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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

001 Zinātne un zināšanas kopumā.  
Garīgā darba organizācija

International Research Conference «Me-
taMind ’2014» (2014  : Rīga, Latvija). The 
order in destruction and the chaos of order. 
Freedom : International Research Conference 
«MetaMind ’2014», Riga, Latvia, September 
25-28, 2014 : book of abstracts / editors: Dace 
Dalbiņa, Anita Načisčione, Daina Teters, Elī-
na Veinberga. — Riga : [RTU Press], 2014. — 
31 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Izdevējziņas preci-
zētas ISBN aģentūrā. — Teksts angļu, franču, 
latviešu, spāņu un vācu valodā. — ISBN 978-
9934-10-601-9 : 300 eks. — [0314002299]

001(062)+7/9(062)

004 Datorzinātne un datortehnoloģija. 
Skaitļošana. Datu apstrāde

Andersone, Ilze. Hibrīdas karšu apvienošanas 
metodes izstrādāšana un realizēšana : promo-
cijas darba kopsavilkums  / Ilze Andersone  ; 
zinātniskais vadītājs A. Ņikitenko  ; oponenti: 
Valērijs Zagurskis, Pēteris Rivža, Mart Tamre ; 
Rīgas Tehniskā universitāte. Datorzinātnes un 
informācijas tehnoloģijas fakultāte. Lietišķo 
datorsistēmu institūts. — Rīga : Rīgas Tehniskā 
universitāte, 2014. — 58 lpp. : diagr., il., tab. ; 
21  cm.  — Bibliogrāfija: 8.-9., 56.-58.  lpp.  — 
ISBN 978-9934-507-67-0. — [0314001864]

004.414.2(043)+621.865.8(043)

Andersone, Ilze. The development and imple-
mentation of hybrid map merging method  : 
summary of doctoral thesis / Ilze Andersone ; 
scientific advisor: A. Ņikitenko  ; opponents: 
Valerijs Zagurskis, Peteris Rivza, Mart Tamre ; 
Riga Technical University. Faculty of Compu-
ter Science and Information Technology. In-
stitute of Applied Computer Systems. — Riga : 
Riga Technical University, 2014.  — 58  lpp.  : 
diagr., il., tab.  ; 21  cm.  — Bibliogrāfija: 8.-9., 
56.-58.  lpp.  — ISBN 978-9934-507-68-7.  — 
[0314001863] 004.414.2(043)+

+621.865.8(043)

Kūlis, Matīss. Grafiskā dizaina mākslinie-
ciskās kvalitātes programmatūras saskarnēs  : 
promocijas darba kopsavilkums = The artistic 
qualities of graphic design in software interfa-
ces : summary of dissertation / Matīss Kūlis ; 
zinātniskais vadītājs: Jānis Ķikuts  ; Latvijas 
Mākslas akadēmija. — Rīga : Latvijas Mākslas 
akadēmija, 2013. — 77 lpp. ; 21 cm. — Biblio-
grāfija: 35.-37., 75.-77.  lpp.  — Teksts paralēli 
latviešu un angļu valodā. — [0314001857]

004.92(043)+004.774.6(043)

08 Jaukta satura krājumi. Kolektīvi darbi

087.5 Izdevumi jauniešiem

Barbie : apvelc kontūras un izkrāso! : 8 trafare-
ti. — Rīga : Egmont Latvija, 2014. — [17] lpp. : 
il. ; 21 cm. — (Barbie). — Aprakstīts pēc vāka 
un iespiedziņām. — Oriģ. nos.: Barbie stencil 
book.  — ISBN 978-9984-43-974-7 (spirāl-
ies.). — [0314002376] 087.5

Mazās princeses viesības  / no angļu valodas 
tulkojusi Iveta Ikale  ; redaktore Indra Put-
re. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 24 lpp. : 
il.  ; 26×35  cm  + piel. receptes (16  lpp.).  — 
Aprakstīts pēc ietvara—kastes.  — Pielikumā: 
Princeses viesības: receptes. — Oriģ. nos.: The 
little princess tea party. — ISBN 978-9934-0-
4495-3. — [0314002054 (1) ; 0314002053 (2)]

087.5+82-93-32+641.85(02.053.2)

My little Pony : viss par… : iepazīsti ponijus! / 
tulkojusi Eva Jansone  ; redaktore Ilze Col-
lenkopfa.  — Rīga  : Egmont Latvija, 2014.  — 
16  lpp., [2]  lp. uzlīmes, [1] saloc.  lp. plakāts  : 
il. ; 30 cm. — (My little Pony). — Nosaukums 
no vāka.  — ISBN 978-9934-16-021-9.  — 
[0314002373] 087.5

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

159.9 Psiholoģija

Brauna, Kellija Viljamsa. Pieaugšana  : 468 
samērā vienkārši soļi ceļā uz patstāvīgu dzī-
vi  / Kellija Viljamsa Brauna  ; redaktore Kris-
tīne Kupce ; no angļu valodas tulkojusi Karīna 
Tillberga ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. — 
Rīga  : Zvaigzne ABC, 2014. — 271  lpp.  : il.  ; 
21  cm.  — Rādītājs: [261.]-271.  lpp.  — Oriģ. 
nos.: Adulting. How to become a grow-up 
in 468 easy(ish) steps.  — ISBN 978-9934-0-
4525-7 (ies.). — [0314002333]

159.922.6-053.81+316.614.3-053.81

Feldhana, Šauntija. Tikai vīriešiem  : rokas-
grāmata par sieviešu iekšējo dzīvi  / Šauntija 
un Džefs Feldhani  ; redaktore Ingūna Pūkai-
ne  ; tulkotāja: Ailita Kuka. — Pārskatītais un 
papildildinātais izdevums.  — Rīga  : Sauleja, 
2014. — 191 lpp. : diagr., tab. ; 18 cm. — Oriģ. 
nos.: For men only.  — ISBN 978-9934-14-
155-3 (ies.). — [0314001948] 159.922.1-055.2

Harlamova, Jelena. Negatīvo pārliecību sais-
tība ar pēctraumas stresa traucējumiem un 
panikas lēkmju izpausmēm : promocijas dar-
ba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai 
psiholoģijas nozarē, apakšnozare: klīniskā 
psiholoģija  / Jeļena Harlamova  ; darba zināt-
niskais vadītājs Sandra Sebre ; recenzenti: Juris 
G. Draguns, Natālija Ivanova, Ivars Austers  ; 
Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholo-
ģijas un mākslas fakultāte  = Posttraumatic 

negative cognitions in connection with post-
traumatic stress disorder and panic attacks  : 
summary of doctoral thesis submitted for the 
degree of doctor of psychology, subfield clini-
cal psychology  / Jelena Harlamova  ; supervi-
sor Sandra Sebre ; reviewers: Yuris G. Dragun, 
Natalya Ivanova, Ivars Austers  ; University of 
Latvia. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. — 
55 lpp. : sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 7.-8., 
25.-29., 36. un 51.-55.  lpp.  — Teksts latviešu 
un angļu valodā ar atsevišķām titullapām. — 
[0314001433] 159.9:61(043)+159.942.6(043)

Sakss, Olivers. Halucinācijas  : paplašinātas 
apziņas stāvokļi dziļākai cilvēka izpratnei  / 
Olivers Sakss  ; no angļu valodas tulkojusi 
Dace Vanaga  ; redaktors Elviss Ozols  ; Māra 
Garjāņa vāka dizains.  — Rīga  : Lietusdārzs, 
2014. — 239, [1] lpp. ; 23 cm. — Bibliogrāfija: 
228.-238. lpp. — Oriģ. nos.: Hallucionations. — 
ISBN 978-9984-869-52-0. — [0314002254]

159.961.2+616.89-008.42

16 Loģika. Epistemoloģija. Zināšanu 
teorija. Loģikas metodoloģija

Grīnfelde, Māra. Absolūta fenomena iespē-
jamība Žana Lika Mariona fenomenoloģijā  : 
promocijas darba kopsavilkums doktora grāda 
iegūšanai filozofijas nozarē, apakšnozare: filo-
zofijas vēsture / Māra Grīnfelde ; darba zināt-
niskā vadītāja: Solveiga Krūmiņa-Koņkova  ; 
recenzenti: Velga Vēvere, Māra Kiope, Raivis 
Bičevskis  ; Latvijas Universitāte. Vēstures un 
filozofijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Univer-
sitāte, 2014. — 27  lpp.  ; 21 cm. — Bibliogrā-
fija: 23.-27.  lpp. un zemsvītras piezīmēs.  — 
[0314002308] 165.62(44)(092)(043)

Grīnfelde, Māra. Absolūta fenomena iespē-
jamība Žana Lika Mariona fenomenoloģijā  : 
promocijas darbs izstrādāts filozofijas nozarē, 
filozofijas vēstures apakšnozarē  / Māra Grīn-
felde ; darba vadītāja: Solveiga Krūmiņa-Koņ-
kova  ; Latvijas Universitāte. Vēstures un filo-
zofijas fakultāte.  — [Rīga], 2014.  — 260  lp.  ; 
30  cm.  — Bibliogrāfija: 244.-260.  lp.  — 
(Ies.). — [0314003976] 165.62(44)(092)(043)

Grīnfelde, Māra. The possibility of absolute 
phenomenon in Jean-Luc Marion’s pheno-
menology  : summary of doctoral thesis sub-
mitted for the degree of doctor of philosophy, 
subfield: history of philosophy / Māra Grīnfel-
de  ; supervisor: Solveiga Krūmiņa-Koņkova  ; 
reviewers: Velga Vēvere, Māra Kiope, Raivis 
Bičevskis ; University of Latvia. Faculty of His-
tory and Philosophy.  — Rīga  : University of 
Latvia, 2014. — 30 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfi-
ja: 13., 26.-30. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — 
[0314002307] 165.62(44)(092)(043)
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Vēgners, Uldis. «Tagad» loma laikapziņā. 
Fenomenoloģisks pētījums  : promocijas dar-
ba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai 
filozofijas nozarē, apakšnozare: filozofijas 
vēsture  / Uldis Vēgners  ; zinātniskā vadītāja: 
Maija Kūle  ; recenzenti: Māra Rubene, Ella 
Bucenience, Velga Vēvere  ; Latvijas Univer-
sitāte. Vēstures un filozofijas fakultāte.  — 
Rīga  : Latvijas Universitāte, 2014. — 28 lpp.  ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 14.-18., 26.-28. lpp. — 
[0314002310] 165.62(043)

Vēgners, Uldis. «Tagad» loma laikapziņā. Fe-
nomenoloģisks pētījums  : promocijas darbs 
izstrādāts filozofijas nozarē, filozofijas vēs-
tures apakšnozarē  / Uldis Vēgners  ; darba 
vadītāja: Maija Kūle  ; Latvijas Universitāte. 
Vēstures un filozofijas fakultāte.  — [Rīga], 
2014. — 197 lp. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 184.-
197.  lp. un zemsvītras piezīmēs.  — (Ies.).  — 
[0314003977] 165.62(043)

Vēgners, Uldis The role of now in time-cons-
ciousness. A phenomenological investigation : 
summary of doctoral thesis submitted for the 
degree of doctor of philosophy, subfield of 
history of philosophy / Uldis Vēgners ; super-
visor: Maija Kūle  ; reviewers: Māra Rubene, 
Ella Bucenience, Velga Vēvere  ; University of 
Latvia. Faculty of History and Philosophy. — 
Rīga  : Latvijas Universitāte, 2014. — 30 lpp.  ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 16.-17., 28.-30. lpp. — 
[0314002309] 165.62(043)

17 Morāles filozofija. Ētika.  
Praktiskā filozofija

Pirktiņa, Iveta. Kanta reliģijas un ētikas uni-
versālo principu postmetafiziskā transfor-
mācija kā pavērsiens uz argumentatīva ētikas 
diskursa pamatošanu : promocijas darba kop-
savilkums doktora grāda iegūšanai filozofi-
jas nozarē, apakšnozare: filozofijas vēsture  = 
Postmetaphysical transformation of universal 
principles of Kant’s religion and ethics as a 
turn to argumentative foundation of the dis-
course of ethics : summary of dissertation sub-
mitted in fulfilment of the requirements for 
the degree of Doctor of Philosophy specializ-
ing in history of philosophy / Iveta Pirktiņa  ; 
darba zinātniskais vadītājs: Rihards Kūlis ; re-
cenzenti: Anita Stašulāne, Māra Kiope, Raivis 
Bičevskis  ; Latvijas Universitāte. Vēstures un 
filozofijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universi-
tāte, 2014. — 38 lpp. ; 21 cm. — Papildus titul-
lapa latviešu valodā.  — Bibliogrāfija: 11.-12., 
36.-38. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā 
ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums 
abās valodās. — ISBN 978-9934-517-48-8. — 
[0314002311] 17(043)

Pirktiņa, Iveta. Kanta reliģijas un ētikas uni-
versālo principu postmetafiziskā transformā-
cija kā pavērsiens uz argumentatīva ētikas dis-
kursa pamatošanu : promocijas darbs filosofijā, 
filosofijas vēstures apakšnozarē / Iveta Pirkti-
ņa ; promocijas darba vadītājs Rihards Kūlis ; 
Latvijas Universitāte. Vēstures un filozofijas 
fakultāte. — Rīga, 2014. — 230 lp. ; 31 cm. — 
Bibliogrāfija: 26., 219.-230.  lp. un zemsvītras 
piezīmēs. — (Ies.). — [0314003978] 17(043)

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Banjans, Džons. Svētceļnieka taka  : izteik-
ta sapņa līdzībā  / Džons Banjans  ; no an-
gļu valodas tulkojis, atdzejojis un pēcvārdu, 
201.-[206.]  lpp., uzrakstījis Didzis Meļķis  ; ar 
Kaspara Zariņa ilustrācijām meitas Martas 
piemiņai  ; māksliniece Katrīna Vasiļevska. — 
Rīga : Dienas Grāmata, 2014. — 205, [2] lpp. : 
il.  ; 22 cm. — Oriģ. nos.: The pilgrim’s prog-
ress.  — ISBN 978-9984-887-77-7 (ies.).  — 
[0314002259] 27-293.1+821.111-312.2+

+821.111-97

Geikina, Laima. «Mācīties būt… un dzīvot 
kopā!» Reliģiskā izglītība valsts skolās: Latvijas 
un Eiropas pieredze  : promocijas darba kop-
savilkums doktora grāda iegūšanai teoloģijas 
zinātņu nozarē, apakšnozare: praktiskā teolo-
ģija / Laima Geikina ; darba zinātniskā vadītā-
ja: Anta Filipsone ; recenzenti: Valdis Tēraud-
kalns, Zanda Rubene, Dzintra Iliško ; Latvijas 
Universitāte. Teoloģijas fakultāte = «Learning 
to be… and living together!» Religious educa-
tion in public schools in Latvia and Europe  : 
summary of doctoral thesis submitted for the 
degree of doctor of theology, subfield of prac-
tical theology  / Laima Geikina  ; supervisor: 
Anta Filipsone ; reviewers: Valdis Teraudkalns, 
Zanda Rubene, Dzintra Ilisko  ; University of 
Latvia. Faculty of Theology.  — Rīga  : Latvi-
jas Universitāte, 2013.  — 69  lpp.  ; 21  cm.  — 
Bibliogrāfija: 10.-12., 36.-37., 67.-69.  lpp. un 
zemsvītras piezīmēs.  — Teksts latviešu un 
angļu valodā ar atsevišķām titullapām, vāka 
noformējums abās valodās. — [0314001722]

27-75(474.3)(043)+
+37.014.523(474.3)(043)+

+27-47(474.3)(043)+27-75(4)(043)+
+37.014.523(4)(043)+27-47(4)(043)

Kadiķe, Maija. Eņģeļu lūgšanas / Maija Kadi-
ķe  ; autoru redakcijā  ; māksliniece Elita Ābe-
le. — [Rīga : Elita Ābele], 2013. — 136 lpp. : il. ; 
20 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģen-
tūrā.  — ISBN 978-9934-8323-1-4 (ies.).  — 
[0314002391] 2-534.35

Kaldelarī, Anrī. Mēs skatījām viņa godību  : 
kontemplācijas lūgšana  / Anrī Kaldelarī  ; no 
franču valodas tulkojusi Inese Gagaine  ; re-
daktore Ilze Kurša-Briede  ; vāka apstrāde: 
Ainars Vanags.  — Rīga  : Dzīvības Straumes, 
2014. — 37  lpp.  ; 20 cm. — Oriģ. nos.: Nous 
avons vu sa gloire.  — ISBN 978-9984-874-
28-9. — [0314002278] 27-583

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

316 Socioloģija

Jauniešu iespēju, attieksmju un vērtību pētī-
jums  : atskaite par jauniešu aptaujas rezultā-
tiem. — Rīga : Izglītības un zinātnes ministrija, 
2013. — 1 tiešsaistes resurss (45 lapas, PDF) : 
diagrammas, tabulas ; 603,48 KB. — Pasūtītājs: 
Izglītības un zinātnes ministrija  ; Īstenotājs: 
SIA «Excolo Latvia». 316.346.32-053.6(474.3)

Ločmele, Klinta. Lauku diskurss presē lat-
viešu valodā Latvijā (1989-2012) : promocijas 
darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai 
komunikācijas zinātnes nozarē, apakšnozare: 
komunikācijas teorija / Klinta Ločmele  ; dar-
ba zinātniskā vadītāja: Vita Zelče ; recenzenti: 
Baiba Bela, Daina Eglīte, Deniss Hanovs ; Lat-

vijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. 
Komunkācijas studiju nodaļa = The rural dis-
course in Latvian press in Latvia (1989-2012) : 
summary of doctoral thesis submitted for the 
degree of doctor of communication science, 
subfield: communication theory / Klinta Loč-
mele ; supervisor: Vita Zelče ; reviewers: Baiba 
Bela, Daina Eglitis, Deniss Hanovs ; University 
of Latvia. Faculty of social sciences. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2014.  — 85  lpp.  : il.  ; 
21  cm.  — Bibliogrāfija: 10.-13., 50.-53., 82.-
85.  lp. un zemsvītras piezīmēs.  — Teksts lat-
viešu un angļu valodā, atsevišķas titullapas, 
vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-
9984-45-854-0. — [0214001928]

316.774(474.3)(043)+
+316.773.4(474.3)(043)

Šaplavska, Jeļena. Dzīves izturības mērījumi 
ar eksplicītajām un implicītajām metodēm (ar 
risku saistīto profesiju pārstāvjiem)  : promo-
cijas darba kopsavilkums psiholoģijas dok-
tora (Dr. psych.) zinātniskā grāda iegūšanai 
(apakšnozare: sociālā psiholoģija) = Research 
of hardiness using explicit and implicit me-
asures (on the basis of professions related to 
risk)  : summary of the thesis for obtaining 
the doctoral degree in psychology (Dr. psy-
ch.) (speciality: Social psychology)  / Jeļena 
Šaplavska  ; promocijas darba zinātniskais va-
dītājs: Irina Plotka ; recenzenti: Aleksejs Ruža, 
Larisa Brokāne, Danguole Beresnevičiene  ; 
Daugavpils Universitāte. Sociālās psiholoģijas 
katedra.  — Daugavpils  : Daugavpils Univer-
sitāte, 2014.  — 71, [1]  lpp.  : il., diagr., tab.  ; 
21  cm.  — «Psiholoģijas nozare. Sociālās psi-
holoģijas apakšnozare»—Uz vāka.  — Biblio-
grāfija: 8.-9. lpp. — Teksts paralēli latviešu un 
angļu valodā. — ISBN 978-9984-14-668-3. — 
[0314001247] 316.6(043)+159.923.35(043)

