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0  VISPĀRĪGĀ NODAĻA

004  Datorzinātne un datortehnoloģija. Skaitļošana.  
Datu apstrāde

Kopkataloga Id: 001037173
Valsts izglītības satura centrs. Dizains un tehnoloģijas II : padziļinātā kursa 
programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai / izstrādāja: Elīna Garklāva un 
Evija Rozentāle ; mācību satura recenzente Jeļena Solovjova ; zinātniskā recen-
zente Liene Jākobsone ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības 
satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (74 lp., PDF) : tabulas ; 1,24 MB. — 
ISBN 978-9934-24-009-6 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Dizaina un tehnoloģiju padziļinātā kursa programmas paraugs ir veidots, lai 
palīdzētu skolotājiem īstenot MK noteikumos Nr. 416 „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās 
izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem” (2019) noteiktos 
plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus tehnoloģiju mācību jomā augstākajā mācību satura 
apguves līmenī. Apgūstot mācību saturu augstākajā līmenī, skolēns iegūst padziļinātu izpratni 
par produktu un pakalpojumu dizaina procesu, gūstot zināšanas par dizainu, uzņēmējdarbību un 
attīstot I kursā gūtās zināšanas un prasmes.

UDK	 004(073)+7.05(073)

005  Pārvaldība. Vadzinības

Kopkataloga Id: 001033713
Šodienas pieredze nākotnes biznesam (2020 : Rīga, Latvija). Biznesa va-
dības koledžas zinātniski praktiskās konferences „Šodienas pieredze nākotnes 
biznesam” rakstu krājums / Biznesa vadības koledža. — Rīga : Biznesa vadības 
koledža, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (188 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, 
tabulas ; 2,98 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu valodā, kopsa-
vilkums arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-519-42-0 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Šajā krājumā iekļauti koledžas studentu un mācībspēku lietišķie pētījumi, 
kas tika prezentēti zinātniski praktiskajā konferencē „Šodienas pieredze nākotnes biznesam” 
2020. gada 26.-28. augustā. Rakstos atspoguļotas aktuālās problēmas cilvēkresursu vadības, uz-
ņēmumu un iestāžu vadības, grāmatvedības un tiesību zinātņu jomās.

UDK	 005.95/.96(062)+33(062)+34(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001037173
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001033713
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070  Laikraksti. Prese

Kopkataloga Id: 001042494
Ozoliņa, Mārīte. Vilnis : atmiņas un žurnālista Viļņa Auzāna laika tvērums / au-
tore, sastādītāja Mārīte Ozoliņa ; redaktores: Mārīte Ozoliņa, Anita Rozentāle ; 
mākslinieks Edgars Ancītis. — [Bauskas novads] : Auzānu Ģimene un Draugi, 
2021. — 252, [4] lpp. : ilustrācijas, karte, portreti ; 22 cm. — ISBN 978-9934-23-
342-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata apkopo atmiņas par pāragri aizsaulē aizgājušā pedagoga un žur-
nālista Viļņa Auzāna laika tvērumu par dažādiem notikumiem 21. gadsimta Latvijā. Tajā ir aplū-
kotas labākās žurnālista slejas un raksti, kas tieši un asprātīgi attēlo dažādus notikumus Bauskā 
(atgādināsim, ka V. Auzāns bija avīzes „Bauskas Dzīve” žurnālists) un Latvijā. Publikācijas skar 
dažādas tēmas, sākot ar rokrakstu kultūru, valodas bagātību, teātra un mākslas aktualitātēm līdz 
pat politiķu peripetijām un cilvēka vietu tajās. Grāmata ir kā kompass, kas ļauj brīvi atskatīties uz 
dažādiem sabiedrībai svarīgiem aizvadītās divdesmitgades notikumiem.

UDK	 070(474.3)(092)

087.5  Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 001039808
Dzene, Ilze. Lieldienu izdevums 2-4 gadus veciem bērniem / Ilze Dzene ; attē-
li: Linda Liepiņa ; teksti: Laura Lapsa ; tekstu un uzdevumu redaktores: Renāte 
Krauze-Esserte, Anna Diļeva. — [Latvija] : Ilze Dzene, 2021. — 1 tiešsaistes re-
surss (83 lp., PDF) : ilustrācijas ; 16,76 MB. — (Domāšanas attīstīšanas uzdevumi).

A n o t ā c i j a :  Lieldienu uzdevumu krājums paredzēts 2 līdz 4 gadus veciem bērniem. Krā-
jumā apkopoti dažādi vieglāki un grūtāki uzdevumi, kas veltīti Lieldienu tematikai. Varēs griezt 
un līmēt, krāsot un lipināt, šķirot pēc krāsām un formām, skaitīt cāļus un olas, meklēt atšķirības, 
mācīties burtus, palīdzēt zvēriņiem iziet labirintus un vingrināt rociņu rakstīšanā.

UDK	 087.5+793.7(02.053.2)

Kopkataloga Id: 001043991
Krauze, Jekaterina. Mazajiem par džudo : krāsojamā grāmatiņa ar uzdevumiem 
(no 4 gadiem) / Jekaterina Krauze ; redaktore Svetlana Lana Zariņa. — Rīga : 
[Jekaterina Krauze], 2020. — [2], 77 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — ISBN 
978-9934-23-159-9 (brošēts).
UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001042494
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039808
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001043991
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1  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

159.9  Psiholoģija

Kopkataloga Id: 001039797
Dzene, Ilze. Domāšanas attīstības uzdevumi 5-gadniekiem / Ilze Dzene ; attē-
li: Linda Liepiņa ; teksti: Laura Lapsa ; tekstu un uzdevumu redaktores: Renāte 
Krauze-Esserte, Anna Diļeva. — [Latvija] : Ilze Dzene, 2021.

1. izdevums. — 1 tiešsaistes resurss (45 lp., PDF) : ilustrācijas ; 12,25 MB. — 
(Domāšanas attīstīšanas uzdevumi).

A n o t ā c i j a :  Šis 5-gadnieku krājums domāts 5 līdz 6 gadus veciem bērniem. Piecos gados 
bērni mācās saklausīt vārda pirmo, otro un pēdējo skaņu, mācās lasīt zilbēs. Bērni šajā vecumā 
ļoti strauji apgūst visu jauno — galvenais ir piedāvāt.

UDK	 159.955(02.053.2)

Kopkataloga Id: 001043542
Montgomerija, Hedviga. Bērnudārza laiks : 2-6 gadi : septiņi vienkārši soļi veik-
smīgai bērnu audzināšanai / Hedviga Montgomerija ; no norvēģu valodas tulko-
jusi Guna Gavare ; redaktore Māra Ābele. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 231, 
[1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — (Vecāku maģija / Hedviga Montgomerija ; Trešais 
izdevums). — Oriģinālnosaukums: Barnehageårene. — ISBN 978-9934-0-9262-6 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatu novērtēs vecāki, kuru bērni ir vecumā no 2 līdz 6 gadiem. Šis ir laiks, 
kad fantāzija piedzīvo savu augstāko lidojumu. Viss ir iespējams, iztēlei nav robežu. Psiholoģe 
un ģimenes terapeite Hedviga Montgomerija, draudzīgi un sirsnīgi uzrunājot lasītājus, atbild uz 
vissvarīgākajiem vecāku jautājumiem. Ko nozīmē labi audzināt bērnu? Vai bērnudārzā ir svarīgi 
atrast draugus? Vai brāļu un māsu ķīviņi patiešām ir tik nevēlami? Kā lai tiek galā ar „divgadnieka 
krīzi” un spēcīgajām emocijām, kas pārņem mazo cilvēku savā varā? Bērnam ir ļoti svarīgi būt 
kopā ar vecākiem, kuri saprot pārmaiņas un prot mierināt.

UDK	 159.922.7

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039797
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001043542
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2  RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 001043764
Lamberte, Munise. 365 otrās iespējas : iedrošinājumi un pārdomas katrai Tava 
gada dienai / Munise Lamberte ; redaktore Maiga Veilande ; mākslinieks Gints 
Veilands ; [priekšvārds]: Ilmārs Hiršs. — Trešais izdevums. — [Rīga] : Libri Style, 
2021. — 1 sējums (nenumurētas lpp.) : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-602-
04-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata „365 otrās iespējas” ved lasītāju meditatīvās ikdienas pārdomās, to 
veido īsi lasījumi katrai gada dienai. Autores katras dienas ievadvārdi, Bībeles rakstu vietas un 
dažādu kristīgo konfesiju pārstāvju citāti sniedz iedvesmu, rosina lūgt, domāt un pieņemt izvēles, 
apstāties vai arī sākt jaunas lietas, ejot ticības ceļu.

UDK	 27-534.4

Kopkataloga Id: 001034346
Reliģiski-filozofiski raksti / galvenā redaktore Solveiga Krūmiņa-Koņkova ; re-
daktore Laine Kristberga ; literārā redaktore Arta Jāne ; vāka dizaina autori: Kār-
lis Koņkovs, Matīss Kūlis ; zinātniskās redakcijas kolēģija: Dr.phil. Ella Bucenie-
ce, Dr.phil. Solveiga Krūmiņa-Koņkova, Dr.habil.phil. Maija Kūle, Dr.hist. Andris 
Priede, Dr.habil.phil. Māra Rubene, Dr.hist. Inese Runce, Dr.phil. Igors Šuvajevs ; 
Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts. — Rīga : LU Filozofijas 
un socioloģijas institūts, 2020.

XXVIII [28]. — 1 tiešsaistes resurss (321 lp., PDF) : ilustrācijas ; 10,16 MB. — 
„ISSN 1407-1908”—Datnes 3. lapā. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un 
personu rādītājs: 316.-321. lp. — Teksts latviešu un angļu valodā.

A n o t ā c i j a :  Rakstu krājums stāsta par to, ko mums varētu iemācīt mūsdienu pandēmi-
ja, lasīsim arī par Bābeles laikiem: reliģijas valodu un arhitektūras fenomenoloģiju, biofilosofiju, 
biokapitālismu un vēstures galu, prātu un ticību atvērtā un slēgtā sabiedrībā. Būs arī par Indriķa 
hroniku, sarežģītām izvēlēm padomju laikos, etnogrāfiskiem pētījumiem Indijā un vēl daudz ko 
citu.

