenumurētas lpp. ie-
līmes : kartes ; 21 cm. — „Karšu izstrāde un saturs: Norwegian Bible Society, 
Oxford Cartographers, 2012”—Titullapas otrā pusē. — ISBN 978-9984-834-87-0 
(iesiets).
UDK	 27-23

Kopkataloga Id: 000949278
Bībele / Bībeles tulkošanas komisijas koordinators Juris Cālītis ; Vecās Derības 
tulkotāji: Uldis Bērziņš, Laila Čakare, Enoks Neilands, Knuts Skujenieks, Ilmārs 
Zvirgzds ; Jaunās Derības tulkotāji: Aleksandrs Bite, Dainis Zeps ; literārā redak-
tore Milda Klampe. — [Rīga] : Latvijas Bībeles biedrība, [2019]. — 1271, [1] lpp. ; 
19 cm. — ISBN 978-9984-834-56-6 (iesiets) (melni vāki).
UDK	 27-23

Kopkataloga Id: 000949271
Bībele / Bībeles tulkošanas komisijas koordinators Juris Cālītis ; Vecās Derības 
tulkotāji: Uldis Bērziņš, Laila Čakare, Enoks Neilands, Knuts Skujenieks, Ilmārs 
Zvirgzds ; Jaunās Derības tulkotāji: Aleksandrs Bite, Dainis Zeps ; literārā redak-
tore Milda Klampe. — [Rīga] : Latvijas Bībeles biedrība, [2019]. — 1271, [9] lpp., 
16 nenumurētas lpp. ielīmes : kartes ; 19 cm. — ISBN 978-9984-834-95-5 (iesiets) 
(brūni vāki).
UDK	 27-23

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949287
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949282
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949278
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949271
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Kopkataloga Id: 000948359
Reliģiski-filozofiski raksti / galvenā redaktore Solveiga Krūmiņa-Koņkova ; at-
bildīgie redaktori: Jānis Priede un Kaspars Kļaviņš ; literārā redaktore Andra 
Damberga ; vāka dizaina autori: Kārlis Koņkovs, Matīss Kūlis ; zinātniskās re-
dakcijas kolēģija: Dr.phil. Ella Buceniece, Dr.phil. Solveiga Krūmiņa-Koņkova, 
Dr.habil.phil. Maija Kūle, Dr.hist. Andris Priede, Dr.habil.phil. Māra Rubene, Dr.
hist. Inese Runce, Dr.phil. Igors Šuvajevs ; [ievads]: Jānis Priede, Kaspars Kļaviņš ; 
Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts. — Rīga : LU Filozofijas 
un socioloģijas institūts, 2019.

XXVI [26], Dinamiskā Āzija : speciālizdevums. — 326 lpp. : ilustrācijas, tabu-
las ; 21 cm. — „ISSN 1407-1908”—Titullapas otrā pusē. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās un zemsvītras piezīmēs.

UDK	 2(062)+14(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000948359
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3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Kopkataloga Id: 000949538
Challenges and Prospects for the Development of Social Sciences in Ukraine and 
EU Countries: Comparative Analysis : collective monograph / editorial board: 
Ireneusz Pyrzyk [un vēl 3 redaktori] ; Cuiavian University in Wloclawek. — Riga ; 
Wloclawek, Poland : Baltija Publishing, 2019. — 318 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts ukraiņu 
un angļu valodā. — ISBN 978-9934-571-84-8 (brošēts).
UDK	 3(4)(082)+3(477)(082)

Kopkataloga Id: 000949483
Key Issues of Social Sciences: Prospects for the Development of Ukraine 
and EU Countries (2019 : Baja Mare, Rumānija). International scientific and 
practical conference „Key Issues of Social Sciences: Prospects for the Develop-
ment of Ukraine and EU Countries” : June 28-29, 2019 / North University Centre 
of Baia Mare. Faculty of Letters. — Riga ; Baia Mare, Romania : Baltija Publishing, 
2019. — 131 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts ukraiņu, angļu un 
krievu valodā. — ISBN 978-9934-588-01-3 (brošēts).
UDK	 3(4)(062)+3(477)(062)

Kopkataloga Id: 000949506
Scientific Development of New Eastern Europe (2019 : Rīga, Latvija). Inter-
national Scientific Conference „Scientific Development of New Eastern Europe” : 
proceedings of the conference : April 6th, 2019, Riga, Latvia. — Riga, Latvia : Balti-
ja Publishing, 2019.

Part I [1]. — vii, 206 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija 
rakstu beigās.

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

33  Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Kopkataloga Id: 000949527
Development of Modern Science: the Experience of European Countries and 
Prospects for Ukraine : monograph / scientific editor Anita Jankovska. — Riga, 
Latvia : Baltija Publishing, 2019.

[1. sējums]. — iv, 307 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Biblio-
grāfija rakstu beigās. — Teksts ukraiņu un angļu valodā, kopsavilkumi angļu 
valodā.

UDK	 33(082)

Kopkataloga Id: 000949325
Development of Socio-Economic Systems in a Global Competitive Environ-
ment (2 : 2019 : Lemāna, Francija). II International Scientific Conference „De-
velopment of Socio-Economic Systems in a Global Competitive Environment” : 
proceedings of the conference : May 24th, 2019, Le Mans, France / Le Mans Uni-
versity. Faculty of Law, Economics and Management. — Riga ; Le Mans, France : 
Baltija Publishing, 2019. — viii, 191 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts ukraiņu, angļu un krievu valodā. — ISBN 
978-9934-571-91-6 (brošēts).
UDK	 33(062)+658(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949538
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949483
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949506
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949527
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949325
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Kopkataloga Id: 000949375
Digital and Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies (2019 : 
Kelce, Polija). International Scientific Conference „Digital and Innovative Econ-
omy: Processes, Strategies, Technologies” : proceedings of the conference : Janu-
ary 25th, 2019 / The Jan Kochanowski University. — Riga ; Kielce, Poland : Baltija 
Publishing, 2019. — viii, 208 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija rakstu beigās. — Teksts ukraiņu, angļu, krievu un poļu valodā. — ISBN 
978-9934-571-67-1 (brošēts).
UDK	 33(062)+658(062)

Kopkataloga Id: 000949389
Economy and Society: the Modern Foundation for Human Development (3 : 
2019 : Leipciga, Vācija). III International Scientific Conference „Economy and 
Society: the Modern Foundation for Human Development” : proceedings of the 
conference : April 26th, 2019, Leipzig, Germany / Leipzig University. Faculty of 
Economics and Management Science. — Riga ; Leipzig, Germany : Baltija Pub-
lishing, 2019. — vi, 146 lpp. : diagrammas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās. — Teksts ukraiņu, angļu, vācu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-571-
90-9 (brošēts).
UDK	 33(062)+658(062)

Kopkataloga Id: 000949263
Innovative Development of the Economy: Global Trends and National Features : 
collective monograph / edited by J. Žukovskis, K. Shaposhnykov ; Aleksandras 
Stulginskis University. Business and Rural Development Management Insti-
tute. — Riga ; Kaunas, Lithuania : Baltija Publishing, 2018. — vi, 708 lpp. : dia-
grammas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts angļu, 
krievu un ukraiņu valodā. — ISBN 978-9934-571-76-3 (iesiets).
UDK	 330.34(082)+658.589(082)

Kopkataloga Id: 000949413
Integration of Business Structures: Strategies and Technologies (3 : 2019 : 
Tbilisi, Gruzija). III International Scientific Conference „Integration of Business 
Structures: Strategies and Technologies” : proceedings of the conference : Febru-
ary 22th, 2019, Tbilisi, Georgia / Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University. Fac-
ulty of Business. — Riga ; Tbilisi, Georgia : Baltija Publishing, 2019. — vi, 147 lpp. : 
diagrammas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts 
ukraiņu, angļu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-571-68-8 (brošēts).
UDK	 33(062)

Kopkataloga Id: 000949500
Modern Transformations in Economics and Management (3 : 2019 : Klai-
pēda, Lietuva). III International Scientific Conference „Modern Transformations 
in Economics and Management” : proceedings of the conference : March 29th, 
2019, Klaipeda, Lithuania / Klaipeda University. — Riga ; Klaipeda, Lithuania : 
Baltija Publishing, 2019.

Part I [1]. — v, 130 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija 
rakstu beigās. — Teksts ukraiņu, angļu un krievu valodā.

UDK	 33(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949375
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949389
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949263
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949413
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949500
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Kopkataloga Id: 000949504
Modern Transformations in Economics and Management (3 : 2019 : Klaipē-
da, Lietuva). III International Scientific Conference „Modern Transformations in 
Economics and Management” : proceedings of the conference : March 29th, 2019, 
Klaipeda, Lithuania / Klaipeda University. — Riga ; Klaipeda, Lithuania : Baltija 
Publishing, 2019.

Part II [2]. — vi, 137 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija 
rakstu beigās. — Teksts ukraiņu, angļu un krievu valodā.

