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0  VISPĀRĪGĀ NODAĻA

004  Datorzinātne un datortehnoloģija. 
Skaitļošana. Datu apstrāde

Mednis, Mārtiņš. Comparative analysis of bio-
chemical network reconstructions : bioķīmisko 
tīklu rekonstrukciju salīdzinošā analīze : pro-
mocijas darbs Inženierzinātņu doktora grāda 
ieguvei informācijas tehnoloģijās / Mārtiņš 
Mednis ; scientific advisor: Egils Stalidzāns ; 
Latvia University of Agriculture. Faculty of In-
formation Technologies. Department of Com-
puter Systems. — Jelgava, 2013. — 145 lp. : il., 
tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 113.-128. lp. — 
Teksts angļu valodā, anotācija arī latviešu un 
krievu valodā. — (Ies.). — [0314003846]

004.942:579.22(043)

Sproģis,  Artūrs. Domēnspecifisku rīku konfi-
gurācijas valoda un tās realizācija : promoci-
jas darbs, nozare: datorzinātnes, apakšnozare: 
programmēšanas valodas un sistēmas / Artūrs 
Sproģis ; zinātniskais vadītājs Jānis Bārzdiņš ; 
Latvijas Universitāte. Datorikas fakultāte. — 
Rīga, 2013. — 155 lp. : il., sh., tab. ; 30 cm + piel. 
1 sēj. ([146] lp. : il., sh., tab.). — Aprakstīts pēc 
vāka. Pielikumā autora publikāciju saraksts 
un saistītās publikācijas. — Bibliogrāfija: 140.-
146. lp. — (Spirālies.). — [0314003866]

004.434(043.3)

Strazdins, Girts. Wireless sensor network soft-
ware design rules : doctoral thesis for the aca-
demic degree of Dr. sc. comp., field: computer 
science, sub-field: systems of data processing 
and computer networks / Girts Strazdins ; advi-
sor: Leo Selavo ; University of Latvia. Faculty of 
computing. — Riga, 2014. — 170 lp. : il., diagr., 
tab. ; 31 cm + piel. (1 sēj. ; [167] lp.). Promo-
cijas darba pielikums: Bezvadu sensoru tīklu 
programmatūras izstrādes vadlīnijas : saistītās 
publikācijas. — Bibliogrāfija: 119.-130. lp. — 
(Ies.). — [0314003901]

004.77:621.398(043)+004.451(043)

Taranovs, Romāns. Komponenšu kolektīva mij-
iedarbība bezvadu sensoru tīklos : promocijas 
darbs / Romāns Taranovs ; zinātniskais vadītājs: 
Valerijs Zagurskis ; Rīgas Tehniskā universitā-
te. Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas 
fakultāte. Datorvadības, automātikas un dator-
tehnikas institūts. — Rīga, 2014. — 209 lpp. : il., 
diagr., tab. ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 21.-22., 142.-
153. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī 
angļu valodā. — [0314003885]

004.72:621.396(043)

005  Pārvaldība. Vadzinības

Bernande, Māra. Jauniešu mērķtiecības un sa-
snie gumu veidošanās mijsakarības dzīvesdar-
bībā : promocijas darbs doktora zinātniskā grā-
da iegūšanai pedagoģijā, apakšnozare: skolas 
pedagoģija / Māra Bernande ; darba zinātniskā 
vadītāja Ausma Špona ; Rīgas Pedagoģijas un 
izglītības vadības akadēmija. Peda goģijas fa-
kultāte. — Rīga, 2014. — 180 lp. : diagr., tab. ; 
31 cm + piel. 1 sēj. (210 lp. : diagr., tab.) ; 1 CD. — 
Bibliogrāfija: 161.-179. lp. — [0314003872]

005.966(043)+37.015.3(043)

Zēverte-Rivža,  Sandija. Risku izvērtējums at-
jaunojamās enerģijas ražošanā lauku saimnie-
cībās Latvijā : promocijas darbs ekonomikas 
doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai / 
Sandija Zēverte-Rivža ; promocijas darba zi-
nātniskā vadītāja Irina Pilvere ; Latvijas Lauk-
saimniecības universitāte. Ekonomikas un 
sabiedrības attīstības fakultāte. Ekonomikas 
un reģionālās attīstības institūts. — Jelgava, 
2014. — 165, [28] lp. : il., tab., diagr. ; 30 cm. — 
Bibliogrāfija: 150.-164. lp.

005.334:005.332.3(474.3)(043)+
+631.15(474.3)(043)+620.95(474.3)(043)+

+662.767.2(474.3)(043)

050  Seriālizdevumi. Periodiskie izdevumi

Hermanovska,  Stella. Latviešu nozaru grā-
matu kalendāri, 1925-1935 : saturs un kultūr-
vēsturiskā nozīme : maģistra darbs / Stella 
Hermanovska ; darba vadītāja: Līga Krūmiņa ; 
Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. 
Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa. — 
Rīga, 2013. — 158 lp. : diagr., tab. ; 30 cm. — Bib-
liogrāfija: 92.-99., 101.-118. lp. — Teksts latviešu 
valodā, anotācija arī angļu valodā. — (Ies.). — 
[0314025699] 050.9(474.3)

08  Jaukta satura krājumi. Kolektīvi darbi

087.5  Izdevumi jauniešiem

Auto : salokāmā grāmatiņa / no čehu valodas 
tulkojusi Iveta Ikale. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2014. — [12] lpp. : il. ; 9×16 cm. — Oriģ. nos.: 
Auta-skládanka. — ISBN 978-9934-0-4575-2. — 
[0314001396] 087.5

Dinozauri : ar vairāk nekā 50 uzlīmēm un iz-
spiežamiem modeļiem / latviskojusi Eva Jan-
sone ; redaktore Ilze Collenkopfa. — Rīga : 
Egmont Latvija, 2014. — 16 lpp., [4] lp. : il. ; 
27 cm. — (Aizraujoši uzdevumi un uzlīmes). — 
Oriģ. nos.: Awesome sticker & activity fun. 
Dinosaurs. — ISBN 978-9984-43-917-4. — 
[0314001209] 087.5

Krāsu un formu ābecīte / Melānijas Vilkas ilus-
trācijas. — Rīga : Lauku Avīzes izdevniecība, 
[2014]. — 23, [1] lpp. : il. ; 30 cm. — ISBN 978-
9934-15-024-1. — [0314001407] 087.5

Manas pirmās klavieres : piespied podziņu, 
lai noklausītos 3 melodijas! : iemācies 6 jaukas 
bērnu dziesmiņas! / no angļu valodas tulkoju-
si Iveta Ikale ; redaktore Indra Putre. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2014. — [8] lpp. : il. ; 30 cm. — 
Aprakstīts pēc vāka. — Oriģ. nos.: My first pia-
no. — ISBN 978-9934-0-4259-1. — [0314001347]

087.5+784.6+786.2(0.053.2)

Mašīnas un kravas auto : ar vairāk nekā 50 uz-
līmēm un izspiežamu modeli / latviskojusi Eva 
Jansone ; redaktore Ilze Collenkopfa. — Rīga : 
Egmont Latvija, 2014. — 16 lpp., [4] lp. : il. ; 
27 cm. — (Aizraujoši uzdevumi un uzlīmes). — 
Oriģ. nos.: Awesome sticker & activity fun. 
Dinosaurs [!]. — ISBN 978-9984-43-918-1. — 
[0314001208] 087.5

Svētku ielūgumi : izkrāso un sūti! / illus-
trations: Walter Carzon. — Rīga : Egmont 
Latvija, 2014. — [64] lpp. il. ; 11×16 cm. — 
Aprakstīts pēc vāka. — ISBN 978-9984-43-
929-7. — [0314001210] 087.5

Traktori : salokāmā grāmatiņa / no čehu va-
lodas tulkojusi Iveta Ikale. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2014. — [12] lpp. : il. ; 9×16 cm. — Oriģ. 
nos.: Traktory-skládanka. — ISBN 978-9934-0-
4576-9. — [0314001397] 087.5

Zoodārzā : salokāmā grāmatiņa / no čehu va-
lodas tulkojusi Iveta Ikale. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2014. — [12] lpp. : il. ; 9×16 cm. — Oriģ. 
nos.: Zoo-skládanka. — ISBN 978-9934-0-
4574-5. — [0314001395] 087.5

1  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

13  Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves 
metafizika. Ezotērika

Segliņš,  Valdis. Gaidīšanas svētki : pasaules 
gala prognozes un rituāli / Valdis Segliņš ; lite-
rārais redaktors Oskars Lapsiņš ; vāka dizainu 
veidojusi Paula Pelše. — Rīga : RTU izdevniecī-
ba, 2014. — 133 lpp. : diagr., il. ; 25 cm. — Bib-
liogrāfija: 130.-133. lpp. un zemsvītras piezī-
mēs. — Kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 
978-9934-10-554-8. — [0314001381]

133.529+504.4+524.8

159.9  Psiholoģija

Siņeļņikovs,  Valērijs. Sava paša spēka avotu 
meklējumos : vīriešu saruna / Valērijs Siņeļņi-
kovs ; no krievu valodas tulkojusi Marita Frei-
ja ; redaktore Marita Freija. — [Rīga] : Sol Vita, 
2014. — 165, [2] lpp. : il. ; 17 cm. — ISBN 978-
9984-894-42-3 (ies.). — [0314001219]

159.922.1-055.1
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2  RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Iesalnieks, Agris. Tautas atzīs tavu vārdu : 1. 
Ķēniņu 8:43 / Agris Iesalnieks ; redaktors Agris 
Iesalnieks ; priekšvārdu sarakstīja Oskars Rei-
neks ; vāka mākslinieks Andris Donis. — [Lie-
pāja] : LiePA, 2013. — 231 lpp., [6] lp. iel. : il., 
ģīm. ; 21 cm. — Par autoru: 6.-7. lpp. / Andris 
Donis. — Bibliogrāfija: 231. lpp. — ISBN 978-
9934-522-07-9. — [0314001284] 27-277+2-14