32 Politika

323(474.3) Latvijas Iekšlietas. Iekšpolitika

Birka, Ieva. Piederības sajūta integrācijas po-
litikas kontekstā — Latvijas gadijuma izpēte : 
promocijas darba kopsavilkums doktora grāda 
iegūšanai politikas zinātnes nozarē, apakšno-
zare: salīdzināmā politikā  = Integration and 
sense of belonging — case study Latvia : sum-
mary of doctoral thesis submitted for the de-
gree of doctor of political science, subfield of 
comparative politics / Ieva Birka ; darba zināt-
niskie vadītāji: Daunis Auers, Nils Muižnieks ; 
recenzenti: Juris Rozenvalds, Vladislavs Vol-
kovs, Rita P. Peters  ; Latvijas Universitāte. — 
Rīga  : Latvijas Universitāte, 2013. — 55 lpp.  : 
sh.  ; 21  cm.  — Bez titullapas, aprakstīts pēc 
vāka.  — Bibliogrāfija: 9.-10., 54.-55.  lpp.  — 
Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, vāka 
noformējums abās valodās. — [0314001927]

323(474.3)(043.2)+
+316.4.063.3(474.3)(043.2)

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

Krievijas publiskā diplomātija Latvijā: mediji 
un nevalstiskais sektors  : [rakstu krājums]  / 
Māris Cepurītis, Andis Kudors, Mārtiņš 
Kaprāns, Anda Rožukalne, Rinalds Gulbis, 
Artūrs Kvesko, Aleksejs Grigorjevs, Ainārs 
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Lerhis, Valdis Tēraudkalns  ; redaktors An-
dis Kudors  ; literārā redaktore Ruta Puriņa  ; 
vāka dizains: Uldis Freimanis  ; Austrumeiro-
pas politikas pētījumu centrs, Latvijas Uni-
versitāte.  — Rīga  : Austrumeiropas politikas 
pētījumu centrs  : LU Akadēmiskais apgāds, 
2014. — 221  lpp.  : diagr.  ; 24 cm. — Par au-
toriem: 219.-221. lpp. — Bibliogrāfija zemsvīt-
ras piezīmēs. — ISBN 978-9984-45-877-9. — 
[0314002323] 327.83(470+571:474.3)+

+316.774:32+32.019.5

33 Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

332 Reģionālā, teritoriālā, zemes, 
dzīvokļu ekonomika

Bulderberga, Zane. Pilsētu  — lauku mijie-
darbības izvērtējums Latvijas reģionos  : pro-
mocijas darba kopsavilkums ekonomikas dok-
tora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai  = 
Evaluation of urban  — rural interaction in 
regions of Latvia  : summary of the doctor-
al thesis for the scientific degree of Dr. oec. / 
Zane Bulderberga  ; promocijas darba zināt-
niskā vadītāja Irina Pilvere ; recenzenti: Andra 
Zvirbule-Bērziņa, Agita Līviņa, Astrida Slavic-
kiene ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 
Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakul-
tāte.  — Jelgava  : Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte, 2014. — 110 lpp.  : diagr., kartes, 
tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 6.-8., 110. lpp. — 
Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-
9984-48-144-9. — [0314001417]

332.1(474.3)(043)

Platonova, Dace. Zemes konsolidācija Lat-
vijā  : promocijas darba kopsavilkums eko-
nomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda 
iegūšanai, apakšnozare: agrārā ekonomika  = 
Land consolidation in Latvia  : summary of 
the doctoral thesis for the scientific degree of 
Dr. oec., sub-discipline: agrarian economics / 
Dace Platonova  ; promocijas darba zinātnis-
kā vadītāja Anda Jankava  ; recenzenti: Irina 
Pilvere, Armands Auziņš, Audrius Aleknavi-
čius  ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 
Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakul-
tāte.  — Jelgava  : Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte, 2014. — 110 lpp. : diagr., il., tab. ; 
21  cm.  — Bibliogrāfija: 6.-8., 58.-60.  lpp.  — 
Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-
9984-48-148-7. — [0314002232]

332.021.8(474.3)(043)+
+332.334(474.3)(043)

Platonova, Dace. Zemes konsolidācija Lat-
vijā  : promocijas darbs ekonomikas doktora 
(Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai  / Dace 
Platonova  ; promocijas darba zinātniskā va-
dītāja Anda Jankava ; Latvijas Lauksaimniecī-
bas universitāte. Ekonomikas un sabiedrības 
attīstības fakultāte.  — Jelgava, 2014.  — 156, 
[30] lp. : il., tab., diagr. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 
142.-155. lp. — Teksts latviešu valodā, anotā-
cija arī angļu un krievu valodā.  — (Ies.).  — 
[0314003974] 332.021.8(474.3)(043)+

+332.334(474.3)(043)

Sideļska, Anita. Dzīvojamais fonds kā reģionu 
sociāli ekonomiskās attīstības elements  : pro-
mocijas darba kopsavilkums ekonomikas dok-
tora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai  = 
Housing stock as an element of socio-econo-
mic development of regions : summary of the 
doctoral thesis for the scientific degree of Dr. 

oec.  / Anita Sideļska  ; promocijas darba zi-
nātniskais vadītājs Velta Paršova  ; recenzenti: 
Ingrīda Jakušonoka, Tatjana Muravska, Aud-
rius Aleknavičius  ; Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte. Ekonomikas un sabiedrības at-
tīstības fakultāte.  — Jelgava  : Latvijas Lauk-
saimniecības universitāte, 2014.  — 127  lpp.  : 
diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 6.-8., 66.-
68. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā. — 
[0314002230] 332.81(043)+332.146.2(043)

Sideļska, Anita. Dzīvojamais fonds kā reģionu 
sociāli ekonomiskās attīstības elements  : pro-
mocijas darbs ekonomikas doktora (Dr. oec.) 
zinātniskā grāda iegūšanai  / Anita Sideļska  ; 
promocijas darba zinātniskā vadītāja Velta 
Paršova  ; Latvijas Lauksaimniecības univer-
sitāte. Ekonomikas un sabiedrības attīstības 
fakultāte.  — Jelgava, 2014.  — 164, [52]  lp.  : 
diagr., kartes, shēmas, tab.  ; 31  cm.  — Bib-
liogrāfija: 151.-163.  lp.  — Teksts latviešu va-
lodā, anotācija arī angļu un krievu valodā. — 
(Ies.). — [0314003972] 332.81(043)+

+332.146.2(043)

336 Finanses

Finanses [elektroniskais resurss] : mūžizglītī-
bas projekta «Finanšu izglītība» mācību me-
todiskais materiāls skolotājiem / Inese Mavļu-
tova, Nora Heinrihsone, Santa Bērziņa, Anta 
Vērdiņa  ; Banku augstskola.  — Rīga  : Banku 
augstskola, 2014. — 1 CD-ROM ietverē (102, 
8  lp.)  : il., tab.  ; 12 cm. — Izdevējziņas preci-
zētas ISBN aģentūrā. — Bibliogrāfija zemsvīt-
ras piezīmēs. — ISBN 978-9984-746-20-3. — 
[0314004126] 336(072)

Lagzdiņš, Arnis. Atbilstības riska pārvaldīša-
na Latvijas komercbankās  : promocijas darba 
kopsavilkums doktora grāda iegūšanai vadī-
bas zinātnē, apakšnozare: uzņēmējdarbības 
vadība / Arnis Lagzdiņš  ; zinātniskā vadītāja: 
Biruta Sloka  ; recenzenti: Ingrīda Jakušeno-
ka, Svetlana Saksonova, Valdone Darsku-
viene  ; Banku augstskola  = Compliance risk 
management in Latvian commercial banks  : 
summary of doctoral dissertation, discipline: 
management science, sub-discipline: business 
administration  / Arnis Lagzdiņš  ; research 
supervisor: Biruta Sloka  ; reviewers: Ingrī-
da Jakušenoka, Svetlana Saksonova, Valdone 
Darskuviene  ; BA School of Business and Fi-
nance. — Rīga : Banku augstskola, ©2013. — 1 
tiešsaistes resurss (95 lapas, PDF) : ilustrācijas, 
diagrammas, tabulas  ; 1,26 MB. — Bibliogrā-
fija zemsvītras piezīmēs.  — Teksts latviešu 
un angļu valodā ar atsevišķām titullapām. — 
ISBN 978-9984-746-16-6. 336.71(043)

Pūle, Biruta. Uzņēmumu ienākuma nodok-
lis kā instruments Latvijas reģionu attīstības 
veicināšanai : promocijas darba kopsavilkums 
ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā 
grāda iegūšanai, apakšnozare: reģionālā eko-
nomika  = Corporate income tax as a tool to 
promote the development of Latvian regions : 
summary of the doctoral dissertation for the 
scientific degree of Dr. oec., subdivision: re-
gional economics  / Biruta Pūle  ; darba zi-
nātniskā vadītāja Inguna Leibus  ; recenzenti: 
Andra Zvirbule-Bērziņa, Elvīra Zelgalve, Vi-
lija Aleknevičienė  ; Latvijas Lauksaimniecī-
bas universitāte. Ekonomikas un sabiedrības 
attīstības fakultāte. Finanšu un grāmatvedības 

institūts.  — Jelgava  : Latvijas Lauksaimnie-
cības universitāte, 2014.  — 92  lpp.  : diagr., 
kartes, tab., ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 5.-6., 49.-
50. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā. — 
ISBN 978-9984-48-138-8. — [0314001418]

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

Bessonovs, Andrejs. Faktoru modeļu priekš-
rocības ekonomiskās aktivitātes īstermiņa 
pro gnozēšanā  : promocijas darba kopsavil-
kums doktora grāda iegūšanai ekonomikas 
nozarē, apakšnozare: ekonometrija  / Andrejs 
Bessonovs  ; darba zinātniskais vadītājs: M. 
Hazans  ; recenzenti: Daina Šķiltere, Irina Ar-
hipova, Remigijs Počs  ; Latvijas Universitāte. 
Ekonomikas un vadības fakultāte  = Factor 
model advantages in short-term forecasting 
of economic activity  : summary of doctoral 
thesis submitted for the degree of doctor of 
economics, subfield of econometrics / Andrejs 
Bessonovs ; supervisor: M. Hazans ; reviewers: 
Daina Šķiltere, Irina Arhipova, Remigijs Počs ; 
University of Latvia. Faculty of Economics 
and Management. — Rīga : Latvijas Universi-
tāte, 2014. — 50 lpp.  : diagr., tab.  ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 12.-13., 36.-37., 49.-50.  lpp.  — 
Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, ar 
atsevišķām titullapām, nosaukums uz vāka 
abās valodās. — ISBN 978-9984-45-851-9. — 
[0314001625] 338.27(043)

339 Tirdzniecība. Starptautiskās 
ekonomiskās attiecības. Pasaules 
ekonomika

International Scientific Conference «Chan-
ges in Global Economic Landscape — in Se-
arch for New Business Philosophy» (2013  : 
Rīga, Latvija). Changes in global economic 
landscape — in search for new business phi-
losophy [elektroniskais resurss]  : proceedings 
of the international scientific conference  / 
RISEBA, Banku augstskola, Ventspils Augst-
skola.  — [Rīga  : Rīgas Starptautiskā ekono-
mikas un biznesa administrācijas augstskola], 
2013. — 1 CD-ROM ietverē (147 lp.) : diagr., 
il., sh., tab.  ; 12  cm.  — Nosaukums no dis-
ka ietvara.  — Bibliogrāfija rakstu beigās un 
zemsvītras piezīmēs.  — ISBN 978-9984-705-
27-9. — [0313004016] 339.9(062)

34 Tiesības. Jurisprudence

Berezins, Aleksandrs. Svešu un viltotu mak-
sājumu karšu izmantošanas izmeklēšana: teo-
rētiskie un metodiskie aspekti  : promocijas 
dar ba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai 
juri dis kajā zinātnē, apakšnozare: kriminālis-
tika un operatīvās darbības teorija  / Berezins 
Alek sandrs  ; darba zinātniskais vadītājs Aldis 
Liel juksis  ; re cenzenti: An drejs Vilks, Anrijs 
Kavalieris, Va lērijs Šepitko ; Lat vijas Universi-
tāte. Juridiskā fakultāte = Investigation of use 
of another person’s and counterfeit payment 
cards: theoretical and methodological aspects : 
sum mary of doctoral thesis submitted for the 
degree of doctor of law, subfield: criminalistics 
and theory of investigative operations / Alek-
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sandrs Berezins  ; doctoral supervisor: Al dis 
Liel juksis  ; reviewers: Andrejs Vilks, An rijs 
Kava lieris, Valērijs Šepitko ; University of Lat-
via. Faculty of law. — Rīga : Latvijas Universi-
tāte, 2014. — 70 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
7.-9., 70.  lpp.  — Teksts latviešu un angļu va-
lodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformē-
jums abās valodās. — ISBN 978-9934-517-22-
8. — [0314001443] 343.1(043)+343.72(043)

Mazure, Līga. Pacienta griba un tās civiltie-
siskā aizsardzība  : monogrāfija  / Līga Mazu-
re ; latviešu teksta redaktore Sandra Laizāne ; 
angļu valodas tulki: Vija Pleiksne-Gutāne, 
Anna Astiče  ; priekšvārdu sarakstīja Kalvis 
Torgāns.  — Rēzekne  : Līga Mazure, 2014.  — 
350  lpp.  ; 21  cm.  — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — Bibliogrāfija: 270.-310. lpp. 
un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu un 
angļu valodā.  — ISBN 978-9934-14-120-1 
(ies.). — [0314002250]

34:61(474.3)+61:34(474.3)

Meļķisis, Edgars. Latvijas tiesiskās sistēmas 
ceļš uz demokrātisku tiesisku valsti  : rakstu 
krājums  : profesora Edgara Meļķiša manto-
jums / Edgars Meļķisis ; sastādītājs un priekš-
vārda autors Jānis Pleps ; zinātniskie redaktori: 
Jānis Pleps, Signe Terihova  ; priekšvārda au-
tori: Edvīns Danovskis, Ineta Ziemele, Daiga 
Rezevska ; dizains: Marina Selunska. — Rīga : 
Tiesu namu aģentūra, 2014. — 333, [1]  lpp.  : 
ģīm. ; 23 cm. — Bibliogrāfija: [324.]-[334.] lpp. 
un zemsvītras piezīmēs.  — ISBN 978-9934-
508-18-9 (ies.). — [0314002281] 340(474.3)

Treļs, Ēriks. Pret nacionālajām minoritā-
tēm vērstie likumpārkāpumi un to novērša-
nas problēmas policijas darbībā  : promocijas 
darbs / Ēriks Treļs ; promocijas darba vadītājs 
A. Rodiņa ; Latvijas Universitāte. Juridiskā fa-
kultāte. — Rīga, 2014. — 226, [14] lp. : diagr., 
tab.  ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 194.-220.  lp. un 
zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, 
kopsavilkums arī angļu un vācu valodā.  — 
(Ies.). — [0314003965] 342.724(474.3)(043)+

+351.74(474.3)(043)

35 Valsts administratīvā pārvalde. 
Karalietas

351 Valsts administratīvā pārvalde 
(policija)

Treļs, Ēriks. Pret nacionālajām minoritātēm 
vērstie likumpārkāpumi un to novēršanas 
problēmas policijas darbībā : promocijas dar-
ba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai juri-
diskās zinātnes nozarē, apakšnozare: policijas 
tiesības / Ēriks Treļs ; darba zinātniskā vadītāja 
Anita Rodiņa ; recenzenti: Kristīne Strada-Ro-
zenberga, Andrejs Vilks, Viktoras Justickis  ; 
Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte.  — 
Rīga  : Latvijas Universitāte, 2014. — 24 lpp.  ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 7.-10., 24. lpp. — ISBN 
978-9934-517-27-3. — [0314002194]

351.74(474.3)(043)+342.724(474.3)(043)

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

Doņikis, Leonards. Latvijas Republikas mili-
tāro un militarizēto struktūrvienību nozīmju 
katalogs (1990-2014)  / Leonards Doņikis, Jā-

zeps Buļs. — Daugavpils : Jāzeps Buļs, 2014. — 
282, [6]  lpp.  : il., ģīm., tab.  ; 21  cm.  — Izde-
vējziņas precizētas ISBN aģentūrā.  — ISBN 
978-9934-14-169-0 (ies.). — [0314002236]

355.14(474.3)(083.82)+
+929.6(474.3)(083.82)

37 Izglītība

Čekse, Ireta. Pilsoniskās izglītības pilnveides 
vadība multikulturālā sabiedrībā: Igaunijas un 
Latvijas salīdzinošais novērtējums  : promoci-
jas darba kopsavilkums doktora grāda (Dr. sc. 
administr.) iegūšanai vadībzinātnes nozarē, 
apakšnozare — izglītības vadība / Ireta Čekse ; 
zinātniskais vadītājs: Andrejs Geske  ; recen-
zenti: Andrejs Rauhvargers, Brigita Zepa, Ieva 
Johansone, Gita Verdiņa ; Latvijas Universitā-
te = Management of the citizenship education 
development in a multicultural society: the 
comparative assessment of Estonia and Lat-
via  : summary of doctoral thesis  : submitted 
for the degree of doctor in management scien-
ce, sub-branch: educational management  / 
Ireta Cekse ; scientific supervisor: Andrejs Ge-
ske  ; reviewers: Andrejs Rauhvargers, Brigita 
Zepa, Gita Verdina, Ieva Johansone, ; Univer-
sity of Latvia.  — Rīga  : Latvijas Universitāte, 
2014.  — 84  lpp.  : il., tab.  ; 21  cm.  — Biblio-
grāfija: 13.-15. un 81.-84. lpp. — Teksts latvie-
šu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, 
vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-
9934-517-44-0  ; ISBN 978-9934-517-45-7. — 
[0314001402] 37.017.4(474)(043)+

+37.035.6(474)(043)

Creativity is everywhere  : exercises for pro-
moting creativity for teachers and parents  = 
Radošums uz katra soļa  : radošumu veicino-
šu uzdevumu krājums ikdienai skolotājiem 
un vecākiem  / authors: Ilze Briška, Daiga 
Kalēja-Gasparoviča, Irina Direktorenko, Eda 
Heinla, Kerttu Soans, Liia Jung, Hanna Toom, 
Daiva Butkiene, Danute Rupuleviciene, Līga 
Roķe-Reimate  ; galvenais redaktors Vilnis 
Purēns ; latviešu teksta literārā redaktore Rita 
Cimdiņa  ; dizains: Baiba Lazdiņa.  — Rīga  : 
RaKa, 2014. — 36  lpp.  : il.  ; 21 cm. — «Grā-
mata izdota Nordplus Horizontālā projekta 
«Radoša skolas kultūra: skolēnu radošu-
ma sekmēšana starpnozaru sadarbībā» Nr: 
NPHZ-2013/10110 ietvaros.»—Titullapas otrā 
pusē. — Paralēli angļu un latviešu valodā. — 
ISBN 978-9984-46-312-4. — [0314002244]

37.03(076)

Izglītības politikas attīstības risinājumu 
plā no tās ietekmes novērtējums  / Latvijas 
Re pub li kas Iz glītī bas un zi nātnes ministri-
ja.  — [Rīga]  : Lat vijas Re publikas Izglītības 
un zināt nes minis trija, 2013.  — 1 tiešsaistes 
re surss (26 la pas, PDF)  : ilustrācijas, shēmas, 
tabu las  ; 993,4  KB.  — «Dynamic university, 
SIA / No vērtē juma ziņo jums.» — Bibliogrāfija 
zem svītras pie zīmēs. 37.014(474.3)