UDK	 33(062)

Kopkataloga Id: 000949212
Strategic Management: Global Trends and National Peculiarities : multi-au-
thored monograph / edited by A. Pawlik, K. Shaposhnykov ; State University of 
Jan Kochanowski. Department of Entrepreneurship and Innovation. — Rīga ; 
Kielce, Poland : Baltija Publishing, 2019. — vi, 704 lpp. : diagrammas, shēmas, 
tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts ukraiņu, angļu un krievu 
valodā. — ISBN 978-9934-571-92-3 (iesiets).
UDK	 330.34(082)+658(082)

Kopkataloga Id: 000949276
Інноваційно-інвестиційний клімат Українського Причорномор’я: стан і 
безпекоорієнтований розвиток : колективна монографiя / за редакцією 
д.е.н. М.М. Меркулова. — Riga : Baltija Publishing, 2019. — x, 296 lpp. : diagram-
mas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 278.-296. lpp. — Teksts ukraiņu 
valodā, saturs un titullapa arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-571-93-0 (brošēts).
UDK	 330.341.1(082)+330.322(082)

34  Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 000949542
Challenges and Prospects for the Development of Legal Systems in Ukraine and 
EU Countries: Comparative Analysis : collective monograph / editorial board: 
Stanislaw Kunikowski [un vēl 2 redaktori] ; Cuiavian University in Wloclawek. — 
Riga ; Wloclawek, Poland : Baltija Publishing, 2019. — 310 lpp. ; 21 cm. — Biblio-
grāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts angļu un ukraiņu valo-
dā. — ISBN 978-9934-571-83-1 (brošēts).
UDK	 34(082)

Kopkataloga Id: 000949269
Development of Legal Science: Choice Mechanisms and Priorities Imple-
mentation (2019 : Snina, Slovākija). Development of Legal Science: Choice 
Mechanisms and Priorities Implementation : international scientific and prac-
tical conference devoted to the celebration of 5th anniversary of Visegrad Jour-
nal on Hyman Rights : June 7-8, 2019 / Pan European University. — Riga ; Snina, 
Slovak Republic : Baltija Publishing, 2019. — 491 lpp. : diagramma, ilustrācija, 
tabulas ; 21 cm. — Virstitulā arī: Center for Ukrainian and European Scientific Co-
operation, Slovak public organization „Lex Pro Omnes”, Uzhhorod National Uni-
versity. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts ukraiņu, 
slovāku un angļu valodā. — ISBN 978-9934-571-96-1 (brošēts).
UDK	 34(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949504
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949212
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949276
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949542
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949269
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Kopkataloga Id: 000949292
Human Rights as a Base for the Implementation of European Legal Values in 
Ukraine and the Republic of Poland in the Context of Civil Society Development : 
collective monograph / editorial board: Dr.hab. Krzysztof Orzeszyna [un vēl 5 re-
daktori] ; The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Law [of] Taras 
Shevchenko National University of Kyiv. — Riga ; Lublin, Republic of Poland : 
Baltija Publishing, 2019. — iv, 351 lpp. : diagrammas, shēma, tabulas ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts angļu un ukraiņu 
valodā. — ISBN 978-9934-571-99-2 (brošēts).
UDK	 341.231.14(082)

Kopkataloga Id: 000949300
Kuznichenko, Sergii. Administrative and Legal Status of Civil-Military Admin-
istrations : monograph / Sergii Kuznichenko, Viktoriia Shevchenko. — Riga : 
Baltija Publishing, 2019. — 143 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 126.-142. lpp. — ISBN 
978-9934-571-80-0 (iesiets).
UDK	 342.951(082)+351.86(082)

Kopkataloga Id: 000949299
Legal Practice in EU Countries and Ukraine at the Modern Stage (2019 : Ara-
da, Rumānija). International scientific and practical conference „Legal Practice 
in EU Countries and Ukraine at the Modern Stage” : conference proceedings : 
January 25-26, 2019, Arad, Romania / Faculty of Juridical Sciences. Vasile Goldis 
Western University of Arad. — Riga ; Arad, Romania : Baltija Publishing, 2019. — 
xvi, 232 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts ukraiņu un angļu 
valodā. — ISBN 978-9934-571-75-6 (brošēts).
UDK	 34(062)

Kopkataloga Id: 000949289
Legislation of EU Countries: History, Shortcomings and Prospects for the Devel-
opment : collective monograph / editorial board: Julia von Blumenthal [un vēl 
3 redaktori] ; European University Viadrina Frankfurt (Oder). — Riga ; Frank-
furt (Oder), Germany : Baltija Publishing, 2019. — iv, 354 lpp. : shēmas, tabulas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts angļu, uk-
raiņu un vācu valodā. — ISBN 978-9934-571-98-5 (brošēts).
UDK	 34(4)(082)

Kopkataloga Id: 000949224
New Challenges of Legal Science in Ukraine and EU Countries (2019 : Mis-
kolka, Ungārija). International scientific and practical conference „New Chal-
lenges of Legal Science in Ukraine and EU Countries” : April 19-20, 2019, Mis-
kolc, Hungary / Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. — Riga ; Miskolc, 
Hungary : Baltija Publishing, 2019. — xii, 223 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās. — Teksts ukraiņu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-571-94-7 (brošēts).
UDK	 34(082)

Kopkataloga Id: 000949247
Public Finance: Legal Aspects : collective monograph / under the general editor-
ship of Nadiia Pryshva ; Taras Shevchenko National University of Kyiv, Depart-
ment of Financial Law. — Riga : Baltija Publishing, 2019. — 247 lpp. ; 21 cm. — 
Virstitulā arī: Financial Law Center, Center for Ukrainian and European Scientific 
Cooperation. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-
9934-571-82-4 (brošēts).
UDK	 347.73(062)+336.1(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949292
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949300
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949299
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949289
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949224
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949247
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36  Garīgo un materiālo dzīves vajadzību nodrošinājums. 
Apdrošināšana. Patērētāju interešu aizsardzība

Kopkataloga Id: 000949480
Butjanova, Evita. Cilvēku tirdzniecībā cietušo personu atpazīšana un identifi-
cēšana : metodiskais līdzeklis / Evita Butjanova, Iveta Lielbikse. — Rīga : Profe-
sionālās pilnveides un supervīzijas centrs „AISMA”, [2019]. — 74 lpp. : shēmas ; 
20 cm. — (Sociālā darba speciālista bibliotēka ; 14). — Bibliogrāfija: 72.-74. lpp. — 
ISBN 978-9934-8583-4-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Metodiskajā līdzeklī aprakstīta mūsdienās aktuāla sociālā problēma — cil-
vēku tirdzniecība. Dažādās jomās strādājošiem praktiķiem, kuri savā darbā saskaras ar cilvēku 
tirdzniecībā cietušām personām, izdevums dod noderīgus padomus, kā identificēt un atpazīt cil-
vēku tirdzniecībā cietušās personas. Grāmatā apskatīts arī ielu sociālais darbs kā metode cilvēku 
tirdzniecības upuru atpazīšanai.

UDK	 364-787.34(07)+343.431/.433(07)

37  Izglītība

Kopkataloga Id: 000949536
Development of Modern Science: the Experience of European Countries and 
Prospects for Ukraine : monograph / scientific editor Anita Jankovska. — Riga, 
Latvia : Baltija Publishing, 2019.

[2. sējums]. — iv, 339 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija 
rakstu beigās. — Teksts angļu un ukraiņu valodā, kopsavilkumi angļu valodā.

UDK	 37(082)+80(082)

Kopkataloga Id: 000949301
Influence of Scientific Achievements in Education on the Development of 
Modern Society (2019 : Viļņa, Lietuva). International scientific and practical 
conference „Influence of Scientific Achievements in Education on the Develop-
ment of Modern Society” : April 26-27, 2019, Vilnius, Lithuania / Vilniaus kolegi-
ja/University of Applied Sciences. — Riga ; Vilnius, Lithuania : Baltija Publishing, 
2019. — 226 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Biblio-
grāfija rakstu beigās. — Teksts ukraiņu, angļu un lietuviešu valodā. — ISBN 978-
9934-571-97-8 (brošēts).
UDK	 37(062)

Kopkataloga Id: 000949467
Īlena, Tatjana. Sociālā pedagoga darbs ar datoratkarīgajiem skolēniem : meto-
diskais līdzeklis / Tatjana Īlena. — Rīga : Profesionālās pilnveides un supervīzijas 
centrs „AISMA”, [2019]. — 56 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 20 cm. — (Pedagoga bib-
liotēka ; 13). — Bibliogrāfija: 56. lpp. — ISBN 978-9934-8583-5-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Metodiskajā palīglīdzeklī aprakstīta aktuāla mūsdienu problēma — pusau-
džu datoratkarība. Apskatīti datoratkarības cēloņi, kuri vispirms meklējami ģimenē un datorat-
karības sekas: gan fiziskās, gan psiholoģiskās. Autore piedāvā programmu preventīvajam darbam 
ar pusaudžiem, kā arī datoratkarības korekcijai un iesaka nodarbību vecāku izglītošanai.

UDK	 37.013.42-056.83(07)+364-785.62-056.83(07)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949480
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949536
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949301
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949467
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Kopkataloga Id: 000949258
Modernization of the Educational System: World Trends and National Pe-
culiarities (2 : 2019 : Kauņa, Lietuva). II International scientific conference 
„Modernization of the Educational System: World Trends and National Peculiari-
ties” : conference proceedings : February 22th, 2019, Kaunas, Lithuania / Vytautas 
Magnus University. Faculty of Social Sciences. — Riga ; Kaunas, Lithuania : Baltija 
Publishing, 2019. — xvi, 192 lpp. : diagrammas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija 
rakstu beigās. — Teksts ukraiņu, angļu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-571-
79-4 (brošēts).
UDK	 37(062)+159.98(062)+37.014(062)+37.015.3(062)

Kopkataloga Id: 000949369
Pedagogy in EU Countries and Ukraine at the Modern Stage (2018 : Baja 
Mare, Rumānija). International scientific and practical conference „Pedagogy in 
EU Countries and Ukraine at the Modern Stage” : conference proceedings : De-
cember 21-22, 2018, Baia Mare, Romania / North University Centre of Baia Mare. 
Faculty of Letters. — Riga ; Baia Mare, Romania : Baltija Publishing, 2018. — 
187 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts uk-
raiņu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-571-73-2 (brošēts).
UDK	 37(4)(062)

376  Speciālu grupu audzēkņu izglītība, apmācība, mācības

Kopkataloga Id: 000948549
Tūbele, Sarmīte. Valodas traucējumu novērtēšana : monogrāfija / Sarmīte Tū-
bele ; zīmējumi: Rudīte Kravale ; recenzentes: Dr.paed. Rasma Vīgante, Dr.med. 
Baiba Trinīte. — Rīga : RaKa, [2019]. — 119 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 
27 cm + pielikums (18 atsevišķas nenumurētas lp.). — Bibliogrāfija: 62.-70. lpp. — 
ISBN 978-9984-46-398-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā autore raugās uz valodas traucējumiem kā uz kompleksu problē-
mu, kas saistīta ne tikai ar bērna valodas prasmēm, bet arī ar viņa dzīves vidi kopumā. Lasītāji 
var detalizēti iepazīties ar runas attīstības pedagoģiski logopēdiskās vērtēšanas teorētiskajiem 
aspektiem un runas vērtēšanas attīstības sistēmu. Autore akcentē gan darba uzdevumus, gan 
metodes, gan piedāvā vērtēšanas sistēmas modeli. Pedagogi iegūs arī ieteikumus, kā šajā proce-
sā iesaistīt vecākus, kādām bērna individuālajām īpatnībām būtu jāpievērš uzmanība. Grāmatu 
papildina bagāts pielikumu klāsts. Grāmata ir neaizstājams ieguvums jebkuram praktizējošam 
logopēdam. Tā noderēs arī valodu skolotājiem un vecākiem, kas vēlas izprast sava bērna valodas 
attīstības problēmas.