Imbergs, Jozefs. Lūgsim Dievu! : ģimenes lūg-
šanu rokasgrāmata / Jozefs Imbergs ; tulkojums 
no angļu valodas: Rūta Karma ; literārā redak-
tore Ināra Vilka ; vāka autore: Silvija Pogule. — 
5. izdevums. — Rīga : Luterisma mantojuma 
fonds, 2014. — 192 lpp. ; 18 cm. — Gan tiešos 
citātos, gan netieši lūgšanās izmantots Bībeles 
1965. gada izdevuma revidētais teksts. — Oriģ. 
nos.: Let us pray. — ISBN 978-9984-753-59-1. — 
[0314001278] 274.5-532.4

Jānis  Pāvils  II. Atmiņa un identitāte / Jānis 
Pāvils II ; no poļu valodas tulkojusi Dagnija 
Dreika ; redaktore Astra Feldmane ; zinātniskā 
konsultante Žanete Narkēviča ; priekšvārda, 7.-
14. lpp., autors Zbigņevs Stankevičs ; pēcvārda, 
163.-[174.] lpp., autore Maija Kūle ; mākslinie-
ce Laura Feldberga ; vāka fotogrāfijas autors 
Imants Prēdelis. — Rīga : KALA Raksti, 2014. — 
173, [2] lpp. ; 22 cm. — (Mieram tuvu grāma-
ta). — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — 
ISBN 978-9984-871-21-9. — [0314001325]

272-732(047.53)

Luteriskais garīgums : Dieva bērna dzīve / no 
angļu valodas tulkojis Egons Mudulis ; literā-
rā redaktore un korektore Guna Pitkevica ; 
priekšvārda, v-vi lpp., autors Roberts Beikers ; 
vāka autore Agata Muze. — Rīga : Luterisma 
mantojuma fonds, 2014. — vi, 312 lpp. : tab. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un 
Svēto rakstu rādītājs: 299.-312. lpp. — ISBN 
978-9984-753-94-2. — [0314001277] 274.5-584

Ticība un prāts / Māras Kiopes zinātniskajā re-
dakcijā ; literārā redaktore Arta Jāne ; literārais 
redaktors angļu valodā Jānis Nameisis Vējš ; 
priekšvārdu sarakstīja Solveiga Krūmiņa-Koņ-
kova ; ievada autore Māra Kiope ; vāka dizains: 
Anita Daugule ; Latvijas Universitātes Filozofi-
jas un socioloģijas institūts. — Rīga : Filozofijas 
un socioloģijas institūts, 2014. — 187, [1] lpp. : 
ģīm. ; 21 cm. — (Reliģiski filozofiskās idejas 
Latvijā: 20. gadsimta 1. puse ; 3. grāmata). — 
Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezī-
mēs, personu rādītājs: 187.-[188.] lpp. — Priekš-
vārds un kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 
978-9934-506-10-9 ; 9789934506093 (kļūda). — 
[0314001322] 2-1(474.3)(082)

Zveja,  Voldemārs. Novakara gaismas stari / 
Voldemārs Zveja. — 4. izdevums. — Liepāja : 
LiePA, 2013. — 129 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-
9934-522-09-3. — [0314001294] 27-584.5

3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

316  Socioloģija

Aprobežosimies ar maksimumu : Līvõ Kultūr 
sidām 20 darba gadi dokumentos, publikācijās 
un fotogrāfijās / Gundegas Blumbergas apko-
pojumā ; redaktore Renāte Blumberga ; vāka 
un grāmatas dizains: Zane Ernštreite ; izman-
totas Oskara Jūras fotogrāfijas. — [Rīga] : Līvõ 
Kultūr sidām, 2014. — 232 lpp. : il., ģīm., faks., 
tab. ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 232. lpp. un perso-
nu rādītājs: 227.-231. lpp. — ISBN 978-9934-14-
117-1. — [0314001304]

316.722(=511.114)(474.3)

Mūsdienu kultūras stāvokļi = Conditions for 
contemporary culture. Riga / redaktors un 
priekšvārda autors Oskars Redbergs ; redko-
lēģija: Leons Gabriels Taivāns, Deniss Hanovs, 
Manfrēds Kerners, Kšistofs Navrateks, Oskars 
Redbergs, Inga Karlštrēma ; redaktore Inga Kar-
lštrēma ; tulkotāji: Inta Liepiņa, Inga Karlštrē-
ma, Dārta Rīna, Jānis Greivulis, Sergejs Kruks ; 
angļu valodas redaktors Džefrijs Česters ; di-
zains: Artis Tauriņš, Inga Karlštrēma, Oskars 
Redbergs ; vāka fotogrāfija: Arnis Balčus ; por-
tretu fotogrāfijas: Andrejs Strokins. — [Rīga] : 
Megaphone Publishers, 2013. — 333 lpp. : il., 
ģīm. ; 25 cm. — Par autoriem: 325.-333. lpp. — 
Bibliogrāfija atsevišķu rakstu beigās. — Paralēli 
latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-
8192-0-9. — [0314001299] 316.7(474.3)(082)

Veizāns, Edmunds. Pusaudžu vērtību attīstība 
hip-hop kultūras deju skolā : promocijas darbs 
pedagoģijas zinātņu grāda iegūšanai dejas pe-
dagoģijas apakšnozarē / Edmunds Veizāns ; 
zinātniskā vadītāja Zenta Anspoka ; Rīgas Pe-
dagoģijas un izglītības vadības akadēmija. Pe-
dagoģijas fakultāte. — Rīga, 2013. — 180 lp. : 
il., diagr., tab. ; 31 cm + 1 CD. — Bibliogrāfija: 
146.-157. lp. — (Ies.). — [0314003876]

316.752-053.6(474.3)(043)+
+793.32(072)(043)+159.923.5-053.6(043)

32  Politika

Opportunities for the organized civil society 
to influence EU decision-making via national 
positions / prepared by: Centre for Public Poli-
cy Providus (Latvia), EUROPEUM Institute for 
European Policy (Czech Republic), Institute of 
Public Affairs. — Riga : [Sabiedriskās politikas 
centrs PROVIDUS], 2014. — 1 tiešsaistes resurss 
(110 lapas) ; 1,66 MB. — Izdevējziņas precizē-
tas ISBN aģentūrā. — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs. 32(4-11)

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

Minhauzens, Ernsts fon, barons. Kad runājam 
patiesību, mēdzam pārteikties : neparasti at-
gadījumi no diplomātu dzīves / Barons Ernsts 
fon Minhauzens ; no vācu valodas tulkojusi 
Sinda Krastiņa ; redaktore Margita Krasnā ; 
Ilzes Isakas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2014. — 207, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. 
nos.: Wenn wir die Wahrheit sagen, haben wir 
uns versprochen. — ISBN 978-9934-0-4246-1 
(ies.). — [0314001398] 327

33  Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Birzniece,  Juta. Ekonomika vidusskolām : 
mācību grāmata / Juta Birzniece ; zinātniskais 
konsultants Uģis Gods. — Rīga : Biznesa augst-
skola «Turība», 2014. — 191 lpp. : il., diagr., tab. ; 
31 cm. — Apstiprinājusi Latvijas Republikas 
Izglītības un zinānes ministrija 2014. gadā. — 
Bibliogrāfija: 190.-191. lpp. — ISBN 978-9984-
828-84-8 (ies.). — [0314001227] 330(075.3)

Jorniņa, Inta. Ekonomika vidusskolām : darba 
burtnīca / Inta Jorniņa ; zinātniskais konsul-
tants Uģis Gods. — Rīga : Biznesa augstsko-
la «Turība», 2014. — 208 lpp. : il., diagr., tab. ; 
30 cm. — Bibliogrāfija: 207.-208. lpp. — ISBN 
978-9984-828-85-5. — [0314001228] 33(076)

332  Reģionālā, teritoriālā, zemes, dzīvokļu 
ekonomika

Geipele,  Sanda. Nekustāmā īpašuma tirgus 
attīstības vadīšanas sistēma Latvijā : promoci-
jas darbs : nozare: vadībzinātne, apakšnozare: 
uzņēmējdarbības vadība / Sanda Geipele ; zi-
nātniskā vadītāja Tatjana Tambovceva ; Rīgas 
Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas 
un vadības fakultāte. Būvuzņēmējdarbības un 
nekustamā īpašuma ekonomikas institūts. — 
Rīga : RTU izdevniecība, 2014. — 198 lpp. : 
il., diagr., tab. ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 11.-13., 
160.-178. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — 
[0314003890] 332.622(474.3)(043)

334  Organizācijas un sadarbības veidi 
ekonomikā

Pazāne,  Baiba. Vilhelms Ķuze. Šokolādes ka-
ralis / Baiba Pazāne ; redaktore Lilita Vīksna ; 
vāka dizains: Una Spektore. — Rīga : Biznesa 
augstskola Turība, 2014 (Jelgavas tipogrāfi-
ja). — 234 lpp., [4] lp. iel. : il., ģīm., faks., tab. ; 
21 cm. — (Uz zaļa zara ; Nr. 1). — Bibliogrāfija: 
224.-234. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 
978-9984-828-87-9 (ies.). — [0314001225]

334.72(474.3)(092)+664.14(474.3)(092)

336  Finanses

Bistrova,  Jūlija. Achieving shareholder value 
sustainability on Central and Eastern Europe-
an equity markets : doctoral thesis / Jūlija Bis-
trova ; scientific supervisor Natalja Lāce ; Riga 
Technical University. Faculty of Engineering 
Economics and Management. Institute of Pro-
duction and Entrepreneurship. Department 
of Finance. — Riga, 2014. — 203, [36] lpp. : il., 
diagr., tab. ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 10.-13., 192.-
203. lpp. — [0314003880] 336.76(4)(043)

Eriņa,  Jana. Development of customer centric 
business model in a commercial bank : doctoral 
thesis / Jana Eriņa ; scientific supervisor Na-
taļja Lāce ; Riga Technical University. Faculty 
of Engineering Economics and Management. 
Institute of Production and Entrepreneurship. 
Department of Finance. — Riga : RTU Press, 
2014. — 214 lpp. : diagr., sh., tab. ; 25 cm. — Bib-
liogrāfija: 10.-15., 154.-172. lpp. — [0314003868]