UDK	 2(082)+14(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001043764
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001034346
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3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Kopkataloga Id: 001034902
Daugavpils Universitāte. Starptautiskā zinātniskā konference (62 : 2020 : 
Daugavpils, Latvija). Daugavpils Universitātes 62. starptautiskās zinātniskās 
konferences rakstu krājums = Proceedings of the 62nd International Scientific 
Conference of Daugavpils University / redaktore Dr.psych. Irēna Kokina ; atbildī-
gās par izdevumu: Olita Miglāne, Anna Vanaga ; Daugavpils Universitāte. Daugav-
pils Universitātes zinātņu daļa. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadē-
miskais apgāds „Saule”, 2020.

B. daļa, Sociālās zinātnes = Part B, Social Sciences. — 1 tiešsaistes resurss 
(168 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 1,33 MB. — „ISSN 2500-9842; 
ISSN 2500-9850”—Datnes 3. lapā. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras 
piezīmēs. — Teksts angļu valodā, kopsavilkumi angļu un latviešu valodā. — 
ISBN 978-9984-14-926-4 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Daugavpils Universitātē docētāju un studējošo zinātniskās konferences no-
tiek kopš 1958. gada. Konferencēm ir starpdisciplinārs raksturs un tajās piedalās gan studējošie, 
gan docētāji, gan arī ievērojami zinātnieki no dažādām pasaules valstīm. Daugavpils Universitā-
tes 62. starptautiskās zinātniskās konferences pētījumu tematika bija ļoti plaša — dabas, veselī-
bas aprūpes, humanitāro un mākslas un sociālo zinātņu jomās.

UDK	 3(062)

Kopkataloga Id: 001042612
Sievietes gadagrāmata / sastādītāja Kristīna Blaua ; atbildīgā redaktore Liene 
Soboļeva. — Rīga : Jumava, [2020].

2021. — 232 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — ISBN 978-9934-20-432-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a :  „Sievietes gadagrāmata 2021” piedāvā ieskatīties sevī un pasaulē apkārt, ie-

mācīties un izmēģināt ko jaunu, pasapņot un ļauties iztēlei. Sievietes, kā zināms, var lepoties ar 
īpašo spēju darīt vairākus darbus vienlaikus un turklāt domāt vēl par kaut ko citu. Tieši tāpēc 
gadagrāmatā atradīsiet idejas un ieteikumus ļoti dažādām dzīves jomām.

UDK	 305-055.2(058)

Kopkataloga Id: 001043804
Social Sciences (2020 : Rīga, Latvija). Rīga Stradiņš University International 
Student Conference 2021 : March 22nd-23rd, 2021 : abstract book / layout: Andris 
Strazdīts ; Rīga Stradiņš University Student Union. — Rīga : Rīga Stradiņš Univer-
sity, 2021.

Social Sciences. — 74 lpp. ; 24 cm. — Autoru rādītājs: 72. lpp. — ISBN 978-
9934-8927-6-9 (brošēts).

UDK	 3(062)

31  Demogrāfija. Socioloģija. Statistika

Kopkataloga Id: 001038040
Šūpule, Inese. Latvijas augsti izglītotie emigranti : izglītības un darba pieredze 
Latvijā un ārvalstīs / Inese Šūpule ; zinātniskie recenzenti: Dr.sc.soc. Inta Mieri-
ņa, Dr.sc.soc. Ritma Rungule, Ph.D. Aadne Aasland ; literārā redaktore Gita Kļa-
viņa. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (208 lp., 
PDF) : diagrammas, shēmas, tabulas ; 1,62 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izde-
vuma ISBN. — Bibliogrāfija: 180.-199. lp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums 
angļu valodā. — ISBN 9789934185649 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Monogrāfijā augsti izglītoto emigrantu karjeras veidošana tiek skatīta mik-
ro-, mezo- un makro- līmenī. Tas ļauj pievērst uzmanību gan indivīdu izvēlēm, gan ģimenes, ra-
dinieku, sociālo tīklu un organizāciju ietekmei, gan arī ekonomiskiem un politiskiem faktoriem.

UDK	 314.15(474.3)+316.334.22(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001034902
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001042612
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001043804
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001038040
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32  Politika

Kopkataloga Id: 001038234
Krīzes kā Eiropas Savienības liktenis / zinātniskie redaktori un ievada autori: Dr. 
Kārlis Bukovskis un Dr. Andris Sprūds ; zinātniskie recenzenti: Daina Bleiere, Mā-
ris Andžāns ; angļu valodas tulkojums: Tālis Saule Arčdīkons ; vāka dizains: Zig-
munds Lapsa. — Rīga : Latvijas Ārpolitikas institūts, 2021. — 1 tiešsaistes resurss 
(208 lp., PDF) ; 1,51 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu valodā, 
kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-567-63-6 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā analizēta Eiropas Savienības attīstība un Latvijas — ES attiecības 
krīžu kontekstā. Grāmatas uzdevums, aplūkojot ES nozīmīgākās krīzes kopš Latvijas pievienoša-
nās Eiropas Savienībai un salīdzinot to izvēlētos politiskos risinājumus, ir izvērtēt, kurp vedušas 
šīs krīzes un Latvijas vietu tajās. Iepriekšējā krīžu pieredze liek domāt, ka ES ikreiz vēl vairāk sa-
tuvinās un integrējas. Vai šī pieeja turpinās arī Breksita un Covid-19 krīžu kontekstā, vai arī gluži 
pretēji — valstu robežas un valstu lomas atjaunināšanās dēļ tā kļūs dezintegrētāka, ir jautājums, 
kas tiek risināts šīs grāmatas ietvaros.

UDK	 32(4)(082)+338.124.4(474.3)(082)+338.124.4(4)(082)

Kopkataloga Id: 001035296
Latvijas eiropeizācija / galvenais redaktors Daunis Auers ; ievada autori: Daunis 
Auers, Ivo Rollis ; zinātniskie recenzenti: Dr.paed. Žaneta Ozoliņa, Dr.sc.pol. Kār-
lis Bukovskis ; literārā redaktore Ruta Puriņa ; no angļu valodas tulkojusi Andra 
Damberga ; no latviešu valodas tulkojusi Ingūna Beķere ; dizains: Baiba Lazdiņa ; 
ievadvārdi: Egils Levits ; Latvijas Universitāte. Sociālo un politisko pētījumu in-
stitūts. — Rīga : LU Sociālo un politisko pētījumu institūts : Latvijas Universitātes 
Akadēmiskais apgāds, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (146 lp., PDF) : diagrammas, 
ilustrācijas, karte, tabulas ; 3,48 MB. — (Latvija : pārskats par tautas attīstību / 
LU SPPI ; 2019/2020). — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Autori: 
Daunis Auers, Iveta Reinholde, Toms Rostoks, Mortens Hansens, Jānis Pleps, Bai-
ba Bela, Aija Zobena, Klinta Ločmele, Vita Zelče. — Bibliogrāfija: 128.-143. lp. — 
ISBN 9789934186103 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Šis laidiens ir veltīts Latvijas eiropeizācijai — tam, kā dalība Eiropas Savie-
nībā ietekmējusi Latvijas valsti, ekonomiku un sabiedrību. Pirmajā daļā autori iedziļinās pārmai-
ņās, īpaši apskatot politiskās sistēmas, valsts pārvaldes un pašvaldību eiropeizāciju, kā arī pie-
vēršoties ārlietām un tiesu sistēmai. Tajā vērtēta arī ES ietekme un ekonomiku. Ziņojuma otrajā 
daļā galvenā uzmanība pievērsta ES ietekmei uz cilvēkiem, sabiedrību un plašsaziņas līdzekļiem.

UDK	 321(474.3)(047)+316.32(474.3)(047)+316.334.3(474.3)(047)

327  Starptautiskās attiecības. Pasaules, globālā politika. 
Starptautiskie jautājumi. Ārpolitika

Kopkataloga Id: 001038246
Baltic and Nordic Responses to the 2020 Post-Election Crisis in Belarus : policy 
brief / editors: Māris Andžāns, Evija Djatkoviča, Andris Sprūds ; authors: Evi-
ja Djatkoviča, Arve Hansen, Guðbjörg Ríkey Thoroddsen Hauksdóttir, Lizaveta 
Dubinka-Hushcha, Kalle Kniivilä, Hans Mouritzen, Auður Örlygsdóttir, Kristii-
na Silvan, Inderk Tarand, Ramūnas Vilpišauskas ; English language editor Una 
Bērziņa-Čerenkova ; cover design: Zigmunds Lapsa. — Riga : Latvian Institute 
of International Affairs, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (47 lp., PDF) : ilustrācijas ; 
461,94 KB. — Bibliogrāfija: 37.-46. lp. — ISBN 978-9934-567-61-2 (PDF).
UDK	 327(4:476)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001038234
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001035296
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001038246
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33  Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Kopkataloga Id: 001037101
Siliverstovs, Boriss. Gauging the Effect of Influential Observations on Measures 
of Relative Forecast Accuracy in a Post-COVID-19 Era: Application to Nowcasting 
Euro Area GDP Growth / Boriss Siliverstovs. — Riga : Latvijas Banka, [2021]. — 1 
tiešsaistes resurss (22 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 1,32 MB. — (Working pa-
per / Latvijas Banka ; 2021/1). — Virstitulā: Latvijas Banka. Eirosistēma. — Bib-
liogrāfija: 21.-22. lp. — ISBN 978-9934-578-33-5 (PDF).
UDK	 330.55(047)

331  Darbs. Nodarbinātība. Darba ekonomika.  
Darba organizācija

Kopkataloga Id: 001043592
Pankevičs, A. Personāla motivācijas kompensācijas resursa menedžments / 
A. Pankevičs, A. Stepanovs, M. Stepanovs ; redaktors A. Stepanovs. — Rīga : Rī-
gas Aeronavigācijas institūts, 2021. — 218 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 
22 cm. — Bibliogrāfija: 212.-218. lpp. — Tulkots no krievu valodas. — Oriģināl-
nosaukums: Менеджмент компенсационного ресурса мотивации персона-
ла. — ISBN 978-9934-8768-5-1 (iesiets).
UDK	 331.101.3+005.66