UDK	 376-056.264(072)

39  Etnoloģija. Etnogrāfija. Tikumi. Paražas. Tradīcijas.  
Tautu dzīve. Folklora

Kopkataloga Id: 000950007
Leja, Dzintars. Suitu zemes ļaudis / Dzintars Leja ; priekšvārds: Dace Martino-
va ; tulkotāja Amanda Zaeska. — [Alsungas novads] : Biedrība „Etniskās kultūras 
centrs „Suiti””, 2019. — 380, [2] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 34 cm. — Teksts lat-
viešu valodā, priekšvārds un pēcvārds paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 
978-9934-8817-0-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Fotoalbums „Suitu zemes ļaudis” tapis sadarbībā ar fotomākslinieku Dzinta-
ru Leju. Pēdējos septiņus gadus viņš kopā ar suitiem bijis gan priecīgos, gan skumjos brīžos, un 
sakrājies daudz dažāda fotomateriāla. Albumā publicētas 366 fotogrāfijas — simboliski katrai 
gada dienai sava, bet tās kopā saista cilvēka mūža un gadskārtu ritms. Katrai fotogrāfijai sagata-
vots gan informatīvais apraksts, gan piemeklēta kāda no tautas dziesmām, kas pierakstītas suitos.

UDK	 391(474.3)+398.8(=174)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949258
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949369
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000948549
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950007
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398  Folklora

Kopkataloga Id: 000950477
Auziņa Szentivanyi, Ieva. Celmus laida mākoņos : un citas senču gudrības / Ieva 
Auziņa Szentivanyi ; Zanes Neimanes vāka zīmējums. — Rīga : Vesta-LK, 2019. — 
176 lpp. ; 21 cm. — (Laika grāmata). — ISBN 978-9934-511-62-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir tapusi, lai palīdzētu saprast, kā mūsu senči tika galā ar bēdām, 
likstām un grūto darbu klaušu laikos, kā viņi prata jokot un priecāties, to izsakot tautasdziesmās. 
Tā palīdzēs saprast dainās kodēto informāciju gan jauniešiem, gan arī nobriedušiem lasītājiem.

UDK	 398.8(=174)(091)+392(=174)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950477
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5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

Kopkataloga Id: 000949488
Prospects for the Development of Natural Sciences in EU Countries and 
Ukraine (2018 : Vloclaveka, Polija). International scientific and practical con-
ference „Prospects for the Development of Natural Sciences in EU Countries and 
Ukraine” : December 21-22, 2018, Wloclawek, Republic of Poland / Cuiavian Uni-
versity in Wloclawek. — Riga ; Wloclawek, Republic of Poland : Baltija Publish-
ing, 2018. — 131 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija 
rakstu beigās. — Teksts ukraiņu, angļu un poļu valodā. — ISBN 978-9934-571-
70-1 (brošēts).
UDK	 5(062)+338.48(062)+61(062)+63(062)

51  Matemātika

Kopkataloga Id: 000950006
Purēns, Vilnis. Skaitļotava / Vilnis Purēns ; zīmējumi: Rudīte Kravale. — Rīga : 
RaKa, [2019]. — 16 nenumurētas lp. : ilustrācijas ; 14×22 cm. — ISBN 978-9984-
46-397-1 (spirāliesējums).

A n o t ā c i j a :  Mācību materiāls domāts pirmsskolas izglītības iestādēm, lai palīdzētu bēr-
niem sasniegt 2019. gadā ieviesto uz kompetences (pratības) attīstību balstīto pirmsskolas iz-
glītības vadlīniju noteiktos sasniedzamos rezultātus matemātikas jomā. Izmantojot saliekamās 
grāmatas lappuses, bērns var apgūt skaita atbilstību skaitlim un ciparam, skaitļu secību, saskaitī-
šanas un atņemšanas prasmes. Trīs lapiņas ir domātas bērna sasniegumu vērtējumam. Ar mate-
riālu var strādāt gan frontāli, gan individuāli, gan pāros.

UDK	 511.1(075.2)

53  Fizika

Kopkataloga Id: 000948448
Achievements and Future Prospects (3 : 2019 : Rīga, Latvija). The 3rd interna-
tional conference Fotonika-LV „Achievements and Future Prospects” : Riga, 24-25 
April, 2019 : book of abstracts / editors: Dina Bērziņa, Arnolds Ūbelis, Vidvuds 
Beldavs ; preface: Arnolds Ūbelis. — Riga : University of Latvia Press, 2019. — 
87 lpp. : ilustrācijas, shēma, tabulas ; 21 cm. — „Four years after the end of the 
project: FP7-REGPOT-2011-1, No 285912, FOTONIKA-LV „Unlocking and Boosting 
Research Potential for Photonics in Latvia — Towards Effective Integration in 
the European Research Area”—Titullapā. — Bibliogrāfija rakstu beigās un autoru 
rādītājs 87. lpp. — ISBN 978-9934-18-457-4 (brošēts).
UDK	 535.215(062)+535:530.145(062)+52(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949488
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950006
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000948448
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6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61  Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 000949862
Anonīmie alkoholiķi : stāsts par to, kā daudzi tūkstoši vīriešu un sieviešu at-
veseļojās no alkoholisma / Alcoholics Anonymous World Services. — Otrais 
izdevums. — Rīga : Latvijas Anonīmo Alkoholiķu sadraudzība, 2018. — xxviii, 
167 lpp. ; 20 cm. — Teksts tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Alco-
holics Anonymous. — ISBN 978-9934-19-523-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šī ir Anonīmo Alkoholiķu atveseļošanās programmas pamatgrāmata (rokas-
grāmata), saukta arī par Lielo grāmatu.

UDK	 613.81+178.2

Kopkataloga Id: 000949544
Challenges and Prospects for the Development of the Medical Sphere in Ukraine 
and EU Countries: Comparative Analysis : collective monograph / editorial board: 
Marek Zieliński [un vēl 2 redaktori] ; Cuiavian University in Wloclawek. — Riga ; 
Wloclawek, Poland : Baltija Publishing, 2019. — 294 lpp. : diagrammas, ilustrā-
cijas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezī-
mēs. — ISBN 978-9934-571-81-7 (brošēts).
UDK	 61(082)

Kopkataloga Id: 000949468
Challenges of Physical Education, Sports and Rehabilitation: Experience of 
EU Countries and Implementation in the Practice of Ukraine : collective mono-
graph / under the general editorship Marcin Pilarski ; The Polish-Czech College 
of Business and Sport „Collegium Glacense”. — Riga ; Stalowa Wola, Republic of 
Poland : Baltija Publishing, 2019. — iv, 118 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts ukraiņu, 
angļu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-571-85-5 (brošēts).
UDK	 615.8(082)+796(082)

Kopkataloga Id: 000950009
Dzintare, Maija. Muskuļu darba enerģijas avoti dažāda ilguma un intensitātes fi-
ziskās slodzēs : mācību metodiskais līdzeklis LSPA studentiem / Maija Dzintare ; 
recenzenti: Dr.biol. Inta Māra Rubana, Dr.paed. Leonīds Čupriks ; Latvijas Sporta 
pedagoģijas akadēmija. Anatomijas, fizioloģijas, bioķīmijas un higiēnas kated-
ra. — Rīga : Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, 2019. — 63 lpp. : shēmas, 
tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 63. lpp. — ISBN 978-9934-520-41-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  M. Dzintares mācību līdzeklī aplūkotas ATF resintēzes: kreatīnkināzes reak-
cija, glikolīze un oksidatīvā fosforilēšana. Katrai resintēzei parādīti enerģijas avoti, jauda, ilgums, 
kā arī resintēzes norisi ierobežojošie faktori jeb noguruma pazīmes, ko katra no tām izraisa. Mā-
cību līdzeklis adresēts Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas studentiem, kuri apgūst studiju 
kursu „Sporta bioķīmija”, kā arī citiem interesentiem.

UDK	 61:796(072)+612.74(072)

Kopkataloga Id: 000950628
Hofmanis, Juris. Iekaisīgie un neiekaisīgie riska faktori iegūtas aortas vārstu-
ļa stenozes gadījumā : promocijas darbs medicīnas doktora zinātniskā grāda 
iegūšanai, specialitāte — internā medicīna / Juris Hofmanis ; darba zinātniskie 
vadītāji: Dr.med. Vitolds Mackēvičs, Dr.biol. Pēteris Tretjakovs ; Rīgas Stradiņa 
universitāte. — Rīga : [Rīgas Stradiņa universitāte], 2019. — 90 lp. : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 77.-82. lp. — Teksts latviešu valodā, 
anotācija arī angļu valodā.
UDK	 616.126.32(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949862
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949544
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949468
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950009
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950628
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Kopkataloga Id: 000950631
Hofmanis, Juris. Inflammatory and Non-inflammatory Risk Factors in Acquired 
Aortic Valve Stenosis : summary of the doctoral thesis for obtaining the degree 
of a doctor of medicine, speciality — internal medicine / Juris Hofmanis ; sci-
entific supervisors: Dr.med. Vitolds Mackēvičs, Dr.biol. Pēteris Tretjakovs ; offi-
cial reviewers: Dr.med. Oskars Kalējs, Dr.med. Ainārs Rudzītis, PhD Domenico Di 
Raimondo ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Riga : [Rīgas Stradiņa universitāte], 
2019. — 61 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 58.-
59. lpp.
UDK	 616.126.32(043)