336.71(043)
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Pūle,  Biruta. Uzņēmumu ienākuma nodok-
lis kā instruments Latvijas reģionu attīstības 
veicināšanai : promocijas darbs ekonomikas 
doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai / 
Biruta Pūle ; promocijas darba zinātniskā va-
dītāja Inguna Leibus ; Latvijas Lauksaimnie-
cības universitāte. Ekonomikas un sabiedrības 
attīstības fakultāte. Finanšu un grāmatvedības 
institūts. — Jelgava, 2014. — 151, [47] lp. : il., 
kartes, diagr., tab. ; 31 cm. — «Promocijas darbs 
ir izstrādāts Ekonomikas nozares Reģionālās 
ekonomikas apakšnozarē»—Titlp. — Bibliogrā-
fija: 9.-10., 140.-150. lp. — Teksts latviešu valo-
dā, kopsavilkums angļu un krievu valodā. — 
(Ies.). — [0314003905] 336.226.12(474.3)(043)+

+332.146.2(474.3)(043.3)

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

Sordet,  Bernard. Iespējamā Eiropa / Bernard 
Sordet ; no franču valodas tulkojusi un piezī-
mes, 207.-[214.] lpp., uzrakstījusi Kristīne Na-
šeniece ; redaktore Rudīte Kalpiņa ; fotogrāfs 
Juris Kalniņš ; Māra Garjāņa vāka noformē-
jums. — Rīga : Mansards, 2014. — 213, [2] lpp. : 
il. ; 19 cm. — Oriģ. nos.: L’Europe probable. — 
ISBN 978-9934-12-058-9. — [0314001305]

338(4)+316.42(4)

Tajikistan in transition : can good macroecono-
mic policy combat poverty? / editors: Anna V. 
Shkuropat and Paul Hare ; cover design: Mari-
na Selunska ; cover photo: Peter Stalbovsky. — 
Riga : Tiesu namu agentura, 2014. — 263 lpp. : 
il., diagr., tab. ; 24 cm. — «Prepared as a result of 
EU financed technical assistance in support of 
PFM reforms in Tajikistan»—Uz vāka. — Biblio-
grāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-
508-14-1. — [0314001366] 338(575.3)

338(474.3)  Latvijas ekonomika

Zauers, Alvils. Šteinhaueri un viņu laiks / Al-
vils Zauers ; redaktore Lilita Vīksna ; vāka di-
zains: Una Spektore. — Rīga : Biznesa augst-
skola Turība, 2014. — 111 lpp., [8] lpp. iel. : il., 
faks. ; 21 cm. — (Uz zaļa zara ; Nr. 2). — Biblio-
grāfija: 109.-111. lpp. — ISBN 978-9984-828-88-6 
(ies.). — [0314001226]

338(474.3)(091)+658(474.3)(092)

34  Tiesības. Jurisprudence

Development of compensation mechanisms 
in Latvia : summary / [the research was per-
formed collectively by: Ilona Kronberga, Ilze 
Dzenovska, Gatis Litvins, Sanita Sile. — [Rīga] : 
Centre for Public Policy Providus, 2013. — 1 
tiešsaistes resurss (42 lapas) : diagrammas ; 1,30 
MB. — «Compensation mechanisms for victims 
of crime in criminal proceedings in the Europe-
an Union». — Bibliogrāfija: 20.-21. lp. — ISBN 
9789984991160 (kļūda) 343.122(4)

Litvins, Gatis. Cietušā tiesības uz juridisko pa-
līdzību Latvijas kriminālprocesā : uzlabojot cie-
tušo tiesību aizsardzību : pieeja juridiskai palī-
dzībai / Gatis Litvins (pētnieks, teksta autors), 
Sabiedriskās politikas centrs Providus. — 1 tieš-
saistes resurss (16 lapas) ; 391 KB. — Izdevējzi-
ņas precizētas ISBN aģentūrā. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8400-5-0

343.122(474.3)

Litvins, Gatis. Victim’s rights to legal aid in the 
criminal proceedings in Latvia : improving pro-
tection of victims’ rights : access to legal aid / 
Gatis Litvins (researcher, author of the text) ; 
Zane Ļuļe (translator) ; Centre for Public Poli-
cy Providus. — [Rīga] : Sabiedriskās politikas 
centrs Providus, 2013. — 1 tiešsaistes resurss 
(18 lapas) ; 412 KB. — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — Bibliogrāfija zemsvītras pie-
zīmēs. — Oriģ. nos.: Cietušā tiesības uz juridis-
ko palīdzību Latvijas kriminālprocesā. — ISBN 
978-9934-8400-4-3 343.122(474.3)

Mehānismi cietušo kompensācijai krimināl-
procesā Eiropas savienībā / pētnieku kolektīvs: 
Ilona Kronberga, Ilze Dzenovska, Gatis Litvins, 
Sanita Sīle ; par pētījuma saturu atbild Latvijas 
Republikas Tieslietu ministrija. — [Rīga] : Sa-
biedriskās politikas centrs Providus, 2013. — 1 
tiešsaistes resurss (142 lapas) : tabulas, diagram-
mas ; 1,65 MB. — Bibliogrāfija: 122.-136. lpp. un 
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9984-9911-5-3

343.122(4)

Zahars,  Vitolds. Kriminālpolitika: mūsdienu 
tendences un procesi : monogrāfija / Vitolds Za-
hars ; Daugavpils Universitāte. — Daugavpils : 
Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds 
«Saule», 2014. — 143 lpp. : tab. ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija: 121.-135. lpp. (173 nos.) un zemsvītras 
piezīmēs. — Kopsavilkums latviešu, angļu valo-
dā. — ISBN 978-9984-14-669-0. — [0314001243]

343.97(474.3)

37  Izglītība

Čekse,  Ireta. Pilsoniskās izglītības pilnveides 
vadība multikulturālā sabiedrībā: Igaunijas un 
Latvijas salīdzinošais novērtējums : promocijas 
darbs izstrādāts vadībzinātnes doktora (Dr. sc. 
administr.) zinātniskā grāda iegūšanai, noza-
re — vadībzinātne, apakšnozare — izglītības 
vadība / Ireta Čekse ; promocijas darba zināt-
niskais vadītājs: Andrejs Geske ; recenzenti: 
Andrejs Rauhvargers, Brigita Zepa, Gita Vēr-
diņa, Ieva Johansone ; literārie redaktori: Inta 
Miņina, Ruta Čekse ; Latvijas Universitāte. — 
Rīga, 2014. — 183 lp. : il., diagr., kartes, tab. ; 
31 cm. — Bibliogrāfija: 158.-175. lp. — ISBN 
978-9934-517-43-3 (ies.). — [0314003894]

37.017.4(474)+37.035.6(474)

373  Vispārējā izglītība

Kauliņa,  Anda. Integratīvā mācību metodika 
sākumskolēnu specifisku lasīšanas traucējumu 
mazināšanai : promocijas darbs pedagoģijas 
doktora zinātniskā grāda iegūšanai skolas pe-
dagoģijas apakšnozarē / A. Kauliņa ; promo-
cijas darba vadītāja S. Tūbele ; Rīgas Pedago-
ģijas un izglītības vadības akadēmija. — Rīga, 
2013. — 221 lp. : il., diagr., tab. ; 30 cm + 1 
CD. — Bibliogrāfija: 142.-155. lp. — Teksts 
latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā. — 
(Ies.). — [0314003878] 373.3(043)+376(043)

374  Ārpusskolas izglītība un apmācība. 
Papildizglītība

Brigmane, Baiba. Pieaugušo pašpieredzes vei-
došanās mācīšanās procesā : promocijas darbs 
doktora grāda iegūšanai pedagoģijas zinātnē, 
apakšnozare: pieaugušo pedagoģija / Baiba 
Brigmane ; promocijas darba vadītāja Ausma 
Špona ; Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadī-
bas akadēmija. Pedagoģijas fakultāte. — Rīga, 
2014. — 218 lp. : il., diagr., tab. ; 30 cm + 1 
CD. — Bibliogrāfija: 173.-186. lp. — Teksts 
latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā. — 
(Ies.). — [0314003873] 374(043)

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

Cibuļs, Juris. Tautu brīnumainās pasaules / Ju-
ris Cibuļs ; redaktors Jānis Ločmelis. — [Rīga] : 
Raudava, 2014. — 196 lpp. : il., ģīm., faks. ; 
22 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentū-
rā. — Bibliogrāfija: 193.-195. lpp. — Kopsavil-
kums angļu, krievu valodā. — ISBN 978-9984-
9816-2-8 (ies.). — [0314001385] 392+811

Kāzu iedvesmas grāmata : stāsti par mīlestības 
svinēšanu / projekta vadītāja Lita Brūvere ; re-
daktore Ieva Briede ; māksliniece Gundega Ka-
lendra ; vāka foto: Andrejs Zavadskis ; fotogrā-
fi: Linda Arāja, Mārcis Baltskars, Vadims Bazaly, 
Linda Brīnums, Kaspars Filips Dobrovoļskis, 
Roberts Gorenko, Kristīne Grīnvalde, Jānis Ko-
nons, Renārs Koris, Jānis Luste, Billijs Locs, Lie-
ne Pētersone, Aiga Rēdmane, Ģirts Raģelis, Rai-
vo Salenainens, Džeina Saulīte, Andris Sproģis, 
Laura Šulmeistere, Dārta Veismane, Roberts Vi-
dzidskis, Andrejs Zavadskis. — Rīga : The Whi-
te Book, [2014]. — 287 lpp. : il., ģīm. ; 29 cm. — 
ISBN 978-9934-516-14-6 (ies.). — [0314001353]

392.5(474.3)

398  Folklora

Baltu pasakas / pasakas vāca, rediģēja, sakār-
toja un priekšvārdu sarakstīja teicēja Laura 
Skruže ; grāmatas iekārtojums un ilustrācijas: 
Laura Skruže ; kaligrāfe Irēna Saliete. — Jaun-
mārupe, Mārupes nov. : VenērA, 2013. — 169, 
[4] lpp. : il. ; 28 cm. — ISBN 978-9934-8427-
0-2. — [0314001359] 398.2(=174)

Lapsa viltniece : viena īsa pasaciņa : [pirms-
skolas vecuma bērniem] / illustrations: Irina i 
Władimir Pustowałowy ; text: Siergiej Kuzmin ; 
tulkojusi Iveta Ikale. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2014. — [14] lpp. : il. ; 21 cm. — (Lasīsim un 
krāsosim). — Oriģ. nos.: Lisiczka z wałkiem. — 
ISBN 978-9934-0-4585-1. — [0314001343]

398.21+087.5

Linde, Māris. Sāgas / Māris Linde. — Liepāja : 
LiepU LiePA, 2013.