Kopkataloga Id: 001043603
Pankevitch, A. Management of Compensation Resource of the Motivational 
Staff / A. Pankevitch, A. Stepanov, M. Stepanov ; edited by A. Stepanov. — Riga : 
Riga Aeronautical Institute, 2021. — 225 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 
22 cm. — Bibliogrāfija: 220.-225. lpp. — Tulkots no krievu valodas. — Oriģināl-
nosaukums: Менеджмент компенсационного ресурса мотивации персона-
ла. — ISBN 978-9934-8768-4-4 (iesiets).
UDK	 331.101.3+005.66

Kopkataloga Id: 001043596
Панкевич, А. А. Менеджмент компенсационного ресурса мотивации пер-
сонала / А.А. Панкевич, А.С. Степанов, М.А. Степанов ; под редакцией А.С. 
Степанова. — Рига : Рижский институт аэронавигации, 2021. — 242 lpp. : 
diagrammas, shēmas, tabulas ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 236.-242. lpp. — ISBN 978-
9934-8768-6-8 (iesiets).
UDK	 331.101.3+005.66

336  Finanses

Kopkataloga Id: 001037085
Fadejeva, Ludmila. Are Tax-Favoured Savings Plans Effective in Raising Private 
Savings? / Ludmila Fadejeva, Oļegs Tkačevs. — Riga : Latvijas Banka, [2021]. — 
1 tiešsaistes resurss (31 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 671,73 KB. — (Discussion 
Paper / Latvijas Banka ; 2021/1). — Virstitulā: Latvijas Banka. Eirosistēma. — 
Bibliogrāfija: 30.-31. lp. — ISBN 978-9934-578-34-2 (PDF).
UDK	 336.564.23(047)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001037101
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001043592
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001043603
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001043596
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001037085
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Kopkataloga Id: 001034686
Kosarenko, N. N. Taxes and Taxation in Russia : textbook / N.N. Kosarenko. — 
Riga : Scientific World, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (164 lp., PDF) ; 2,96 MB. — 
Bibliogrāfija: 157.-160. lp. — ISBN 978-9934-8833-9-2 (PDF).
UDK	 336.22(470+571)(075)

339  Tirdzniecība. Starptautiskās ekonomiskās attiecības. 
Pasaules ekonomika

Kopkataloga Id: 001042614
Hānbergs, Ēriks. Leģendārais Rīgas Centrāltirgus / Ēriks Hānbergs ; atbildīgā 
redaktore Liene Soboļeva ; Ivara Vimbas grafiskais noformējums. — [Atkārtots, 
papildināts izdevums]. — Rīga : Jumava, [2020]. — 118, [1] lpp., 40 nenumurētas 
lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-20-444-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mēs esam pieraduši. Toties citvalstnieki brīnās. Tādas dīvainas lielēkas! 
Tirgus? Galvaspilsētas viducī? Vēl tagad, kad Eiropas centros tirgi izzuduši? Jā! Mūsējais turas! 
Kļūdams aizvien praktiskāks un elegantāks. Jaudīgāks un perspektīvāks. Jo paviljoni un laukumi 
aicina uzdrīkstēties pārsteigt ar jauninājumiem.

UDK	 339.146(474.362.2)+339.175(474.362.2)

34  Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 001035493
Juridiskā koledža. Juridiskās koledžas zinātniskie raksti / krājuma zinātniskais 
redaktors un priekšvārda autors: Dr.habil.sc.pol., Dr.iur. Tālavs Jundzis ; literārā 
redaktore Anita Rudziša. — Rīga : Juridiskā koledža, 2020.

2020, devītais sējums. — 1 tiešsaistes resurss (332 lp., PDF) : ilustrācijas, tabu-
las ; 1,75 MB. — ISSN 1691-5992. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.

A n o t ā c i j a :  Juridiskās koledžas dibināšanas divdesmitajā gadadienā 2020. gada nogalē 
tā lasītājiem piedāvāja jau devīto Juridiskās koledžas zinātnisko rakstu krājumu. Tajā ir publicēti 
tikai Juridiskās koledžas studentu pētnieciskā darba rezultātus, kas atspoguļojas viņu sagatavo-
tajos zinātniskajos rakstos. Tas nozīmē, ka šajā sējumā nav iekļauti akadēmiskā personāla zināt-
niskie raksti, kā tas bijis iepriekš.

UDK	 34(082)

Kopkataloga Id: 001036018
Satversmes tiesa. Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumi / Latvijas 
Republikas Satversmes tiesa. — Rīga : Latvijas Republikas Satversmes tiesa, 
2020.

2018. — 1 tiešsaistes resurss (727 lp., PDF) ; 6,57 MB. — Resursā uzrādīts 
iespiestā izdevuma ISBN. — Rādītāji: 600.-727. lp. — ISBN 9789934894800 
(kļūda).

A n o t ā c i j a :  Krājumā ietvertie spriedumi un atsevišķās domas sniedz bagātīgu izziņas 
materiālu par Latvijas Republikas Satversmes interpretāciju un piemērošanu demokrātiskā tie-
siskā valstī. Minētajos spriedumos tiesa kopumā vērtējusi 37 tiesību normu (aktu) satversmību: 
24 normas tikušas atzītas par Satversmei atbilstošām, bet 13 normas — par Satversmei neatbil-
stošām.

UDK	 342.565.2(474.3)(094.9)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001034686
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001042614
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001035493
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001036018
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355/359  Militārās lietas. Kara māksla. Militārā zinātne. 
Aizsardzība. Bruņotie spēki

Kopkataloga Id: 001043053
Ciganovs, Juris. Latvijas armijas intendantūras dienesti (1919-1940) / Juris Ci-
ganovs ; zinātniskais redaktors Dr.hist. Ēriks Jēkabsons ; literārā redaktore Elita 
Priedīte ; kopsavilkumu tulkoja Andrejs Mežmalis. — [Rīga] : Latvijas Kara mu-
zejs, [2020]. — 202, [3] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru: 
[205.] lpp. — Bibliogrāfija: 158.-164. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts lat-
viešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-8871-4-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā pētīta Latvijas armijas intendantūras dienestu veidošanās, attīstība 
un darbība laika posmā no vienotas Latvijas armijas izveidošanas 1919. gadā līdz Latvijas armijas 
likvidācijai padomju okupācijas rezultātā 1940. gadā. Kopš Latvijas armijas izveidošanas apgādes 
sistēma bija vairākkārt reorganizēta dažādās Apsardzības ministrijas un Kara ministrijas pār-
raudzībā esošās pārvaldēs. Armijas apgādes jeb intendantūras sistēma ir svarīga bruņoto spēku 
kopējai funkcionēšanai, t.i., nodrošināšanai ar kara materiāliem, formas tērpiem, finanšu līdzek-
ļiem, pārtiku, medicīnisko inventāru.

UDK	 355.351.5(474.3)(091)

37  Izglītība

Kopkataloga Id: 001043909
Supervīzija izglītības vidē : rakstu krājums / sastādītāja Baiba Pumpiņa ; re-
cenzenti: Dr.med. Kristaps Circenis, Dr.paed. Līga Āboltiņa, Dr.psych. Maija Za-
križevska-Belogrudova ; galvenā redaktore Aija Lapsa ; redaktore Inga Lievīte ; 
vāka mākslinieks Modris Brasliņš ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas 
Stradiņa universitāte, 2021. — 55 lpp. : shēmas ; 24 cm. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās. — ISBN 978-9934-563-72-0 (brošēts).
UDK	 37.09(474.3)(082)+005.572(474.3)(082)

398  Folklora

Kopkataloga Id: 001043683
Daugavas rakšana : latviešu tautas teika = How the Daugava was digged : Latvi-
an folk legend = Как Даугаву рыли : латышская народная сказка : krāsojamā 
grāmata bērniem / zīmējumi: Aija Trunoviča-Stivriņa. — [Krāslavas novads] : 
Biedrība „Pīlādzītis klubs”, 2020. — 18 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — 
Teksts paralēli latviešu, angļu un krievu valodā.
UDK	 398.22(=174)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001043053
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001043909
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001043683
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5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

53  Fizika

Kopkataloga Id: 001038283
Developments in Optics and Communications (17 : 2021 : Rīga, Latvija). 
17th International Young Scientist Conference „Developments in Optics and 
Communications 2021” : abstract book / editor Inga Brice ; cover design: Nellija 
Lace, Inga Brice ; University of Latvia. Institute of Atomic Physics and Spectros-
copy. — Riga : Institute of Atomic Physics and Spectroscopy University of Latvia, 
[2021]. — 1 tiešsaistes resurss (58 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, portreti ; 
7,26 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9934-23-356-2 (PDF).
UDK	 535.8(062)+621.375.826(062)+621.38:535.8(062)+612.84(062)

Kopkataloga Id: 001035226
Latvijas Universitāte. Cietvielu fizikas institūts. Zinātniskā konference (36 : 
2020 : Rīga, Latvija). 36. zinātniskā konference : tēzes : 2020. gada 11.-13. februā-
ris = Abstracts of the 36th Scientific Conference : February 11-13, 2020 / atbildīgais 
redaktors Dr.phys. Anatolijs Šarakovskis ; LU Cietvielu fizikas institūts. — Rīga : 
LU Cietvielu fizikas institūts, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (97 lp., PDF) : ilustrā-
cijas ; 1,76 MB. — Rādītājs: 95.-97. lp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
UDK	 539.2(062)

57  Bioloģijas zinātnes kopumā

Kopkataloga Id: 001043674
Sīmanis, Raimonds. Pasaule mikrobu acīm : kā mikrobu izdzīvošanas piere-
dze palīdz cilvēkiem / Raimonds Sīmanis ; ilustrāciju autors Arvils Linde ; vāka 
dizains: Anne Schütz. — Rīga : Mansards, [2021]. — 233, [1] lpp. : ilustrācijas ; 
22 cm. — ISBN 978-9934-12-249-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Autors piedāvā aizraujošu stāstu par arhejiem, baktērijām, vīrusiem un ci-
tām būtnēm, ar kurām mēs, cilvēki, dalām vienu dzīves telpu. Ko mikrobs pastāstītu cilvēkam, ja 
spētu runāt? Arhejs AMi un baktērija BaMi sarunājas ar cilvēku Robertu. Ne tikai sarunājas, bet 
arī palīdz viņam pārdzīvot koronavīrusa un veselu trīs baktēriju ierosinātās infekcijas slimības. 
Tās ir tik smagas, ka Roberts gandrīz nomirst. Tomēr viņam ir lemts izdzīvot, pateicoties ārstu 
zināšanām un pieredzei, kā arī sievas Annas mikrobiomam. Izlasot šo stāstu, ir iespēja redzēt 
cilvēku pasauli no mikrobu skatpunkta, kā arī iejusties COVID-19 slimnieka ādā, neriskējot ar 
savu veselību un dzīvību.