Kopkataloga Id: 000950635
Hofmanis, Juris. Piekaisīgie un neiekaisīgie riska faktori iegūtas aortas vārstuļa 
stenozes gadījumā : promocijas darba kopsavilkums medicīnas doktora zināt-
niskā grāda iegūšanai, specialitāte — internā medicīna / Juris Hofmanis ; darba 
zinātniskie vadītāji: Dr.med. Vitolds Mackēvičs, Dr.biol. Pēteris Tretjakovs ; ofi-
ciālie recenzenti: Dr.med. Oskars Kalējs, Dr.med. Ainārs Rudzītis, PhD Domenico 
Di Raimondo ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 
2019. — 60 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 57.-
58. lpp.
UDK	 616.126.32(043)

Kopkataloga Id: 000949855
Ikdienas pārdomas : AA biedru pārdomu grāmata AA biedriem / Alcoholics 
Anonymous World Services. — Otrais izdevums latviešu valodā. — Rīga : Latvi-
jas Anonīmo Alkoholiķu sadraudzība, 2018. — 382, [1] lpp. ; 16 cm. — Alfabētis-
kais rādītājs: 377.-[383.] lpp. — Nosaukumā: AA=Anonīmie Alkoholiķi. — Teksts 
latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Daily Reflec-
tions. — ISBN 978-9934-8776-0-5 (iesiets).
UDK	 613.81(089.3)+178.2(089.3)

Kopkataloga Id: 000949348
Medicine Under the Modern Conditions of Integration Development of Eu-
ropean Countries (2019 : Ļubļina, Polija). International scientific conference 
„Medicine Under the Modern Conditions of Integration Development of Europe-
an Countries” : May 10-11, 2019, Lublin, Republic of Poland / Medical University of 
Lublin. — Riga ; Lublin, Republic of Poland : Baltija Publishing, 2019. — 314 lpp. : 
diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu bei-
gās. — Teksts angļu, ukraiņu, poļu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-571-95-4 
(brošēts).
UDK	 61(062)

Kopkataloga Id: 000949458
Prospects for the Development of Medicine in EU Countries and Ukraine 
(2018 : Vloclaveka, Polija). International scientific and practical conference 
„Prospects for the Development of Medicine in EU Countries and Ukraine” : 
December 21-22, 2018, Wloclawek, Republic of Poland / Cuiavian University in 
Wloclawek. — Riga ; Wloclawek, Republic of Poland : Baltija Publishing, 2018. — 
151 lpp. : diagrammas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts 
ukraiņu, angļu, krievu un poļu valodā. — ISBN 978-9934-571-69-5 (brošēts).
UDK	 61(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950631
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950635
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949855
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949348
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949458
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Kopkataloga Id: 000947311
Staņēviča, V. Metodiskās rekomendācijas bērnu reimatoloģijā / Dr.med. V. Staņē-
viča, M. Višņevska ; recenzēja Dr.med. Z. Dāvidsone ; RSU Pediatrijas katedra. — 
Rīga : Medikamentu informācijas centrs, 2019. — 63 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 58.-63. lpp. — ISBN 978-9934-8857-1-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Bērnu reimatoloģija ir medicīnas nozare, kas pēta autoimūnās muskuļu, ske-
leta un saistaudu sistēmas slimības bērniem, kas nereti attīstās vairāku nedēļu vai mēnešu laikā 
un raksturojas ar daudzpusīgu klīnisko ainu. Lai atvieglotu mācību procesu studentiem un rezi-
dentiem, tika izstrādātas metodiskās rekomendācijas, vadoties pēc pasaules vadošo organizāciju 
rekomendācijām un jaunākās zinātniskās literatūras bērnu reimatoloģijā.

UDK	 616.72-002.7-053.2(072)

Kopkataloga Id: 000950616
Valeiņa, Sandra. Heterogenicity of Congenital Cataract and Its Influence on 
Pseudophakic Eye Refraction Changes : summary of doctoral thesis for obtaining 
the degree of a doctor of medicine, speciality — ophthalmology / Sandra Valeina ; 
supervisor Dr.med. Guna Laganovska ; official reviewers: Dr.med. Arnis Eņģelis, 
Dr.med. David S.I. Taylor, Dr.med. Dominique Bremond-Gignac ; Rīgas Stradiņa 
universitāte. — Riga : [Rīgas Stradiņa universitāte], 2019. — 68 lpp. : diagram-
mas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 64.-67. lpp.
UDK	 617.741-004.1(043)

Kopkataloga Id: 000950621
Valeiņa, Sandra. Iedzimtas kataraktas heterogenitātes ietekme uz pseidofakis-
kas acs refrakcijas izmaiņām : promocijas darba kopsavilkums medicīnas dok-
tora zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte — oftalmoloģija / Sandra Valeiņa ; 
darba zinātniskā vadītāja Dr.med. Guna Laganovska ; oficiālie recenzenti: Dr.med. 
Arnis Eņģelis, Dr.med. David S.I. Taylor, Dr.med. Dominique Bremond-Gignac ; Rī-
gas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. — 64 lpp. : 
diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 60.-63. lpp.
UDK	 617.741-004.1(043)

Kopkataloga Id: 000950611
Valeiņa, Sandra. Iedzimtas kataraktas heterogenitātes ietekme uz pseidofakis-
kas acs refrakcijas izmaiņām : promocijas darbs medicīnas doktora zinātniskā 
grāda iegūšanai, specialitāte — oftalmoloģija / Sandra Valeiņa ; darba zinātniskā 
vadītāja Dr.med. Guna Laganovska ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : [Rīgas 
Stradiņa universitāte], 2019. — 110 lp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabu-
las ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 99.-106. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī 
angļu valodā.
UDK	 617.741-004.1(043)

Kopkataloga Id: 000950608
Voļska, Kristīne. Metil-GBB aizsargājošo efektu un darbības mehānismu izpēte 
diabēta un tā komplikāciju eksperimentālajos modeļos : promocijas darba kop-
savilkums farmācijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte — farma-
ceitiskā farmakoloģija / Kristīne Voļska ; darba zinātniskā vadītāja Dr.pharm. 
Maija Dambrova ; oficiālie recenzenti: Dr.biol. Andrejs Šķesters, Dr.habil.biol. 
Ruta Muceniece, PhD Aistė Jekabsone ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : [Rī-
gas Stradiņa universitāte], 2019. — 59 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 55.-59. lpp.
UDK	 616.379-008.64-06(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000947311
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950616
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950621
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950611
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950608
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Kopkataloga Id: 000949155
Voļska, Kristīne. Protective Effects and Mechanisms of Action of Methyl-GBB in 
the Preclinical Models of Diabetes and Its Complications : doctoral thesis for ob-
taining the degree of doctor of pharmacy, speciality — pharmaceutical pharma-
cology / Kristīne Voļska ; scientific supervisor Dr.pharm. Maija Dambrova ; Rīgas 
Stradiņa universitāte. — Riga : [Rīgas Stradiņa universitāte], 2019. — 104 lp. : dia-
grammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 93.-104. lp. — Teksts angļu 
valodā, anotācija arī latviešu valodā.
UDK	 616.379-008.64-06(043)

Kopkataloga Id: 000950604
Voļska, Kristīne. Protective Effects and Mechanisms of Action of Methyl-GBB in 
the Preclinical Models of Diabetes and Its Complications : summary of the doctor-
al thesis for obtaining the degree of a doctor of pharmacy, speciality — pharma-
ceutical pharmacology / Kristīne Voļska ; scientific supervisor Dr.pharm. Maija 
Dambrova ; official reviewers: Dr.biol. Andrejs Šķesters, Dr.habil.biol. Ruta Muce-
niece, PhD Aistė Jekabsone ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Riga : [Rīgas Stradiņa 
universitāte], 2019. — 60 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija: 56.-60. lpp.
UDK	 616.379-008.64-06(043)

62  Inženierija. Tehnoloģija vispār

Kopkataloga Id: 000949217
General and Complex Problems of Technical Sciences: Experience of EU Coun-
tries and Implementation in the Practice of Ukraine : collective monograph / 
Szkoła Główna Politechniczna z siedzibą w Nowym Sączu. — Riga ; Nowy Sącz, 
Poland : Baltija Publishing, 2019. — iv, 377 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, 
tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts 
ukraiņu, angļu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-571-88-6 (brošēts).
UDK	 62(082)+66/69(082)

Kopkataloga Id: 000949320
Prospects for the Development of Technical Sciences in EU Countries and 
Ukraine (2018 : Vloclaveka, Polija). International scientific and practical con-
ference „Prospects for the Development of Technical Sciences in EU Countries 
and Ukraine” : December 21-22, 2018, Wloclawek, Republic of Poland / Cuiavian 
University in Wloclawek. — Riga ; Wloclawek, Republic of Poland : Baltija Pub-
lishing, 2018. — 187 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts ukraiņu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-
571-71-8 (brošēts).
UDK	 62(062)+681.5(062)+004(062)

629  Transportlīdzekļu inženierija

Kopkataloga Id: 000950678
Goreļikovs, Dmitrijs. Bezpilota aviācijas kompleksa kartogrāfiskās informācijas 
datu ieguves sistēmas izstrāde drošai kuģu navigācijai : promocijas darba kopsa-
vilkums / Dmitrijs Goreļikovs ; zinātniskā vadītāja Dr.sc.ing. Margarita Urbaha ; 
oficiālie recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Andrejs Šaņavskis, Dr.sc.ing. Eduardas La-
sauskas, Dr.habil.sc.ing. Martiņš Kleinhofs ; Rīgas Tehniskā universitāte. Mašīnzi-
nību, transporta un aeronautikas fakultāte. Aeronautikas institūts. — Rīga : RTU 
Izdevniecība, 2019. — 62 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru: uz 
4. vāka. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934223242. — 
Bibliogrāfija: 61.-62. lpp. — ISBN 978-9934-22-323-5 (brošēts).
UDK	 629.735-519:528.7/.8(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949155
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950604
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949217
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949320
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950678
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Kopkataloga Id: 000950663
Goreļikovs, Dmitrijs. Bezpilota aviācijas kompleksa kartogrāfiskās informācijas 
datu ieguves sistēmas izstrāde drošai kuģu navigācijai : promocijas darbs / Dmit-
rijs Goreļikovs ; zinātniskā vadītāja Dr.sc.ing. Margarita Urbaha ; oficiālie recen-
zenti: Dr.habil.sc.ing. Andrejs Šaņavskis, Dr.sc.ing. Eduardas Lasauskas, Dr.habil.
sc.ing. Martiņš Kleinhofs ; Rīgas Tehniskā universitāte. Mašīnzinību, transporta 
un aeronautikas fakultāte. Aeronautikas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 
2019. — 183 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — 
Bibliogrāfija: 116.-120. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK	 629.735-519:528.7/.8(043)