2. grāmata. — 396 lpp. : il. ; 21 cm. — (Bib-
liotheca Lindana ; 16). — Paskaidrojumi 
sāgu beigās. — ISBN 978-9934-522-10-9. — 
[0314001285] 398.22(=113)

Mazais kucēns : viena īsa pasaciņa : [pirmssko-
las vecuma bērniem] / illustrations Anna i Lech 
Stefaniakowie ; text: Zespòł Wydawnictwa ; 
tulkojusi Iveta Ikale. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2014. — [14] lpp. : il. ; 21 cm. — (Lasīsim un krā-
sosim). — Oriģ. nos.: Zabawny piesek. — ISBN 
978-9934-0-4587-5. — [0314001342]

398.21+087.5
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Rācenis : viena īsa pasaciņa : [pirmsskolas ve-
cuma bērniem] / illustrations: Wiktor Czajczuk 
i Aleksander Tkaczuk ; text: Siergiej Kuzmin ; 
tulkojusi Iveta Ikale. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2014. — [14] lpp. : il. ; 21 cm. — (Lasīsim un 
krāsosim). — Oriģ. nos.: Rzepka. — ISBN 978-
9934-0-4584-4. — [0314001345] 398.21+087.5

Sprīdītis : latviešu tautas pasaka / ilustrācijas 
veidojuši: Patrīcija Marija Bikše, Krista Balode, 
Monika Buhholce, Lāsma Luīze Keisele, Sa-
manta Ozola, Eva Evelīna Bokmane, Dita Bēr-
ziņa, Lelde Bojāre, Laila Maiga Kalniņa, Kārlis 
Gunārs Neikens, Elīze Birkāne, Katrīna Popele, 
Roberts Arnicāns, Kristiāna Freiberga, Denēra 
Auniņa, Matīss Rudzītis, Dārta Mārtiņsone, Be-
atrise Breize, Katrīna Vēvere. — Rīga : Literārā 
brālība, 2014. — 15, [2] lpp. : il. ; 25 cm. — ISBN 
978-9984-880-18-1. — [0314001373]

398.21(=174)

Vecais zirgs : viena īsa pasaciņa : [pirmsskolas 
vecuma bērniem] / illustrations: Wiktor i Alisa 
Czajczuk ; text: Siergiej Kuzmin ; tulkojusi Iveta 
Ikale. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — [14] lpp. : 
il. ; 21 cm. — (Lasīsim un krāsosim). — Oriģ. 
nos.: Stary koń. — ISBN 978-9934-0-4586-8. — 
[0314001344] 398.21+087.5

5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

51  Matemātika

Profesors Jānis Mencis (1914-2011) : bibliogrā-
fija / Liepājas Universitāte ; sastādīja Valda Vī-
tola. — Liepāja : Liepājas Universitāte, 2014. — 
73 lpp. : il., ģīm. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
28.-68. lpp. un personu rādītājs: 70.-72. lpp. — 
Kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-
522-19-2. — [0314001291]

51(474.3)(092)(01)+51:371.3(474.3)

53  Fizika

Dunce, Marija. Fāžu pārejas un fizikālās īpa-
šības cietajos šķīdumos uz Na1/2Bi1/2TiO3 
bāzes : promocijas darbs doktora zinātniskā 
grāda iegūšanai fizikā, apakšnozare: cietvielu 
fizika / Marija Dunce ; darba zinātniskais vadī-
tājs Andris Šternbergs ; recenzenti: Māris Ozo-
liņš, Māris Knite, Robertas Grigalaitis ; Latvijas 
Universitāte. Fizikas un matemātikas fakul-
tāte. — Rīga, 2014. — 158 lp. : il., diagr., tab. ; 
31 cm. — Bibliogrāfija: 130.-157. lp. — Teksts 
latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valo-
dā. — (Ies.). — [03140038889] 539.2(043.3)

55  Zemes zinātnes. Ģeoloģijas zinātnes

Stinkule, Austra. Māli Latvijas zemes dzīlēs / 
Austra Stinkule ; redaktors un priekšvārda au-
tors Valdis Segliņš ; literārais redaktors Oskars 
Lapsiņš ; dizains: Paula Pelše. — Rīga : RTU 
izdevniecība, 2014. — 121 lpp : diagr., il., tab., 
kartes ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 118.-121. lpp. — 
ISBN 978-9934-10-553-1. — [0314001380]

553.611(474.3)

57  Bioloģijas zinātnes kopumā

Kusiņa,  Maruta. Bioloģija vidusskolai : shē-
mas un tabulas / Maruta Kusiņa ; redaktore 
Agnese Biteniece ; Arņa Kilbloka sērijas no-
formējums. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 
111 lpp. : il., tab. ; 22 cm. — (Špikeris). — ISBN 
978-9934-0-1107-8. — [0314001336] 57(075.3)

Velika,  Biruta. Bērnu antropometrisko pa-
rametru un skolu vides pētījums Latvijā 
2012./2013. māc.g. : pētījuma ziņojums / auto-
ri: Biruta Velika, Iveta Pudule, Daiga Grīnber-
ga. — 1 tiešsaistes resurss (38 lapas) : tabulas, 
diagrammas ; 623,3 KB. — ISBN 978-9934-514-
09-8 572.087-053.2(474.3)

6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. 
TEHNIKA

61  Medicīnas zinātnes

Bumbure,  Lada. Digitālās medicīniskās rent-
gen iekārtas starojuma stabilitātes novērtēšanas 
metode : promocijas darbs / Lada Bumbure ; zi-
nātniskais vadītājs J. Dehtjars ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Transporta un mašīnzinību fakul-
tāte. Biomedicīnas inženierzinātņu un nano-
tehnoloģiju institūts. — Rīga, 2014. — 98 lp. : il., 
diagr., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 91.-98. lp. — 
Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu un 
krievu valodā. — (Ies.). — [0314003884]

616-073.7(043)

Jakovels,  Dainis. Ādas parametru izpēte un 
kartēšana ar optiskām metodēm : zinātnisko 
publikāciju kopa = Study and mapping of skin 
parameters with optical methods : scientific 
papers / Dainis Jakovels ; [zinātniskais vadītājs 
Jānis Spīgulis] ; Latvijas Universitāte. — Rīga, 
2014. — [135] lpp. : il., diagr., graf. ; 30 cm. — 
romocijas darbs ir publikāciju apkopojums. — 
Bibliogrāfija: [4.-5.] lpp. un rakstu beigās. — 
Teksts angļu valodā, anotācija arī latviešu 
val. — (Spirālies.). — [0314003891]

616.5-073(043.3)

Kudrjavcevs,  Igors. Dzīvības spēks : kā sau-
dzēt, stiprināt un vairot dzīvības enerģiju sevī / 
Igors Kudrjavcevs ; no krievu valodas tulkojusi 
Margarita Krasnā ; redaktore Oļesja Burkevi-
ca ; Aigara Truhina dizains un ilustrācijas. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 160, [1] lpp. : il. ; 
23 cm + 1 DVD. — (Saules ceļš). — ISBN 978-
9934-0-4219-5 (ies.). — [0314001341] 615.851.8

Kupča, Sarmīte. Aptaukošanās bērniem Latvijā 
un ar to saistītie riska faktori : promocijas darbs 
doktora zinātniskā grāda iegūšanai medicī-
nā, pediatrijas apakšnozarē / Sarmīte Kupča ; 
darba vadītāja: Ingrīda Rumba-Rozenfelde ; 
recenzenti: Renāte Ligere, Jānis Kloviņš, Vallo 
Tillmann ; Latvijas Universitāte. Medicīnas fa-
kultāte. — Rīga, 2014. — 129 lp. : il., diagr., tab. ; 
31 cm. — Bibliogrāfija: 99.-118. lp. — Teksts 
latviešu valodā, anotācija angļu valodā. — 
(Ies.). — [0314003900] 614.23-053.2(474.3)(043)

Misiņš, Jānis. Saslimstība ar kuņģa un kolorek-
tālo vēzi Latvijā un vēža slimnieku uzskaites 
sistēmas ticamības un kvalitātes analīze : pro-
mocijas darbs doktora grāda iegūšanai medicī-
nas nozarē, apakšnozare: sabiedrības veselība / 
Jānis Misiņš ; zinātniskais vadītājs Mārcis Leja ; 
recenzenti: Jānis Alfrēds Sīpols, Anita Villeru-
ša, Isabelle Soerjomataram ; Latvijas Univer-
sitāte. — Rīga, 2013. — 129 lp. : diagr., tab. ; 
30 cm. — Bibliogrāfija: 104.-107. lpp. — Teksts 
latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā. — 
(Ies.). — [0314003869]

616.33-006(043.3)+616.35-006(043.3)

Šverna,  Silvija. Dziednieces rokasgrāmata : 
manas receptes veselības atjaunošanai / Silvija 
Šverna ; redaktore Agnese Biteniece ; Māras 
Alševskas dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2014. — 167 lpp., [16] lpp. iel. : il. ; 21 cm. — 
ISBN 978-9934-0-4212-6 (ies.). — [0314001263]

615.89(035)+615.322(035)

621  Mehāniskā inženierija vispār.  
Kodolu tehnoloģija. Elektriskā inženierija. 
Ražošanas iekārtas

Supe,  Andis. Optiskais Kerra efekts teleko-
munikāciju šķiedru mērījumos un signālu 
atjaunošanā : promocijas darbs / Andis Supe ; 
zinātniskais vadītājs J. Poriņš ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Elektronikas un telekomunikāciju 
fakultāte. Telekomunikāciju institūts. — Rīga : 
Rīgas Tehniskā universitāte, 2014. — 139 lpp. : 
il., diagr., tab. ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 113.-
119. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī 
angļu valodā. — [0314003886]

621.391.6:681.7.068(043)+
+621.391.6:535.18(043)

629  Transportlīdzekļu inženierija

Āboltiņš,  Krišjānis. Automobiļu pēcpārdoša-
nas pakalpojumu tirgus attīstības iespējas Lat-
vijas reģionos : promocijas darbs ekonomikas 
doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai / 
Krišjānis Āboltiņš ; promocijas darba zinātniskā 
vadītāja Baiba Rivža ; Latvijas Lauksaimniecī-
bas universitāte. Ekonomikas un sabiedrības 
attīstības fakultāte. Ekonomikas un reģionā-
lās attīstības institūts. — Jelgava, 2014. — 219, 
[79] lp. : il., tab., karte, diagr. ; 30 cm. — Bib-
liogrāfija: 203.-219. lp. — Teksts latviešu valodā, 
anotācija arī angļu un vācu valodā. — (Ies.). — 
[0314003882] 629.331.004.54(474.3)(043)+