UDK	 579.61

Kopkataloga Id: 001039561
Valsts izglītības satura centrs. Bioloģija II : padziļinātā kursa programmas pa-
raugs vispārējai vidējai izglītībai / izstrādāja: Dace Bērtule, Erika Nagle, Lāsma 
Krastiņa un Vēsma Vijupe ; mācību satura recenzente Inita Kriškāne ; zinātnis-
kais recenzents Tūrs Selga ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts iz-
glītības satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (84 lp., PDF) : ilustrācijas, 
tabulas ; 2,49 MB. — ISBN 978-9934-24-006-5 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Bioloģijas padziļinātā kursa programmas paraugs ir veidots, lai palīdzētu 
skolotājiem īstenot MK noteikumos Nr. 416 „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības 
standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem” (2019) noteiktos plānotos sko-
lēnam sasniedzamos rezultātus dabaszinātņu mācību jomā augstākajā mācību satura apguves 
līmenī.

UDK	 57(073)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001038283
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001035226
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001043674
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039561
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6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61  Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 001034894
Daugavpils Universitāte. Starptautiskā zinātniskā konference (62 : 2020 : 
Daugavpils, Latvija). Daugavpils Universitātes 62. starptautiskās zinātniskās 
konferences rakstu krājums = Proceedings of the 62nd International Scientific 
Conference of Daugavpils University / redaktore Dr.psych. Irēna Kokina ; atbildī-
gās par izdevumu: Olita Miglāne, Anna Vanaga ; Daugavpils Universitāte. Daugav-
pils Universitātes zinātņu daļa. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadē-
miskais apgāds „Saule”, 2020.

A. daļa, Dabaszinātnes = Part A, Natural Sciences. — 1 tiešsaistes resurss 
(195 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 23,84 MB. — „ISSN 2500-
9842; ISSN 2500-9850”—Datnes 3. lapā. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — 
Teksts angļu valodā, kopsavilkumi angļu un latviešu valodā — ISBN 978-
9984-14-925-7 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Daugavpils Universitātē docētāju un studējošo zinātniskās konferences no-
tiek kopš 1958. gada. Konferencēm ir starpdisciplinārs raksturs un tajās piedalās gan studējošie, 
gan docētāji, gan arī ievērojami zinātnieki no dažādām pasaules valstīm. Daugavpils Universitā-
tes 62. starptautiskās zinātniskās konferences pētījumu tematika bija ļoti plaša — dabas, veselī-
bas aprūpes, humanitāro un mākslas un sociālo zinātņu jomās.

UDK	 61(062)+5(062)

Kopkataloga Id: 001043583
Deinsa, Keitija. Kas ir vīrusi? : grāmata ar lodziņiem : mācos! / Keitija Deinsa ; 
Kirsti Bjūtimenas ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojis Guntis Kalns ; redaktors 
Gints Tenbergs. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 12 nenumurētas lpp. : ilustrā-
cijas ; 23 cm. — (Pirmie jautājumi un atbildes). — Oriģinālnosaukums: What is a 
Virus?. — ISBN 978-9934-0-9096-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kas ir vīrusi? Kā vīrusi izplatās? Kas ir vakcīna? Kāpēc man ir jāmazgā rokas? 
Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem meklē šajā vērtīgajā grāmatā. Tā labi noderēs arī dabas-
zinību un veselības mācības apguvē.

UDK	 616.98:578(02.053.2)

Kopkataloga Id: 001043808
Health Sciences (2021 : Rīga, Latvija). Rīga Stradiņš University International 
Student Conference 2021 : March 22nd-23rd, 2021 : abstract book / layout: Andris 
Strazdīts ; Rīga Stradiņš University Student Union. — Rīga : Rīga Stradiņš Univer-
sity, 2021.

Health Sciences. — 366 lpp. ; 24 cm. — Autoru rādītājs: 362.-364. lpp. — ISBN 
978-9934-8927-4-5 (brošēts).

UDK	 61(062)

Kopkataloga Id: 001043802
International Conference of Morphology Sciences (26 : 2021 : Rīga, Latvi-
ja). XXVI Student International Conference of Morphology Sciences : 6 May 2021, 
Rīga : abstracts book / layout: Ilze Stikāne ; Rīga Stradiņš University. Institute of 
Anatomy and Anthropology. — Rīga : Rīga Stradiņš University, 2021. — 44 lpp. ; 
21 cm. — Autoru rādītājs: 44. lpp. — ISBN 978-9934-563-84-3 (brošēts).
UDK	 611(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001034894
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001043583
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001043808
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001043802
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Kopkataloga Id: 001034293
Intervences plānošana dzīvesveida maiņai : rokasgrāmata sabiedrības veselības 
veicināšanā iesaistītajiem speciālistiem / literārā redaktore Indra Orleja ; Rīgas 
Stradiņa universitāte. — Rīga : RSU, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (44 lp., PDF) : 
ilustrācijas, tabulas ; 1,19 MB. — Bibliogrāfija: 43. lp.

A n o t ā c i j a :  Izdevumā ir apvienoti Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projektā 
„BaltCityPrevention” izstrādātie materiāli un to praktiskā izmantošanā gūtā pieredze. Projektā 
kopīgi strādāja 14 partnerorganizācijas no sešām valstīm (Somija, Vācija, Polija, Igaunija, Latvija 
un Lietuva), lai laika posmā no 2017. gada nogales līdz 2020. gada septembrim, sadarbojoties ar 
maziem un vidējiem uzņēmumiem un pielietojot vai izstrādājot e-rīkus, rastu intervences mēr-
ķgrupas līdzdalībā balstītu pieeju dzīvesveida radītu slimību profilaksei.

UDK	 613(035)+614.2(035)

Kopkataloga Id: 001033160
Kinēna, Linda. Aspartilproteāžu inhibitoru izstrāde malārijas ārstēšanai : pro-
mocijas darbs / Linda Kinēna ; darba zinātniskā vadītāja Dr.chem. Vita Ozola ; 
darba recenzenti: Dr.habil.chem. Gunārs Duburs, Dr.chem. Ērika Bizdēna, Dr.
chem. Gints Šmits ; Latvijas Universitāte. Ķīmijas fakultāte. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (238 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 
26,36 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934185243. — 
Bibliogrāfija: 111.-124. lp. un publikāciju beigās. — Teksts latviešu valodā, anotāci-
ja un publikācijas angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-525-0 (PDF).
UDK	 615.28(043)+547(043)

Kopkataloga Id: 001005289
Kunrade, Līga. Development of Mesenchymal Stem Cell in vitro Models for Tis-
sue Regeneration and Anti-Tumor Drug Delivery Studies : doctoral thesis promo-
tion to the degree of doctor of basic medical science including pharmacy, sub-
field of pharmaceutical pharmacology / Līga Kunrade ; supervisor Dr.biol. Una 
Riekstiņa ; reviewers: Dr.med. Baiba Jansone, Dr.pharm. Edgars Liepiņš, Dr.med. 
Augustas Pivoriūnas ; University of Latvia. Faculty of Medicine. — Riga : [izgata-
votājs nav zināms], 2020. — 80 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — 
Bibliogrāfija: 69.-80. lp. — Teksts angļu valodā, kopsavilkums arī latviešu valodā.
UDK	 615.277.3(043)

Kopkataloga Id: 001005279
Kunrade, Līga. Mezenhimālo cilmes šūnu in vitro modeļsistēmu izveide audu 
reģenerācijas un pretvēža zāļu piegādes pētījumiem : promocijas darba kopsavil-
kums doktora grāda iegūšanai medicīnas bāzes zinātņu, tai skaitā farmācijas no-
zarē, apakšnozare: farmaceitiskā farmakoloģija / Līga Kunrade ; darba zinātnis-
kais vadītājs Dr.biol. Una Riekstiņa ; recenzenti: Dr.med. Baiba Jansone, Dr.pharm. 
Edgars Liepiņš, Dr.med. Augustas Pivoriūnas ; Latvijas Universitāte. Medicīnas 
fakultāte = Development of Mesenchymal Stem Cell in vitro Models for Tissue 
Regeneration and Anti-Tumor Drug Delivery Studies : summary of doctoral the-
sis submitted for the doctor degree in basic medical science including pharma-
cy, subfield of pharmaceutical pharmacology / Līga Kunrade ; supervisor Dr.bi-
ol. Una Riekstiņa ; reviewers: Dr.med. Baiba Jansone, Dr.pharm. Edgars Liepiņš, 
Dr.med. Augustas Pivoriūnas ; University of Latvia. Faculty of Medicine. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2020. — 72 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 21 cm. — Biblio-
grāfija: 68.-72. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, 
vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-565-6 (brošēts).
UDK	 615.277.3(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001034293
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001033160
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005289
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005279
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Kopkataloga Id: 001035621
Lozda, Raimonds. Impact of Legislative Changes on the Availability of Medicines 
and Pharmacovigilance Activities : doctoral thesis submitted for the degree of 
basic medical sciences, including pharmacy / Raimonds Lozda ; supervisors: 
Dr.med. Santa Purviņa, Dr.med. Dainis Krieviņš ; reviewers: Dr.pharm. Inese 
Sviestiņa, Dr.med. Juris Pokrotnieks, PhD Werner Gielsdorf ; University of Lat-
via. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2021. — 115 lp. : diagrammas, tabulas ; 
31 cm. — Bibliogrāfija: 97.-108. lp. — Teksts angļu valodā, anotācija arī latviešu 
valodā.
UDK	 615.1(043)