Kopkataloga Id: 000950670
Goreļikovs, Dmitrijs. Development of Cartographic Information Collection 
System with Remotely Piloted Aerial Vehicles Complex for Safe Maritime Ves-
sels’ Navigation : summary of the doctoral thesis / Dmitrijs Goreļikovs ; scien-
tific supervisor Dr.sc.ing. Margarita Urbaha ; official reviewers: Dr.habil.sc.ing. 
Andrey Shanyavskiy, Dr.sc.ing. Eduardas Lasauskas, Dr.habil.sc.ing. Martiņš Klein-
hofs ; Riga Technical University. Faculty of Mechanical Engineering, Transport 
and Aeronautics. Institute of Aeronautics. — Riga : RTU Press, 2019. — 64 lpp. : 
ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — Resursā uzrādīts 
arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934223266. — Bibliogrāfija: 63.-64. lpp. — 
ISBN 978-9934-22-325-9 (brošēts).
UDK	 629.735-519:528.7/.8(043)

658  Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība.  
Tirdzniecības organizācija

Kopkataloga Id: 000949415
Modern Trends in the Development of Business Social Responsibility (3 : 
2019 : Lisabona, Portugāle). III International Scientific Conference „The Mod-
ern Trends in the Development of Business Social Responsibility” : proceedings 
of the conference : June 28th, 2019, Lisbon, Portugal / Nova University. Nova 
School of Business and Economics. — Riga ; Lisbon, Portugal : Baltija Publishing, 
2019. — vi, 156 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās. — Teksts ukraiņu, angļu, portugāļu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-
588-00-6 (brošēts).
UDK	 658.8:36(062)+005.35(062)

67  Dažādas nozares, amatniecība un amati

Kopkataloga Id: 000948438
Berķis, Aivars. Saplāksnis : no sarkofāga līdz tankkuģim / Aivars Berķis, Andris 
Ziemelis ; mākslinieks Gunārs Vīķelis ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. — 
Rīga : Jumava, [2019]. — 375, [1] lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, portreti, 
tabulas ; 25 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 
978-9934-20-315-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Abi autori ar lielu enerģiju pētījuši informāciju par saplāksni. Viņi uzzināja 
par saplākšņa 2000 dažādiem izmantošanas veidiem, par tā 4700 gadus seno sākotni, par Her-
berta Cukura un Kārļa Irbīša būvētajām lidmašīnām un par aviācijas saplāksni, kas bijis audekla 
biezumā. Autori teic, ka Latvija ir saplākšņu ražošanas lielvalsts, jo ir otrajā vietā pasaulē pēc 
saražotā saplākšņu daudzuma uz vienu iedzīvotāju. Grāmata izveidojās kaut kas radniecīgs sa-
plākšņu enciklopēdijai, kuras satura rādītājā katrs sameklēs sev nepieciešamo. Turklāt grāma-
tā ir uzrādītas gandrīz 800 atsauces, kas ļauj dažādos resursos par katru jautājumu uzzināt vēl 
daudz ko vairāk.

UDK	 674-419.3(474.3)(091)+674.093.26(474.3)(091)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950663
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950670
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949415
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000948438
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69  Celtnieka (būvēšanas) arods. Būvmateriāli.  
Būvdarbu veikšanas tehnoloģija un process

Kopkataloga Id: 000949604
Innovative Materials, Structures and Technologies (4 : 2019 : Rīga, Latvi-
ja). 4th International Conference „Innovative Materials, Structures and Tech-
nologies” IMST 2019 : Riga, Latvia, 25-27 September 2019 : book of abstracts / 
editor-in-chief Dr.sc.ing. Diana Bajare ; Riga Tehnical University. Faculty of Civil 
Engineering. — Riga : RTU Press, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (137 lp., PDF) : 
ilustrācijas ; 5,77 MB. — Bibliogrāfija atsevišķu rakstu beigās. — ISBN 978-9934-
22-357-0 (PDF).
UDK	 69(062)+624(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949604
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7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

75  Glezniecība

Kopkataloga Id: 000949181
Gerbers, Hanss Joahims. Edgars Vinters. Gaisma, krāsas, noskaņas = Licht, Far-
ben, Stimmungen / Hanss Joahims Gerbers, Ojārs Spārītis ; no vācu valodas latvie-
šu valodā un no latviešu valodas vācu valodā tulkojusi Inguna Kvēpa ; Aigara Tru-
hina grāmatas un vāka dizains ; redaktore Sarmīte Lomovceva. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2019]. — 239 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — Atmiņu autori 
arī: Džemma Skulme, Jānis Judins. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts 
paralēli latviešu un vācu valodā. — ISBN 978-9934-0-8452-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata tapusi kā veltījums gleznotāja Edgara Vintera simtgadei. Autoru 
iecere nebija fiksēt jau agrāk izgaismotus notikumus vai nodoties apcerei par laikmetu, kurā 
mākslinieks dzīvoja. Pēc mākslinieka nāves viņa tukšais namiņš slēpa vēl daudz necerētu un ne-
gaidītu pārsteigumu — agrāk neredzētas gleznas, akvareļus un monotipijas. No E. Vintera glez-
nām plūst gadalaiku mūžam mainīgās krāsas, uzmirdz dārzā ziedošo vizbuļu baltums, sejā iesitas 
sāļais un mitrais jūras gaiss un no zaļi glazētām krūzēm noraugās visa spektra magoņu, dāliju, 
ceriņu un margrietiņu ziedi. Viņš bija īsts dabas cilvēks, viņš arī neko nepārspīlēja un neizskais-
tināja. Ievērojamu grāmatas daļu veido gleznu reprodukciju albums „Edgara Vintera 100 gleznas”.

UDK	 75.071.1(474.3)(084)

793.3  Kustību māksla. Deja

Kopkataloga Id: 000948648
Alpa, Maruta. Jaunrades dejas : [metodiskais materiāls deju kolektīvu vadītā-
jiem] / sastādītāja Maruta Alpa ; redaktore Elita Priedīte. — [Rīga] : Latvijas Na-
cionālais kultūras centrs, 2019.

XVI [16]. — 398 lpp. : ilustrācijas, notis ; 21 cm + pielikums (2 CD, 1 DVD). — 
Pielikumi: skaņu CD un DVD ar deju kustību demonstrējumiem. — ISBN 978-
9934-528-33-0 (spirāliesējums).

A n o t ā c i j a :  Varētu likties, ka pēc 2018. gada Dziesmu un Deju svētkiem horeogrāfi gribē-
tu mazliet atpūsties vai atslābt, taču oriģinālo deju daudzums liecina par pretējo. Autori strādā-
juši daudz, un ir parādījušies jauni horeogrāfi ar patiesi interesantām dejām. Jauno autoru dejās 
veidojas neliela atkāpe no etnogrāfijas, horeogrāfijās parādās mūsdienu un laikmetīgās dejas 
elementi. Blakus zināmajiem horeogrāfiem droši un pārliecinoši sevi piesaka jaunie — Dagmāre 
Bārbale, Rūta Lauce, Baiba Miķelsone, Dāvis Ērglis un citi.

UDK	 793.31(474.3)+78.085.7(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949181
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000948648
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8  VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

Kopkataloga Id: 000949355
Advanced Trends of the Modern Development of Philology in European Coun-
tries : collective monograph / head of editorial board: Ioan-Mircea Fărcaş ; North 
University Centre of Baia Mare. Faculty of Letters. — Riga ; Baia Mare, Romania : 
Baltija Publishing, 2019. — iv, 233 lpp. : shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija 
rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts angļu, ukraiņu, rumāņu un krie-
vu valodā. — ISBN 978-9934-571-87-9 (brošēts).
UDK	 80(082)

Kopkataloga Id: 000949409
Philology in EU Countries and Ukraine at the Modern Stage (2018 : Baja 
Mare, Rumānija). International scientific and practical conference „Philology in 
EU Countries and Ukraine at the Modern Stage” : conference proceedings : De-
cember 21-22, 2018, Baia Mare, Romania / North University Centre of Baia Mare. 
Faculty of Letters. — Riga ; Baia Mare, Romania : Baltija Publishing, 2018. — 
215 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts ukraiņu, krievu un angļu 
valodā. — ISBN 978-9934-571-72-5 (brošēts).
UDK	 80(4)(062)+80(477)(062)

81  Valodniecība un valodas

Kopkataloga Id: 000949988
Boge, Iveta. Profesionālās saziņas pamati angļu valodā = Basics of Professional 
Communication in English : mācību līdzeklis LSPA profesionālā bakalaura studiju 
programmas „Sporta zinātne” studentiem / Iveta Boge, Anastasija Ropa, Ieva Ru-
dzinska ; recenzenti: Uldis Švinks, Natālija Abrola. — Rīga : Latvijas Sporta peda-
goģijas akadēmija, 2019. — 76 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 74. lpp. — 
Teksts angļu valodā, anotācija latviešu valodā, titullapas noformējums latviešu 
un angļu valodā. — ISBN 978-9934-520-40-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Mācību līdzeklis paredzēts LSPA sporta zinātnes programmas studentiem, 
kuri apgūst izvēles kursu. Izdevumā apkopoti materiāli par tēmām: sporta studijas augstskolās, 
treniņš, slaveni sportisti, sporta vēsture, Olimpiskās spēles, Paralimpiskās spēles. Krājuma sešās 
nodaļās apkopoti un pielāgoti dažāda līmeņa teksti un 50 vingrinājumi, kas ļauj pārbaudīt tekstu 
izpratni, kā arī apgūt sportam raksturīgo vārdu krājumu, kas noder, sazinoties sporta jomā angļu 
valodā.