Kronberga, Ginta. Augstskolas zināšanu pār-
nesē Latvijā : promocijas darba kopsavilkums 
doktora grāda iegūšanai socioloģijas noza-
rē, apakšnozare: lietišķā socioloģija  / Ginta 
Kronberga  ; darba zinātniskais vadītājs: Aija 
Zobena  ; recenzenti: Anda Ādamsone-Fisko-
viča, Tālis Tisenkopfs, Ritma Rungule, Harald 
Koht ; Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fa-
kultāte = Universities in knowledge transfer in 

Latvia : summary of doctoral thesis in partial 
fulfilment of the requirements of the doctor 
degree in sociology, subdiscipline of applied 
sociology / Ginta Kronberga ; supervisor: Aija 
Zobena  ; reviewers: Anda Ādamsone-Fisko-
viča, Tālis Tisenkopfs, Ritma Rungule, Ha-
rald Koht  ; University of Latvia. Faculty of 
social sciences. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2014. — 91 lpp. : sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogrā-
fija: 34.-41., 82.-91.  lpp. — Teksts latviešu un 
angļu valodā, atsevišķas titullapas, vāka nofor-
mējums abās valodās. — [0314001924]

37.015.4(474.3)(043)+378(474.3)(043)

Kunda, Ilona. Inovācijas universitātē: varas 
un leģitimitātes aspekti  : promocijas darba 
kopsavilkums doktora grāda iegūšanai socio-
loģijas nozarē, apakšnozare: lietišķā socioloģi-
ja / Ilona Kunda ; darba zinātniskais vadītājs: 
Tālis Tisenkopfs  ; recenzenti: Anda Ādamso-
ne-Fiskoviča, Baiba Bela, Ritma Rungule, Ha-
rald Koht ; Latvijas Universitāte = Innovation 
in universities: aspects of power and legiti-
macy : summary of doctoral thesis submitted 
for the degree of doctor of sociology, subfield: 
applied sociology / Ilona Kunda ; supervisor: 
Tālis Tisenkopfs  ; reviewers: Anda Ādam-
sone-Fiskoviča, Baiba Bela, Ritma Rungule, 
Harald Koht  ; University of Latvia.  — Rīga  : 
Latvijas Universitāte, 2014.  — 88  lpp.  : tab.  ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 12.-14., 81.-87. lpp. — 
Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām 
titullapām, vāka noformējums abās valo-
dās. — [0314001926] 37.015.4(043)+

+378.1(043)

Ozola, Iveta. Pedagoģijas zinātnes ģenēze Lat-
vijā no 20. gadsimta 20. gadiem līdz 60. gadu 
sākumam  : promocijas darba kopsavilkums 
doktora grāda iegūšanai pedagoģijas nozarē, 
apakšnozare: pedagoģijas vēsture / Iveta Ozo-
la  ; darba zinātniskā vadītāja: Iveta Ķestere  ; 
recenzenti: Dace Markus, Aīda Krūze, Alīda 
Samuseviča  ; Latvijas Universitāte. Pedagoģi-
jas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. Peda-
goģijas nodaļa  = Genesis of the pedagogy as 
a scientific discipline in Latvia from 1920s till 
the beginning of 1960s  : summary of docto-
ral thesis in partial fulfillment of the require-
ments for the degree of doctor of pedagogy, 
subdiscipline of history of pedagogy  / Iveta 
Ozola  ; supervisor: Iveta Ķestere  ; reviewers: 
Dace Markus, Aīda Krūze, Alīda Samuseviča ; 
Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas 
un mākslas fakultāte. Pedagoģijas nodaļa.  — 
Rīga  : Latvijas Universitāte, 2014. — 78 lpp.  : 
tab.  ; 21  cm.  — Bibliogrāfija: 33.-35. un 74.-
78.  lpp.  — Teksts latviešu un angļu valodā, 
ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums 
abās valodās. — ISBN 978-9934-517-40-2. — 
[0314001519] 37.01(474.3)”19”(043.2)

Pirmsskolas bilingvālo izglītības programmu 
izstrādes teorētiskais pamatojums  / Latviešu 
valodas aģentūra.  — Rīga  : Latviešu valodas 
aģentūra, 2013. — 1 tiešsaistes resurss (16 la-
pas, PDF) : tabulas ; 565 KB. — Bibliogrāfija: 
13.-16. lapā. 37.018.552

373 Vispārējā izglītība

Āboltiņa, Līga. 7-gadīgo bērnu sociālā adap-
tēšanās 1. klasē skolā : promocijas darba kop-
savilkums doktora grāda iegūšanai pedagoģijā, 
apakšnozare: skolas pedagoģija / Līga Ābolti-
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ņa ; promocijas darba zinātniskā vadītāja: Irē-
na Žogla ; recenzenti: Emīlija Černova, Alīda 
Samuseviča, Baiba Briede  ; Universitas Lat-
viensis  = Adjustment of 7-year-old children 
to the 1st grade of school  : summary of doc-
toral thesis submitted for the doctoral degree 
in pedagogy, subfield: school pedagogy / Līga 
Āboltiņa  ; scientific supervisor: Irēna Žogla  ; 
reviewers: Emīlija Černova, Alīda Samuseviča, 
Baiba Briede ; Universitas Latviensis. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2014.  — 86  lpp.  : sh., 
tab.  ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 11.-13., 42.-45., 
56.-57. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā 
ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums 
abās valodās. — ISBN 978-9934-517-47-1. — 
[0314001686] 373.3(043)+37.015.4(043)

Danilāne, Līga. Patērētājizglītības būtība pa-
matskolā  : promocijas darba kopsavilkums 
doktora grāda iegūšanai pedagoģijas nozarē, 
apakšnozare: skolas pedagoģija  / Līga Dani-
lāne ; darba zinātniskā vadītāja: Irēna Žogla  ; 
recenzenti: Rudīte Andersone, Inese Jurgena, 
Jānis Dzerviniks ; Latvijas Universitāte. Peda-
goģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte  = 
The essence of consumer education in elemen-
tary school : summary of doctoral thesis sub-
mitted for the degree of doctor of pedagogy, 
subfield of school pedagogy / Liga Danilane ; 
supervisor: Irena Zogla  ; reviewers: Rudīte 
Andersone, Inese Jurgena, Jānis Dzerviniks  ; 
University of Latvia. Faculty of Education, 
Psychology and Art. — Rīga : Latvijas Univer-
sitāte, 2014. — 71 lpp. : tab. ; 21 cm. — Biblio-
grāfija: 31.-35. un 66.-71. lpp. — Teksts latvie-
šu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, 
vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-
9934-517-49-5. — [0314001725]

373.34(474.3)(043.2)+37.03(474.3)(043.2)

Stangaine, Inga. Pirmsskolas vecuma bērna 
dialogrunas attīstība rotaļās : promocijas dar-
ba kopsavilkums pedagoģijas doktora grāda 
iegūšanai pirmsskolas pedagoģijas apakšnoza-
rē / Inga Stangaine ; zinātniskā darba vadītāja 
Agrita Tauriņa  ; recenzenti: Emīlija Černova, 
Alīda Samuseviča, Zenta Anspoka ; Rīgas Pe-
dagoģijas un izglītības vadības akadēmija. Pe-
dagoģijas fakultāte = Development of dialogue 
speech of pre-school age child in play  : sum-
mary of doctoral dissertation for degree doc-
toral of education in pre-school pedagogy  / 
Inga Stangaine  ; supervisor Agrita Tauriņa  ; 
reviewers: Emīlija Černova, Alīda Samusevi-
ča, Zenta Anspoka ; Riga Teacher training and 
educational management academy. Faculty of 
pedagogy.  — Rīga  : Rīgas Pedagoģijas un iz-
glītības vadības akadēmija, 2014.  — 58  lpp.  : 
diagr., tab.  ; 21  cm.  — Bibliogrāfija: 25.-27., 
55.-58.  lp.  — Teksts latviešu un angļu valo-
dā, atsevišķas titullapas, vāka noformējums 
abās valodās. — ISBN 978-9934-503-19-1. — 
[0314002011] 373.2(043)+81’232(043)

Studers, Jānis. Limbažu rajona Vecmuižas 
pamatskola [elektroniskais resurss]  : 1854.-
1972. / Jānis Studers ; ar autora ievadu, 13. lp., 
un pēcvārdu, 281.  lp.  — Tūja  : J. Studers, 
2014. — 1 CD-ROM ietverē (352 lp.) : kartes, 
il., tab., zīm.  ; 12 cm. — Aprakstīts pēc diska 
sākumlapām. — [0314004122] 373.3(474.363)

Vigule, Dagnija. Pirmsskolēna gribas īpašību 
veidošanās darbībās ar rotaļlietām  : promo-
cijas darba kopsavilkums doktora zinātnis-
kā grāda iegūšanai pedagoģijā, apakšnozare: 

pirmsskolas pedagoģija / Dagnija Vigule ; dar-
ba zinātniskā vadītāja: Tija Zīriņa ; recenzenti: 
Emīlija Černova, Anita Līdaka, Anita Petere ; 
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības aka-
dēmija. Pedagoģijas fakultāte = Development 
of a pre-schooler’s will characteristics throu-
gh actions with toys  : summary of doctoral 
dissertation for receiving a doctoral degree 
in pedagogy, sub-field: preschool pedagogy  / 
Dagnija Vigule  ; scientific supervisor of the 
doctoral dissertation: Tija Zīriņa  ; reviewers: 
Emīlija Černova, Anita Līdaka, Anita Petere ; 
Riga Teacher Training and Educational Ma-
nagement Academy. Faculty of Pedagogy.  — 
Rīga : Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 
akadēmija, 2014. — 54 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 24.-26., 52.-54.  lpp.  — Teksts 
latviešu un angļu valodā, atsevišķas titullapas, 
vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-
9934-503-18-4. — [0314002010] 373.2(043)

374 Ārpusskolas izglītība un apmācība. 
Papildizglītība

Babajeva, Ludmila. Pieaugušo personības 
pilnveidošanās tautas skolā : promocijas darba 
kopsavilkums doktora grāda iegūšanai peda-
goģijas nozarē, apakšnozare: pieaugušo peda-
goģija  / Ludmila Babajeva  ; darba zinātniskā 
vadītāja: Tatjana Koķe  ; recenzenti: Lūcija 
Rutka, Beatrise Garjāne, Velta Ļubkina  ; Lat-
vijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģojas 
un mākslas fakultāte  = Adults’ personal de-
velopment in the folk high school : summary 
of doctoral thesis submitted for the degree 
of doctor of pedagogy, subfield of adult edu-
cation  / Ludmila Babajeva  ; supervisor: Tat-
jana Koke  ; reviewers: Lucija Rutka, Beatrise 
Garjane, Velta Lubkina ; University of Latvia. 
Faculty of Education, Psychology and Art. — 
Rīga  : Latvijas Universitāte, 2014. — 75 lpp.  : 
sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 15.-16., 32.-
34. un 52.-53., 71.-73. lpp. — Teksts latviešu un 
angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka 
noformējums abās valodās. — [0314001731]

374.7(043)

Brigmane, Baiba. Pieaugušo pašpieredzes vei-
došanās mācīšanās procesā : promocijas darba 
kopsavilkums doktora grāda iegūšanai peda-
goģijas zinātnē, apakšnozare: pieaugušo peda-
goģija / Baiba Brigmane ; darba zinātniskā va-
dītāja Ausma Špona ; recenzenti: Tatjana Koķe, 
Ludis Pēks, Zenta Anspoka ; Rīgas Pedagoģijas 
un izglītības vadības akadēmija. Pedagoģijas 
fakultāte = Formation of adults self-experien-
ce through the process of learning : summary 
of the doctoral thesis  : for obtaining doctoral 
degree in the science of pedagogy, sub-sector: 
adult education  / Baiba Brigmane  ; scienti-
fic supervisor of the doctoral thesis Ausma 
Spona  ; reviewers: Tatjana Koke, Ludis Peks, 
Zenta Anspoka  ; Rīga Teacher training and 
education. Mangement academy. Faculty of 
pedagogy.  — Rīga  : Rīgas Pedagoģijas un iz-
glītības vadības akadēmija, 2014.  — 63  lpp.  : 
diagr., il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 29.-30., 
62.-63. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, 
ar atsevišķām titullapām, nosaukums uz vāka 
abās valodās.  — ISBN 9789984456614 (kļū-
da). — [0314001230] 374(043)

378 Augstākā izglītība. Augstskolas. 
Akadēmiskās studijas

Gedžūne, Inga. Topošo skolotāju atskaites sis-
tēmu virzība uz iekļautību dabā  : promocijas 
darba kopsavilkums pedagoģijas doktora (Dr. 
paed.) zinātniskā grāda iegūšanai (apakšno-
zare: augstskolu pedagoģija)  = Orientation 
of pre-service teachers’ frames of reference 
towards inclusion in nature : summary of the 
thesis for obtaining a doctoral degree in peda-
gogy (Dr. paed.) (sub-branch: higher educa-
tion pedagogy) / Inga Gedžūne ; darba zināt-
niskais vadītājs: Ilga Salīte  ; recenzenti: Irēna 
Žogla, Anita Pipere, Nick Clough ; Daugavpils 
Universitāte. Ilgtspējīgas izglītības institūts. — 
Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2014. — 
103, [1]  lpp.  : il., tab.  ; 21  cm.  — Virstitulā 
paralēli: Daugavpils University. Institute of 
Sustainable Education.  — Bibliogrāfija: 17.-
22., 44.-54., 94.-[104.]  lpp.  — Teksts latvie-
šu un angļu valodā.  — ISBN 978-9984-14-
674-4. — [0314001547] 378.14(043)

Vasilevska, Daina. Sociāli ekonomiskie fak-
tori augstākās izglītības pieejamības nodro-
šinājumam Latvijā  : promocijas darba kopsa-
vilkums doktora zinātniskā grāda iegūšanai 
vadībzinātnes nozarē, apakšnozare: izglītības 
vadība / Daina Vasiļevska  ; zinātniskais vadī-
tājs Andris Grīnfelds  ; recenzenti: Grigorijs 
Oļevskis, Ilze Sproģe, Jūlija Stukaļina  ; Latvi-
jas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un 
mākslas fakultāte  = Socio-economic factors 
for ensuring accessibility to higher education 
in Latvia  : summary of doctoral thesis sub-
mitted for the doctoral degree in manage-
ment science, subfield of educational manage-
ment  / Daina Vasilevska  ; supervisor: Andris 
Grinfelds  ; reviewers: Grigorijs Olevskis, Ilze 
Sproge, Yulia Stukalina ; University of Latvia. 
Faculty of Education, Psychology and Art. — 
Rīga  : Latvijas Universitāte, 2014. — 67 lpp.  : 
diagr., tab.  ; 21  cm.  — Bibliogrāfija: 11.-13., 
65.-67. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, 
ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums 
abās valodās. — ISBN 978-9984-45-849-6. — 
[0314001585] 378(474.3)(043)

5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

502/504 Vides zinātne. Dabas resursu 
aizsardzība. Draudi videi un aizsardzība 
pret tiem

Kalniņš, Silvija Nora. Low carbon society: 
evaluation methodology  : summary of doc-
toral thesis  / Silvija Nora Kalniņš  ; scientific 
supervisors Dagnija Blumberga, Jūlija Guš-
ča ; opponents: Māris Kļaviņš, Francesco Ro-
magnoli, Graham Whitelaw  ; Riga Technical 
University. Faculty of Power and Electrical 
Engineering. Institute of Energy Systems and 
Environment. — Riga : Riga Technical Univer-
sity, 2014. — 36 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 6.-8. lpp. — ISBN 978-9934-507-
70-0. — [0314001920]

502.131.1(043)+502.14(043)

Kalniņš, Silvija Nora. Zemu oglekļa emisiju 
sabiedrība: vērtēšanas metodika  : promocijas 
darba kopsavilkums  / Silvija Nora Kalniņš  ; 
zinātniskie vadītāji Dagnija Blumberga, Jūlija 
Gušča  ; recenzenti: Māris Kļaviņš, Francesco 
Romagnoli, Graham Whitelaw  ; Rīgas Teh-
niskā universitāte. Enerģētikas un elektroteh-
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nikas fakultāte. Vides aizsardzības un siltuma 
sistēmu institūts.  — Rīga  : Rīgas Tehniskā 
universitāte, 2014. — 34 lpp. : diagr., il., tab. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 6.-8. lpp. — ISBN 978-
9934-507-69-4. — [0314001919]

502.131.1(043)+502.14(043)

51 Matemātika

Matemātika angliski  : mācību stundu pie-
mēri  / atbildīgā par izdevumu Rita Kursī-
te.  — [Rīga]  : Valsts izglītības satura centrs, 
[2013]. — 1 tiešsaistes resurss (26 lapas, PDF) : 
ilustrācijas, tabulas ; 902 KB. 51(072)

Vienkāršā matemātika  : 26 lappuses ciparu 
priekiem!  / tulkojusi Eva Jansone  ; redaktore 
Ilze Collenkopfa.  — Rīga  : Egmont Latvija, 
2014.  — [27]  lpp.  : il.  ; 27  cm.  — (Uzraksti, 
nodzēs, mācies!).  — Aprakstīts pēc vāka un 
iespiedziņām.  — Oriģ. nos.: Wipe-clean le-
arning. Simple maths. — ISBN 978-9984-43-
982-2 (spirālies.). — [0314002374]

511.1(02.053)+087.5

52 Astronomija. Astrofizika. Kosmosa 
pētniecība. Ģeodēzija

Celms, Armands. Latvijas nivelēšanas pa-
mat tīk la novērtējums un pilnveide : promoci-
jas darba kopsavilkums inženierzinātņu (Dr. 
sc. ing.) doktora zinātniskā grāda iegūšanai 
būvniecības nozarē, ģeodēzijas un ģeoinfor-
mātikas apakšnozarē  = The evaluation and 
improvement of first order levelling network 
of Latvia : summary of the thesis for doctoral 
degree in engineering sciences (Dr. sc. ing.), 
in civil engineering science branch, subbran-
ch of geodesy and geoinformation / Armands 
Celms ; promocijas darba zinātniskais vadītājs 
Jānis Valters ; recenzenti: Jānis Balodis, Dona-
tas Rekus, Igors Trevoga ; Latvijas Lauksaim-
niecības universitāte. Lauku inženieru fakul-
tāte.  — Jelgava  : Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte, 2014. — 89  lpp.  : diagr., il., kar-
tes, tab.  ; 21  cm.  — Bibliogrāfija: 9.-13., 86.-
89. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā. — 
ISBN 978-9984-48-151-7. — [0314002229]

528.381(474.3)(043)

Celms, Armands. Latvijas nivelēšanas pa-
mattīkla novērtējums un pilnveide : promoci-
jas darbs zinātnes nozarē būvzinātne, apakšno-
zarē: ģeodēzija un ģeoinformātika / Armands 
Celms  ; zinātniskais vadītājs: Jānis Valters  ; 
zinātniskais konsultants Inese Bīmane  ; Lat-
vijas Lauksaimniecības universitāte. Zemes 
ierīcības un ģeodēzijas katedra.  — Jelgava, 
2014. — 155 lp., [26] lp. : il., kartes, diagr., tab. ; 
31 cm. — Bibliogrāfija: 142.-152. lp. — Teksts 
latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā. — 
(Ies.). — [0314003971] 528.381(474.3)(043)

Kadastrs : no viduslaiku nodevu saraksta līdz 
modernai informācijas sistēmai un daudz-
funkcionālam kadastram  / autori: Maija 
Bērzi ņa, Signe Rudzīte, Velta Paršova, Daila 
Kram pu ža, San ta Bindere, Gatis Kalniņš, Ul-
dis Svilpe, Vita Vodinska, Gita Rudzīte, Jānis 
Zadiņš  ; zinātniskā redaktore Maija Bērziņa  ; 
literārā redaktore Inga Ivanova  ; mākslinie-
ce Daina Vīķele  ; fotogrāfi: Astra Branda, 
Edgars Dreimanis  ; priekšvārda autore Elita 
Baklāne-Ansberga ; ievada autore Maija Bērzi-
ņa. — Rīga : Valsts zemes dienests, [2013]. — 1 

tiešsaistes resurss  : ilustrācijas, faksimili, kar-
tes, tabulas ; 18,2 MB. — ISBN precizēts ISBN 
aģentūrā. ISBN piešķirts e-grāmatai kopumā, 
nenorādot konkrētu formātu. — Ietver biblio-
grāfiju. — ISBN 978-9934-8386-1-3.