Kopkataloga Id: 001035616
Lozda, Raimonds. Impact of Legislative Changes on the Availability of Medicines 
and Pharmacovigilance Activities : summary of doctoral thesis submitted for 
the degree of doctor of basic medical sciences, including pharmacy / Raimonds 
Lozda ; supervisors: Dr.med. Santa Purviņa, Dr.med. Dainis Krieviņš, reviewers: 
Dr.pharm. Inese Sviestiņa, Dr.med. Juris Pokrotnieks, PhD Werner Gielsdorf ; Uni-
versity of Latvia. — Riga : University of Latvia, 2021. — 31 lpp. : diagrammas, 
shēma ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 29.-31. lpp. — ISBN 978-9934-18-655-4 (brošēts).
UDK	 615.1(043)

Kopkataloga Id: 001035626
Lozda, Raimonds. Zāļu normatīvā regulējuma izmaiņu ietekme uz to pieejamī-
bu un farmakovigilances aktivitātēm : promocijas darba kopsavilkums doktora 
grāda iegūšanai medicīnas bāzes zinātnēs, tai skaitā farmācijā / Raimonds Loz-
da ; darba zinātniskie vadītāji: Dr.med. Santa Purviņa, Dr.med. Dainis Krieviņš ; 
recenzenti: Dr.pharm. Inese Sviestiņa, Dr.med. Juris Pokrotnieks, PhD Werner 
Gielsdorf ; Latvijas Universitāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2021. — 29 lpp. : 
diagrammas, shēma ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 27.-29. lpp. — ISBN 978-9934-18-
654-7 (brošēts).
UDK	 615.1(043)

Kopkataloga Id: 001005304
Narbute, Karīna. Jaunas farmakoterapeitiskas pieejas, kas mērķētas uz neirode-
ģeneratīvajiem procesiem : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda Ph.D. 
medicīnā iegūšanai medicīnas bāzes zinātņu, tai skaitā farmācijas nozarē, apakš-
nozare: farmakoloģija / Karīna Narbute ; darba zinātniskā vadītāja Dr.habil.med. 
Vija Zaiga Kluša ; recenzenti: Dr.biol. Una Riekstiņa, Dr.med. Līga Zvejniece, Ph.D. 
Mikko Airavaara ; Latvijas Universitāte. Medicīnas fakultāte = New Pharmaco-
therapeutic Approaches in Targeting Neurodegenerative Processes : summary 
of doctoral thesis, promotion to the degree of doctor of basic medical science 
including pharmacy (Ph.D. in medicine), subfield of pharmacology / Karīna Nar-
bute ; supervisor Dr.habil.med. Vija Zaiga Kluša ; reviewers: Dr.biol. Una Rieksti-
ņa, Dr.med. Līga Zvejniece, Ph.D. Mikko Airavaara ; University of Latvia. Faculty 
of Medicine. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2020. — 99 lpp. : diagrammas, ilus-
trācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 93.-98. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, 
ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-
566-3 (brošēts).
UDK	 615.21(043)+616.8(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001035621
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001035616
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001035626
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005304
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Kopkataloga Id: 001005327
Narbute, Karīna. New Pharmacotherapeutic Approaches in Targeting Neurode-
generative Processes : doctoral thesis : promotion to the degree of doctor of basic 
medical science including pharmacy (Ph.D. in medicine), subfield of pharmacol-
ogy / Karīna Narbute ; supervisor Dr.habil.med. Vija Zaiga Kluša ; reviewers: Dr.
biol. Una Riekstiņa, Dr.med. Līga Zvejniece, Ph.D. Mikko Airavaara ; University of 
Latvia. Faculty of Medicine. — Riga : [izgatavotājs nav zināms], 2020. — 93 lp. : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 77.-91. lp. — Teksts an-
gļu valodā, anotācija arī latviešu valodā.
UDK	 615.21(043)+616.8(043)

Kopkataloga Id: 001043981
Pičkure, Žanna. Evaluation of the Right Ventricle Function Conducted in Patients 
after Acute Myocardial Infarction, Using Threedimensional Echocardiography 
and Myocardial Strain Analysis : summary of the doctoral thesis for obtaining a 
doctoral degree (Ph.D.), sector — clinical medicine, sub-sector — internal medi-
cine / Žanna Pičkure ; supervisors of the doctoral thesis: Dr.med. Artem Kalinin, 
Dr.med. Aivars Lejnieks ; official reviewers: Dr.med. Oskars Kalējs, Dr.med. Ai-
nārs Rudzītis, Dr.med. Piotr Lipiec ; Riga Stradiņš University. — Riga : Rīga Stra-
diņš University, 2021. — 64 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
62.-64. lpp.
UDK	 616.124(043)

Kopkataloga Id: 001043978
Pičkure, Žanna. Labā kambara funkcijas izvērtēšana pacientiem pēc akūta mio-
karda infarkta, izmantojot trīsdimensiju ehokardiogrāfiju un miokarda deformā-
cijas analīzi : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda „zinātnes 
doktors (Ph.D.)” iegūšanai, nozare — klīniskā medicīna, apakšnozare — internā 
medicīna / Žanna Pičkure ; promocijas darba vadītāji: Dr.med. Artem Kalinin, Dr.
med. Aivars Lejnieks ; oficiālie recenzenti: Dr.med. Oskars Kalējs, Dr.med. Ainārs 
Rudzītis, Dr.med. Piotr Lipiec ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas Stra-
diņa universitāte, 2021. — 61 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
59.-61. lpp.
UDK	 616.124(043)

Kopkataloga Id: 001043943
Pičkure, Žanna. Labā kambara funkcijas izvērtēšana pacientiem pēc akūta mi-
okarda infarkta, izmantojot trīsdimensiju ehokardiogrāfiju un miokarda defor-
mācijas analīzi : promocijas darbs zinātniskā doktora grāda „zinātnes doktors 
(Ph.D.)” iegūšanai, nozare — klīniskā medicīna, apakšnozare — internā medicī-
na / Žanna Pičkure ; promocijas darba vadītāji: Dr.med. Artem Kalinin, Dr.med. 
Aivars Lejnieks ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 
2021. — 101 lp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 84.-93. lp. — Teksts 
latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK	 616.124(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005327
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001043981
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001043978
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001043943
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Kopkataloga Id: 001033273
Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža. Starptautiskā zinātniskā konferen-
ce (3 : 2020 : Rīga, Latvija). Ilgtspējīgs skaistums un veselība : konferences tēžu 
krājums = Sustainable Wellness : conference proceedings / ievads: Inguna Kaļķe ; 
Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža. — [Rīga] : Starptautiskā Kosmetoloģijas 
koledža, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (36 lp., PDF) : ilustrācijas ; 6,85 MB. — Bib-
liogrāfija rakstu beigās. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-
9934-23-248-0 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Būtiskas jomas, kuras analizētas 2020. gada pētniecības konferencē, ir vides 
ilgtspēja, korporatīvā un sociālā atbildība, cieņpilna attieksme pret apkārtējiem u.c. Tēžu krājums 
dod ieskatu tādās tēmās kā dzīves kvalitātes un ilgtspējas jautājumi, inovācijas medicīnā, mode 
un skaistumkopšana, biočipi kosmetoloģijā un COVID-19 ietekme uz veselību.

UDK	 613(062)

Kopkataloga Id: 001043900
Vanags, Juris. Acs lēcas priekšējās kapsulas atveres izmaiņas pēc kataraktas 
operācijas pacientiem ar subluksētu lēcu : promocijas darba kopsavilkums zi-
nātniskā doktora grāda „zinātnes doktors (Ph.D.)” iegūšanai, nozare — klīniskā 
medicīna, apakšnozare — oftalmoloģija / Juris Vanags ; promocijas darba vadītā-
ja Dr.med. Guna Laganovska ; oficiālie recenzenti: Dr.med., Dr.habil.med. Indulis 
Vanags, Dr.med. Rimvydas Ašoklis, PhD Kuldar Kaljurand ; Rīgas Stradiņa uni-
versitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2021. — 84 lpp. : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 72.-83. lpp.
UDK	 617.741-004.1-089(043)

Kopkataloga Id: 001043901
Vanags, Juris. Acs lēcas priekšējās kapsulas atveres izmaiņas pēc kataraktas 
operācijas pacientiem ar subluksētu lēcu : promocijas darbs zinātniskā doktora 
grāda „zinātnes doktors (Ph.D.)” iegūšanai, nozare — klīniskā medicīna, apakš-
nozare — oftalmoloģija / Juris Vanags ; promocijas darba vadītāja Dr.med. Guna 
Laganovska ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 
2021. — 92 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 73.-
85. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK	 617.741-004.1-089(043)

Kopkataloga Id: 001043896
Vanags, Juris. Changes to the Anterior Capsular Opening of Human Lens after 
Cataract Surgery in Patients with Subluxated Lenses : summary of the doctor-
al thesis for obtaining a doctoral degree (Ph.D.), sector — clinical medicine, 
sub-sector — ophthalmology / Juris Vanags ; supervisoror Dr.med. Guna Laga-
novska ; official reviewers: Dr.med., Dr.habil.med. Indulis Vanags, Dr.med. Rim-
vydas Ašoklis, PhD Kuldar Kaljurand ; Riga Stradiņš University. — Riga : Rīga 
Stradiņš University, 2021. — 85 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 73.-84. lpp.
UDK	 617.741-004.1-089(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001033273
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001043900
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001043901
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001043896
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633/635  Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Kopkataloga Id: 001043681
Rukšāne, Guna. Dārza spēks / Guna Rukšāne ; redaktors Jānis Rukšāns ; dizains: 
Anda Nordena. — [Pārgaujas novads] : Jaunrūjas, 2021. — 160 lpp. : ilustrācijas ; 
24 cm. — ISBN 978-9934-23-337-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Jaunajā grāmatā G. Rukšāne stāsta par to, kā dārzs izmaina cilvēku, par cilvē-
ka attiecībām ar augiem, par spēcīgām personībām, kuras atstājušas iespaidu uz Latvijas dārzko-
pību. Neizpaliek arī plašs pašas pieredzes izklāsts un padomi gan dārza iekārtošanā un kopšanā, 
gan augu kulinārijā un arī selekcijā, visa gada garumā mēnesi pa mēnesim pakāpeniski ejot cauri 
dārzam.