+629.3.083(474.3)(043)+
+658.818:629.331(474.3)(043)

633/635  Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Laugale,  Valda. Zemenes : šķirnes, kopšana, 
padomi un receptes / Valda Laugale ; redak-
tore Evija Veide ; vāka dizains: Aija Andžāne ; 
izmantoti Valdas Laugales, Vijas Rožukalnes, 
Valda Semjonova attēli. — Rīga : Lauku Avīze, 
2014. — 127, [1] lpp. : il., ģīm., tab. ; 21 cm. — 
ISBN 978-9934-15-005-0. — [0314001252] 634.75
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Smiltsērkšķis : Latvijas zelta oga : audzēšana, 
izmantošana, receptes / autori: Andrejs Brūve-
lis, Dalija Segliņa ; sagatavoja: Ramona God-
mane, Inga Moročko-Bičevska, Arturs Stalažs, 
Artis Lielbārdis, Ieva Leimane ; redaktore un 
projekta vadītāja Ilze Pole ; ievadu sarakstīja 
Lolita Neimane ; izmantoti Kristīnas Virses fo-
toattēli. — Rīga : Lauku Avīze, [2014]. — 111, 
[1] lpp. : il., ģīm., tab., karte ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija: 107.-111. lpp. — ISBN 978-9934-15-
000-5. — [0314001251] 634.7+582.724.1

636  Lopkopība un dzīvnieku audzēšana 
kopumā. Lopu audzēšana. Mājdzīvnieku 
audzēšana

Baltic Animal  Breeders  and Genetics Confe-
rence (16  : 2013  : Rīga, Latvija). Baltic Animal 
Breeders and Genetics Conference XVI : Riga, 
Latvia, 11 September — 12 September 2013 : 
book of the abstracts / organizers: Agricultural 
Data Centre, Latvia University of Agricultu-
re. — Riga : [State Agency «Agricultural Data 
Centre»], 2013. — 63 lpp. : il. ; 12 cm. — ISBN 
978-9984-48-117-3. — [0314001419]

636.082(474)(062.537)

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

Ķirbis : mazā pavārgrāmata / no vācu valodas 
tulkojusi Aija Ozoliņa ; redaktore Agnese Bi-
teniece. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 46, 
[1] lpp. : il. ; 19×22 cm. — Oriģ. nos.: Das kleine 
Kürbis Kochbuch. — ISBN 978-9934-0-3959-1 
(ies.). — [0314001262] 641.55:635.62(083.12)

659  Publicitāte. Reklāma. Informācijas 
darbs. Sabiedriskās attiecības, sabiedriskā 
saskarsme

Pūre,  Inga. Sabiedrisko attiecību attīstība un 
izpratnes dažādība Latvijā (1991-2010) : promo-
cijas darbs studiju programmā «Komunikāci-
jas vadība» / Inga Pūre ; darba vadītāja: Baiba 
Pētersone ; Biznesa augstskola Turība. — Rīga, 
2013. — 179, [26] lp. : il., tab. ; 31 cm. — Biblio-
grāfija: 16.-19., 170.-178. lp. un zemsvītras piezī-
mēs. — Teksts latviešu valodā, anotācija angļu 
valodā. — (Ies.). — [0314003897]

659.4(474.3)(043)

67  Dažādas nozares, amatniecība un amati

Borisova,  Anna. Kokvilnas/poliestera drānas 
apdares pētījumi un tehnoloģijas izstrāde : pro-
mocijas darbs / Anna Borisova ; zinātniskā vadī-
tāja S. Reihmane ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. 
Polimērmateriālu institūts. — Rīga, 2014. — 
150 lpp. : il., diagr., tab. ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 
136.-145. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotāci-
ja arī angļu valodā. — [0314003870]

677.027.44(043)+677-489(043)

69  Celtnieka (būvēšanas) arods. 
Būvmateriāli. Būvdarbu veikšanas 
tehnoloģija un process

Mačanovskis,  Artūrs. Short fiber composite 
internal geometry influence on the material’s 
load bearing capacity and strength : doctoral 
thesis / Artūrs Mačanovskis ; scientific super-
visor Andrejs Krasņikovs ; Riga Tecnical Uni-
versity. Faculty of Transport and Mechanical 
Engineering. Institute of Mechanics. — Riga, 
2014. — 164 lpp. : il., diagr., tab. ; 25 cm. — Bib-
liogrāfija: 158.-164. lpp. — Teksts angļu valodā, 
anotācija arī latviešu valodā. — [0314003871]

691.328:620.17(043)

7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

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

Mežsēta,  Elza. Kazdangas parks un tā Die-
viņš / Elza un Jānis Mežsētas, Alfrēds Leja ; 
vāka noformējums: Imants Liepiņš. — Papil-
dināts, atkārtots izdevums. — Liepāja : LiePA, 
2013. — 306 lpp., [18] lpp. iel. : il., ģīm., faks. ; 
20 cm. — Bibliogrāfija: 306. lpp. un zemsvīt-
ras piezīmēs. — ISBN 978-9934-522-08-6. — 
[0314001290] 712.253(474.3)+630*27(474.3)

72  Arhitektūra

Jākobsone, Jana. Ceļvedis vēsturisko ēku atjau-
notājiem / tekstu autores: Jana Jākobsone, Kris-
tīne Veinberga, Ilze Zariņa ; konsultants: Juris 
Zviedrāns ; redaktore: Jana Jākobsone ; tekstu 
redaktore: Edīte Cinkus ; foto: J. Jākobsones, 
K. Veinbergas, J. Zviedrāna kolekcija. — [Kul-
dīga : Kultūras projektu koordinācijas centrs, 
2013]. — 1 tiešsaistes resurss (41 lapa) : ilustrāci-
jas, shēmas, tabulas ; 18,55 MB

72:904(474.3)(035)+72.025.4(474.3)(035)

75  Glezniecība

Melbārzdis,  Kārlis. Kārlis Melbārzdis / sastā-
dījusi un biogrāfiju rakstījusi Elizabete Mel-
bārzde ; redaktore Vita Kostoff ; angļu valodā 
tulkoja Margita Gailītis ; priekšvārdu sarakstīja 
Edvarda Šmite ; fotoreprodukcijas: Pauls Pos-
tažs, Normunds Brasliņš, Didzis Kadaks. — 
Rīga : Nordik, 2014. — 102, [2] lpp. : il., ģīm., 
faks. ; 23 cm. — Priekšvārds arī angļu valodā. — 
ISBN 978-9984-854-53-3 (ies.). — [0314001314]

75.071.1(474.3)

Meldere, Anita. Ekspresijas. Abstraktā gleznie-
cība : izstādes katalogs = Expressions. Abstract 
painting : catalogue of exhibition / Anita Mel-
dere ; redaktori: Zane Stapkeviča, Māris Čačka ; 
teksts: Anita Meldere ; tulkojums angļu valodā 
Maija Oginta ; dizains: Māris Čačka, Anita Mel-
dere ; foto: Baiba Priedīte, Ojārs Martinsons, 
Normunds Brasliņš. — Daugavpils : Daugav-
pils Marka Rotko mākslas centrs, [2014]. — 
[49] lpp. : il., ģīm. ; 25 cm. — Izdevējziņas 
precizētas ISBN aģentūrā. — Paralēli latviešu 
un angļu valodā. — ISBN 978-9934-8467-0-0. — 
[0314001319] 75.071.1(474.3)(083.824)

Šmite,  Gita. Gita Šmite : [reprodukciju al-
bums] / teksts: Gita Šmite ; tulkojums: Miks 
Brasliņš ; dizains: Laura Lūse ; foto: Normunds 
Brasliņš. — [Rīga : b.i., 2014]. — [69] lpp. : il., 
ģīm. ; 23×28 cm. — Paralēli latviešu un angļu 
valodā. — [0314001298] 75.071.1(474.3)(084)

76  Grafiskā māksla. Lietišķā grafika

Dimiters,  Juris. Plakāti = Плакаты = Pos-
ters / Juris Dimiters ; Jāņa Borga, Jura Dimitera 
teksts ; tulkotāja angļu valodā Terēze Svilāne ; 
tulkotāja krievu valodā Irena Bužinska. — 
Rīga : [Juris Dimiters], 2014. — 111, [1] lpp. : 
il., ģīm., faks. ; 25 cm. — Izdevējziņas precizē-
tas ISBN aģentūrā. — Paralēli latviešu, angļu 
un krievu valodā. — ISBN 978-9934-14-098-3 
(ies.). — [0314001351]

76.071.1(474.3)(083.82)+
+766:659.133.1(474.3)(083.82)

78  Mūzika

Misiņš,  Jānis. Topošo mūzikas skolotāju dzie-
dāšanas kompetences pilnveidošanās studiju 
procesā : promocijas darbs nozaru (mūzikas) 
pedagoģijā / Jānis Misiņš ; darba zinātniskā 
vadītāja Māra Marnauza ; Rīgas Pedagoģijas 
un izglītības vadības akadēmija. Pedagoģijas 
fakultāte. — Rīga, 2013. — 148, 13 lp. : il., diagr., 
tab. ; 30 cm + CD. — Bibliogrāfija: 6.-8., 138.-
147. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī 
angļu valodā. — (Ies.). — [0314003874]

781.1(043)+784.9(043)

Pundurs,  Andris. Kordiriģenta muzikālās 
dzir des attīstība studiju procesā : promocijas 
darbs / Andris Pundurs ; darba zinātniskā va-
dītāja Māra Marnauza ; Rīgas Pedagoģijas un 
izglītības vadības akadēmija. — Rīga, 2014. — 
248 lp. : il., diagr., notis, tab. ; 31 cm + 1 CD. — 
Bibliogrāfija: 8.-10, 210.-219. lp. — (Ies.). — 
[0314003879] 781.1(043)+78.071.2(043)