528.44(474.3)(091)+332.334(474.3)(091)

53 Fizika

Traskovskis, Kaspars. Fotonikas un opto-
elek tronikas ierīču materiāliem perspektīvu 
amorfo organisko savienojumu sintēze un 
īpašības  : promocijas darba kopsavilkums  = 
Synthesis and properties of amorphous or-
ganic materials for potential applications in 
photonics and optoelectronics  : summary of 
doctoral thesis  / Kaspars Traskovskis  ; zināt-
niskais vadītājs V. Kokars ; recenzenti: Andris 
Zicmanis, Edgars Sūna, Aivars Krauze ; Rīgas 
Tehniskā universitāte. Materiālzinātnes un 
lietišķās kīmijas fakultāte. Lietišķās ķīmijas 
institūts  = Riga Technical University. Faculty 
of Material Science and Applied Chemistry. 
Institute of Applied Chemistry. — Rīga : RTU 
Izdevniecība, 2014. — 51 lpp. : diagr., il., tab. ; 
21  cm.  — Bibliogrāfija: 6.-8., 30.-32.  lpp. un 
zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu un an-
gļu valodā.  — ISBN 978-9934-10-577-7  : 40 
eks. — [0314001546]535.215(043)+544.23(043)

54 Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Ķīmija angliski : mācību stundu piemēri / at-
bildīgā par izdevumu Rita Kursīte. — [Rīga] : 
Valsts izglītības satura centrs, [2013]. — 1 tieš-
saistes resurss (45 lapas, PDF) : ilustrācijas, ta-
bulas ; 2,99 MB. — Ietver bibliogrāfiju.

54(072)

57 Bioloģijas zinātnes kopumā

Brangulis, Kalvis. Borrelia burgdorferi infek-
ciozā fenotipa saistīto ārējo virsmas proteīnu, 
kas pieder paralogajai gēnu saimei PFam54, 
strukturālā analīze  : promocijas darba kop-
savilkums doktora grāda iegūšanai bioloģijas 
nozarē, apakšnozare: molekulārā bioloģi-
ja  / Kalvis Brangulis  ; darba vadītāja Renāte 
Ranka  ; recenzenti: Andris Zeltiņš, Edvards 
Liepiņš, Peter Kraiczy  ; Latvijas Universitāte. 
Bioloģijas fakultāte = Structural analysis of the 
infectious phenotype associated outer surface 
lipoproteins from Borrelia burgdorferi paralo-
gous gene family PFam54 : summary of doc-
toral thesis submitted for the degree of doctor 
of biology, subfield of molecular biology / Kal-
vis Brangulis ; supervisor: Renāte Ranka ; re-
viewers: Andris Zeltiņš, Edvards Liepiņš, Peter 
Kraiczy ; University of Latvia. Faculty of Bio-
logy. — Rīga  : Latvijas Universitāte, 2014. — 
61  lpp.  : il.  ; 21  cm.  — Bibliogrāfija: 22.-24., 
26.-30. un 53.-55., 57.-61.  lpp.  — Teksts lat-
viešu un angļu valodā ar atsevišķām titul-
lapām, vāka noformējums abās valodās.  — 
[0314001758] 577.217(043.2)

Rutkis, Reinis. Zymomonas mobilis atjūgtā 
enerģētiskā metabolizma pētījumi  : promoci-
jas darba kopsavilkums doktora grāda iegū-
šanai bioloģijas nozarē, apakšnozare: mikro-
bioloģija  / Reinis Rutkis  ; darba zinātniskais 
vadītājs: Uldis Kalnenieks  ; recenzenti: Indri-
ķis Muižnieks, Raivo Vilu, Tālis Juhna  ; Lat-
vijas Universitāte. Bioloģijas fakultāte = Study 

of Zymomonas mobilis uncoupled energy 
metabolism  : summary of doctoral thesis in 
partial fulfilment of the requirements of the 
doctor degree in biology, subdiscipline of mi-
crobiology  / Reinis Rutkis  ; supervisor Uldis 
Kalnenieks  ; reviewers: Indriķis Muižnieks, 
Raivo Vilu, Tālis Juhna ; University of Latvia. 
Faculty of Biology. — Rīga  : Latvijas Univer-
sitāte, 2014. — 82 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — 
Kļūdaini uzrādīts izdošanas gads: 2013; uz 
vāka: 2014.  — Bibliogrāfija: 35.-36. un 74.-
82.  lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā ar 
atsevišķām titullapām, vāka noformējums 
abās valodās. — [0314001759] 579.22(043.2)

58 Botānika

Rutkovska, Santa. Augājs kā pilsētvides indi-
kators Daugavpilī  : promocijas darba kopsa-
vilkums doktora grāda iegūšanai ģeogrāfijas 
nozarē, apakšnozare: dabas ģeogrāfija = Vege-
tation as an indicator of urban environment in 
the Daugavpils city : summary of doctoral the-
sis submitted for the degree of doctor of geo-
graphy, subfield of physical geography / Santa 
Rutkovska ; darba vadītājs: Māris Laiviņš ; re-
cenzenti: Oļģerts Nikodemus, Anita Osvalde, 
Inga Straupe  ; Latvijas Universitāte. — Rīga  : 
Latvijas Universitāte, 2014. — 80 lpp. : il., tab. ; 
22 cm. — Bibliogrāfija: 10.-11., 74.-80. lpp. — 
Teksts latviešu un angļu valodā, atsevišķas 
titullapas, vāka noformējums abās valodās. — 
[0314001949] 581.5(474.346.1)(043)

59 Zooloģija

Mancēviča, Lauma. Āfrikas strausa (Strut-
hio camelus var. domesticus) kuņģa un tie-
vās zarnas morfofunkcionālais raksturojums 
postnatālajā ontoģenēzē no 120 līdz 365 dienu 
vecumam  : promocijas darba kopsavilkums 
Dr. med. vet. zinātniskā grāda iegūšanai vete-
rinārmedicīnas nozarē, morfoloģijas apakšno-
zarē  = Morphofunctional characterization of 
the stomach and the small intestine in postna-
tal ontogenesis of the African ostrich (Struthio 
camelus var. domesticus) from day 120 to day 
365 of age  : summary of the doctoral thesis 
for the scientific degree Dr. med. vet.  / Lau-
ma Mancēviča ; promocijas darba zinātniskais 
vadītājs Arnis Mugurēvičs  ; recenzenti: Vita 
Antāne, Māra Pilmane, Jānis Vētra  ; Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte. Veterinārme-
dicīnas fakultāte. Preklīniskais institūts. — Jel-
gava  : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
2014.  — 48  lpp.  : diagr., il., tab.  ; 21  cm.  — 
Pētījums veikts ESF Nacionālās programmas 
«Atbalsts LLU Doktora studiju īstenošanai» 
ietvaros, līgums Nr. 04.4-08/EF2.D1.32.  — 
Bibliogrāfija: 28., 48. lpp. — Teksts latviešu un 
angļu valodā. — [0314001665]

598.221.1(043)+591.433(043)+
+591.434(043)+636.09(043)

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. 
TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes

Balode, Līga. Leikotriēna B4 un lipoksīna 
A4 loma plaušaudu iekaisuma hronizācijas 
patoģenēzē  : promocijas darba kopsavilkums 
doktora grāda iegūšanai medicīnas nozarē, 
apakšnozare: patoloģija  / Līga Balode  ; darba 
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zinātniskais vadītājs Immanuels Taivans  ; re-
cenzenti: Nikolajs Sjakste, Andrejs Šķesters, 
Vaiva Lesauskaite  ; Latvijas Universitāte. Me-
dicīnas fakultāte = The role of leukotriene B4 
and lipoxin A4 in the chronization of inflam-
mation in lung tissue  : summary of doctoral 
thesis submitted for the degree of doctor of 
medicine, subfield of pathology / Līga Balode ; 
supervisor: Immanuels Taivans  ; reviewers: 
Nikolajs Sjakste, Andrejs Šķesters, Vaiva Les-
auskaite ; University of Latvia. Faculty of Me-
dicine. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2013. — 
59  lpp.  : diagr., tab.  ; 21  cm.  — Bibliogrāfija: 
56.-59. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, 
ar atsevišķām titullapām, nosaukums uz vāka 
abās valodās. — [0314001925]

616.24-008.4(043.2)

Ivanova, Patricija. Operācijas rezultātu ko-
relācija ar miega artērijas revaskularizācijas 
metodēm  : promocijas darba kopsavilkums 
doktora grāda iegūšanai medicīnas un farmā-
cijas nozarē, apakšnozare: ķirurģija / Patrīcija 
Ivanova  ; darba zinātniskais vadītājs Dainis 
Krieviņš  ; recenzenti: Māris Mihelsons, Ināra 
Logina, Armando Mansilha  ; Latvijas Uni-
versitāte. Medicīnas fakultāte  = Correlation 
of operative results and methods of carotid 
artery revascularisation  : summary of docto-
ral thesis submitted for the degree of doctor 
of medicine, subfield of surgery / Patricija Iva-
nova ; supervisor Dainis Krieviņš ; reviewers: 
Māris Mihelsons, Ināra Logina, Armando 
Mansilha ; University of Latvia. Faculty of me-
dicine. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. — 
71 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
69.-71. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, 
ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums 
abās valodās. — ISBN 978-9984-45-853-3. — 
[0314001575] 616.133(043)

Matisāne, Linda. Veselības izglītība vispārējā 
vidējā un profesionālajā izglītībā : metodiskais 
materiāls  / autori: Linda Matisāne, Gunita 
Romanovska  ; atbildīgās par izdevumu: Ine-
se Bautre, Sandra Falka, Ineta Upeniece.  — 
Elektroniskais izdevums.  — [Rīga]  : Valsts 
izglītības satura centrs, ©2013. — 1 tiešsaistes 
resurss (170 lapas, PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 
2,17 MB. — Ietver bibliogrāfiju. — ISBN 978-
9984-573-78-6. 614.2(072)

Rozenbaha, Linda. Bērns  — vesels un dro-
šībā  : 6 terapijas, kas atveseļo saudzīgāk, ie-
teikumi «parastu» slimību ārstēšanai, no kā 
sargā vakcīnas, lai vide bērnam droša, pirmā 
palīdzība mazulim / Linda Rozenbaha, Indra 
Ozoliņa ; redaktore un priekšvārda autore Inta 
Brikere  ; 1. vāka dizains: Aija Andžāne.  — 
Rīga  : Latvijas Avīze, 2014.  — 64  lpp.  : il., 
ģīm. ; 28 cm. — (Lauku Avīzes tematiskā avīze, 
ISSN 1407-4338 ; 2014/8 (235)). — EUR 1,35/
Ls 0,95. — [0314001915] 616-053.2

Sokolovska, Jeļizaveta. Glikozes transportie-
ru un slāpekļa oksīda produkcijas izmaiņas 
cukura diabēta komplikāciju patoģenēzē un 
to farmakoloģiskās korekcijas iespējas  : pro-
mocijas darba kopsavilkums doktora grāda 
iegūšanai medicīnas nozarē, apakšnozare: me-
dicīniskā bioķīmija  / Jeļizaveta Sokolovska  ; 
darba zinātniskais vadītājs: Ivars Kalviņš ; re-
cenzenti: Una Riekstiņa, Andrejs Šķesters, Ilja 
Zavodniks  ; Latvijas Universitāte. Medicīnas 
fakultāte  = Changes in glucose transporters 
and production of nitric oxide in the pathoge-

nesis of diabetes mellitus complications and 
possibilities for their pharmacological correc-
tion  : summary of doctoral thesis submitted 
for the doctoral degree in medicine, subfield of 
medical biochemistry / Jelizaveta Sokolovska ; 
supervisor: Ivars Kalviņš  ; reviewers: Una 
Riekstiņa, Andrejs Šķesters, Ilya Zavodnik  ; 
University of Latvia. Faculty of Medicine.  — 
Rīga  : Latvijas Universitāte, 2014. — 91 lpp.  : 
diagr., il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 10.-12., 
86.-91. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā 
ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums 
abās valodās. — ISBN 978-9984-45-874-8. — 
[0314002083] 616.379-008.64-06(043.2)+

+615.2(043.2)

Sokolovska, Jeļizaveta. Glikozes transportie-
ru un slāpekļa oksīda produkcijas izmaiņas 
cukura diabēta komplikāciju patoģenēzē un to 
farmakoloģiskās korekcijas iespējas : promoci-
jas darbs doktora grāda iegūšanai medicīnas 
nozarē, apakšnozare: medicīniskā bioķīmija  / 
Jeļizaveta Sokolovska  ; darba zinātniskais va-
dītājs: Ivars Kalviņš ; recenzenti: Una Rieksti-
ņa, Andrejs Šķesters, Ilja Zavodniks ; Latvijas 
Universitāte. Medicīnas fakultāte.  — Rīga, 
2014.  — 150  lp.  : diagr., il., tab.  ; 30  cm.  — 
Bibliogrāfija: 135.-136., 138.-148. lp. — Teksts 
latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā. — 
(Ies.). — [0314003975]

616.379-008.64-06(043)

Spila, Daiga. Pasaules medicīnas citējamo 
žurnālu datubāze PubMed un informācijas 
meklēšanas iespējas  : mācību materiāls infor-
mācijpratībā  / Daiga Spila  ; vecākā redaktore 
Aija Lapsa ; redaktore Regīna Jozauska ; vāka 
dizains: Mikus Čavarts  ; Rīgas Stradiņa uni-
versitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 
©2013. — 1 tiešsaistes resurss (76 lapas, PDF) : 
ilustrācijas, tabulas ; 5,04 MB. — Virstitulā arī: 
Rīgas Stradiņa universitāte. Bibliotēka. — Bib-
liogrāfija: 75.-76. lapā. — ISBN 978-9984-793-
22-1. 61(01)

Vadlīnijas bērnu un pusaudžu attīstības iz-
vērtēšanai / metodiskos ieteikumus sagatavoja 
Valsts izglītības satura centra Speciālās izglītī-
bas nodaļa. — [Rīga] : Valsts izglītības satura 
centrs, 2013.  — 1 tiešsaistes resurss (9 lapas, 
PDF) : tabulas ; 282,83 KB. 612.6-053.2

614.8 Nelaimes gadījumi. Riski. Briesmas. 
Nelaimes gadījumu novēršana. Personu 
aizsardzība, drošība

Mammām un tētiem (firma). Kā nosargāt 
sava bērna dzīvību  : ģimenes portāla www.
mammamuntetiem.lv drošības grāmata!  / 
 autors: www.mammamuntetiem.lv  ; dizains 
un ilustrācijas: Dāvis Nore ; literārā redaktore: 
Gunita Arnava.  — [Rīga]  : Fonds Mammām 
un Tētiem, 2013.  — 1 tiešsaistes resurss (76 
lapas, PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 3,46 MB. — 
Iesaka un atbalsta: Latvijas Republikas Veselī-
bas ministrija. 614.8-053.2(035)

Metodiskais materiāls «Dzīvnieki un tava 
drošība» darbam ar pirmsskolas un pamatsko-
las bērniem / metodisko materiālu sagatavoja: 
Ineta Upeniece, Inese Bautre ; darba lapas zī-
mēja: Ilze Kadiķe. — [Rīga]  : Valsts izglītības 
satura centrs, ©2013.  — 1 tiešsaistes resurss 
(12 lapas, PDF) : ilustrācijas ; 694 KB. — Ietver 
bibliogrāfiju. 614.8-053.5(072)

62 Inženierija. Tehnoloģija vispār

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

Kanceviča, Liene. Konstrukcijas pamatojums 
saules enerģijas kolektoram ar atstarotājiem  : 
promocijas darba kopsavilkums Dr. sc. ing. 
zinātniskā grāda iegūšanai  = Substantiation 
of the construction of solar energy collector 
with reflectors  : promotion paper summary 
for acquaring [sic] the scientific degree Dr. sc. 
ing. / Liene Kanceviča ; darba zinātniskais va-
dītājs: Imants Ziemelis ; recenzenti: Gints Bir-
zietis, Pēteris Šipkovs, Algirdas Jasinskas ; Lat-
vijas Lauksaimniecības universitāte. Tehniskā 
fakultāte. Mehānikas institūts. — Jelgava : Lat-
vijas Lauksaimniecības universitāte, 2014.  — 
50 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. — «Ieguldījums 
tavā nākotnē / Eiropas Sociālais fonds, Eiropas 
Savienība.»  — Bibliogrāfija: 7.-10., 33.-36., 
49.-50.  lpp.  — Teksts latviešu un angļu valo-
dā. — [0314001667] 621.311.243(043)

628 Sanitārā tehnika. Ūdens. Sanitārija. 
Apgaismes tehnika

Āriņa, Dace. Sadzīves atkritumu pirmap-
strāde un izmantošana enerģijas ražošanai  : 
promocijas darba kopsavilkums inženierzi-
nātņu (Dr. sc. ing.) doktora zinātniskā grāda 
iegūšanai  = Pre-treatment and energy reco-
very of municipal solid waste  : summary of 
the doctoral thesis for the scientific degree in 
engineering sciences (Dr. sc. ing.) / Dace Āri-
ņa ; darba zinātniskais vadītājs Ritvars Sudārs ; 
recenzenti: Jolita Kruopienė, Gotfrīds Noviks, 
Dagnija Blumberga  ; Latvijas Lauksaimnie-
cības universitāte.  — Jelgava  : Latvijas Lauk-
saimniecības universitāte, 2014.  — 71  lpp.  : 
diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 8.-10., 42.-
43. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā. — 
[0314002231] 628.477.8(043)+

+628.4.032(043)+620.92(043)

Āriņa, Dace. Sadzīves atkritumu pirmapstrā-
de un izmantošana enerģijas ražošanai  : pro-
mocijas darbs inženierzinātņu (Dr. sc. ing.) 
doktora zinātniskā grāda ieguvei Vides zināt-
nes nozarē, Vides inženierzinātnes apakšnoza-
rē / Dace Āriņa  ; zinātniskais vadītājs: R. Su-
dārs  ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 
Lauku inženieru fakultāte. — Jelgava, 2014. — 
127 lp. : il., tab., diagr. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 
100.-110. lp. — Teksts latviešu valodā, anotāci-
ja arī angļu valodā. — (Ies.). — [0314003973]

628.477.8(043)+628.4.032(043)+
+620.92(043)