UDK	 635.92(474.3)

639  Medības. Zveja. Zivju audzēšana

Kopkataloga Id: 001035791
Latvijas zivsaimniecības gadagrāmata / redaktors un priekšvārda autors Nor-
munds Riekstiņš ; izdevumu sagatavojis Kristaps Gramanis. — [Ozolnieku no-
vads] : Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 2020.

2020, 24. gads. — 1 tiešsaistes resurss (256 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, 
portreti, tabulas ; 3,75 MB. — „ISSN 1407-1959”—Datnes 3. lapā. — Autori: Olga 
Adamenko, Kārlis Bileskalns, Santa Jansone, Jānis Lasmanis, Miks Veinbergs, 
Māris Plikšs, Agnese Neimane-Jordane, Jānis Ābele, Kristaps Gramanis, Didzis 
Ustups, Santa Purviņa, Ruta Medne, Elīna Ellere, Kaspars Abersons, Amanda 
Tropa, Edmunds Bērziņš, Laura Briekmane, Ludmila Ankviča, Jekaterina Tri-
bilustova, Dmitrijs Pikuļins, Ruta Medne, Rūdolfs Tutiņš, Jānis Aizups, Jānis 
Bajinskis, Jānis Dumpis, Jānis Ābele. — Bibliogrāfija dažu rakstu beigās.

UDK	 639.2/.3(474.3)(058)

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

Kopkataloga Id: 001042498
Čerņevska, Ilze. Tortes bez cepšanas / sastādījusi Ilze Čerņevska ; Lilijas Rimicā-
nes mākslinieciskā izveide ; redaktore Inta Kalniņa. — Rīga : Avots, [2021]. — 122, 
[1] lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. — ISBN 978-9934-590-25-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā apkopotas dažādas garšīgu toršu receptes, kuras ir viegli pagatavo-
jamas bez cepeškrāsns izmantošanas. Kad uznāk vēlme pēc interesantākas garšas, tad šeit var 
smelties idejas, kā, nepavadot ilgu laiku, pagatavot gan saldās, gan arī sāļās tortes. Šeit atradīsiet 
receptes arī vegāniem un veģetāriešiem.

UDK	 641.85(083.12)

Kopkataloga Id: 001034680
Nikolskaya, E. Yu. Hotel Operations Management : textbook / E.Yu. Nikolskaya, 
V. Blagoev, L.A Popov. — Riga : Scientific World, 2020. — 1 tiešsaistes resurss 
(76 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 4,09 M. — Bibliogrāfija: 72.-73. lp. — ISBN 
978-9934-8941-0-7 (PDF).
UDK	 640.4(075.8)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001043681
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001035791
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001042498
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001034680
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7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Kopkataloga Id: 001034906
Daugavpils Universitāte. Starptautiskā zinātniskā konference (62 : 2020 : 
Daugavpils, Latvija). Daugavpils Universitātes 62. starptautiskās zinātniskās 
konferences rakstu krājums = Proceedings of the 62nd International Scientific 
Conference of Daugavpils University / redaktore Dr.psych. Irēna Kokina ; atbildī-
gās par izdevumu: Olita Miglāne, Anna Vanaga ; Daugavpils Universitāte. Daugav-
pils Universitātes zinātņu daļa. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadē-
miskais apgāds „Saule”, 2020.

C. daļa, Humanitārās zinātnes = Part C, Humanities. — 1 tiešsaistes resurss 
(175 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, plāni, tabulas ; 5,63 MB. — „ISSN 
2500-9842; ISSN 2500-9877”—Datnes 3. lapā. — Bibliogrāfija rakstu bei-
gās. — Teksts angļu valodā, kopsavilkumi angļu un latviešu valodā. — ISBN 
978-9984-14-927-1 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Daugavpils Universitātē docētāju un studējošo zinātniskās konferences no-
tiek kopš 1958. gada. Konferencēm ir starpdisciplinārs raksturs un tajās piedalās gan studējošie, 
gan docētāji, gan arī ievērojami zinātnieki no dažādām pasaules valstīm. Daugavpils Universi-
tātes 62. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums tiek publicēts 3 daļās: A. daļa. 
Dabaszinātnes, B. daļa. Sociālās zinātnes un C. daļa. Humanitārās zinātnes.

UDK	 7/9(062)

Kopkataloga Id: 001043610
Dizains. Process. Pieredze = Design. Process. Experience / redkolēģija: Krista 
Vāvere, Dagnija Balode, Ingūna Elere, Holgers Elers ; teksts: Kristīna Vāvere, 
Dagnija Balode, Ingūna Elere ; literārā redaktore Guna Kalniņa ; angļu valodas 
tulkojums: Jānis Frišvalds. — Rīga : H2E, [2021]. — 221 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — 
Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-8662-9-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Mūsdienu pasaule paplašina un maina izpratni par dizainu. Kā un ko dara di-
zains? Kam un kāpēc tas ir nepieciešams? Kas ir dizaina virsuzdevums? Grāmatā ar savu daudzo 
gadu darbošanās pieredzi dizaina jomā iepazīstina H2E komanda, skaidrojot dizaina nozīmi un 
devumu sabiedrības kopējā izaugsmē.

UDK	 7.05:061(474.3)

Kopkataloga Id: 001038257
Platonova, Marina. Academic Research Student Handbook : master of Science in 
Digital Humanities / Marina Platonova, Tatjana Smirnova and Zane Seņko ; liter-
ary editor Larisa Ilinska ; design: Paula Lore ; Riga Technical University. — Riga : 
RTU Press, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (90 lp., PDF) : ilustrācijas ; 1,82 MB. — 
Bibliogrāfija: 69. lp. — ISBN 978-9934-22-611-3 (PDF).
UDK	 7/9:004.6(035)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001034906
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001043610
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001038257
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77  Fotogrāfija un līdzīgi procesi

Kopkataloga Id: 001042510
Taal-Medvide, Una. Ziemeļmeitas kods = Her Northern Roots / sastādītājas: Una 
Taal (fotogrāfijas), Kristīne Kutuzova (teksts) ; ilustrācijas: Zane Veldre-Meņģele ; 
dizains: brālis Y (Ivo Grundulis) ; literārā redakcija: Sanita Reinsone, Jana Taper-
te ; tulkojums angļu valodā: Kristīne Kutuzova. — Pirmais izdevums. — [Ķekavas 
novads] : Her Northern Roots, [2021]. — 272 lpp., 48 nenumurētas lpp. ielīmes : 
ilustrācijas, portreti ; 30 cm. — Fotogrāfijās redzama bijusī Valsts prezidente Vai-
ra Vīķe-Freiberga un bijusī Kultūras ministre Dace Melbārde, dzejniece Māra Zā-
līte, aktrise komponiste Lolita Ritmanis, filozofe Skaidrīte Lasmane, disidente Li-
dija Lasmane-Doroņina, rakstnieces Nora Ikstena un Dace Rukšāne, baletdejotāja 
Elza Leimane, dziedātājas Ieva Akurātere, Ilga Reizniece, Vineta Elksne, Aminata, 
Aija Vītoliņa un Aija Andrejeva, psiholoģe Kristīne Balode, aktrises Ausma Kan-
tāne, Ilze Ķuzule-Skrastiņa, Inese Kučinska, Maija Doveika, Olga Dreģe, Regīna 
Razuma, Agnese Cīrule un Karīna Tatārinova, ginekoloģe Dace Matule, žurnālis-
tes Kristīne Garklāva un Inita Sila, „Mākslai vajag telpu” vadītāja Katrīna Jaunupe, 
operdziedātāja Inese Galante, fotogrāfe Inta Ruka, režisores Laura Groza un Ilona 
Brūvere, komponiste Anna Ķirse, suitu sieva Ilga Leimane, zvērkope Velga Vītola 
un vēl daudzas citas, kopā vairāk kā simts sievietes. — Teksts paralēli latviešu un 
angļu valodā. — ISBN 978-9934-23-324-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir veltījums dzimtas, pēctecības nozīmei, atklājot katras sievietes 
pasaules redzējumu. Ziemeļmeitas simbolisms ir tuvāks, saprotamāks latviešu valodas auditori-
jai, bet angļu valodā izvēlēts nosaukums ir drīzāk paskaidrojošs. Divu gadu laikā melnbaltajās fo-
togrāfijās iemūžinātas teju simt piecdesmit sievietes — gan sabiedrībā zināmas, gan tādas, kuru 
ikdienas darbu nozīmīgums nav publiski cildināts, bet tāpēc nav uzskatāms par mazāk svarīgu. 
Pašu izvēlētās, visbiežāk atmiņu pilnās vietās redzamas gan draudzenes un paziņas, gan perso-
nības, kuru ietekme, drosme un rūdījums ir iedvesmojis un turpinās iedvesmot ne vienu paaudzi 
vien.

UDK	 77.041.5-055.2(474.3)(084.12)

78  Mūzika

Kopkataloga Id: 001035104
Mūzikas akadēmijas raksti / sastādītāja un redaktore Baiba Jaunslaviete ; an-
gļu valodas tekstu tulkotāja un redaktore Amanda Zaeska ; māksliniece Kristīna 
Bondare ; redakcijas kolēģija: Boriss Avramecs, Valdis Bernhofs, Anda Beitāne 
[un vēl 16 redaktori] ; Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija. — Rīga : Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 2020.