UDK	 811.111’243(075.8)

Kopkataloga Id: 000949747
Čestermens, Endrū. Tulkošanas mēmi : ideju izplatīšanās tulkošanas teorijā / 
Endrū Čestermens ; zinātniskie konsultanti Gunta Ločmele un Andrejs Veis-
bergs ; redaktori: Ieva Tazāne, Dens Dimiņš ; rādītāja sastādītājs Rūdolfs Balo-
dis ; dizains: Baiba Lazdiņa ; tulkojums no angļu valodas: Estere Ekmane, Ieva 
Gruzniņa, Monta Plaude, Inga Jogure, Zane Zauberga, Karīna Adamaite, Līga Fe-
deriči, Zane Skuja, Paula Vītoliņa, Linda Legzdiņa, Daiga Vīndedze, Ivars Priede, 
Jānis Skeranskis, Olafs Grigulis, Edgars Purviņš, Viesturs Lācis, Sintija Šauriņa, 
Inga Cirvele, Ilze Vēbere, Ildze Jurkāne, Ieva Tazāne, Dens Dimiņš. — Papildinā-
tais izdevums. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2019. — 276, [1] lpp. ; 24 cm. — 
Bibliogrāfija: 218.-[237.] lpp. un autoru rādītājs: 238.-[242.] lpp., jēdzienu rādītājs: 
243.-271. lpp. — Oriģinālnosaukums: Memes of Translation. — ISBN 978-9934-
18-460-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  E. Čestermens grāmatā aplūko tulkošanas mēmu attīstību, tulkošanas stratē-
ģijas, tulkošanu kā teoriju, tulkošanas kompetences veidošanos un tulkošanas ētiku. Darbs sākas 
ar teoriju un beidzas ar praktisko daļu. Pirmās trīs grāmatas nodaļas pēta, kā rodas tulkošanas 
normas, bet nākamajās trijās tiek apspriesta to dažādā ietekme uz tulkošanas praksi. Pēdējā no-
daļā uzmanība pievērsta ētikas principiem, uz kuriem balstītas jau minētās tulkošanas normas.

UDK	 81’25

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949355
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949409
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949988
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949747
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Kopkataloga Id: 000948945
Кляйн, Ирина. Хочу говорить по-русски : учебный комплекс для учащих-
ся-билингвов русских школ за рубежом : 3 класс : рабочая тетрадь / Ирина 
Кляйн, Екатерина Никитенко, Ольга Феккер, Юлия Эггер ; под редакци-
ей доктора педагогических наук А.Л. Бердичевского. — Рига : Retorika A, 
[2018]. — 107 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 26 cm. — Apmācību kompleksā ietilpst 
mācību grāmata ar audio CD un darba burtnīca. — ISBN 978-9934-568-25-1 (bro-
šēts).
UDK	 811.161.1(076)+811.161.1(076)

Kopkataloga Id: 000948940
Кляйн, Ирина. Хочу говорить по-русски : учебный комплекс для учащих-
ся-билингвов русских школ за рубежом : 3 класс : учебник / Ирина Кляйн, 
Екатерина Никитенко, Ольга Феккер, Юлия Эггер ; под редакцией доктора 
педагогических наук А.Л. Бердичевского. — Рига : Retorika A, [2018]. — 
256 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 26 cm + 1 CD. — Apmācību kompleksā ietilpst 
mācību grāmata ar CD un darba burtnīca. — ISBN 978-9934-568-24-4 (brošēts).
UDK	 811.161.1(075.2)+811.161.1(086.76)

Kopkataloga Id: 000948933
Лисик, Л. Т. Волшебная школа Совёнка: русский язык от А до Я = Lillugglans 
trollskola: ryska som modersmål från A till Ö = Den lille ugglas trylleskole: russisk 
som morsmål fra A-Ø / Л.Т. Лисик, Е.А. Хамраева ; обложка и дизайн: Р. Кля-
виньш ; иллюстрации: А. Панченко. — [Rīga] : Retorika A, [2019]. — 176 lpp. : 
ilustrācijas ; 30 cm + 1 CD. — Teksts krievu, zviedru un norvēģu valodā. — ISBN 
978-9934-568-26-8 (brošēts).
UDK	 811.161.1’243(075.2)+811.161.1’243(086.7)

811.174  Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 000946766
Bumbiere, Daina. Kā tu skani, zilbīte? / Daina Bumbiere ; zīmējumi: Rudīte Kra-
vale. — Rīga : RaKa, [2019]. — 8 lpp., 60 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm + 
pielikums (32 atsevišķas lp.). — Bibliogrāfija: 5. lpp. — ISBN 978-9984-46-399-5 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā apkopoti metodiskie materiāli, kas palīdz bērniem atšķirt situāci-
jas, kad jālieto īsais vai garais patskanis. Tā ir liela problēma mūsdienu vidē, kur vienlaicīgi tiek 
izmantotas dažādas valodas ar dažādām skaņu izrunas tradīcijām. Autores piedāvātās metodes 
balstās uz vārda dalīšanu zilbēs. Vienlaikus, kā to prasa jaunie mācību priekšmetu standarti, au-
tore tos veidojusi tā, lai attīstītu pašvadītas mācīšanās prasmes, kritiskās domāšanas un prob-
lēmrisināšanas prasmes, jaunradi un uzņēmējspēju, prasmes sadarboties, līdzdarboties.

UDK	 811.174’342.7(076)

821  Daiļliteratūra

821.111  Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 000950883
Montefjore, Santa. Slepenās stundas : romāns / Santa Montefjore ; no angļu va-
lodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Vel-
de. — Rīga : Kontinents, [2019]. — 494 lpp. ; 21 cm. — (Pasaules bestsellers). — 
Oriģinālnosaukums: The Secret Hours. — ISBN 978-9984-35-959-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Romāns „Slepenās stundas” ir aizkustinošs stāsts par mīlestību, cilvēciska-
jām šaubām, attiecību samezglojumiem un visdziļākajām ilgām, kuras pazīstamas katram no 
mums. Šo grāmatu lasītājs izgaršos lappusi pa lappusei, un to būs neiespējami aizmirst.

UDK	 821.111-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000948945
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000948940
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000948933
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000946766
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950883
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821.161.1  Krievu literatūra

Kopkataloga Id: 000950555
Abdullajevs, Čingizs. Diletanta sapnis / Čingizs Abdullajevs ; no krievu valodas 
tulkojusi Maija Medne ; redaktore Irisa Sakse ; vāka noformējums: Normunds 
Tiltiņš. — [Rīga] : Literārā brālība, [2019]. — 278, [2] lpp. ; 21 cm. — (Krimināl-
noslēpumu meistars). — Oriģinālnosaukums: Мечта дилетантов. — ISBN 978-
9984-880-37-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Maskavas viesnīcā „Marriott Aurora” prestižas bankas viceprezidents zvēris-
ki nogalina savu darbinieku. Pirmajā brīdī slepkavība šķiet absolūti nemotivēta, turklāt apsūdzē-
tais atsakās sniegt liecību. Eksperts un analītiķis Drongo tomēr noskaidro, ka slepkavības motīvs 
ir greizsirdība. Baņķieris turējis savu sievu aizdomās par neuzticību. Taču līdz galam izstrādāt šo 
versiju nav lemts — baņķiera sieva tiek nožņaugta savā mašīnā. Kad kāpnēs no piektā stāva tiek 
nogrūsts svarīgs liecinieks, Drongo saprot, ka slepkava iet viņam pa pēdām un ir gatavs uz visu.

UDK	 821.161.1-312.4

Kopkataloga Id: 000949915
Kosteņecka, Marina. Mans XX gadsimts : saruna ar Georgu Stražnovu (dialogs 
skaipā) / Marina Kosteņecka ; tulkojums latviešu valodā: Maija Stūrniece ; literā-
rā redaktore Daina Vilemsone ; dizains: Anna Aizsilniece ; [priekšvārds]: Dainis 
Īvāns. — Rīga : Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība, 2019. — 283, 
[4] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — Grāmatas vāka noformējumā 
izmantota Marinas Kosteņeckas glezna „Pašportrets” (1978). — Teksts latviešu 
valodā, tulkots no krievu valodas. — Oriģinālnosaukums: Мой ХХ век. — ISBN 
978-9934-8614-4-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  M. Kosteņeckas grāmata sarakstīta kopā ar žurnālistu Georgu Stražnovu ne-
parastā žanrā — kā divu laikabiedru saruna „Skaipā” par Latvijas vēstures svarīgiem pagriezienu 
punktiem caur personiskās dzīves pieredzes prizmu. Tā dod iespēju ikvienam interesentam lasīt 
aizgājušā gadsimta liecinieku dokumentētās atmiņas. M. Kosteņeckas atmiņu krājums ir unikāla 
un personīga liecība par neseno Latvijas vēsturi.

UDK	 821.161.1(474.3)(047.53)+821.161.1(474.3)(092)+94(474.3)”19”

Kopkataloga Id: 000949917
Kosteņecka, Marina. Vēstules no XX gadsimta / Marina Kosteņecka ; krievu vēs-
tuļu tekstu tulkojums latviešu valodā: Marina Kosteņecka ; tulkojums latviešu 
valodā: Jana Taperte ; dizains: Anna Aizsilniece ; literārā redaktore Daina Vilem-
sone ; [priekšvārds]: Knuts Skujenieks. — Rīga : Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Atbalsta biedrība, 2019. — 207 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — 
Teksts latviešu valodā, tulkots no krievu valodas. — Oriģinālnosaukums: Письма 
из XX века. — ISBN 978-9934-8614-6-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā „Vēstules no XX gadsimta” autore dalās ar unikālām un ļoti per-
soniskām vēstures liecībām — no lasītājiem saņemtajām vēstulēm, kurām pievienojusi savu 
stāstījumu par situācijām, kurās vēstules rakstītas. Grāmata ir turpinājums grāmatai „Mans XX 
gadsimts”. Grāmatā autores dokumentētās atmiņas atklāj unikālu latviešu un krievu tautas dvē-
seli un gara spēku. Tās ļauj uzzināt, vērtēt un diskutēt par pagājušā gadsimta otrās puses notiku-
miem, par Latvijas neatkarības cīņu un radošo personību lomu tajā.