629 Transportlīdzekļu inženierija

Smoļaņinovs, Maksims. No kompozītma-
teriāliem izgatavoto aviācijas konstrukciju 
elementu ar bojājumiem stiprības pētīšana  : 
promocijas darba kopsavilkums  = Investiga-
tion of the strength of composite elements of 
aircraft structures with damages  : summary 
of doctoral thesis  / Maksims Smoļaņinovs  ; 
zinātniskais vadītājs I. Pavelko  ; recenzenti: 
Jānis Viba, Andrejs Krasņikovs, Rafal Hatiss, 
Alexander Timonin ; Rīgas Tehniskā universi-
tāte. Transporta un mašīnzinību fakultāte. Me-
hānikas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 
2014. — 77 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. — Bib-
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liogrāfija: 40.-41., 76.-77. lpp. — Teksts paralē-
li latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-
10-591-3. — [0314002193]

629.735.018.4(043)+539.42(043)

Smoļaņinovs, Maksims. No kompozītma-
teriāliem izgatavoto aviācijas konstrukciju 
elementu ar bojājumiem stiprības pētīšana  : 
promocijas darbs  / Maksims Smoļaņinovs  ; 
zinātniskais vadītājs Igors Pavelko  ; Rīgas 
Tehniskā universitāte. Transporta un mašīn-
zinību fakultāte. Mehānikas institūts. — Rīga, 
2014. — 254  lpp.  : diagr., il., tab.  ; 25 cm. — 
Bibliogrāfija: 20.-21., 152.-159.  lpp.  — Teksts 
latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu un 
krievu valodā. — [0314003964]

629.735.018.4(043)+539.42(043)

63 Lauksaimniecība. Mežsaimniecība. 
Medības. Zivsaimniecība

Latvijas Avīzes gadagrāmata 2015  / rakstu 
autori: Līksma Bebre, Pauls Beķeris, Lija Bēr-
ziņa, Jānis Brente, Daina Brila, Daiga Čirkste, 
Zigfrīds Dzedulis, Ilze Galkina, Uldis Grau-
diņš, Anita Jaunbelzere, Ieva Jākobsone, Dace 
Kokareviča, Linda Kusiņa, Valda Lutiņa, Ilma 
Nereta, Krista Ozola, Gundega Skagale, Vies-
turs Sprūde, Andris Tiļļa, Elva Valtere, Vija 
Vāvere, Klāvs Zariņš, Ilze Žola  ; sastādītāja, 
redaktore un priekšvārda autore Inta Brikere ; 
Andas Krauzes vāka un mēnešu foto  ; foto: 
Sergejs Akuraters, Jānis Brente, Daina Brila, 
Dainis Bušmanis, Ilze Galkina, Anda Krau-
ze, Valda Lutiņa, Karīna Miezāja, Ilma Nere-
ta, Valdis Semjonovs, Gundega Skagale, Ti-
murs Subhankulovs, Andris Tiļļa, Aleksandrs 
Vinks.  — Rīga  : Lauku Avīze, 2014.  — 246, 
[1] lpp. : il., ģīm., kartes ; 19 cm. — ISBN 978-
9934-15-034-0. — [0314002356] 63(059)

631 Lauksaimniecība kopumā

Zagorska, Viktorija. Siltuma režīma nodro-
šināšana zīdējsivēnu novietnēs  : promocijas 
darba kopsavilkums Dr. sc. ing. zinātniskā 
grāda iegūšanai  = Maintenance of the heat 
regime in sucking piglet facilities : promotion 
paper summary for acquaring [sic] the scien-
tific degree Dr. sc. ing.  / Viktorija Zagorska  ; 
darba zinātniskais vadītājs Imants Ziemelis  ; 
recenzenti: Pēteris Šipkovs, Juris Priekulis, 
Algirdas Jasinskas ; Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte. Tehniskā fakultāte. Mehānikas 
institūts.  — Jelgava  : Latvijas Lauksaimniecī-
bas universitāte, 2014.  — 53  lpp.  : il., diagr., 
tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 5.-7., 33.-34., 52.-
53. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā. — 
[0314001668] 631.223(043)

633/635 Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Grāvīte, Ilze. Dažādu faktoru ietekme uz 
plūmju (Prunus domestica L.) augšanu un 
attīstību, ražu un augļu kvalitāti  : promocijas 
darba kopsavilkums Dr. agr. zinātniskā grā-
da iegūšanai = Influence of several factors on 
plum (Prunus domestica L.) growth and de-
velopment, yield and fruit quality  : summary 
of the doctoral thesis for the scientific degree 
Dr. agr.  / Ilze Grāvīte  ; zinātniskais vadītājs 
Mintauts Āboliņš  ; recenzenti: Dainis Lapiņš, 

Uldis Kondratovičs, Jānis Lepsis  ; Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte. Lauksaim-
niecības fakultāte.  — Jelgava  : Latvijas Lauk-
saimniecības universitāte, 2014.  — 53  lpp.  : 
diagr., il., sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 30.-
32. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā. — 
[0314001666] 634.22(043.2)

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

Korpa, Viola. Savvaļas zirgi kā inovatīvs seg-
ments zirgkopībā un ilgtspējīgā reģionu at-
tīstībā [elektroniskais resurss]  : ziņojums par 
situāciju Koniku (Polish Konik) un heka zir-
gu (Heck horses) jomā Latvijā  / autori: Viola 
Korpa, Ingrīda Strazdiņa ; fotogrāfijas: Einārs 
Nordmanis, Jan Van der Veen, Viola Korpa  ; 
project: InnoEquine No. CB48 «Equine Indus-
tries Promoting Economically Competitive 
and Innotvative Regions». — Jelgava : [Latvi-
jas Lauksaimniecības universitāte], 2013. — 1 
CD-ROM aploksnē (40  lp.)  : il., diagr., tab.  ; 
12 cm. — Aprakstīts pēc diska sākumlapām. — 
Bibliogrāfija: 39. lp. un zemsvītras piezīmēs. — 
ISBN 978-9984-48-114-2. — [0314004114]

636.1(474.3)

Labās prakses piemēri un inovācijas zirgko-
pības nozarē: procesi, tendences un nākotnes 
iespējas [elektroniskais resurss]  : fokusgru-
pu ziņojums par situāciju Somijā, Zviedrijā 
un Latvijā  / sagatavojuši Līga Paula, Maija 
Järvinen, Kaisa Karhu, Jarkko Pyysiäinen, 
Christina Lunner Kolstrup, Stefan Pinzke, 
Lotta Löfgvist ; project: InnoEquine No. CB48 
«Equine Industries Promoting Economical-
ly Competitive and Innotvative Regions»  ; 
Sociālo zinātņu fakultāte, Latvijas Lauksaim-
niecības universitāte, Ekonomikas pētījumi, 
Ekonomika un sociālās zinātnes, MTT Pēt-
niecības institūts Somijā, Darba zinātnes no-
daļa, Biznesa ekonomika un vides psiholoģija, 
Zviedrijas Lauksaimniecības universitāte (Al-
narp). — [Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte], 2013.  — 1 CD-ROM aploksnē 
(34  lp.)  ; 12  cm.  — Aprakstīts pēc diska sā-
kumlapām.  — Bibliogrāfija: 34.  lp.  — ISBN 
978-9984-48-109-8. — [0314004112]

636.1(48)(0.034.2)+
+636.1(474.3)(0.034.2)

Saliņš, Ansis. Lopbarības izdales pētījumi, 
lietojot govju robotizēto slaukšanu : promoci-
jas darba kopsavilkums Dr. sc. ing. zinātniskā 
grāda iegūšanai = The research of feed portio-
ning using robotised milking of cows : promo-
tion paper summary for acquiring the scien-
tific degree Dr. sc. ing.  / Ansis Saliņš  ; darba 
zinātniskais vadītājs Juris Priekulis ; recenzen-
ti: Arvo Leola, Dainis Viesturs, Imants Zieme-
lis  ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 
Tehniskā fakultāte. Lauksaimniecības tehnikas 
institūts.  — Jelgava  : Latvijas Lauksaimniecī-
bas universitāte, 2014. — 55 lpp. : diagr., il., sh., 
tab.  ; 21  cm.  — «Ieguldījums tavā nākotnē  / 
Eiropas Sociālais fonds, Eiropas Savienība.» — 
Bibliogrāfija: 7.-9., 38.-40., 55.  lpp.  — Teksts 
latviešu un angļu valodā. — [0314001669]

636.084.743(043)+631.363(043)+
+631.223(043)

637 Lauksaimniecības dzīvnieku un 
medījamo dzīvnieku produkti

Strazdiņa, Vita. Latvijā medījamo dzīvnieku 
gaļas bioķīmiskais vērtējums : promocijas dar-
ba kopsavilkums inženierzinātņu doktora (Dr. 
sc. ing.) zinātniskā grāda iegūšanai pārtikas zi-
nātņu nozarē = Biochemical evalution of game 
meat in Latvia : summary of doctoral thesis for 
the academic degree in engineering and food 
science (Dr. sc. ing.) / Vita Strazdiņa ; promo-
cijas darba vadītājs Aleksandrs Jemeļjanovs  ; 
recenzenti: Viesturs Kreicbergs, Jānis Zutis, 
Aivars Bērziņš  ; Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte. Pārtikas tehnoloģijas fakultāte. 
Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zināt-
niskais institūts «Sigra».  — Jelgava  : Sigul-
da  ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
2014. — 60 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija: 6.-10. lpp. — Teksts latviešu un an-
gļu valodā. — [0314002226]

637.5’7.04(043)+637.5’7.05(043)

Strazdiņa, Vita. Latvijā medījamo dzīvnie-
ku gaļas bioķīmiskais vērtējums  : promoci-
jas darbs inženierzinātņu doktora zinātniskā 
grāda iegūšanai pārtikas zinātnes nozarē  / 
Vita Strazdiņa  ; promocijas darba vadītājs 
Aleksandrs Jemeļjanovs  ; promocijas darba 
konsultante Vita Šterna  ; Latvijas Lauksaim-
niecības universitāte. Pārtikas tehnoloģijas 
fakultāte. LLU Biotehnoloģijas un Veterinār-
medicīnas zinātniskais institūts «Sigra». — Si-
gulda ; Jelgava, 2014. — 128 lp. : diagr., il., tab. ; 
31 cm. — Bibliogrāfija: 112.-128. lp. — Teksts 
latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā. — 
(Ies.). — [0314003968] 637.5’7.04(043)+

+637.5’7.05(043)

Šiliņa, Laima. Staltbriežu gaļas pārstrādes 
produktu kvalitātes izvērtējums  : promocijas 
darba kopsavilkums inženierzinātņu doktora 
zinātniskā grāda iegūšanai pārtikas zinātnes 
nozarē = Quality evaluation of red deer meat 
processing products : summary of promotion 
work for acquiring the doctor’s degree of en-
gineering sciences in sector of food sciences / 
Laima Šiliņa  ; promocijas darba vadītāja Ilze 
Grāmatiņa ; recenzenti: Imants Atis Skrupskis, 
Jānis Zutis, Kristīne Jacino  ; Latvijas Lauk-
saimniecības universitāte. Pārtikas tehnoloģi-
jas fakultāte.  — Jelgava  : Latvijas Lauksaim-
niecības universitāte, 2014. — 46 lpp. : diagr., 
tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 6.-8. lpp. — Teksts 
latviešu un angļu valodā. — [0314002225]

637.5’711.1.05(043)+
+637.5’629.4.05(043)+637.55(043)

Šiliņa, Laima. Staltbriežu gaļas pārstrādes 
produktu kvalitātes izvērtējums  : promocijas 
darbs inženierzinātņu doktora zinātniskā grā-
da iegūšanai pārtikas zinātnes nozarē / Laima 
Šiliņa ; promocijas darba vadītāja Ilze Grāma-
tiņa  ; promocijas darba konsultante Tatjana 
Rakčejeva  ; Latvijas Lauksaimniecības uni-
versitāte. Pārtikas tehnoloģijas fakultāte. Pār-
tikas tehnoloģijas katedra. — Jelgava, 2014. — 
134 lp. : il., tab., diagr. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 
117.-126. lp. — Teksta latviešu valodā, anotā-
cija paralēli latviešu, angļu valodā. — (Ies.). — 
[0314003967] 637.5’711.1.05(043)+

+637.5’629.4.05(043)+637.55(043)
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639 Medības. Zveja. Zivju audzēšana

Latvijas Avīzes mednieka gadagrāmata 2015 / 
sastādīja un priekšvārdu sarakstīja Aldis Sā-
vičs  ; redaktore Dzintra Zālīte  ; karikatūras: 
Gatis Šļūka ; fotogrāfi: Viesturs Valdis Dreima-
nis, Andris Eglītis, Andris Grantiņš, Viktors 
Reblis, Agris Riba, Vilnis Skuja, Velga Vītola, 
Dzintra Zālīte ; 1. vāka foto: Andris Eglītis. — 
Rīga  : Lauku Avīze, 2014.  — 233, [6]  lpp.  : 
il., ģīm., tab.  ; 20  cm.  — ISBN 978-9934-15-
035-7. — [0314002357] 639.1(058)+799(058)

Sprūžs, Jāzeps. Saldūdens zivju un vēžu 
audzēšana  / Jāzeps Sprūžs  ; vāka di-
zains: Andris Lamsters.  — Rīga  : Madris, 
[2014]. — 222, [2] lpp. : il., tab. ; 23 cm. — Bib-
liogrāfija: [224.]  lpp.  — ISBN 978-9984-31-
087-9. — [0314002314]

639.3(474.3)+639.51(474.3)

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

Kafijas cienītāju rokasgrāmata  : visaptverošs 
ceļvedis kafijas pagatavošanā / galvenā redak-
tore un priekšvārda autore Brigita Višņevska ; 
literārā redaktore Daniela Balode  ; dator-
māksliniece Iveta Bajāre.  — Rīga  : Aģentūra 
Lilita, [2014]. — 143, [3] lpp. : il., ģīm., kartes, 
tab.  ; 30  cm.  — (Lilit bibliotēka, ISSN 2256-
0009).  — Izdevumā kļūdaini norādīts ISSN 
2256-2009. — EUR 4,98. — [0314002270]

641.87(035)+663.93(035)

Vannasistabas  & WC  : ilustrētā rokasgrā-
mata  / redaktore: Irīna Meļņika  ; literārā 
redaktore Regīna Janmane  ; priekšvārdu sa-
rakstīja Inga Gorbunova  ; mākslinieks Kirils 
Šmeļkovs ; dizains: Diāna Druķe, Ingrīda Vai-
vode, Vineta Daniela. — Rīga : Dienas Žurnāli, 
[2014]. — 143 lpp. : il.  ; 28 cm. — (Mūsmāju 
bibliotēka, ISSN 1691-5372). — EUR 4,99. — 
[0314002251] 643.52(035)+645.68(035)

656 Transporta un pasta pakalpojumi. 
Satiksmes organizācija un kontrole

Kundler, Jörg. Uzturēšanas un tehniskā ser-
visa modeļa izstrādes metodoloģija gaisa sa-
tiksmes vadības pakalpojumu sniedzējam  : 
promocijas darba kopsavilkums izvirzīts in-
ženierzinātņu doktora (Dr. sc. ing.) zinātniskā 
grāda iegūšanai, zinātņu nozare «Transports 
un satiksme», apakšnozare «Telemātika un 
loģistika» = The methodology of maintenance 
and technical service model development for 
air traffic control service providers : summary 
of the promotion work to obtain the scientific 
degree of doctor of science in engineering (Dr. 
sc. ing.), scientific area «Transport and com-
munications», scientific subarea «Telematics 
and Logistics»  / Jörg Kundler  ; zinātniskais 
vadītājs Igors Kabaškins  ; recenzenti: Irina 
Jackiva, Jonas Stankunas, Vadims Stroitelevs ; 
Transporta un sakaru institūts. — Rīga : Trans-
porta un sakaru institūts, 2014. — 122 lpp. : il., 
tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 120.-122. lpp. — 
Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.  — 
[0314001889] 656.7.05(043)

Lārmanis, Nauris. Velosipēdists satiksmē  / 
teksts: Nauris Lārmanis, Viesturs Silenieks. — 
Rīga  : Rīgas Domes Satiksmes departaments, 

2013. — 1 tiešsaistes resurss (45 lapas, PDF) : 
ilustrācijas  ; 5,89  MB.  — Izdevums tapis sa-
darbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju 
un Latvijas Riteņbraucēju apvienību. — ISBN 
978-9934-8385-0-7 656.183.052(474.3)

657 Grāmatvedība

Grāmatvedības pamati uzņēmumos / Inguna 
Leibus, Regīna Grigorjeva, Anna Jesemčika, 
Anastasija Svarinska ; redaktors Guntis Rozen-
bergs ; literārā redaktore Rita Cielēna ; priekš-
vārdu sarakstīja Gaida Kalniņa. — Rīga : Lie-
tišķās informācijas dienests, 2014. — 191 lpp. : 
sh., tab.  ; 22  cm.  — (Bilances bibliotēka).  — 
Bibliogrāfija: [190.]-191.  lpp. (37 nos.).  — 
ISBN 978-9984-896-05-2. — [0314002268]

657

Leibus, Inguna. Pašnodarbināto grāmatvedī-
ba un nodokļi / Inguna Leibus ; redaktore Vita 
Zariņa ; literārā redaktore Sandra Priedīte ; fo-
togrāfs Atis Ieviņš. — Atkārtots un atjaunots 
5. izdevums.  — Rīga  : Lietišķās informācijas 
dienests, 2014.  — 143  lpp.  : tab.  ; 22  cm.  — 
(Bilances bibliotēka). — ISBN 978-9984-896-
06-9. — [0314002267] 657(474.3)+

+336.226.11(474.3)

658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība. 
Tirdzniecības organizācija

Jākobsone, Inga. Design as a strategic tool 
in business management and its role in bu-
siness development in the Baltic states  : doc-
toral dissertation  : discipline: management 
science, sub-discipline: business administra-
tion  / Inga Jākobsone  ; research supervisor: 
Tatjana Volkova  ; BA School of Business and 
Finance. — Rīga, 2013. — 177 lp. : diagr., sh., 
tab.  ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 148.-177.  lp. un 
zemsvītras piezīmēs. — (Ies.). — [0314003966]

658.512.2(474)(043)

Jākobsone, Inga. Dizaina kā stratēģiskā lī-
dzekļa nozīme uzņēmuma vadīšanā un tā 
loma uzņēmumu attīstībā Baltijas valstīs  : 
promocijas darba kopsavilkums, nozare: va-
dībzinātne, apakšnozare: uzņēmējdarbības 
vadība / Inga Jākobsone ; recenzenti: Andrejs 
Čirjevskis, Elīna Gaile-Sarkane, Ibrahim Anıl ; 
Banku augstskola = Design as a strategic tool 
in business management and its role in busi-
ness development in the Baltic States  : sum-
mary of the doctoral dissertation, discipline: 
management science, sub-discipline: business 
administration  / Inga Jākobsone  ; reviewers: 
Andrejs Čirjevskis, Elīna Gaile-Sarkane, Ibra-
him Anıl ; BA School of Business and Finan-
ce.  — Rīga  : Banku augstskola, ©2013.  — 1 
tiešsaistes resurss (88 lapas, PDF) : ilustrācijas, 
diagrammas, tabulas  ; 1,37 MB. — Bibliogrā-
fija: 79.-88. lapā un zemsvītras piezīmēs.  — 
Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.  — 
Teksts latviešu un angļu valodā ar atsevišķām 
titullapām. — ISBN 9789984746173 (kļūda).