791  Kinematogrāfija. Filmas (kinofilmas)

Cāne,  Renāte. Latvijas dokumentālā kino 
komunikatīvo funkciju transformācija (1944-
1990) : promocijas darbs studiju programmā 
komunikācijas vadība / Renāte Cāne ; darba 
zinātniskais vadītājs: Ainārs Dimants ; Biznesa 
augstskola Turība. Komunikācijas fakultāte. — 
Rīga, 2014. — 222 lp. : tab. ; 31 cm + piel. (3 
sēj. ; [247], [222], [224] lp.). 1. pielikums: Latvi-
jā uzņemto kinožurnālu, dokumentālo filmu, 
pasūtījuma filmu un populārzinātnisko filmu 
katalogs (1944-1960) ; 2. pielikums: Latvijā uz-
ņemto kinožurnālu, dokumentālo filmu, pasū-
tījuma filmu un populārzinātnisko filmu kata-
logs (1961-1975) ; 3. pielikums: Latvijā uzņemto 
kinožurnālu, dokumentālo filmu, pasūtījuma 
filmu un populārzinātnisko filmu katalogs 
(1976-1990). — Bibliogrāfija: 214.-220. lp. — 
Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valo-
dā. — (Ies.). — [0314003898]

791.229.2(474.3)(043)
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792  Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski 
uzvedumi

Bāliņa,  Gunta. Liepājas muzikāli dramatiskā 
teātra baleta pedagoģiskā un mākslinieciskā 
vērtība Latvijas kultūrā : nozaru (dejas) peda-
goģija : promocijas darbs / Gunta Bāliņa ; zināt-
niskā vadītāja Rita Spalva ; Rīgas Pedagoģijas 
un izglītības vadības akadēmija. Pedagoģijas 
fakultāte. — Rīga, 2014. — 267 lp. : il., tab., 
faks. ; 30 cm + CD. — Doktora studiju pro-
gramma «Pedagoģija». — Bibliogrāfija: 6.-10., 
158.-172. lp. — (Ies.). — [0314003875]

792.82(474.321.2)(043)

793.3  Kustību māksla. Deja

Vītola, Sandra. Interpretācijas prasmes veido-
šanās deju skolotājiem studiju kursa «Klasiskā 
deja» apguves procesā : nozaru (dejas) pe-
dagoģija : promocijas darbs / Sandra Vītola ; 
zinātniskā darba vadītāja Rita Spalva ; Rīgas 
Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija. 
Pedagoģijas fakultāte. — Rīga, 2014. — 188, 
[37] lp. : sh., tab., diagr. ; 30 cm + 1 CD. — Dok-
tora studiju programma «Pedagoģija». — Bib-
liogrāfija: 7.-12., 179.-187. lp. — Teksts latviešu 
valodā, kopsavilkums angļu valodā. — (Ies.). — 
[0314003877] 793.3(072)(043)

8  VALODAS. VALODNIECĪBA. 
LITERATŪRA

81  Valodniecība un valodas

Jurins, Vjačeslavs. Mācību līdzeklis kuģu me-
hāniķu katedras studējošiem : izstrādāts saska-
ņā ar IMO modeļkursa 3.17 «Maritime English» 
rekomendācijām / autors Vjačeslavs Jurins ; 
Liepājas Jūrniecības koledža = Textbook for 
marine engineering department students : pre-
pared in compliance with IMO model cource 
3.17 «Maritime English» recommendations / 
author Vjačeslavs Jurins ; Liepaja Marine Col-
lege ; rediģēšana angļu valodā: Tatjana Robi-
na. — Liepāja : [Liepājas Jūrniecības koledža], 
2013. — 187 lpp. : il., tab., sh. ; 22 cm. — Bib-
liogrāfija: 187. lpp. — Nosaukums latviešu un 
angļu valodā, uz vāka angļu valodā «English 
for marine engineers»; teksts angļu valodā. — 
ISBN 978-9934-8187-3-8 (ies.) : 500 eks. — 
[0314001386] 811.111’243:629.5(075.8)

Onomastikas pētījumi : Vallijas Dambes 100. 
dzimšanas dienai veltītās konferences mate-
riāli = Onomastic investigations : proceedings 
of the International scientific conference to 
commemorate the 100th anniversary of Vallija 
Dambe / atbildīgie redaktori: Ojārs Bušs, Renā-
te Siliņa-Piņķe, Sanda Rapa ; redakcijas kolēģi-
ja: Laimute Balode, Pauls Balodis, Botolv Hel-
leland, Ilga Jansone, Volker Kohlheim, Anna 
Stafecka, Ilze Štrausa, Anta Trumpa, Nataliya 
Vasilyeva. — Rīga : LU Latviešu valodas insti-
tūts, 2014. — 390, [1] lpp. : diagr., il., ģīm., tab., 
karte ; 22 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — 
Teksts latviešu, angļu, vācu un krievu valodā, 
kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN 978-9984-
742-75-5 (ies.) : 250 eks. — [0314001401]

81’373.2(082)

82.09  Literatūras kritika. Literatūras 
pētījumi

Kārkliņa, Renāte. Svētā Grāla mīta elementi — 
metavēstījuma veidošanas līdzeklis kriptovēs-
tures romānos : promocijas darbs filoloģijas 
doktora grāda iegūšanai literatūrzinātnes noza-
rē, salīdzināmās literatūrzinātnes apakšnozarē / 
Renāte Kārkliņa ; darba zinātniskā vadītāja Sig-
ma Ankrava ; Latvijas Universitāte. Humanitā-
ro zinātņu fakultāte. — Rīga, 2014. — 180 lp. : 
tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 170.-180. lp. un 
zemsvītras piezīmēs. — (Ies.). — [0314003888]

82.091(043.3)+82-31.09(043)

821  Daiļliteratūra

821.111  Angļu literatūra

Brakovska, Jeļena. Č.R. Metjurins un Dž.Š. Le 
Fanī: gotiskās apziņas paradigmas : promocijas 
darbs filoloģijas doktora (Dr. philol.) zinātniskā 
grāda iegūšanai literatūrzinātnes nozarē, cit-
tautu literatūras vēstures apakšnozarē / Jeļena 
Brakovska ; zinātniskā vadītāja: Anna Stankevi-
ča ; Daugavpils Universitāte. Komparatīvistikas 
institūts = C.R. Maturin and J.S. Le Fanu: para-
digms of gothic consciousness : doctoral thesis 
for obtaining doctoral degree (Dr. philol.) in li-
terary science, sub-branch of history of foreign 
literature / Jeļena Brakovska ; scientific advisor: 
Anna Stankeviča ; Daugavpils University. The 
Institute of Comparative Studies. — Daugav-
pils, 2014. — 202 lp. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 
186.-202. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts 
angļu valodā, titullapas latviešu un angļu valo-
dā. — (Ies.). — [0314003887]

821.111(417)(092)(043)+82-3.09(043)

821.111(73)  Amerikāņu literatūra

Fragoso,  Margo. Tīģer, tīģer… : emocioināls 
autobiogrāfisks stāsts, kas neatstāj vienaldzī-
gu / Margo Fragoso ; no angļu valodas tulko-
jusi Ilze Jansone ; redaktors Elviss Ozols ; Māra 
Garjāņa vāka dizains. — [Rīga] : Lietusdārzs, 
2014. — 366, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: Tiger, 
tiger: a memoir. — ISBN 978-9984-869-48-3. — 
[0314001144] 821.111(73)-94

Mārtins,  Džoržs  R.  R. Vārnu dzīres : sāgas 
«Dziesma par ledu un uguni» 4. grāmata / 
Džoržs R. R. Mārtins ; no angļu valodas tulko-
jis Allens Pempers ; redaktore Margarita Nied-
re. — Rīga : The White Book, [2014].

2. daļa. — 400 lpp. : il. ; 24 cm. — (Dziesma 
par ledu un uguni / Džordžs R. R. Mārtins ; 
4. grāmata, 2. daļa). — Oriģ. nos.: A feast for 
crows. — ISBN 978-9934-526-06-0 (ies.). — 
[0314001352] 821.111(73)-312.9

821.111(94)  Austrāliešu literatūra angļu 
valodā

Masgrova,  Marianna. Brīnumainās pasakas : 
[pirmsskolas vecuma bērniem] / Marianna 
Masgrova ; galvenā māksliniece Patrīcija Ma-
kārtija ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Strelē-
vica ; redaktore Indra Putre. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2014. — 192 lpp. : il., notis ; 29 cm. — Oriģ. 
nos.: Forget-me-not fairies. — ISBN 978-9934-0-
3905-8 (ies.). — [0314001349] 821.111(94)-93-32

821.112.2  Vācu literatūra

Raspe,  Rūdolfs  Ēriks. Barona Minhauzena 
piedzīvojumi / Rūdolfs Ēriks Raspe, Gotfrīds 
Augusts Birgers ; Aleksandra Krutika ilustrāci-
jas ; Olgas Uļiščenko pārstāsts ; tulkojusi Oļesja 
Burkevica ; redaktore Margita Krasnā. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2014. — 63 lpp. : il. ; 30 cm. — 
Tulk. no izd.: Приключения Мюнхгаузена. — 
ISBN 978-9934-0-4577-6 (ies.). — [0314001348]

821.112.2-34

821.131.1  Itāliešu literatūra

Stiltons,  Džeronīmo. Metro spoks : [stāsts 
jaunākā skolas vecuma bērniem] / Džeronīmo 
Stiltons ; no itāļu valodas tulkojusi Astra Šmite ; 
redaktore Guna Pitkevica ; illustrations by Fe-
derico Brusco. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 
117, [11] lpp. : il. ; 19 cm. — (Stāsti, gardi kā 
siers ; 5). — Oriģ. nos.: Il fantasma del metrò. — 
ISBN 978-9934-0-4410-6. — [0314001338]

821.131.1-93-32

821.133.1  Franču literatūra

Pankola,  Katrīna. Aiz spožās ārienes: Dže-
kija Kenedija : romāns / Katrīna Pankola ; no 
franču valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; re-
daktore Liene Kāposta ; priekšvārda, 5.-8. lpp., 
autors Eriks Neihofs ; vāka dizains: Artūrs 
Zariņš. — Rīga : Kontinents, 2014. — 295 lpp., 
[16] lpp. iel. : il. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: Une si 
belle image. — ISBN 978-9984-35-725-6 (ies.). — 
[0314001415] 821.133.1-31