XVII [17]. — 1 tiešsaistes resurss (193 lp., PDF) : diagrammas, faksimili, ilustrā-
cijas, notis, portreti, tabulas ; 3,90 MB. — Ziņas par autoriem: 184.-192. lp. — 
Redakcijas kolēģija arī: Tamāra Bogdanova, Mārtiņš Boiko, Ēvalds Daugulis, 
Lolita Fūrmane, Arnolds Klotiņš, Jānis Kudiņš, Jeļena Ļebedeva, Georgs Pe-
lēcis, Ilze Šarkovska-Liepiņa, Jānis Torgāns u.c. — Bibliogrāfija rakstu bei-
gās. — Teksts pārsvarā latviešu valodā, priekšvārds un kopsavilkumi arī angļu 
 valodā.

A n o t ā c i j a :  Mūzikas akadēmijas rakstu septiņpadsmitā laidiena plašākā sadaļa — Latvi-
jas mūzikas vēsture — šoreiz pilnībā veltīta 20. gs. norisēm.

UDK	 78(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001042510
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001035104
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8  VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

Kopkataloga Id: 001035515
Oceanus Sarmaticus : литературный альманах / главный редактор Альберт 
Снегирёв. — Каунас ; Рига : Центр культуры им. Л. П. Карсавина, 2020.

№ 5, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (316 lp., PDF) : ilustrācijas, portreti ; 
5,73 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Autori: Евгений 
Зелло, Михаил Эдидович, Евгений Орлов, Леонс Бриедис, Юрий Касянич, 
Евгения Рузина u.c. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts pārsvarā 
krievu valodā, daži dzejoļi angļu valodā. — ISBN 9789934884818 (kļūda).

UDK	 82(082)

81  Valodniecība un valodas

Kopkataloga Id: 001034969
Methodical Aspects of Transition to Instruction in a Foreign Language: World 
Economy and World Finances : monograph / edited by E.A. Zvonova ; executive 
editor N.V. Sergeeva ; World Economy and World Finance Department. — Riga : 
Scientific World, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (158 lp., PDF) : diagrammas, ilus-
trācijas, tabulas ; 5,23 MB. — Bibliogrāfija: 144.-156. lp. un zemsvītras piezīmēs. — 
ISBN 978-9934-8941-3-8 (PDF).
UDK	 811.111’243(082)+338(082)

Kopkataloga Id: 001035259
Valsts izglītības satura centrs. Svešvaloda II (angļu valoda) : padziļinātā kur-
sa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai / izstrādāja: Ināra Dimpere, 
Vita Kalnbērziņa, Solveiga Ozoliņa, Dina Šavlovska ; mācību satura recenzente 
Daiga Brasliņa ; zinātniskā recenzente Sandra Kalniņa ; Valsts izglītības satura 
centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss 
(73 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 3,48 MB. — ISBN 978-9934-597-98-5 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” mērķis ir izstrādāt, aprobēt un 
pēctecīgi ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, lai skolēni gūtu dzī-
vei 21. gadsimtā nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes. Angļu valodas kā svešvalodas 
padziļinātā kursa programmas paraugs ir veidots, lai palīdzētu skolotājiem īstenot MK noteiku-
mos Nr. 416 „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās 
izglītības programmu paraugiem” (2019) noteiktos plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus 
valodu mācību jomā svešvalodās augstākajā mācību satura apguves līmenī.

UDK	 811.111’243(073)

811.174  Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 001039802
Dzene, Ilze. Lasi ar izpratni un krāso : 5-6 gadus veciem bērniem / Ilze Dzene ; 
attēli: Linda Liepiņa ; teksti: Laura Lapsa ; tekstu un uzdevumu redaktores: Renā-
te Krauze-Esserte, Anna Diļeva. — [Latvija] : Ilze Dzene, 2021. — 1 tiešsaistes re-
surss (23 lp., PDF) : ilustrācijas ; 3,14 MB. — (Domāšanas attīstīšanas uzdevumi).

A n o t ā c i j a :  Šajā krājumā ir 20 lapas ar 6 attēliem katrā lapā. Zem katra attēla ir uz-
rakstīts, kā tas jāizkrāso. Daudzu attēlu krāsa neatbilst tam, kā tas izskatās dabā (piemēram, zaļš 
suns, rozā riepas utt.). Šī krājuma mērķis ir noskaidrot, vai bērns ir sapratis izlasīto. Bērnam ir 
jāizlasa īsais teksts, jāsaprot, kas un kā ir jākrāso, un arī jāatrod šī krāsa starp visiem saviem 
zīmuļiem, flomāsteriem vai krītiņiem.

UDK	 811.174’373(02.053.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001035515
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001034969
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001035259
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039802
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Kopkataloga Id: 001032474
Latviešu valodas bilžu vārdnīca / Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : [Lat-
viešu valodas aģentūra], [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (51 lp., PDF) : ilustrāci-
jas ; 14,21 MB. — ESF projekts Nr. 8.3.1./16/1/002 Kompetenču pieeja mācību sa-
turā. — Vārdu alfabētiskais rādītājs: 49.-51. lpp. 

A n o t ā c i j a :  Latviešu valodas bilžu vārdnīca ir mācību materiāls pirmsskolas un sākum-
skolas vecuma bērniem. Tas sekmē leksikas, dažādu gramatisko modeļu, runas prasmju un paš-
vadītas mācīšanās pilnveidi.

UDK	 811.174(075.2)

Kopkataloga Id: 001033286
Latvijas Nacionālā bibliotēka. Zinātniskie raksti / galvenais redaktors Andris 
Vilks ; atbildīgais redaktors Māris Baltiņš ; redakcijas kolēģija: Juris Baldunčiks, 
Pauls Daija, Vija Daukšte [un vēl 15 redaktori] ; literārā redaktore Agita Kazakevi-
ča ; tulkojumi angļu valodā: Juris Beņķis ; mākslinieks Verners Timoško ; Latvijas 
Nacionālā bibliotēka. — Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2020.

6 (XXVI), Latviešu terminoloģija simts gados : rakstu krājums. — 1 tiešsaistes 
resurss (233 lp., PDF) : faksimili, ilustrācijas ; 4,03 MB. — ISSN 1691-5941. — 
Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISSN 2661-5134. — Redaktori arī: Jana 
Dreimane, Māra Grudule, Zaiga Ikere, Jānis Kalnačs, Ināra Klekere, Kaspars 
Kļaviņš, Mārtiņš Mintaurs, Jānis Krēsliņš, Andrejs Pakalns, Andrejs Vasiļ-
jevs, Viesturs Zanders u.c. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezī-
mēs. — Teksts latviešu valodā, priekšvārds paralēli latviešu un angļu valodā, 
kopsavilkumi angļu valodā.

A n o t ā c i j a :  LNB Zinātnisko rakstu 6. (XXVI) sējums veltīts 1919. gada 9. septembrī dibi-
nātās Izglītības ministrijas Terminoloģijas komisijas simtgadei, kurai veltītā zinātniska konferen-
ce „Latviešu terminoloģija simts gados” norisinājās bibliotēkā 2019. gada 3. oktobrī. Aplūkojot 
dažādus latviešu terminoloģijas aspektus, publikācijās uzsvērta pirmās Terminoloģijas komisijas 
vēsturiskā nozīmība, jo tā ievadīja pāreju no individuālas, privātas un spontānas terminrades uz 
kolektīvu, plānotu un institucionalizētu darbu. Rakstos skarta gan terminoloģijas vēsture, gan 
aktuāli problēmjautājumi.

UDK	 811.174’373.46(082)+001.4(082)

821  Daiļliteratūra

821.111  Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 001043676
Bekets, Semjuels. Stāsti un teksti par neko / Semjuels Bekets ; no franču valodas 
tulkojusi Agnese Kasparova ; literārā konsultante Dace Kraule ; mākslinieks Aldis 
Aleks. — [Rīga] : Omnia mea, [2021]. — 166, [1] lpp. : portrets ; 20 cm. — Oriģināl-
nosaukums: Nouvelles et textes pour rien. — ISBN 978-9934-8856-2-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Semjuela Beketa darbos uzkrītošais pesimisms tiek mīkstināts ar lielisku un 
negantu humoru. Rakstnieka darbos slēptā pamatdoma jeb dzīves patiesība vēsta, ka, neskatoties 
uz visām ikdienas rūpēm un izvirzītajiem šķēršļiem, dzīvot un tiekties pēc sapņiem ir tā vērts.

UDK	 821.111(417)-34

Kopkataloga Id: 001043672
Eljota, Ketrina. Aiz slēgtam durvīm : romāns / Ketrina Eljota ; no angļu valo-
das tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Za-
riņš. — Rīga : Kontinents, [2021]. — 459 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Be-
hind Closed Doors. — ISBN 978-9934-25-017-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ārēji Lūsijas dzīve šķiet ideāla: viņai ir lieliski bērni, pievilcīgs vīrs un bur-
vīga māja. Neviens pat nenojauš, ka Lūsijas laulība jau sen ir tikai fasāde, kas slēpj emocionālu 
vardarbību un atsvešināšanos. Kad Lūsijas vīrs negaidīti iet bojā, viņas dzīve apmet kūleni. Lai 
aizbēgtu no pagātnes rēgiem, Lūsija izīrē savu māju un pārceļas dzīvot pie vecākiem. Tomēr viņa 
saprot — lai atvērtu jaunu dzīves lappusi, vispirms nāksies ieskatīties acīs bailēm, kas visus šos 
gadus likušas viņai izdarīt nepareizās izvēles.