658.5(043)

Jākobsone, Inga. Dizaina kā stratēģiskā lī-
dzekļa nozīme uzņēmuma vadīšanā un tā 
loma uzņēmumu attīstībā Baltijas valstīs : pro-
mocijas darba kopsavilkums : nozare: vadībzi-
nātne, apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība / 
Inga Jākobsone  ; zinātniskais vadītājs Tatjana 

Volkova ; recenzenti: Andrejs Čirjevskis, Elīna 
Gaile-Sarkane, Ibrahim Anıl  ; Banku augst-
skola = Design as a strategic tool in business 
management and its role in business deve-
lopment in the Baltic states : summary of the 
doctoral dissertation : discipline: management 
science, sub-discipline: business administra-
tion  / Inga Jākobsone  ; research supervisor 
Tatjana Volkova  ; reviewers: Andrejs Čir-
jevskis, Elīna Gaile-Sarkane, Ibrahim Anıl  ; 
Banku augstskola.  — Rīga  : Banku augstsko-
la, 2013. — 88 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 9.-11., 79.-88. lpp. un zemsvītras 
piezīmēs.  — Teksts latviešu un angļu valodā 
ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums 
abās valodās. — ISBN 978-9984-746-17-3. — 
[0314002222] 658.5(043)

Soško, Oksana. Modelēšanā sakņota daudz-
ešelonu piegādes ķēžu taktiskā vadīšana : pro-
mocijas darba kopsavilkums / Oksana Soško ; 
zinātniskie vadītāji: J. Merkurjevs, H. Van Lan-
deghem ; recenzenti: Zigurds Markovičs, Egils 
Stalidzāns, Krzysztof Amborski ; Rīgas Tehnis-
kā universitāte. Datorzinātnes un informācijas 
tehnoloģijas fakultāte. Informācijas tehno-
loģijas institūts.  — Rīga  : RTU Izdevniecība, 
2014. — 38 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija: 7.-9., 35.-38. lpp. — ISBN 978-9934-
10-587-6 : 40 eks. — [0314001895]

658.7(043)+004.94:658.7(043)

Soško, Oksana. Modelling-based multi 
echelon supply chain tactical management  : 
summary of doctoral thesis / Oksana Soško  ; 
scientific supervisors: J. Merkurjevs, H. Van 
Landeghem  ; reviewers: Zigurds Markovics, 
Egils Stalidzans, Krzysztof Amborski ; Riga Te-
chnical university. Faculty of Computer Scien-
ce and Information Technology. Institute of 
Information Technology. — Rīga : RTU Press, 
2014. — 38 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija: 7.-9., 35.-38. lpp. — ISBN 978-9934-
10-588-3 : 40 eks. — [0314001896]

658.7(043)+004.94:658.7(043)

Šūpulniece, Inese. Biznesa procesu izpildes 
personalizēšana uzņēmumu lietotnēs : promo-
cijas darba kopsavilkums / Inese Šūpulniece ; 
zinātniskais vadītājs J. Grabis ; recenzenti: Ul-
dis Sukovskis, Māris Vītiņš, Gustaf Juell-Skiel-
se ; Rīgas Tehniskā universitāte. Datorzinātnes 
un informācijas tehnoloģijas fakultāte. Infor-
mācijas tehnoloģijas institūts.  — Rīga  : RTU 
Izdevniecība, 2014. — 47 lpp. : diagr., il., tab. ; 
22  cm.  — Bibliogrāfija: 32.-47.  lpp.  — ISBN 
978-9934-10-599-9. — [0314002110]

658(043)+004.413(043)+004.9:658(043)

Šūpulniece, Inese. Personalization of busi-
ness process execution in enterprise appli-
cations  : summary of doctoral thesis  / Inese 
Šūpulniece  ; scientific supervisor J. Grabis  ; 
reviewers: Uldis Sukovskis, Māris Vītiņš, Gus-
taf Juell-Skielse  ; Riga Technical University. 
Faculty of Computer Science and Information 
Technology. Institute of Information Techno-
logy.  — Riga  : RTU Press, 2014.  — 46  lpp.  : 
diagr., il., tab. ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 10.-11., 
31.-46.  lpp.  — ISBN 978-9934-10-600-2.  — 
[0314002111] 658(043)+004.413(043)+

+004.9:658(043)
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659 Publicitāte. Reklāma. Informācijas 
darbs. Sabiedriskās attiecības, sabiedriskā 
saskarsme

Pūre, Inga. Sabiedrisko attiecību attīstība un 
izpratnes dažādība Latvijā (1991-2010)  : pro-
mocijas darba kopsavilkums izstrādāts dok-
tora grāda iegūšanai komunikācijas zinātnes 
nozarē, komunikācijas teorijas apakšnozarē  / 
Inga Pūre  ; darba zinātniskā vadītāja: Baiba 
Pētersone  ; recenzenti: Gregorijs Saimonss, 
Deniss Hanovs, Mārtiņš Kaprāns  ; Biznesa 
augstskola Turība. Komunikācijas fakultāte = 
Development and understanding diversity of 
public relations in Latvia (1991-2010)  : sum-
mary of the promotion paper for the degree 
of doctor in communication science, branch: 
communication, subbranch: communication 
theories  / Inga Pūre  ; scientific adviser: Bai-
ba Petersone  ; reviewers: Gregorijs Saimonss, 
Deniss Hanovs, Mārtiņš Kaprāns  ; School of 
Business Administration «Turība». Faculty of 
Communication. — Rīga : Biznesa augstskola 
Turība, 2014. — 85 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrā-
fija: 10.-13., 51.-54.  lpp. — Teksts latviešu un 
angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka 
noformējums abās valodās.  — ISBN 978-
9934-522-17-8. — [0314001412]

659.4(474.3)(043)

66 Ķīmijas tehnoloģija. Ķīmijas un 
radniecīgās saskarnozares

662 Sprāgstvielas. Kurināmais

Birkavs, Aivars. Rapša eļļas degvielas izme-
šu sastāva normalizācija dīzeļmotoros  : pro-
mocijas darba kopsavilkums Dr. sc. ing. zi-
nātniskā grāda iegūšanai  = Rapeseed oil fuel 
emission normalization in diesel engines  : 
promotion paper summary for acquiring the 
scientific degree Dr. sc. ing. / Aivars Birkavs ; 
darba zinātniskais vadītājs Gints Birzietis  ; 
recenzenti: Ainārs Galiņš, Semjons Ivanovs, 
Gvidonas Labeckas  ; Latvijas Lauksaimniecī-
bas universitāte. Tehniskā fakultāte. Spēkratu 
institūts.  — Jelgava  : Latvijas Lauksaimniecī-
bas universitāte, 2014.  — 59  lpp.  : diagr., il., 
tab.  ; 21  cm.  — Bibliogrāfija: 55.-59.  lpp.  — 
Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.  — 
[0314001434] 662.756.3(043)+

+621.436-634.5(043)+621.436.068(043)

663 Mikrobioloģiskā rūpniecība. 
Mikoloģiskā rūpniecība. Raudzēšanas, 
fermentu rūpniecība. Dzērienu rūpniecība. 
Alkohola rūpniecība

Dubņika, Arita. Controlled release drug 
delivery systems based on silver doped 
hydroxyapatite : summary of doctoral thesis / 
Arita Dubņika  ; scientific supervisors L. Bēr-
ziņa-Cimdiņa, D. Loča  ; reviewers: Visvaldis 
Švinka, Aldo R. Boccaccini, Pēteris Apse  ; 
Riga Technical University. Faculty of Materials 
Science and Applied Chemistry. Institute of 
General Chemical Engineering. — Riga : Riga 
Techical University, 2014.  — 31  lpp.  : diagr., 
il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 29.-31. lpp. — 
ISBN 978-9934-507-73-1. — [0314002055]

663.1(043)+616.71-089.843(043)

Dubņika, Arita. Kontrolētas izdalīšanās zāļu 
piegādes sistēmas uz sudrabu saturoša hidrok-
silapatīta bāzes  : promocijas darba kopsavil-

kums / Arita Dubņika ; zinātniskie vadītāji L. 
Bērziņa-Cimdiņa, D. Loča ; recenzenti: Visval-
dis Švinka, Aldo R. Boccaccini, Pēteris Apse ; 
Rīgas Tehniskā universitāte. Materiālzinātnes 
un lietišķās ķīmijas fakultāte. Vispārīgās ķī-
mijas tehnoloģijas institūts.  — Rīga  : Rīgas 
Tehniskā universitāte, 2014. — 31 lpp. : diagr., 
il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 29.-31. lpp. — 
ISBN 978-9934-507-72-4. — [0314002063]

663.1(043)+616.71-089.843(043)

Riekstiņa-Dolģe, Rita. Ābolu sidra kvalitāti 
ietekmējošie faktori  : promocijas darba kop-
savilkums inženierzinātņu doktora zinātnis-
kā grāda iegūšanai pārtikas zinātnes noza-
rē  = Factors influencing apple cider quality  : 
summary of promotion work for acquiring 
the doctor’s degree of engineering sciences in 
sector of food sciences  / Rita Riekstiņa-Dol-
ģe ; promocijas darba vadītāja Zanda Krūma ; 
recenzenti: Viesturs Kreicbergs, Vizma Niko-
lajeva, Thierry Talou  ; Latvijas Lauksaimnie-
cības universitāte. Pārtikas tehnoloģijas fa-
kultāte. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte, 2014. — 49 lpp. : il., diagr., tab. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 6.-9. lpp. — Teksts lat-
viešu un angļu valodā. — [0314001670]

663.31-021.465(043)

664 Pārtikas ražošana un konservēšana

Šabovics, Mārtiņš. Tritikāles maizes kvalitā-
tes un gaistošo vielu izvērtējums : promocijas 
darba kopsavilkums inženierzinātņu doktora 
zinātniskā grāda iegūšanai pārtikas zinātnes 
nozarē = The evaluation of triticale bread qu-
ality and its volatile compounds : summary of 
promotion work for acquiring the doctor’s de-
gree of engineering sciences in sector of food 
sciences / Mārtiņš Šabovics ; promocijas darba 
vadītāja Evita Straumīte ; recenzenti: Uldis Il-
jins, Ida Jākobsone, Elena Bartkienė ; Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte. Pārtikas teh-
noloģijas fakultāte. — Jelgava : Latvijas Lauk-
saimniecības universitāte, 2014.  — 55  lpp.  : 
diagr., il., tab.  ; 21  cm.  — Bibliogrāfija: 6.-
8.  lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā. — 
[0314001671] 664.6-021.465(043)+

+664.6-035.66(043)+664.641.19(043)

67 Dažādas nozares, amatniecība un 
amati

Freivalde, Līga. Tehnoloģiju ietekme uz ka-
ņepju šķiedru siltumizolācijas materiālu īpašī-
bām  : promocijas darba kopsavilkums  = The 
impact of technologies on hemp fiber insula-
tion materials properties : the summary of the 
doctorate thesis / Līga Freivalde ; zinātniskais 
vadītājs Silvija Kukle ; zinātniskais konsultants 
Stephen Russell  ; recenzenti: Guntis Strazds, 
Rimvydas Milašius, Helma Jirgena  ; Rīgas 
Tehniskā universitāte. Materiālzinātnes un 
lietišķās ķīmijas fakultāte. Dizaina tehnoloģiju 
institūts. — Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 
2014. — 48 lpp. : diagr. ; 21 cm. — Bibliogrā-
fija: 9.-11., 47.-48.  lpp.  — Teksts paralēli lat-
viešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-507-
66-3. — [0314002067]

677.012.076.4(043)+699.86:691.15(043)

7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. 
SPORTS

Abstraktais ekspresionisms  — emociju va-
loda  : tēzes = Abstract expressionism — lan-
guage of emotions : thesis : Rīga—Daugavpils 
23.-25.09.2014.  / redaktore un priekšvārda 
autore Anna Iltnere ; tulkojums angļu valodā: 
Broņislava Kalniņa, Anna Iltnere  ; tulkojums 
latviešu valodā: Broņislava Kalniņa, Anna 
Iltnere  ; priekšvārdu sarakstīja: Dace Melbār-
de, Jānis Lāčplēsis, Diāna Čivle  ; foto: Jānis 
Deinats.  — [Daugavpils]  : Daugavpils Marka 
Rotko mākslas centrs, [2014]. — [32] lpp. : il. ; 
21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģen-
tūrā.  — Paralēli latviešu un angļu valodā.  — 
ISBN 978-9934-8467-5-5. — [0314002284]

7.038.2(062)

Skan II : skaņu mākslas izstāde, 30. maijs—24. 
augusts 2014  : Latvijas Universitātes Botānis-
kais dārzs, Kalnciema kvartāla galerija, Pār-
daugavas koka muižas  : katalogs / tulkojums: 
Lauma Mellēna-Bartkeviča, Jānis Frišvalds  ; 
dizains: Zigmunds Lapsa  ; foto: Ansis Starks, 
Mārtiņš Cīrulis. — [Latvija]  : Nepieradinātās 
mūzikas un saistītās mākslas biedrība «Skaņu 
mežs», [2014]. — 94 lpp. : il., ģīm. ; 21 cm. — 
«Eiropas kultūras galvaspilsēta Rīga — 2014 : 
notikums»—Uz vāka. — Bibliogrāfija zemsvīt-
ras piezīmēs. — Paralēli latviešu un angļu va-
lodā. — [0314002304] 7.038.53(083.824)

Skan : skaņu mākslas projekts par Rīgu un Lat-
viju = A sound art project on Riga and Latvia : 
2006 — 2007 / dizains: Evelīna Deičmane, Ma-
reks Hofmanis ; foto: Kristaps Kalns, Kaspars 
Lielgalvis, Arnis Kalniņš, Didzis Grodzs, Mak-
sims Šenteļevs, Tomass Kēners, Dīters Šei-
jings, Evelīna Deičmane, Lita Liepa, Fransisko 
Lopezs, Tomi Grenlunds. — [Latvija] : Skaņu 
mežs, [2014]. — 63 lpp. : il. ; 17 cm. — Paralēli 
latviešu un angļu valodā. — [0314002305]

7.038.53(474.3)(083.82)

Zariņa, Solvita. Digitālās mākslas vizuālie 
aspekti informācijas tehnoloģiju attīstības 
kontekstā : promocijas darba kopsavilkums = 
Visual aspects of digital art in the context of 
information technology development  : sum-
mary of the doctoral thesis  / Solvita Zariņa  ; 
zinātniskais vadītājs Jānis Ķikuts  ; Latvijas 
Mākslas akadēmija. — Rīga : Latvijas Mākslas 
akadēmija, 2013. — 109 lpp.  ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija: 105.-109.  lpp. — Teksts latviešu un 
angļu valodā. — (Spirālies.). — [0314001856]

7:004.92(043.2)

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

Balode, Antra. Ainava dārzā [elektroniskais 
resurss]  : studiju materiāls  / Antra Balode  ; 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauk-
saimniecības fakultāte. Agrobiotehnoloģijas 
institūts ; fotogrāfiju autori: Antra Balode, Līga 
Pētersone ; zīmējumu autore Antra Balode. — 
Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitā-
te, 2013. — 1 CD-ROM ietverē (136 lp.)  : fo-
togr., tab., zīm. ; 12 cm. — Aprakstīts pēc diska 
sākumlapām. — Bibliogrāfija: 132.-136. lp. — 
ISBN 978-9984-4812-8-9. — [0314004119]

712.3+634/635+712.3(0.034.2)+
+634/635(0.034.2)
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Markova, Madara. Latgales dievnamu ainava : 
promocijas darba kopsavilkums arhitektūras 
doktora (Dr. arch.) zinātniskā grāda iegūša-
nai ainavu arhitektūras apakšnozarē = Church 
landscape of Latgale : summary of the docto-
ral thesis for the scientific degree Dr. arch. in 
landscape architecture  / Madara Markova  ; 
promocijas darba zinātniskā vadītāja Aija 
Ziemeļniece  ; recenzenti: Marija Ignatieva, 
Karsten Jørgensen, Kine Halvorsen Thorén  ; 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauku 
inženieru fakultāte. Arhitektūras un būvnie-
cības katedra. — Jelgava  : Latvijas Lauksaim-
niecības universitāte, 2014. — 93 lpp. : diagr., 
tab.  ; 20 cm. — Bibliogrāfija: 10.-12., 46.-48., 
79.-93. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā.

712(474.38)(043)+911.53(474.38)(043)+
+719(474.38)(043)

Markova, Madara. Latgales dievnamu aina-
va  : promocijas darbs arhitektūras doktora 
(Dr. arch.) zinātniskā grāda iegūšanai ainavu 
arhitektūras apakšnozarē / Madara Markova ; 
promocijas darba zinātniskā vadītāja Aija Zie-
meļniece  ; Latvijas Lauksaimniecības univer-
sitāte. Lauku inženieru fakultāte. Arhitektūras 
un būvniecības katedra.  — Jelgava, 2014.  — 
155 lp. : diagr., il., kartes, sh., tab. ; 31 cm. — 
Bibliogrāfija: 105.-118.  lp.  — Teksts latviešu 
valodā, anotācija arī angļu valodā. — (Ies.). — 
[0314003970] 712(474.38)(043)+

+911.53(474.38)(043)+719(474.38)(043)

Ņitavska, Natalija. Baltijas jūras piekrastes 
ainavu identitāte Latvijā  : promocijas dar-
ba kopsavilkums arhitektūras doktora (Dr. 
arch.) zinātniskā grāda iegūšanai ainavu ar-
hitektūras apakšnozarē  = Baltic sea coastal 
landscapes identity in Latvia  : summary of 
the doctoral thesis for the scientific degree 
Dr. arch. in landscape architecture  / Nata-
lija Ņitavska  ; promocijas darba zinātniskā 
vadītāja Daiga Zigmunde  ; Latvijas Lauk-
saimniecības universitāte. Lauku inženieru 
fakultāte. Arhitektūras un būvniecības ka-
tedra.  — Jelgava  : Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte, 2014. — 115 lpp. : il., karte, sh. ; 
20 cm. — Bibliogrāfija: 10.-14. ; 57.-61. ; 101.-
115. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā. — 
[0314002227] 712(474.3)(043)+

+911.5(474.3)(043)+719(474.3)(043)

Ņitavska, Natalija. Baltijas jūras piekrastes 
ainavu identitāte Latvijā : promocijas darbs ar-
hitektūras doktora (Dr. arch.) ainavu arhitek-
tūras apakšnozarē zinātniskā grāda iegūšanai / 
Natalija Ņitavska ; promocijas darba zinātniskā 
vadītāja Daiga Zigmunde ; Latvijas Lauksaim-
niecības universitāte. Lauku inženieru fakultā-
te. Arhitektūras un būvniecības katedra. — Jel-
gava, 2014. — 216 lp. : diagr., il., kartes, tab. ; 
31 cm. — Bibliogrāfija: 196.-213. lp. — Teksts 
latviešu valodā, anotācija paralēli latviešu, an-
gļu, krievu valodā. — (Ies.). — [0314003969]

712(474.3)(043)+911.5(474.3)(043)+
+719(474.3)(043)

72 Arhitektūra

Grosmane, Elita. Rīgas Doms [elektroniskais 
resurss]  : arhitektūras un mākslas vērtības  = 
Riga Dom Cathedral : treasures of architectu-
re and art  / Elita Grosmane, Ivo Simsons. — 
Rīga  : Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas 
vēstures institūts, 2014. — 1 CD-ROM ietve-

rē : il.  ; 12 cm. — Uz apvāka anotācija latvie-
šu un angļu valodā, pielikumā diska lieto-
šanas instrukcija latviešu valodā.  — Ietver 
bibliogrāfiju.  — Teksts paralēli latviešu un 
angļu valodā. — ISBN 978-9934-8355-9-9. — 
[0314004127] 726.54(474.362.2)(086.76)