821.134.2  Spāņu literatūra

Mariass,  Havjers. Tik balta sirds : romāns / 
Havjers Mariass ; no spāņu valodas tulkojusi 
un rediģējusi Dace Meiere ; Ilzes Isakas vāka 
dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 332, 
[1] lpp. ; 23 cm. — Oriģ. nos.: Corazón tan 
blanco. — ISBN 978-9934-0-4517-2 (ies.). — 
[0314001400] 821.134.2-31

821.161.1  Krievu literatūra

Vedela, Anastasija. Mīts par Tristanu un Izol-
di 20. gadsimta pirmās puses krievu literatūras 
kontekstā : promocijas darbs doktora grāda 
iegūšanai : literatūrzinātnes nozare, salīdzinā-
mās literatūrzinātnes apakšnozare / Anastasi-
ja Vedela ; darba zinātniskā vadītāja Ludmila 
Sproģe ; Latvijas Universitāte. — Rīga, 2014. — 
198 lp. ; 31 cm + CD. CD: promocijas darba un 
anotācijas angļu un latviešu valodā elektronis-
kā versija PDF formātā. — Bibliogrāfija: 19.-21., 
161.-182. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts 
latviešu valodā, pielikumā teksts arī krievu va-
lodā. — (Ies.). — [0314003893]

821.161.1.09(043)

Баркан,  Я. Боль молчания / Я. Баркан. — 
Рига : [Jakovs Barkāns], 2014. — 178 lpp. : il., 
faks., portr. ; 22 cm. — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — Par autoru: 4.-5. lpp. — ISBN 
978-9934-14-170-6 (ies.). — [0314001382]

821.161.1-94(474.3)
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Дворак, Валерий. В глубь веков от Шекспира 
до Софокла / Валерий Дворак. — Рига : 
[Jumi], 2014. — 223, [1] lpp. : il. ; 18 cm. — Iz-
devējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Biblio-
grāfija: 216. lpp. — ISBN 978-9984-30-245-4. — 
[0314001303] 821.161.1-1(474.3)

Дворак,  Валерий. Сказки и фантазии ; Би-
блейские предания / Валерий Дворак ; ху-
дожник Игорь Колобов. — Рига : [Jumi], 
2014. — 311, [1] lpp. : il. ; 21 cm. — Izdevējzi-
ņas precizētas ISBN aģentūrā. — Par auto-
ru: [312.] lpp. — ISBN 978-9984-30-243-0. — 
[0314001302] 821.161.1-1(474.3)

Попова, Татьяна. Мне подарила жизнь лю-
бовь : стихи / Татьяна Попова ; фотограф 
Сергей Попов. — [Jūrmala : Tatjana Popova], 
2014. — 100, [3] lpp. ; 18 cm. — Izdevējziņas 
precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-14-
077-8 (ies.). — [0314001120] 821.161.1-1(474.3)

821.172  Lietuviešu literatūra

Sabaļauskaite,  Kristina. Silva rerum II : ro-
māns / Kristina Sabaļauskaite ; no lietuviešu 
valodas tulkojusi un rediģējusi Dace Meiere. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 382, [1] lpp. ; 
20 cm. — Oriģ. nos.: Silva rerum II. — ISBN 
978-9934-0-4516-5. — [0314001394] 821.172-31

Sabaļauskaite, Kristina. Silva rerum : romāns / 
Kristina Sabaļauskaite ; no lietuviešu valodas 
tulkojusi un rediģējusi Dace Meiere. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2012. — 372, [1] lpp. ; 20 cm. — 
Oriģ. nos.: Silva rerum. — ISBN 978-9934-0-
2900-4. — [0314001334] 821.172-31

821.174  Latviešu literatūra

Apšeniece,  Leontīne. Katram sava valodi-
ņa : [dzejoļi pirmsskolas vecuma bērniem] / 
Leontīne Apšeniece ; redaktore Anna Frīden-
berga ; priekšvārdu sarakstīja Aija Ausēja-Ru-
dzīte ; ilustrācijas veidojuši Ādažu mūzikas 
un mākslas skolas audzēkņi: Elīze Pētersone, 
Matīss Rudzītis, Marta Kristiāna Bulāne, Sofija 
Elizabete Surnačova, Krista Margeviča, Ketija 
Sīpola, Krista Balode, Emīlija Anna Ulberte, 
Kārlis Gunārs Neikens, Deivids Jansons, Elīze 
Birkāne, Katrīna Popele, Rebeka Spickus, Keri-
ja Adriana Guļeviča, Loreta Strazda, Klaudija 
Lībere, Katrīna Rūta Bulāne, Līna Telma Leih-
nere. — Rīga : Literārā brālība, 2014. — 53, 
[3] lpp. : il. ; 30 cm. — ISBN 978-9984-880-17-4 
(ies.). — [0314001374] 821.174-93-1

Apškrūma,  Kornēlija. Labi vārdi mūža ga-
diem : veltījumu un apsveikumu dzejoļi / Kor-
nēlija Apškrūma ; redaktore Zaiga Lasenberga ; 
māksliniece Māra Alševska. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2014. — 127 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-
9934-0-4434-2 (ies.). — [0314001265] 821.174-1

Auseklis, Uldis. Sīli iesēj zīli : maza sauja mī-
lestības Latvijai : dzejoļi bērniem / Uldis Ausek-
lis ; māksliniece Melānija Vilka ; datorgrafiskais 
noformējums: Baiba Lūsīte-Teikmane. — Rīga : 
Lauku Avīze, 2014. — 47, [1] lpp. : il. ; 24 cm. — 
ISBN 978-9934-15-007-4. — [0314001249]

821.174-93-1

Dzintare,  Anna. Eju pa svešu ielu : [dzejoļu 
krājums] / Anna Dzintare ; mākslinieks Rihards 
Delvers ; noformējumam izmantoti Maijas 
Dzintares fotoattēli. — Rīga : Nordik, 2014. — 
95, [1] lpp. : il., ģīm. ; 17 cm. — ISBN 978-9984-
854-57-1. — [0314001313] 821.174-1

Eglāja-Kristsone, Eva. Dzelzsgriezēji : Latvijas 
un Rietumu trimdas rakstnieku kontakti / Eva 
Eglāja-Kristsone ; redaktore Sigita Kušnere ; 
mākslinieks Kirils Kirasirovs ; vāka foto: Guntis 
Liepiņš ; ilustrācijām izmantotas G. Janaiša, L. 
Bļodnieka, J. Ļubļinska, H. Sūnas, I. Jākobsona, 
J. Žigura, K. Auziņa, J. Kreicberga, V. Namatēva 
fotogrāfijas, E. Keiša, E. Danberga (pseid. Da-
dzis) karikatūras. — Rīga : Literatūras, folklo-
ras un mākslas institūts, 2013. — 340 lpp. : il., 
ģīm., faks. ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 274-301. lpp. 
un personu rādītājs: 302.-329. lpp. — Kopsavil-
kums angļu valodā. — ISBN 978-9984-893-09-9 
(ies.). — [0314001331] 821.174.09+821.174(092)

Ernštreits,  Valts. Dark energy : [dzejoļu krā-
jums] / teksts un sakārtojums: Valts Ernštreits ; 
redaktors Kārlis Vērdiņš ; Zanes Ernštreites 
dizains ; Valta Ernštreita fotogrāfijas. — Rīga : 
Mansards, 2014. — 86, [5] lpp. : il. ; 17 cm. — 
ISBN 978-9934-12-056-5 (ies.). — [0314001217]

821.174-1

Grietēna, Margarita. Kas otram bedri rok jeb 
Zilās kurpītes noslēpums : detektīvromāns / 
Margarita Grietēna ; redaktore Gundega Sēja ; 
Arņa Kilbloka vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2014. — 271, [1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 
978-9934-0-4489-2 ; 9789934044592 (kļūda). — 
[0314001340] 821.174-312.4

Jonase, Rasma. Cāļi : dzejoļi bērniem / Rasma 
Jonase ; redaktore: Inga Audere ; māksliniece: 
Dzintra Rozentāle ; grafiskais dizains: Uldis Bal-
tutis. — [Liepāja : LiePA], 2014. — 24 lpp. : il. ; 
21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentū-
rā. — ISBN 978-9934-522-15-4. — [0314001286]

821.174-93-1

Kreics,  Antons. Tiesneša piezīmes par mī-
lestību un ģimeni : [stāsti] / Antons Kreics ; 
redaktors un ievada autors Aivars Vīnkalns ; 
mākslinieks Imants Liepiņš. — Liepāja : LiePA, 
2014. — 227 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-522-
26-0. — [0314001283] 821.174-32

Laukmane,  Maija. Piezvani Adrijai Elzai! : 
[stāsts vecākā skolas vecuma bērniem] / Mai-
ja Laukmane ; redaktore Māra Rune ; Guntas 
Plotkas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2014. — 95, [1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-0-
4384-0. — [0314001339] 821.174-93-3

Miķelsone,  Liāna. Pasaki Lukrēcijam : ro-
māns / Liāna Miķelsone ; mākslinieks Arnis 
Kilbloks. — [Atkārtots izdevums]. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2014. — 269, [1] lpp. ; 20 cm. — 
Grāmata sagatavota pēc 2003. gada izdevu-
ma. — ISBN 978-9934-0-3692-7. — [0314001346]

821.174-31

Nepareizie stāsti / sastādītāji: Ilmārs Šlāpins, 
Dace Bargā ; redaktore: Antonija Skopa-Šlāpi-
na ; priekšvārda autors Ilmārs Šlāpins ; māks-
liniece Linda Valere ; dizaineris Olafs Abza-
lons. — [Rīga] : Ascendum : Satori, 2014. — 71, 
[1] lpp. : il. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-8435-
2-5. — [0314001354] 821.174-93-34(082)

Purvs,  Ziedonis. Juris un Muris : [dzejo-
ļi pirmsskolas vecuma bērniem] / Ziedonis 
Purvs ; Oļģerta [Oskara] Muižnieka ilustrāci-
jas. — [Atkārtots izdevums]. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2014. — [12] lpp. : il. ; 29 cm. — Grāmata 
sagatavota pēc 1958. gada izdevuma. — ISBN 
978-9934-0-4543-1. — [0314001261]