UDK	 821.161.1(474.3)(092)+821.161.1(474.3)(044)

Kopkataloga Id: 000949203
Корниенко, Елена. Родник : стихи / Елена Корниенко ; иллюстрации ав-
тора. — Рига : [Elena Kornienko], 2019. — 61 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 
978-9934-19-947-9 (brošēts).
UDK	 821.161.1-1(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950555
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949915
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949917
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949203


Latvijas jaunākās grāmatas 2019 Nr. 19, 1.–15. oktobris

26

Kopkataloga Id: 000949913
Костенецкая, Марина. Мой XX век : разговор с Георгом Стражновым (ди-
алог в Скайпе) / Марина Костенецкая ; литературный редактор Людмила 
Мадисон ; дизайн: Анна Айзсилниеце ; [предисловие]: Дайнис Иванс. — 
Рига : Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība, 2019. — 313, [4] lpp. : 
faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — Grāmatas vāka noformējumā izmantota 
Marinas Kosteņeckas glezna „Pašportrets” (1978). — ISBN 978-9934-8614-5-1 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  M. Kosteņeckas grāmata sarakstīta kopā ar žurnālistu Georgu Stražnovu ne-
parastā žanrā — kā divu laikabiedru saruna „Skaipā” par Latvijas vēstures svarīgiem pagriezienu 
punktiem caur personiskās dzīves pieredzes prizmu. Tā dod iespēju ikvienam interesentam lasīt 
aizgājušā gadsimta liecinieku dokumentētās atmiņas. M. Kosteņeckas atmiņu krājums ir unikāla 
un personīga liecība par neseno Latvijas vēsturi.

UDK	 821.161.1(474.3)(047.53)+821.161.1(474.3)(092)+94(474.3)”19”

Kopkataloga Id: 000949908
Костенецкая, Марина. Письма из XX века / Марина Костенецкая ; перевод 
писем на русский язык: Марина Костенецкая ; дизайн: Анна Айзсилниеце ; 
литературный редактор Людмила Мадисон ; [предисловие]: Кнут Скуени-
екс. — Рига : Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība, 2019. — 207 lpp. : 
faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — Teksts krievu valodā, dažas vēstules 
tulkotas no latviešu valodas. — ISBN 978-9934-8614-7-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā „Vēstules no XX gadsimta” autore dalās ar unikālām un ļoti per-
soniskām vēstures liecībām — no lasītājiem saņemtajām vēstulēm, kurām pievienojusi savu 
stāstījumu par situācijām, kurās vēstules rakstītas. Grāmata ir turpinājums grāmatai „Mans XX 
gadsimts”. Grāmatā autores dokumentētās atmiņas atklāj unikālu latviešu un krievu tautas dvē-
seli un gara spēku. Tās ļauj uzzināt, vērtēt un diskutēt par pagājušā gadsimta otrās puses notiku-
miem, par Latvijas neatkarības cīņu un radošo personību lomu tajā.

UDK	 821.161.1(474.3)(092)+821.161.1(474.3)(044)

821.174  Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 000949850
Adamsons, Jānis. Uz tumša fona esmu gaišs : dzeja / Jānis Adamsons ; redaktors 
Kristaps Vecgrāvis ; vāka dizains: Sergejs Moreino. — [Kubuli, Balvu novads] : 
Literatūras kombains, [2019]. — 67, [4] lpp. ; 14 cm. — (Pierobeža). — Ziņas par 
autoru: [70.] lpp. — ISBN 978-9934-8865-0-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šis ir dzejnieka J. Adamsona debijas dzejas krājums. Krājuma lappusēs dze-
joļi kārtoti trijās nodaļās, aptverot dzejnieka daiļradi sākot no 1983. gada un lasītājiem atklājot 
neierastu, vēstījumā rāmu, savukārt intimitātē — kailu un valodā savpatu poēziju.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000949846
Koscinkevičs, Ilvars. DurVis : dzejpārdomas / Ilvars Koscinkevičs ; mākslinieks 
Agris Sārs ; redaktore Annija Senakola. — [Rīga] : [Ilvars Koscinkevičs], 2019. — 
95 lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-19-822-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ilvars Koscinkevičs ir ar 15 gadu pieredzi žurnālistikā, strādājot tādos me-
dijos kā „Diena”, „Sporta Avīze”, komentējot spēles „All Media Baltics” un LTV. Autors līdz šim ar 
publikācijām piedalījies vairāku sporta grāmatu izdošanā, taču dzejas žanrā viņam šis ir pirmais 
izdevums. Grāmatā paustas 162 dzejpārdomas par sabiedrībā aktuāliem procesiem, paša redzēto 
un izjusto.

UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949913
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949908
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949850
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949846
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Kopkataloga Id: 000949924
Līduma, Ilze. „Dodos es tai pasaulē citā” : Jāņa Jaunsudrabiņa biedrības un mu-
zeja „Riekstiņi” veltījums Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolai / grāmatu sa-
kārtoja, noformēja un priekšvārdu sarakstīja Ilze Līduma. — Nereta : Jāņa Jau-
nsudrabiņa muzejs „Riekstiņi”, 2019. — 78, [1] lpp., 8 nenumurētas lp. ielīmes : 
ilustrācijas, portrets ; 22 cm. — ISBN 978-9934-8712-1-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja „Riekstiņi” vadītāja Ilze Līduma sagatavojusi Ne-
retas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolēnu literāro darbu un zīmējumu krājumu, kurā ievieto-
ti darbi, kas pēdējo 10 gadu laikā ir piedalījušies dažādos Latvijas mēroga konkursos. Izdevums ir 
kā atskats uz jau paveikto, apliecinājums Neretas skolai, kurai jau 10 gadus ir Jāņa Jaunsudrabiņa 
vārds, pedagogu un audzēkņu darba augstajam līmenim, ir kā izaicinājums noturēt to, darboties 
godprātīgi un gudri, mīlēt un saglabāt savu Neretu — Sēliju — Latviju.

UDK	 821.174-9(082)

Kopkataloga Id: 000949919
Ločmelis, Jānis. Nolemtība / Jānis Ločmelis ; māksliniece Vita Lukstiņa ; karika-
tūrists Arhats. — Rīga : Raudava, [2019]. — 139 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — ISBN 
978-9984-9816-8-0 (iesiets).
UDK	 821.174-1+821.174-17+821.174-3

Kopkataloga Id: 000949798
Nemiera, Linda. Kaķis otrpus ceļam : romāns / Linda Nemiera ; Arņa Kilbloka 
vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. — 285, 
[1] lpp. ; 21 cm. — Romānā turpinās grāmatās „Kaķa lāsts”, „Kaķis maisā” un „Kaķa 
koncerts” aizsāktie Leonīdas Fēliksas dēkainie piedzīvojumi. — ISBN 978-9934-
0-8286-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Leonīdu Fēliksu gaida karsta vasara. Viņa vislabprātāk to pavadītu jūras kras-
tā, tomēr darbi negaida. Leo priekšniece, ragana Viktorija dodas atvaļinājumā un uztic Leonīdai 
vadīt reklāmas aģentūru. Tikmēr Tukuma pusē risinās baisi notikumi — ezera krastā pazuduši 
trīs jaunieši. Aizdomās par noziegumu tiek turēts vilkaču bars, un barvedis Rego lūdz Leonīdas 
palīdzību. Leo nāksies noskaidrot — ko tad īsti spēj paveikt sieviete-kaķis ar deviņām dzīvībām?

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 000949808
Priede, Dace. Kur sarkanas ogas auga : romāns / Dace Priede ; Artūra Bērzi-
ņa vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. — 
331, [5] lpp. : faksimili, ilustrācija, plāns ; 22 cm. — Bibliogrāfija piezīmēs: 324.-
[332.] lpp. un [333.] lpp. — ISBN 978-9934-0-8425-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Romāns vēsta par 17. gadsimta Alsungas novada pārvaldnieku, vācu tautības 
muižnieku Ulrihu fon Šverinu, kura valdīšanas laikā novads ieguva to savdabību, kas to izceļ vēl 
mūsdienās. Rūpīgi izpētītu vēsturisko faktu materiālu autore ietērpusi dzīvā un aizraujošā stāstā 
par tālaika cilvēkiem — apņēmīgo Ulrihu, viņa mīļoto Barbaru, kādu noslēpumainu priesteri un, 
protams, viņiem — suitu novada iedzīvotājiem.

UDK	 821.174-311.6

Kopkataloga Id: 000945799
Satversme skolēnu acīm : vērojumi par pamattiesībām un sapņojumi par Sat-
versmes nākamajiem 100 gadiem / dizains: Agate Lielpētere. — Rīga : Satvers-
mes tiesa, [2019]. — 64 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — ISBN 978-9934-
8756-6-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Satversmes tiesa skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursu rīkoja par godu 
Latvijas Republikas Satversmes pieņemšanas 97. gadadienai. Šajā katalogā ir publicēti 12 aizrau-
joši domraksti un 46 koši zīmējumi.

UDK	 821.174-9

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949924
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949919
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949798
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949808
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000945799
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Kopkataloga Id: 000950002
Siliņš, Ziedonis. Latviešu leģionāra piezīmes / Ziedonis Siliņš ; manuskripta 
sagatavošana izdošanai, pēcvārds: Inge Davidjants ; vāka dizains: Jaana David-
jants ; [priekšvārds]: Jānis Tomaševskis. — Rīga : Kontinents, [2019]. — 251 lpp. : 
faksimils, ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9984-35-955-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā Z. Siliņš ar jauna cilvēka acīm, no sirds, dalās ar piedzīvoto, kad 
pret savu gribu, prom no saviem mīļajiem, bija spiests pavadīt gan leģionā, gan lēģerī, ka arī 
NKVD celtniecības bataljonos. Desmiti un simti šādu atmiņu palīdz veidot laikmeta zīmējumu. 
Mūsdienu lasītājam, tādam, kurš godīgi vēlas saprast, kas īsti notika pretrunīgajā 20. gadsimtā, 
šis vēstījums atklās veselu pasauli, kas nav ideoloģijas un politikas angažēta. Šīs atmiņas varētu 
nodēvēt par „ierakumu patiesību” no laikmeta, kurš samala pelnos desmitiem miljonu dzīvju.

UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 000950307
Svīre, Māra. Limuzīns Jāņu nakts krāsā : ne visai nopietns stāsts par nopietniem 
notikumiem Mirtas Lejasblusas un dažu citu dzīvē / Māra Svīre ; Natālijas Kuga-
jevskas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 119 lpp. ; 21 cm. — ISBN 
978-9934-0-8431-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Laime esot akla. Patiešām, vai redzīga piestātos Mirtai Lejasblusai, vecai tan-
tei, loterijā piešķirot limuzīnu, viņai pilnīgi nevajadzīgu? Bet saka arī — katrs savas laimes kalējs. 
Tādi ir īstie un neīstie radi Tūteri un Sprēsliņi, viņi kaļ, kamēr dzelzs karsta, jo kas gan spēj pre-
toties kārdinājumam dabūt auto pilnīgi par velti? Un tad sākas… labi zināmais dancis. Pavisam 
nopietns dalībniekiem, ne visai nopietns, no malas raugoties. Varbūt laime nemaz nav akla, bet 
redz, kāpēc vienus aplaimot un citiem likt pastāvēt pie ratiem?

UDK	 821.174-34

Kopkataloga Id: 000949192
Talce, Baiba. Tālās tikšanās : dzeja 2012.-2017. / Baiba Talce ; vāka dizains: Mā-
ris Krūmiņš ; priekšvārds: Anita Rožkalne. — [Tukuma novads] : [Baiba Talce], 
[2018]. — 94 lpp. ; 14 cm. — ISBN 978-9934-19-669-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kopš 1979. gada Baiba Reinberga ir publicējusi dzeju un dzejprozu, paraksto-
ties ar dzimto uzvārdu Talce. Autores dzeja iekļaujas latviešu lirikas apcerīgajā strāvā, tai rakstu-
rīgs augsts ētiskais uzstādījums, spilgta dabas tēlainība un negaidītas tēlu interpretācijas.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000950536
Valters, Lauris. Visumā Veidoti Vārdi / Lauris Valters ; ilustrācijas: Evija Ber-
ga. — Rīga : [Lauris Valters], 2019. — 242, [11] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 16 cm. — 
ISBN 978-9934-19-953-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mūziķis Lauris Valters ar savas pirmās dzejas grāmatas izdošanu, piesaka 
sevi arī kā jaunās paaudzes dzejnieku. Dzejoļu krājumā autors ietvēris dzejoļus, kas veltīti attie-
cībām, vērtībām, palīdzot izprast svarīgāko, novērtēt mums doto, atstājot vietu arī mīlestībai pret 
Latviju un tās dabu, veidojot vienotu kopumu — skaistai dzīves telpai un cilvēka laimei.

UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950002
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950307
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949192
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000950536
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9  ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

908  Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Kopkataloga Id: 000949936
Andersone, Gita. Latvijas 1. klases skolēna pase / Gita Andersone ; Viestura 
Klimpiņa foto ; dizaina autore Laura Akmane ; redaktore Indra Putre ; kartogrāfe 
Rita Saurova. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 32 lpp. : ilustrācijas, kartes, por-
treti ; 14 cm. — ISBN 9789934012372 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Pasē 1. klases skolēnam saprotamā valodā sniegta svarīga informācija par 
Latviju, tās vēsturi, simboliem, kultūru un tradīcijām. Pirmklasnieks pats varēs ierakstīt ziņas par 
sevi, pirmo skolu, klases audzinātāju un klasesbiedriem. Izdevums rosinās skolēnu apjaust, cik 
nozīmīga ir viņa identitāte, piederība ģimenei, skolai un valstij, kurā viņš dzīvo.

UDK	 908(474.3)

Kopkataloga Id: 000949009
Ogres Vēstures un mākslas muzejs. Ogres Vēstures un mākslas muzeja raksti / 
sastādīja Evija Smiltniece ; literārais redaktors Marians Rižijs ; māksliniece Inese 
Ciprusa. — [Ogre] : Ogres Vēstures un mākslas muzejs, 2019.

2. — 199 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti, tabulas ; 23 cm. — Biblio-
grāfija rakstu beigās atsaucēs. — ISBN 978-9934-19-834-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Rakstu krājuma tematika saistīta ar Ogres pilsētu, jo Ogre atzīmē 90 gadu 
jubileju. Apskatāmo jautājumu loks uzskatāmi raksturo nozīmīgus Latvijas vēstures notikumus, 
ienesot jaunas atziņas kopējā Latvijas vēstures kopainā. Šajā populārzinātniskajā izdevumā ap-
kopoti 11 dažādu autoru pētījumi, teksts papildināts ar bagātīgu vizuālo materiālu.

UDK	 908(474.361)

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

Kopkataloga Id: 000949194
Döring, Julius. Iepazīstot Latviju: mākslinieka Jūliusa Dēringa ceļojumu piezī-
mes : 19. gadsimta otrā puse / no vācu valodas tulkojusi un komentējusi Valda 
Kvaskova ; redaktore Ilze Antēna ; māksliniece Ināra Jēgere. — Rīga : Latvijas Na-
cionālais arhīvs, 2019. — 415 lpp. : faksimili, ilustrācijas, plāni, portrets ; 25 cm. — 
(Vēstures Avoti ; XI [11]). — Bibliogrāfija: 17.-19. lpp. un zemsvītras piezīmēs, rā-
dītāji: 368.-415. lpp. — Oriģinālnosaukums: Unterwegs mit dem Künstler Julius 
Döring in Lettland: Reisenotizen. — ISBN 978-9984-9866-9-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  J. Dēringa dienasgrāmatu (1860-1898) publicētajos fragmentos plaši aprak-
stīti viņa ceļojumi pa Kurzemi, Vidzemi un Lietuvu, iepazīstot kultūras pieminekļus un cilvēkus 
un vērojot dabu. Dēringa ceļojumu piezīmes jāvērtē kā nozīmīgs dokumentāls vēstījums. Kopā 
ar Augustu Bīlenšteinu un citiem J. Dērings pētījis pilskalnus, veicis izrakumus pirmskristietības 
laika apbedījumos un šo darbu norisi fiksējis dienasgrāmatās. Nozīmīga vieta viņa piezīmēs ie-
rādīta pārmaiņām Rīgas un Jelgavas apbūvē un ievērojamiem notikumiem šo pilsētu dzīvē. Die-
nasgrāmatu ierakstus papildina autora piļu un kungu māju plāni, kungu māju un baznīcu fasāžu 
zīmējumi, pilskalnu plāni un citas skices.

UDK	 913(474.3)(093.3)

Kopkataloga Id: 000949197
Döring, Julius. Unterwegs mit dem Künstler Julius Döring in Lettland: Reiseno-
tizen : 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts / zur Veröffentlichung vorbereitet von Valda 
Kvaskova ; Redaktion: Valda Kvaskova ; künstlerische Gestaltung: Ināra Jēgere. — 
Rīga : Lettisches Nationalarchiv, 2019. — 431 lpp. : faksimili, ilustrācijas, plāni, 
portrets ; 25 cm. — (Historische Quellen ; XI [11]). — Bibliogrāfija: 19.-21. lpp. un 
zemsvītras piezīmēs, rādītāji: 387.-431. lpp. — ISBN 978-9934-8854-0-2 (iesiets).
UDK	 913(474.3)(093.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949936
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949009
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949194
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000949197
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Kopkataloga Id: 000950493
Ulmanis, Juris. Uz Grenlandi pēc pērlēm / Juris Ulmanis ; redaktore Iveta Naro-
dovska ; vāka māksliniece Marija Ulmane. — Rīga : Vesta-LK, [2019]. — 150 lpp. : 
ilustrācijas ; 22 cm. — (Laika grāmata). — ISBN 978-9934-511-66-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Autors Juris Ulmanis par grāmatu saka: „Šī dienasgrāmata atklāti, ar mīles-
tību un humoru atspoguļo manas pirmajā polārajā ekspedīcijā gūtās izjūtas, atziņas, pārdomas 
un priekus. Izaicinot sevi fiziski, garīgi un emocionāli, paralēli demonstrējot iekšējās pasaules 
uzstādījumus, sāku apzināties, kas es esmu, tur — 67 grādu ziemeļu platumā — neatgriezeniski 
„pieaugot”. Šos savus brīnumaini skaistos piedzīvojumus redzu kā pērles kreļļu virtenē, kas tik 
reti atrodamas austerēs, kad tās tiek pasniegtas uz šķīvja. Justies kā pērļu zvejniekam, meklēt, 
atrast — tas ir to vērts!”

UDK	 913(988)(093.3)

929  Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi

Kopkataloga Id: 000949834
Brokāne, Marija. Brokānu dzimta / Marija Brokāne ; redaktore Valentīna Unda ; 
grāmatas dizains: Stella Elksne. — Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevnie-
cība, 2019. — 355 lpp. : faksimils, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Teksts latviešu 
valodā, K. Medņa dzejolis latgaliešu rakstu valodā. — ISBN 978-9984-29-330-1 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  M. Brokāne grāmatā iepazīstina ar mātes dzimtas koku, ar Jāzepa Brokāna 
dzīves stāstu, kā arī pastāsta par Jāzepa un Teklas Brokānu bērniem un mazbērniem. Izdevumā 
ievietotas Eduarda Brokāna (1914-2000) vēstules no Harisburgas Amerikas Savienotajās Valstīs.

UDK	 929.52(044)

94  Vispārīgā vēsture

Kopkataloga Id: 000949601
Vilčuka, Irēna. Piemineklis un laiks : materiālu krājums par Latgales Atbrīvo-
šanas pieminekli / sastādījusi un ievadu sarakstījusi Irēna Vilčuka ; redaktore 
Valentīna Unda ; vāku dizains: Stella Elksne ; Eduarda Utāna attēls uz vāka. — Ot-
rais, papildinātais izdevums. — Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 
2019. — 230 lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. — Teksts latviešu un latgaliešu rakstu valo-
dā. — ISBN 978-9984-29-329-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Krājumā apkopotas ziņas par Latgales Atbrīvošanas pieminekļa vēsturi, ku-
ras pieejamas trīsdesmito un četrdesmito gadu periodikā, kā arī šodienas presē ievietotie raksti.

UDK	 94(474.38)(082)+908(474.384.2)”19”(082)+725.94(474.384.2)

https://lnb.lv/
https://www.facebook.com/lnb.lv
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