Koka māja = Wooden house : Lāčplēša ielā 55 / 
tekstu autori: Zaiga Gaile, Liene Zemīte, Anita 
Čerpinska, Anita Vanaga, Jānis Borgs ; grāma-
tas idejas autore: Zaiga Gaile ; redaktors Vilnis 
Vējš  ; tulkotāja: Ieva Lešinska  ; mākslinieki: 
Kirils Kirasirovs, Monika Grūzīte ; ēkas un in-
terjeru 2014. gada fotogrāfijas: Ansis Starks. — 
Rīga  : Latvia Nostra, biedrība 2014.  — 299, 
[3] lpp. : il., ģīm., faks., plāni ; 26 cm + 1 ats. 
saloc. lp. (plāns).  — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — Bibliogrāfija nodaļu beigās 
un personu rādītājs: 294.-299.  lpp.  — Teksts 
latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-
14-260-4 (ies.). — [0314002300]

727.1(474.3)+72.023:691.11(474.3)

745/749 Rūpnieciskā māksla un 
daiļamatniecība. Lietišķā māksla

Kay, Adel. Čaklās rokas  : 48 radoši projekti  : 
veido, adi, loki, un pārstrādā! / authors: Adel 
Kay, Danielle Lowy, Michelle Powell, Laura 
Torres  ; illustration: Geraint Ford and Bar-
ry Croucher  ; photography: Michael Wicks  ; 
tulkojusi Diāna Alksne  ; redaktore Ilze Col-
lenkopfa.  — Rīga  : Egmont Latvija, 2014.  — 
120 lpp. : il. ; 28 cm. — Alfabētiskais rādītājs: 
118.-120.  lpp.  — Autori uzrādīti titlp. otrā 
pusē. — Oriģ. nos.: Craft smart. — ISBN 978-
9984-43-976-1 (ies.). — [0314002372]

745.5(0.053.2)

77 Fotogrāfija un līdzīgi procesi

Latvijas fotogrāfijas gadagrāmata FK4/2014 = 
Latvian photography yearbook FK4/2014  / 
redaktors un priekšvārda autors Arnis Bal-
čus  ; literārā redaktore Ieva Bite  ; tulkotāja 
Liāna Ivete Beņķe  ; dizains: Artis Tauriņš. — 
Rīga : KultKom, 2014. — [68] lpp. : il., ģīm. ; 
28  cm.  — Teksts latviešu, angļu valodā.  — 
ISBN 978-9934-8255-4-5. — [0314002239]

77(058)

Riga Photomonth 2014  : 28.04.-30.06.2014.  / 
redaktors Arnis Balčus ; literārā redaktore Ieva 
Bite  ; tulkotāja Liāna Ivete Beņķe ; priekšvār-
du sarakstīja: Imants Gross, Inga Brūvere  ; 
dizains: Artis Tauriņš.  — [Rīga]  : KultKom, 
2014. — 89 lpp. : il., ģīm. ; 28 cm. — Paralēli 
latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-
8255-5-2. — [0314002238]

77.04(474)(083.824)+77.04(48)(083.824)

78 Mūzika

Legzdiņš, Alberts. Čikāgas Piecīšu brīnišķī-
gie piedzīvojumi  / Alberts Legzdiņš  ; redak-
tore Ligita Kovtuna  ; priekšvārdu sarakstīja: 
Ina Eglīte, Ēriks Hānbergs  ; mākslinieciskais 
iekārtojums un vāka dizains: Daiga Brink-
mane  ; vāka foto: Anda Krauze. — Atkārtots 
un papildināts izdevums. — Rīga  : Vesta LK, 
2014.  — 192  lpp.  : il., ģīm.  ; 21  cm.  — (Lai-
ka grāmata).  — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā.  — ISBN 978-9934-511-11-0.  — 
[0314002280] 78.071.2(=174)(73)

Pētersone, Ginta. Skolēnu mūzikas uztveres 
attīstība ritmikas nodarbībās mūzikas skolā  : 
promocijas darba kopsavilkums doktora zināt-
niskā grāda iegūšanai pedagoģijā, apakšnoza-
re: mūzikas pedagoģija / Ginta Pētersone ; dar-
ba zinātniskā vadītāja Rita Spalva ; recenzenti: 
Jeļena Davidova, Marina Marčenoka, Ausma 
Špona ; Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 
akadēmija. Pedagoģijas fakultāte  = Develop-
ment of music perception of pupils through 
rhythmics lessons at music schools : the sum-
mary of the promotion work to be awarded a 
doctoral degree in pedagogy, subfield of music 
pedagogy / Ginta Pētersone  ; research super-
visor Rita Spalva ; reviewers: Jeļena Davidova, 
Marina Marčenoka, Ausma Špona  ; Riga Te-
acher Training and Educational Management 
Academy. Faculty of Pedagogy. — Rīga : Rīgas 
Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, 
2014.  — 56  lpp.  : tab.  ; 21  cm.  — Bibliogrā-
fija: 22.-26., 51.-55  lpp.  — Teksts latviešu un 
angļu valodā, atsevišķas titullapas, vāka nofor-
mējums abās valodās. — ISBN 978-9934-503-
17-7. — [0314002009]

781.62(043)+78:37(043)

Zandberga, Diāna. Klavierfaktūras vēsturis-
ki stilistiskā attīstība un tās izpausme latvie-
šu mūzikā  : promocijas darba kopsavilkums 
mākslas doktora zinātniskā grāda (Dr. art.) 
iegūšanai apakšnozarē muzikoloģija  / Diāna 
Zandberga ; zinātniskā vadītāja Jeļena Ļebede-
va ; recenzenti: Jānis Kudiņš, Valdis Muktupā-
vels, Rūta Stanevičiūtė ; Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmija  = Historical and stylistic 
development of piano texture and its manifes-
tation in Latvian music  : summary of docto-
ral thesis submitted for the degree of doctor 
of arts, subfield: musicology  / Diāna Zand-
berga ; research supervisor: Jeļena Ļebedeva ; 
reviewers: Jānis Kudiņš, Valdis Muktupāvels, 
Rūta Stanevičiūtė ; Jāzeps Vītols Latvian Aca-
demy of Music. — Rīga : Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmija, 2014. — 75 lpp. : il., tab. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 69.-75.  lpp. — Teksts 
latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titulla-
pām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 
978-9934-8456-0-4. — [0314001543]

786.2(043)+781.6(043)

792 Teātris. Skatuves māksla.  
Dramatiski uzvedumi

Zagorskis, Rolands. Mana atmiņu paradīze  : 
esmu iemīlējies = I’m in love = я влюблен = 
sono innamorato / Rolands Zagorskis — Ro-
lands  ; teksts: Madara Oškalne  ; atbildīgā re-
daktore Gita Siliņa ; literārā redaktore Brigita 
Šoriņa  ; vāka mākslinieciskais noformējums: 
Dina Ābele  ; izmantotas Laimoņa Stīpnieka 
fotogrāfijas  ; vāka noformējumam izmanto-
tas Jāņa Deinata fotogrāfijas. — Rīga  : Juma-
va, [2014].  — 198, [2]  lpp.  : il., ģīm., faks.  ; 
24 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — 
ISBN 978-9934-11-650-6. — [0314002287]

792.071.2(474.3)(092)

8 VALODAS. VALODNIECĪBA. 
LITERATŪRA

Daubure, Rūta. Domino  : komikss  / Rūta 
Daubure, Anete Daubure  ; editors: David 
Schil ter, Sa nita Muižniece. — [Rīga] : Grafis kie 
stāsti, 2014. — [24] lpp. : il. ; 15 cm. — (Mini 
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kuš!  ; 23).  — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģen tū rā.  — ISBN 978-9934-518-14-0.  — 
[0314002317] 82-312.5:741

Eronen, Roope. Magnetism  : komikss  / Ro-
ope Eronen  ; editors: David Schilter, Sanita 
Muižniece. — [Rīga] : Grafiskie stāsti, 2014. — 
[24] lpp. : il. ; 15 cm. — (Mini kuš! ; 25). — Iz-
devējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 
978-9934-518-16-4. — [0314002319]

82-312.5:741

Pavlovskis, Oskars. Lucky : komikss / Oskars 
Pavlovskis  ; editors: David Schilter, Sanita 
Muižniece. — [Rīga] : Grafiskie stāsti, 2014. — 
[24] lpp. : il. ; 15 cm. — (Mini kuš! ; 22). — Iz-
devējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 
978-9934-518-13-3. — [0314002316]

82-312.5:741

Vaivare, Anna. Swimming pool / Anna Vai va-
re ; editors: David Schilter, Sanita Muižnie ce. — 
[Rīga]  : Grafiskie stāsti, 2014.  — [24]  lpp.  : 
il.  ; 15 cm. — (Mini kuš!  ; 24). — Aprakstīts 
pēc vāka.  — ISBN 978-9934-518-15-7.  — 
[0314002318] 82-312.5:741

Калиостро в Митаве  : сборник стихов и 
прозы  / составитель-соавтор, переводчик 
Сергей Журавлев  ; Петровская академия 
наук и искусств. Балтийское отделение, 
Русский культурный центр («Улей»), Про-
фессиональная писательская организация 
«Родина». — Рига : Улей, 2014. — 51 lpp. : il. ; 
30 cm. — Uz vāka arī: Комедия Я. Гринса. — 
[0314002266] 82-3(082)+821.174-22

811.174 Latviešu valoda

Blinkena, Aina. Caur vārdu birzi  : darbu iz-
lase / Aina Blinkena ; sastādīja: Ina Druviete, 
Ilga Jansone  ; sagatavošanā piedalījās: Kristī-
ne Mežapuķe, Gunita Arnava, Sanda Rapa, 
Marita Silkāne ; ievadu Ar dzimto valodu sir-
dī, 9.-[14.]  lpp., sarakstīja Ilga Jansone  ; vāka 
māksliniece Ieva Krūmiņa ; Latvijas Universi-
tātes Latviešu valodas institūts. — Rīga : Lat-
vijas Universitātes Latviešu valodas institūts, 
2014. — 590, [1] lpp. : il., ģīm. ; 25 cm. — Bib-
liogrāfija tekstā. — Teksts latviešu, angļu, krie-
vu un vācu valodā.  — ISBN 978-9984-742-
76-2 (ies.) : 500 eks. — [0314002315]

811.174(081.2)

Poikāns, Kaspars. Es protu latviešu valo-
du  : testu krājums (A1, A2)  : 300 jautājumi, 
30 uzdevumi un atbildes, 21 attēls  / Kaspars 
Poikāns  ; redaktore Inese Auziņa  ; māksli-
niece Gunta Plotka. — Rīga  : Zvaigzne ABC, 
2014. — 143 lpp. : il., tab. ; 19 cm. — ISBN 978-
9934-0-4747-3. — [0314002335]

811.174’243(079)

Smiltniece, Gunta. Stilistika un morfostilis-
tika  : studiju materiāli  / Gunta Smiltniece  ; 
Liepājas Universitāte. Humanitāro un mākslas 
zinātņu fakultāte. — Liepāja : LiePA, 2014. — 
63 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 61.-63. lpp. — 
ISBN 978-9934-522-35-2. — [0314002293]

811.174’38(076)

821 Daiļliteratūra

821.111 Angļu literatūra

Ārčers, Džefrijs. Bīstamie sakari  : romāns  / 
Džefrijs Ārčers  ; redaktore Liene Akmens  ; 

no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze  ; 
vāka dizains: Artūrs Zariņš.  — Rīga  : Konti-
nents, 2014.  — 435, [8]  lpp.  ; 21  cm.  — Par 
autoru: [443.]  lpp.  — Oriģ. nos.: Best kept 
secret.  — ISBN 978-9984-35-737-9 (ies.).  — 
[0314002352] 821.111-31

Kinsela, Sofija. Man ir tavs telefons : romāns / 
Sofija Kinsela ; redaktore Elīna Vanaga ; no an-
gļu valodas tulkojusi Sandra Rutmane  ; vāka 
dizainu adaptēja Ilze Isaka. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2014. — 371, [2] lpp. ; 22 cm. — «Viens 
zvans, un piedzīvojumi sākas»—Uz vāka.  — 
Oriģ. nos.: I’ve got your number. — ISBN 978-
9934-0-4578-3. — [0314002337] 821.111-31

Saimona, Frančeska. Negantā Nika šausmī-
gais sapnis : [stāsti jaunākā skolas vecuma bēr-
niem]  / Frančeska Saimona  ; redaktore Māra 
Rune ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Strelē-
vica ; ilustrējis Tonijs Ross. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2014.  — 103, [1]  lpp.  : il.  ; 21  cm.  — 
«Tumsā spīdošs vāks»—Uz vāka. — Oriģ. nos.: 
Horrid Henry’s nightmare. — ISBN 978-9934-
0-4730-5 (ies.). — [0314002334]

821.111-93-32

821.111(73) Amerikāņu literatūra

Čeisa, Ella Mārča. Karalienes nerrs : romāns / 
Ella Mārča Čeisa  ; redaktore Liene Akmens  ; 
no angļu valodas tulkojusi Diāna Smilga  ; 
vāka dizains: Dairis Hofmanis. — Rīga : Kon-
tinents, 2014. — 442, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. 
nos.: The Queen’s dwarf.  — ISBN 978-9984-
35-742-3 (ies.). — [0314002354]

821.111(73)-311.6

Flinna, Giliana. Neatrodamā : romāns / Gili-
ana Flinna ; redaktore Ilona Ancāne ; no angļu 
valodas tulkojusi Māra Poļakova ; vāka dizai-
nu adaptēja Arnis Kilbloks.  — Rīga  : Zvaig-
zne ABC, 2014. — 479 lpp.  ; 23 cm. — Oriģ. 
nos.: Gone girl.  — ISBN 978-9934-0-4465-6 
(ies.). — [0314002332] 821.111(73)-312.4

821.133.1 Franču literatūra

Bleika, Stefānija. Fui, kaka!  : [stāsts pirms-
skolas vecuma bērniem]  / Stefānija Bleika  ; 
no franču valodas tulkojusi Kristīne Skrīvele ; 
redaktore Guna Pitkevica. — Rīga  : Zvaigzne 
ABC, 2014. — [31] lpp. : il.  ; 29 cm. — Oriģ. 
nos.: Caca boudin.  — ISBN 978-9934-0-
4814-2 (ies.). — [0314002344]

821.133.1-93-32

Pankola, Katrīna. Muchachas  : viss meiteņu 
rokās  : romāns / Katrīna Pankola  ; no franču 
valodas tulkojusi Dina Kārkliņa  ; redakto-
re Ingūna Jundze  ; vāka dizains: Artūrs Za-
riņš. — Rīga : Kontinents, 2014. — 407 lpp.  ; 
23 cm. — (Jauna franču līnija). — Oriģ. nos.: 
Muchachas.  — ISBN 978-9984-35-744-7 
(ies.). — [0314002355] 821.133.1-31

821.161.1 Krievu literatūra

Журавлёв, Сергей. Военные песни Вла-
димира Высоцкого  : о лихолетье, солдат-
ском подвиге и славе, порою с шуткой, 
иронией, улыбкой  : к 70-летию Великой 
Победы / Сергей Журавлев. — Рига : Улей, 
2014. — 44 lpp. : portr. ; 22 cm. — Aprakstīts 
pēc vāka. — [0314002264] 821.161.1-192.09

Журавлёв, Сергей, Её портрет  : риж-
ские красавицы Александра Пушкина  : 
рассказы, миниатюра  / Сергей Журав-
лев.  — [Rīga], [2014].  — 16  lpp.  : portr.  ; 
22 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — Bibliogrāfija: 
16. lpp. — [0314002263] 821.161.1-34

Журавлёв, Сергей. Золото в полнолуние  : 
лирика, сказы в стихах, из сатирической 
ироники / Сергей Журавлев. — Рига : Улей, 
2014. — 36 lpp. : il. ; 22 cm. — Teksts krievu un 
angļu valodā. — [0314002261]821.161.1-1(474.3)

Журавлёв, Сергей. Маски и строки Вла-
димира Высоцкого  : очерки о поэзии и 
поэтике / Сергей Журавлёв. — Рига : Улей, 
2014. — 40 lpp. : portr. ; 22 cm. — Aprakstīts 
pēc vāka. — [0314002265]

821.161.1(092)+821.161.1-1.09

Поэту незакатных звёзд  : к 200-летию со 
дня рождения Михаила Юрьевича Лер-
монтова : сборник стихов и прозы / соста-
витель-соавтор Сергей Журавлев ; Петров-
ская академия наук и искусств. Балтийское 
отделение, Русский культурный центр 
(«Улей»), Профессиональная писатель-
ская организация «Родина». — Рига : Улей, 
2014. — 68 lpp. : il., portr. ; 22 cm. — Biblio-
grāfija: 65., 67.-68. lpp. — [0314002260]

821.161.1(092)

Ядченко, Лидия. Пока летаем ещё во 
сне… : [сказка] / Л. Н. Ядченко ; художник 
Тамара Ивановна Смородина.  — Рига  : 
Dizains un Druka, 2014.  — 62  lpp.  : il.  ; 
29  cm.  — ISBN 978-9934-14-257-4 (ies.).  — 
[0314002237] 821.161.1-343(474.3)

821.174 Latviešu literatūra

Aspazija. Uguns ledū  : dzejas izlase  = Feuer 
im Eis = Огонь во льду = The fire in the ice / 
Aspasia ; sastādīja: Aija Magone, Ināra Andžā-
ne ; atdzejoja: Valdis Bisenieks, Aija Magone, 
Gita Strazdiņa, Ruta Marjaša, Ieva Lešinska, 
Aspazija, U. Wehlitz, W. K. Matthews, El-
friede Eckardt-Skalberg, С. Шервинский, 
Л. Осипова, М. Борисова, В. Ходасевич, 
Л. Остроумов, В. Спасский, Вяч. Иванов, 
Л. Осинова  ; mākslinieks Jānis Andžāns.  — 
[Jūrmala]  : Biedrība «Aspazijas mantojums», 
[2014]. — 340 lpp. : il., ģīm. ; 15 cm. — Izdevē-
jziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Bibliogrā-
fija zemsvītras piezīmēs.  — Paralēli latviešu, 
vācu, krievu un angļu valodā.  — ISBN 978-
9934-14-173-7 (ies.). — [0314002306]

821.174-1+821.174-1=030.174=112.2+
+821.174-1=030.174=161.1+

+821.174-1=030.174=111

Auziņš, Arnolds. Bez maskām un kaskām  : 
anekdotiski notikumi ar latviešu rakstnie-
kiem  / Arnolds Auziņš.  — Rīga  : Didam, 
[2014]. — 149, [2] lpp. ; 19 cm. — (Anekdotes 
un spurainas domas  ; 34).  — Sērijas nosau-
kums izdevumā nav minēts.  — ISBN 978-
9984-755-95-3. — [0314002252] 821.174-36

Biders, Uldis Ernests. Grēksūdze kokā  : ai-
niņas iz medībām un dzīves  / Uldis Biders  ; 
priekšvārdu sarakstīja Ilmārs Tīrmanis  ; vāka 
dizains: Inga Apsīte  ; vāka noformējumā iz-
mantota Jāņa Vilniņa fotogrāfija.  — Ādaži  : 
Uldis Biders, 2014. — 633 lpp. ; 21 cm. — Iz-
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devējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 
978-9934-14-280-2. — [0314002397]

821.174-34

Cinīte, Aldona. Es mīlu šo pasauli : dzeja / Al-
dona Cinīte  ; mākslinieciskais noformējums: 
Inga Apsīte.  — [Pļaviņas  : Aldona Cinīte], 
2014. — 75 lpp.  ; 19 cm. — Izdevējziņas pre-
cizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-14-
231-4. — [0314002401] 821.174-1