821.174-93-1

Sakse,  Anna. Pasakas par ziediem / Anna 
Sakse ; redaktore Inese Pelūde ; priekšvārdu 
sarakstīja Saulcerīte Viese ; mākslinieks Kār-
lis Sūniņš. — [Atkārtots izdevums]. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2014. — 285, [2] lpp. : il. ; 
15 cm. — Grāmata sagatavota pēc izdevniecī-
bas «Liesma» 1966. gada izdevuma. Priekšvārds 
no 1974. gada izdevuma. — ISBN 978-9934-0-
4533-2 (ies.). — [0314001335] 821.174-343

Saliņa,  Ieva. Pakāpies sajūti Dvēseli savu : 
satikšanās ar sevi : Visuma atbildes / Ieva Sa-
liņa ; vāka noformējums: Gunta Zdanoviča. — 
[Rīga : Ieva Saliņa], 2014. — 160 lpp. ; 15 cm. — 
Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 
978-9934-14-068-6. — [0314001310] 821.174-1

Tora,  Inese. Novēli man labu laiku… : dzeja / 
Inese Tora ; sastādījusi Ilona Vītola. — [Gulbe-
ne] : Vītola izdevniecība, [2014]. — 250 lpp. ; 
20 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentū-
rā. — ISBN 978-9984-835-64-8 ; 9789984835693 
(kļūda). — [0314001257] 821.174-1

Trasuns,  Francis. Fabulas / Francis Trasuns ; 
sakōrtōjis Augusts Eglōjs ; redaktore Valentīna 
Unda ; pēcvārdu sarakstīja Vitolds Valeinis. — 
Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīcei-
ba, 2014. — 107 lpp. : il., ģīm. ; 21 cm. — Teksts 
latgaliešu valodā. — ISBN 978-9984-29-243-4 
(ies.) : 800 eks. — [0314001297] 821.174’282-191

Vādons,  Jānis. Pagaidām iesāpas elpa : veltī-
jums B. : 2011-2013 / Jānis Vādons ; atbildīgā 
redaktore Inguna Cepīte ; redaktors un priekš-
vārda autors Jānis Rokpelnis ; dizains: Aivars 
Plotka ; vāka dizainam izmantota Sandras Kras-
tiņas glezna. — Rīga : Pētergailis, 2014. — 77, 
[1] lpp. ; 17 cm. — ISBN 978-9984-33-385-4. — 
[0314001368] 821.174-1

Zalāns,  Leons. Tēvzemei : dzejoļu krājums / 
Leons Zalāns ; priekšvārdu sarakstīja Paulīne 
Zalāne ; vāka dizains: Stella Elksne. — Rē-
zekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 
2014. — 114, [1] lpp. : ģīm. ; 18 cm. — ISBN 978-
9984-29-242-7 (ies.) : 500 eks. — [0314001296]

821.174-1

Zālīte,  Māra. Pieci pirksti : [romāns] / Māra 
Zālīte ; redaktore Gundega Blumberga ; Māra 
Garjāņa vāka dizains. — 3. laidiens. — Rīga : 
Mansards, 2014.

1. grāmata. — 292, [5] lpp. ; 22 cm. — ISBN 
978-9934-12-024-4 (ies.). — [0314001367]

821.174-31

Zellis, Olafs. Mana vieglprātīgā jaunība : atmi-
ņu klipi / Olafs Zellis ; redaktors Jānis Zellis. — 
[Rīga] : Publicētava, 2014. — 1 tiešsaistes re-
surss ; 765 KB. — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — ISBN 978-9984-899-39-8

821.174-94

Zihmanis, Modris. Gaismas augšāmcelšanās : 
[stāsti un tēlojumi] / Modris Zihmanis ; dizains: 
Uldis Baltutis ; fotogrāfi: Andris Gertsons, Dai-
nis Ģelzis, Modris Zihmanis. — Liepāja : LiePA, 
2013. — 320 lpp. : il. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-
522-12-3. — [0314001289] 821.174-3

Межабеле, Санта. Жила весёлая женщина : 
[повесть] / Санта Межабеле ; редактор 
Илона Витола. — [Gulbene] : Vītola izdevnie-
cība, [2014]. — 190 lpp. ; 20 cm. — Izdošanas 
ziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Oriģ. nos.: 
Viena lustīga sieviete. — ISBN 978-9984-835-
43-3. — [0314001255] 821.174-312.4
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821.511.111  Somu literatūra

Lehtolainena,  Lēna. Mana pirmā slepkavība : 
romāns / Lēna Lehtolainena ; no somu valodas 
tulkojusi Ingrīda Peldekse ; redaktors Guntis 
Kalns ; Arņa Kilbloka vāka dizains. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2014. — 228, [1] lpp. ; 23 cm. — 
(Zvaigznes detektīvu klubs). — «Romāns 
«Mana pirmā slepkavība» ir pirmais sērijā par 
Marijas Kallio izmeklētajiem noziegumiem»—
Vāka 4. lpp. — Oriģ. nos.: Ensimmäinen 
murhani. — ISBN 978-9934-0-4267-6 (ies.). — 
[0314001399] 821.511.111-312.4

82–93  Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Kā kļūt lielam : īstas dzīvnieku un dabas ska-
ņas ; [stāsts pirmsskolas vecuma bērniem] / 
no angļu valodas tulkojusi Veronika Pužule ; 
redaktore Margita Krasnā. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2014. — [10] lpp. : il. ; 22 cm. — (Atver un 
klausies). — Aprakstīts pēc vāka. — Oriģ. nos.: 
How to grow up. — ISBN 978-9934-0-4250-8. — 
[0314001267] 82-93-32

Pirmās medības : īstas dzīvnieku un dabas 
skaņas ; [stāsts pirmsskolas vecuma bērniem] / 
no angļu valodas tulkojusi Veronika Pužule ; 
redaktore Margita Krasnā. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2014. — [10] lpp. : il. ; 22 cm. — (Atver un 
klausies). — Aprakstīts pēc vāka. — Oriģ. nos.: 
The first hunt. — ISBN 978-9934-0-4251-5. — 
[0314001268] 82-93-32

9  ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

902  Arheoloģija

Baltic Bioarchaeology Meeting (3 : 2014 : Rīga, 
Latvija). 3rd Baltic Bioarchaeology Meeting : 
programme and abstracts : May 14-17, 2014, 
Riga, Latvia / cover picture: Ansis Zariņš. — 
[Rīga] : [Latvijas Universitātes Akadēmiskais 
apgāds], 2014. — 48 lpp. : tab. ; 21 cm. — Iz-
devējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 
978-9984-45-839-7. — [0314001355]

902(062)+572(062)

903  Aizvēsture. Aizvēstures liecības, 
materiālās kultūras pieminekļi, senatnes 
priekšmeti

Brūzis,  Rūdolfs. 14.-16. gs. tuvcīņas ieroči 
Latvijas arheoloģiskajā materiālā : promocijas 
darbs vēstures zinātņu doktora zinātniskā grā-
da iegūšanai / Rūdolfs Brūzis ; darba zinātnis-
kais vadītājs: Armands Vijups ; Latvijas Univer-
sitāte. Vēstures un filozofijas fakultāte. — Rīga, 
2013. — 289 lp. : il., karte, tab. ; 30 cm + piel. 
(1 sēj. ; 106 lp.). — 1. daļa: Promocijas darbs — 
2.daļa: Pielikums. — Bibliogrāfija: 264.-286. lp. 
un zemsvītras piezīmēs. — Anotācija paralēli 
latviešu, angļu valodā. — (Ies.). — [0314003899]

903.22(043)+903(474.3)(043)+902(043)

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

Lapsa, Lato. Indija ne pa jokam. Un Pakistāna 
arī / Lato Lapsa ; ar autora fotogrāfijām ; redak-
tore Gundega Blumberga ; vāka māksliniecis-
kais noformējums: Jānis Esītis. — 1 tiešsaistes 
resurss : ilustrācijas ; 14,3 MB. — Izdevējziņas 
precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9984-
887-60-9 913(540)+913(549.1)

929  Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi

Timoščenko, Ludmila. Bērni un karš / Ludmila 
Timoščenko ; tulkotājs: O. Mačs, tulkotāja: A. 
Zusāne ; priekšvārda, 6. lpp., autors Alfrēds 
Rubiks ; Aleksandra Kovaļova-Krivonosova 
ilustrācijas. — [Rīga : Alfrēds Rubiks, 2014]. — 
459 lpp. : il., portr., faks. ; 30 cm. — Izdevējziņas 
precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9984-49-
956-7. — [0314001350]

929-053.2”1939/1945”+
+94(100)”1939/1945”-053.2(092)

Tišheizere, Edīte. Abpus rāmjiem : sarunas par 
mākslu un dzīvi / Edīte Tišheizere ; redaktore 
Ieva Rodiņa ; mākslinieks Uldis Baltutis ; fo-
togrāfija vākam: Mārtiņš Vilkārsis ; fotogrāfijas: 
Mārtiņš Vilkārsis, Libe Mellere, Aigars Spāģis, 
Juris Kmins, Andris Gertsons, Gatis Pried-
nieks-Melnacis, Dainis Ģelzis, Laima Slava, Ma-
tīss Markovskis ; Liepājas Universitāte. Kurze-
mes Humanitārais institūts. — Liepāja : LiePA, 
2014. — 153 lpp. : il., ģīm. ; 21 cm. — Valsts pē-
tījumu programma «Nacionālā identitāte». — 
ISBN 978-9934-522-16-1. — [0314001287]

929(474.3)(047.53)+792(474.3)

94(474.3)  Latvijas vēsture

Latvijas vēsture krustcelēs un jaunu pieeju 
meklējumos : (Latvijas vēsturnieku I kongresa 
materiāli) : rakstu krājums / zinātniskie redak-
tori: Inesis Feldmanis, Jānis Taurēns ; literārā 
redaktore Gita Bērziņa ; ievadu sarakstīja Inesis 
Feldmanis ; uzrunas: Andris Bērziņš, Rolands 
Broks, Mārcis Auziņš, Jānis Stradiņš, Gun-
tis Zemītis, Andris Šnē ; vāka dizains: Baiba 
Lazdiņa. — [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 
2014. — 448 lpp. : diagr., il., faks., tab., kartes ; 
25 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts 
latviešu un angļu valodā, kopsavilkums angļu 
valodā. — ISBN 978-9984-45-831-1 (ies.). — 
[0314001358] 94(474.3)(062)