UDK	 821.111-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001032474
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001033286
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001043676
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001043672
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Kopkataloga Id: 001043532
Hantere, Ērina. Zvaigžņu gaisma / Ērina Hantere ; no angļu valodas tulkojusi 
Ieva Elsberga ; redaktore Anda Ogriņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 367 lpp. : 
ilustrācijas ; 21 cm. — (Klanu kaķi. Jauns pareģojums / Ērina Hantere ; IV [4]). — 
„Jauns pareģojums” ir „Klanu kaķu” sērijas trešais cikls. — Oriģinālnosaukums: 
Warrior Cats. Starlight. — ISBN 978-9934-0-9264-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Sāga turpinās! Klanu kaķi beidzot ir atraduši jaunas mājas. Bet nākas pie-
pūlēties, lai sadalītu teritoriju, atklātu briesmas, kas slēpjas svešajā apkaimē, un atrastu vietu, 
kur sazināties ar Zvaigznes klanu. Pamazām viss izdodas, taču pāris viltus pilni kaķi kaļ savtīgus 
plānus, kuri var novest līdz naidam un vardarbībai. Klani, gaidot zīmi no senčiem, sāk aptvert: 
iespējams, briesmas pašu vidū ir daudz lielākas par tām, kuras gaida ārpusē…

UDK	 821.111-93-3

821.174  Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001043051
Bargais, Rihards. Nemodernās Slampes meitenes / Rihards Bargais ; redak-
tors Ilmārs Zvirgzds ; vāka mākslinieks Artis Rutks. — Rīga : Aminori, [2021]. — 
445 lpp. ; 21 cm. — „Līdz 18 gadu vecumam lasīt nav ieteicams”—Uz 4. vāka. — 
ISBN 978-9934-8977-9-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  R. Bargais romānā aplūko, apbrīno, izvētī un apraksta notikumus savā dzīvē, 
rūpīgi piemeklējot vārdus un izteiksmes veidu. Viss piedzīvotais atspoguļots plašā amplitūdā — 
no morāla un psiholoģiska pagrimuma līdz sirdsšķīstai, naivai ticībai. Sev raksturīgajā pašironis-
kajā intonācijā Bargais izveido savdabīgu mozaīku, spoži parādot savu prozaiķa talantu. Absurdi 
piedzīvojumi, tenkas, anekdotes, epizodes no populāru mākslinieku, kaimiņu, uzdzīves biedru, 
draudzes, tuvu draugu, radu, mīļoto vai nejaušu ceļabiedru dzīvēm — šo raibo kokteili Bargais 
apmaisa ar tiešu vērojumu. Viņš nekritizē, bet izceļ katra cilvēka vērtību un neaizsargātību. Kat-
ram satiktajam viņš atrod vietu un literāru formu tekstā, ko caurvij atsauces gan uz Bībeli, gan 
popkultūru.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001038566
Blodone, Iveta. Meli un porcelāns : romāns / Iveta Blodone ; Nataļjas Kuga-
jevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra 
Zālīte. — Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 207, [1] lpp. ; 20 cm. — (Vakara romāns ; 
2021/5 (263)). — ISBN 978-9934-15-853-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Lora pēc šķiršanās no vīra un iepazīšanās ar brīvdomātāju Rihardu pamet 
labi atalgotu darbu un atver savu kulināro iepazīšanās klubiņu, kas kļūst par iecienītu satikšanās 
vietu. Kaimiņos darbojas antikvaritāts, kura īpašnieks Georgs draudzējas ar Loru. Taču tad sākas 
dīvaini atgadījumi — Georgam pienāk vairākas anonīmas vēstules, pie kluba durvīm tiek nobēr-
tas ar sāli sajauktas smiltis, turklāt kādam antikvariāta klientam pa ceļam mājās nozog izsolē 
nopirktu gleznu. Kā šie notikumi saistīti?

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001043527
Dimante, Inguna. Starp divām sievietēm : romāns / Inguna Dimante ; Arņa 
Kilbloka vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 
191, [1] lpp. ; 21 cm. — (Zvaigznes detektīvu klubs). — ISBN 978-9934-0-9268-8 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kādā vakarā svešas mājas pagalmā tiek noslepkavota žurnāliste Alda Auziņa. 
Neskatoties uz zīmīgo profesiju, sākotnējie fakti liecina, ka Alda Auziņa tumsā ir nogalināta aiz 
pārskatīšanās, un slepkavas patiesais mērķis ir bijusi mājas īpašniece Ivanda Strēle — jauna, 
skaista un bagāta atraitne. Kas saista abas sievietes, un vai Ivandas Strēles dzīvība joprojām ir 
apdraudēta? Megijas Hānes izmeklēšanas grupai ir uzdots atrisināt šo kriminālmīklu, kas draud 
izvērsties haosā, bet aiz kuras vīd sīki izstrādāts, perfekts plāns.

UDK	 821.174-312.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001043532
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001043051
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001038566
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001043527
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Kopkataloga Id: 001043673
Jansone, Ilze. Laika rēķins : romāns / Ilze Jansone ; redaktore Gundega Blumber-
ga ; Jāņa Esīša vāku dizains. — [Rīga] : Dienas Grāmata, [2021]. — 188, [3] lpp. ; 
22 cm. — (Es esmu… Ilze Šķipsna). — ISBN 978-9934-595-29-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ilzes Šķipsna — pirmā latviešu modernā romāna autore, ceļotāja, poliglote, 
antropoloģe un bibliotekāre. Romāns „Laika rēķins” ir rakstnieces I. Šķipsnas iekšējās pasaules 
vēsture. Grāmatā ir aplūkota arī viņas biogrāfija — bērnība pirmskara Latvijā, emigrācija, dzīve 
ASV un īslaicīga atgriešanās dzimtenē. Taču Ilze Jansone saprot, ka svarīgākie I. Šķipsnas dzīves 
notikumi, kā jau rakstniekiem mēdz gadīties, ir risinājušies realitātes aizkulisēs — tajā pustum-
šajā zonā, kur mīlestība, bailes un kaislības pārvēršas par mākslu.

UDK	 821.174-312.6

Kopkataloga Id: 001043539
Kravale, Dace. Iedvesmas upe / Dace Kravale ; ilustrācijas: Agnese Spridzāne ; 
redaktore Meldra Āboliņa ; grāmatas vāka un iekšlapu dizainere Gunta Plotka. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 79 lpp. : ilustrācijas ; 16 cm. — ISBN 978-9934-0-
9409-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Saplūstot diviem strautiem — Daces Kravales spēka vārdiem un dvēseliska-
jām atziņām un Agneses Spridzānes iedvesmojošajām ilustrācijām, rodas „Iedvesmas upe”. Pa-
sauli labāku padara laipnība, cieņa un mīlestība pret sevi un visu dzīvo.

UDK	 821.174-84

Kopkataloga Id: 001038307
Nuts, Zane. Kaut kāds finglieris : romāns / Zane Nuts ; literārā redaktore Inta 
Lepere. — [Priekuļu novads] : Zane Nuts, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) ; 
1,59 MB. — ISBN 978-9934-8935-8-2 (ePUB).

A n o t ā c i j a :  Vairums romānu beidzas brīdī, kad liktenīgais pāris atzīstas mīlestībā un 
mums visiem top skaidrs — viņi būs kopā mūžīgi mūžos. Taču kāda ir dvēseles radinieku ikdiena, 
kāda būs viņu dzīve? Šis ir patiess stāsts, kas ļauj ielūkoties, kas notiek tālāk. Vai ar iemīlēšanos 
pietiek, lai visa atlikusī dzīve būtu viens vienīgs rožu dārzs? Šis ir autores personisks stāsts par 
satikšanos ar vīru, viņas dzīves ceļu, augšanu un mācīšanos klausīties savā sirds balsī.

UDK	 821.174-31

821.511.113  Igauņu literatūra

Kopkataloga Id: 001043059
Kofs, Indreks. Uz mājām / Indreks Kofs ; ilustrācijas: Marja Līsa Platsa ; no igau-
ņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; redaktore Sandra Godiņa. — Rīga : Pēter-
gailis, [2021]. — 46 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — Oriģinālnosaukums: 
Koju. — ISBN 978-9984-33-532-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Rakstnieks Indreks Kofs un māksliniece Marja Līsa Platsa parāda, kāds būtu 
piecgadīga zēna ceļš no bērnudārza uz mājām, ja viņš drīkstētu iet viens. Grāmatā asprātīgi un 
saistoši atainota katra bērna kvēlākā vēlēšanās — ātrāk izaugt lielam. Madis gan sevi jau uzskata 
par lielu puiku, jo prot sakārtot savas rotaļlietas, braukt ar divriteni, tīrīt zobus, aizpogāties, zina 
dažus burtus un mamma viņam ir mācījusi, kā uzvesties uz ielas. Kādu dienu, kad Madim neviens 
nevar atnākt pakaļ uz bērnudārzu, viņš uz mājām iet viens. Šis pasākums izvēršas par piedzī-
vojumiem pilnu ceļojumu, kurš beidzas vēlu vakarā ar satraukto, taču bezgala laimīgo vecāku 
satikšanu.

UDK	 821.511.113-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001043673
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001043539
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001038307
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001043059
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Kopkataloga Id: 001043768
Koluža, Rūta. Lielvārde gadsimtu mijā : (1990-2020) / sastādītāja un redaktore 
Rūta Koluža ; priekšvārds: Santa Ločmele ; redkolēģija: Irēna Arāja, Maruta Jē-
kabsone, Rūta Koluža, Anita Saka, Iveta Siliņa, Anita Streile, Aivars Troska, Vita 
Volonte. — Lielvārde : Lielvārdes novada pašvaldība, 2021. — 415, [1] lpp. : ilustrā-
cijas, portreti ; 28 cm. — ISBN 978-9934-8437-4-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  ŠĪ grāmata ir loģisks turpinājums pirmajai grāmatai — „Lielvārde laiku lo-
kos”. Jaunajā grāmatā apkopota vērtīga informācija par saimniecisko dzīvi, izcilām personībām 
un viņu devumu, par Goda lielvārdiešiem, par zīmīgiem notikumiem gadsimtu mijā izglītības, 
kultūras un sociālajā jomā.

UDK	 908(474.361)

https://lnb.lv/
https://www.facebook.com/lnb.lv
https://twitter.com/lnb_lv
https://instagram.com/lnb.lv
https://www.youtube.com/channel/UCorC9b7jIZFJDx8j9QA04JA
https://lnb.lv/lv/izdevejdarbibas-statistika/krajums-latvijas-izdevejdarbibas-statistika
https://lnb.lv/lv/izdevejiem/latvijas-jaunakas-gramatas
https://lnb.lv/lv/izdevejiem/nacionalas-bibliografijas-raditajs-periodikas-raditajs
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001043768
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