Karlsone, Katrīna. Tauriņa lidojums  : 
stāsts  / Katrīna Karlsone  ; teksta makets un 
vāka noformējums: Diāna Andersone  ; vāka 
foto: Ārija Gaile. — [Rīga]  : Iespēju grāmata, 
2014. — 237 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9984-
875-68-2. — [0314002347] 821.174-34

Rainis, Jānis. Es gribēju jums vēl vairāk dot : 
atziņas  / Rainis  ; sakārtojusi un priekšvārdu 
sarakstījusi Beatrise Cimermane  ; redakto-
re Baiba Dzedule  ; Vitas Lēnertes dizains.  — 
Rīga  : Zvaigzne ABC, 2014. — 157, [1]  lpp.  : 
il.  ; 18  cm.  — ISBN 978-9934-0-4793-0 
(ies.). — [0314002342] 821.174-84(081)

Rainis, Jānis. Zirņa bērni  : dzejoļi bērniem / 
Jānis Rainis  ; mākslinieks Jāzeps Pīgoznis. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 29, [3] lpp. : il. ; 
28 cm. — «Grāmata sagatavota pēc 1982. gada 
izdevuma»—Vāka 4. lpp. — ISBN 978-9934-0-
4804-3. — [0314002346] 821.174-93-1

Repše, Gundega. Ugunszīme : romāns / Gun-
dega Repše ; redaktore Inese Auziņa ; priekš-
vārdu sarakstīja Ieva Dubiņa  ; vāka dizains: 
Vita Lēnerte. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 
160 lpp. ; 21 cm. — (Skolas bibliotēka). — Grā-
mata sagatavota pēc 1990. gada izdevuma. — 
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.  — ISBN 
978-9934-0-3386-5 (ies.). — [0314002331]

821.174-31

Silbalode, Zaiga. Rudens pieskāriens  : dze-
ja  / Zaiga Silbalode  ; priekšvārdu sarakstī-
ja Luāna Loinerte.  — Rīga  : Ināra Giriča, 
2014. — 199 lpp. : il. ; 19 cm. — Izdevējziņas 
precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9984-
9457-7-4. — [0314002400] 821.174-1

Skurbe, Astrīda. Vladimirs Kaijaks  / Astrī-
da Skurbe  ; redaktore Dace Morica  ; māksli-
nieks Aldis Aleks ; LU Literatūras, folkloras un 
mākslas institūts. — Rīga  : Zinātne, 2014. — 
255  lpp.  : il., ģīm.  ; 22  cm.  — (Personība un 
daiļrade).  — Bibliogrāfija: [250.]-251.  lpp., 
zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: 
[252.]-255.  lpp.  — ISBN 978-9984-879-
72-7. — [0314002379] 821.174(092)

Валдис. В Курземе : приключения и наблю-
дения путешественника в полях и сельских 
дворах благословенной земли Божьей  / 
Валдис ; перевод, об авторе: Сергей Журав-
лев. — Рига : Улей, 2014. — 36 lpp. ; 22 cm. — 
Par autoru: 35. lpp. — Bibliogrāfija: 36. lpp. — 
Oriģ. nos.: Kurzemē. — [0314002262]

821.174-992

Ванага, Мелания. На берегу Вель-реки, 
1941-1957  / Мелания Ванага  ; перевод с 
латышского: Роальд Добровенский ; редак-
тор Жанна Эзите  ; дизайн обложки: Анда 
Нордена. — Amatas pagasts, Amatas novads : 
Общество «Фонд развития Аматского 
края», 2014. — 495  lpp., [24]  lpp. iel.  : faks., 
il., karte, portr.  ; 23  cm.  — Izdevējziņas pre-
cizētas ISBN aģentūrā. — Oriģ. nos.: Veļupes 

krastā.  — ISBN 978-9934-14-253-6 (ies.).  — 
[0314002327] 821.174-94

821.411.16 Ebreju literatūra ivritā

Карполь, Леви. Опыт этнополитической 
имитации / Леви Карполь ; художник Шло-
мо Ицхак Арлиевский.  — [Liepāja]  : [Lie-
PA], [2014]. — 664  lpp.  ; 21 cm. — Rādītājs: 
657.-663. lpp. — ISBN 978-9934-522-33-8. — 
[0314002292] 821.411.16-34(161.1)

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. 
VĒSTURE

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

Brūzis, Rūdolfs. 14.-16. gs. tuvcīņas ieroči 
Latvijas arheoloģiskajā materiālā : promocijas 
darba kopsavilkums doktora zinātniskā grāda 
iegūšanai vēsturē, apakšnozare: arheoloģija  / 
Rūdolfs Brūzis  ; darba zinātniskais vadītājs: 
Armands Vijups  ; recenzenti: Andrejs Vasks, 
Vitolds Muižnieks, Romas Jarockis  ; Latvijas 
Universitāte. Vēstures un filozofijas fakultā-
te = 14th-16th century melee weapons in the 
Latvian archaeological material : summary of 
doctoral thesis  : promotion to the degree of 
doctor of history, subfield: archaeology  / Rū-
dolfs Brūzis  ; supervisor: Armands Vijups  ; 
reviewers: Andrejs Vasks, Vitolds Muižnieks, 
Romas Jarockis ; University of Latvia. Faculty 
of History and Philosophy.  — Rīga  : Latvijas 
Universitāte, 2013. — 68  lpp.  : il.  ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 7.-8., 68.  lpp.  — Teksts latviešu 
un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, 
vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-
9984-45-733-8. — [0314001414]

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

908 Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Rancāns, Antons. «Krievināšana»  / Antons 
Rancāns  ; rediģēja Iveta Rancāne  ; vēstures 
avotos ieskatījās Pēteris Rancāns ; grāmatu no-
formēja Antons Rancāns. — [Vērēmas, Rēzek-
nes nov.] : Antons Rancāns, 2014. — 236 lpp. : 
il., ģīm., kartes  ; 22 cm. — «VKA Govka Ro-
govka  = ВКА Говка роговка»—Uz vāka.  — 
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.  — ISBN 
978-9934-14-243-7 (ies.). — [0314002271]

908(474.38)+94(474.38)

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

Engure Region : explore the Engure Region! / 
text by: J. Kraukle, I. Turka, V. Ostrovska ; Tu-
kums TIC, Museum of Lapmežciems  ; pho-
tography by: J. Kluša, R. Fjodorova, S. Valdma-
nis. — Tukums : Tukums Tourist Information 
Centre, 2013. — [10] lpp. : il., karte ; 21 cm. — 
Aprakstīts pēc vāka.  — Autori minēti vāka 
4. lpp. — [0314002298] 913(036)

Jūrmala  — byen på bølgetoppen!  / priekš-
vārdu sarakstīja Gatis Truksnis  ; fotografi: O. 
Martinsons, E. Olavs  ; Jūrmala kommune  ; 
Jurmala turistkontor.  — Jūrmala  : Jūrmala 
kommune : [2014]. — 57, [7] lpp. : il., kartes ; 
24 cm. — [0314002410] 913(474.362.4)(036)

Jūrmala — city on the wave!  / Jurmala Tou-
rism Information Centre  ; foreword by Gatis 
Truksnis  ; photos: O. Martinsons, E. Olavs, 
A. Strukovs.  — Jūrmala  : Jūrmala City Cou-
ncil, [2014].  — 57, [7]  lpp.  : il., kartes, tab.  ; 
24 cm. — [0314002412] 913(474.362.4)(036)

Jūrmala — kaupunki aallonharjalla! / priekš-
vārdu sarakstīja Gatis Truksnis ; valokuvat: O. 
Martinsons, E. Olavs, A. Strukovs  ; Jurmalan 
kaupunginvaltuusto  ; Jurmalan matkailuin-
fokeskus.  — Jūrmala  : Jurmalan kaupungin-
valtuusto, [2014].  — 37, [7]  lpp.  : il., kartes  ; 
24 cm. — [0314002406] 913(474.362.4)(036)

Jūrmala — linn lainetel! / priekšvārdu sarak-
stīja Gatis Truksnis ; fotod: O. Martinsons, E. 
Olavs, A. Strukovs  ; Jūrmala linnavolikogu  ; 
Jūrmala turismiinfokeskus.  — Jūrmala  : Jūr-
mala linnavolikogu, [2014]. — 57, [7] lpp. : il., 
kartes ; 24 cm. — [0314002407]

913(474.362.4)(036)

Jūrmala  — miestas ant bangos!  / Jūrmalos 
miesto taryba  ; priekšvārdu sarakstīja Ga-
tis Truksnis  ; nuotraukos: O. Martinsons, E. 
Olavs.  — Jūrmala  : Jūrmalos miesto tary-
ba  : Jūrmalos turizmo informacinis centras, 
[2014]. — 57, [7]  lpp.  : il., kartes  ; 24 cm. — 
[0314002404] 913(474.3-21)(036)

Jūrmala — pilsēta uz viļņa!  : [tūrisma ceļve-
dis] / Jūrmalas pilsētas dome. Jūrmalas tūris-
ma informācijas centrs ; priekšvārdu sarakstīja 
Gatis Truksnis ; fotogrāfijas: O. Martinsons, E. 
Olavs.  — Jūrmala  : Jūrmalas pilsētas dome  : 
Jūrmalas tūrisma informācijas centrs, 
[2014]. — 57, [7]  lpp.  : il., ģīm., kartes, tab.  ; 
24 cm. — [0314002403] 913(474.3)(036)

Jūrmala — Stadt auf der Welle! / priekšvārdu 
sarakstīja Gatis Truksnis ; Photos: O. Martin-
sons, E. Olavs, A. Strukovs  ; Stadtverwaltung 
Jūrmala. — Jūrmala : Stadtverwaltung Jūrma-
la, [2014]. — 57, [7] lpp. : il., kartes ; 24 cm. — 
[0314002411] 913(474.362.4)(036)

Jūrmala  — une ville sur la vague!  / priekš-
vārdu sarakstīja Gatis Truksnis  ; photos: O. 
Martinsons, E. Olavs, A. Strukovs  ; Bureau 
d’accueil touristique de la ville, Jūrmala.  — 
Jūrmala : Municipalité de Jūrmala, [2014]. — 
57, [7] lpp. : il., kartes ; 24 cm. — [0314002408]

913(474.362.4)(036)+(474.362.4)(036)

Jūrmala  — vågornas stad!  / priekšvārdu sa-
rakstīja Gatis Truksnis  ; foto: O. Martinsons, 
E. Olavs, A. Strukovs  ; Stadtverwaltung Jūr-
mala.  — Jūrmala  : Stadtverwaltung Jūrmala, 
[2014]. — 57, [7]  lpp.  : il., kartes  ; 24 cm. — 
[0314002409] 913(474.362.4)(036)

Kuldīga  — pilsēta ar dvēseli  : tūrisma ceļve-
dis : naktsmītnes, apskates vietas, kartes, kino 
maršruts, Kuldīgas labumi  / vēsturiskā infor-
mācija: Daina Antoniška, Jana Bergmane  ; 
priekšvārdu sarakstīja Aleksejs Naumovs  ; 
māksliniece Kristīne Šimpermane ; vāka glez-
na: Aleksejs Naumovs ; foto: Artis Gustovskis, 
Kristīne Šimpermane, Ieva Benefelde, Inese 
Burbe, Eduards Dambergs, Leena Gustovska, 
Dzintars Leja.  — Kuldīga  : Kuldīgas AAC, 
[2014]. — 23 lpp. : il., ģīm., kartes ; 30 cm. — 
[0314002256] 913(474.326)(036)

Kuldīga  — town with a soul  : travel guide  : 
accommodation, sightseeing, maps, cinema 
route, goods of Kuldīga  / historical informa-
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tion provided by: Daina Antoniška, Jana Berg-
mane ; foreword by Aleksejs Naumovs ; artist 
Kristīne Šimpermane  ; cover painting by: 
Aleksejs Naumovs ; photographers: Artis Gus-
tovskis, Kristīne Šimpermane, Ieva Benefel-
de, Inese Burbe, Eduards Dambergs, Leena 
Gustovska, Dzintars Leja. — Kuldīga : Kuldī-
gas AAC, [2014]. — 23 lpp. : il., ģīm., kartes ; 
30 cm. — [0314002257] 913(474.326)(036)

Kuldīga  : город с душой  : туристический 
путеводитель  : места ночлега, места ос-
мотра, карты, киномаршрут, свободное 
время в Кулдиге  / историческая инфор-
мация: Дайна Антонишка, Яна Бергмане  ; 
автор предисловия Алексей Наумов  ; ху-
дожник: Кристине Шимпермане  ; картина 
на обложке: Алексей Наумов ; фото: Артис 
Густовскис, Кристине Шимпермане, Иева 
Бенефелде, Инесе Бурбе, Эдуард Дамбергс, 
Леэна Густовска, Дзинтарс Лея.  — Кулди-
га : Кулдигский ЦАО : [2014]. — 23 lpp. : il., 
ģīm., kartes ; 30 cm. — [0314002258]

913(474.326)(036)

Pasaules lielākās pilsētas : ceļojums pa pasau-
les aizraujošākajām pilsētām  / idejas autors: 
Joan Ricart  ; literārā redaktore Agija Krasta  ; 
no angļu valodas tulkojusi Anda Dzenīte ; di-
zains: Clara Miralles.  — [Rīga]  : Jāņa Rozes 
apgāds, 2014. — 255 lpp. : il. ; 28 cm. — ISBN 
978-9984-23-473-1 (ies.). — [0314002156]

913(100)(084.12)

Sense of Riga  / concept: Ilze Bojāre, Agita 
Ikauniece, Zanda Ķergalve, Orests Silabriedis ; 
English translation: Gundega Vizule  ; design: 
Ilze Bojāre  ; art photographer: Gatis Rozen-
felds ; photographs: Egons Ansbergs, Armands 
Bubļikovs, Mārtiņš Cīrulis, Emīls Desjatņi-
novs, Gints Ivuškāns, Rūta Kalmuka, Romāns 
Kokšarovs, Kaspars Krafts, Nora Krevņeva, 
Raimo Lielbriedis, Raitis Plauks, Inta Puri-
ņa, Elmārs Rudzītis, Jānis Saliņš, Anete Sku-
ja, Dmitrijs Suļžics, Andrejs Terentjevs, Ieva 
Čīka, Lita Krone, Edijs Pālens, Gatis Indre-
vics, Sandra Īriste, Aleksandrs Kendenkovs, 
Imants Urtāns, Uldis Vilks, Gunārs Janaitis, 
Marco Borggreve, Igors Deņisovs, Raimonds 
Gedertsons, Didzis Grodzs, Julita Kluša, An-

dris Krieviņš, Ruslans Matrozis, Gints Māl-
deris, Inga Piterniece, Neil Pugh, Guntars 
Prānis.  — Riga  : Riga Tourism Development 
Bureau, 2014.  — 57  lpp.  : il., ģīm., kartes  ; 
23 cm. — «Nine essays about feelings you can 
capture only in Riga.»—Vāka 4. lpp. — Teksts 
angļu valodā, tulkots no latviešu valodas.  — 
[0314002302] 913(474.362.2)(036)+

+(474.362.2)(036)

Рига  : [ceļvedis]  / концепция и дизайн: 
Рижское бюро по развитию туризма, 
Латвийское государственное агентство по 
развитию туризма  ; текст: www.anothetra-
velguide.com  ; фотографии: Александр 
Кенденков, Ромуалдс Салцевичс, Илмарс 
Знотиньш, Кристапс Калнс, Янис Дрипе. — 
Рига  : Live Riga, [2014].  — 39  lpp.  : il.  ; 
21 cm. — (Latvia, отдохни без суеты). — Ap-
rakstīts pēc vāka. — [0314002301]

913(474.362.2)(036)

Талсинский край  : туристический путе-
водитель  / составители: Лива Давидсоне, 
Биби Миллерсоне, Инесе Розе  ; перевод: 
Лаима Винцюне  ; иллюстрации: Антра 
Аузиня, Биби Миллерсоне  ; дизайн: Зане 
Неимане  ; фото обложки: Даинис Карк-
лувалкс  ; фото: М. Бумбиера, Л. Давидсо-
не, А. Денчик, А. Дедзис, О. Фелдбергс, И. 
Индриксоне, Г. Каионс, Л. Маркуса-Мар-
тинсоне, Б. Миллерсоне, С. Пориня, К. По-
ринш, И. Приеде, С. Приеде, Р. Риекстинш, 
И. Розе, Э. Судакова, Р. Страутманис, И. 
Улмане.  — [Талси]  : Центр информации 
туризма Талсинского края, 2014. — 23 lpp. : 
il., kartes ; 30 cm. — Tulkots no latviešu valo-
das. — [0314002183]

913(474.324)(036)+(474.324)

Энгурский край  : познакомься с Энгур-
ским краем! / текст: Й. Краукле, И. Турка, 
В. Островска  ; фото: Ю. Клуша, Р. Федо-
рова, С. Валдманис  ; Тукумский ТИЦ, Ла-
пмежциемский музей.  — Тукумс  : Тукум-
ский туристический информационный 
центр, 2013. — [10] lpp. : il., karte ; 21 cm. — 
[0314002297] 913(474.324)(036)+

+(474.324)(036)

Юрмала — город на волне! / автор преди-
словия Гатис Трукснис  ; фотографии: О. 
Мартинсонс, Э. Олавс.  — Юрмала  : Юр-
мальская городская дума, [2014].  — 57, 
[7] lpp. : il., kartes ; 24 cm. — [0314002405]

913(474.362.4)(036)

929 Biogrāfijas un līdzīga rakstura 
pētījumi

Jansone, Astrīda. Dārlinga līkloči  : [atmi-
ņas]  / Astrīda  ; redaktors Oskars Lapsiņš  ; 
māksliniece Arta Muceniece.  — Rīga  : Vesta 
LK, 2014.  — 392  lpp.  : il., ģīm.  ; 22  cm.  — 
(Laika grāmata).  — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā.  — ISBN 978-9934-14-248-2 
(ies.). — [0314002282] 929(=174)(73)

930 Vēstures zinātne. Historiogrāfija

BAAC Conference (2014  : Rīga, Latvija). 
Safe and reusable  : ideals versus real life  : 
BAAC Conference, 17-19 September 2014, 
Riga : programme / BAAC, Baltic Audiovisual 
Archival Council.  — Riga, 2014.  — 30  lpp.  : 
kartosh.  ; 21  cm.  — Aprakstīts pēc vāka.  — 
[0314002303] 930.25(062)

930.85 Civilizācijas vēsture.  
Kultūras vēsture

Kultūrvēstures avoti un Alūksnes novads / sa-
stādīja, autoru tekstus rediģēja, papildināja un 
priekšvārdu sarakstīja Dace Markus, Saulvedis 
Cimermanis  ; galvenais redaktors Arno Jun-
dze ; redaktore Anastasija Brice ; redaktore Lī-
vija Dūmiņa ; tulkotāja Antra Legzdiņa ; Jura 
Ekmaņa uzruna  ; uz vākiem Johana Kristofa 
Broces zīmējumi ; Alūksnes novada pašvaldī-
ba, Latvijas Zinātņu akadēmija, Rīgas Peda-
goģijas un izglītības vadības akadēmija. — 2. 
izdevums. — Rīga : Apgāds «Latvijas Zinātņu 
Akadēmijas Vēstis», 2014. — 383 lpp. : il., faks., 
ģīm., plāni, tab. ; 25 cm. — (Letonikas bibliotē-
ka). — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Kopsavil-
kums angļu valodā.  — ISBN 9789934805233 
(ies.) (kļūda). — [0314001885]

930.85(474.367)+908(474.367)


