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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

004 Datorzinātne un datortehnoloģija.  
Skaitļošana. Datu apstrāde

Zviedris, Martins. Data as ontology — storage, query 
and visualization : summary of doctoral thesis submitted 
for the degree of doctor of computer science, subfield of 
programming languages and systems / Martins Zviedris ; 
supervisor: Guntis Barzdins ; reviewers: Laila Niedrīte, 
Gatis Vītols, Tomas Krilavičius ; University of Latvia. Fa-
culty of computing. Institute of mathematics and compu-
ter science. — Riga : Latvijas Universitāte, 2014. — 40 lpp. : 
diagr., il. ; 21 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — Bibliogrāfija: 
37.-40. lpp. — (Brošēts).

UDK	 004.6(043.2)

Zviedris, Mārtiņš. Dati kā ontoloģija — glabāšana, vaicā-
šana, vizualizācija : promocijas darba kopsavilkums dok-
tora grāda iegūšanai datorzinātņu nozarē, apakšnozare: 
programmēšanas valodas un sistēmas / Mārtiņš Zviedris ; 
darba zinātniskais vadītājs: Guntis Bārzdiņš ; darba re-
cenzenti: Laila Niedrīte, Gatis Vītols, Tomas Krilavičius ; 
Latvijas Universitāte. Datorikas fakultāte. Matematikas 
un informātikas institūts. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2014. — 41 lpp. : il., diagr., sh. ; 21 cm. — Aprakstīts pēc 
vāka. — Bibliogrāfija: 8.-9., 38.-40. lpp. — (Brošēts).

UDK	 004.6(043.2)

Zviedris, Mārtiņš. Dati kā ontoloģija — glabāšana, vaicā-
šana, vizualizācija : promocijas darbs : nozare: datorzināt-
nes, apakšnozare: programmēšanas valodas un sistēmas / 
Mārtiņš Zviedris ; darba vadītājs: Guntis Bārzdiņš ; Latvijas 
Universitāte. Datorikas fakultāte. — Rīga, 2014. — 168 lp. : 
diagr., il., sh., tab. ; 31 cm. — Pielikumā: Saistītās publikā-
cijas, pielikums promocijas darbam / Mārtiņš Zviedris ; 
Latvijas Universitāte. Datorikas fakultāte. — Bibliogrāfija: 
138.-142. lp. — Teksts latviešu valodā, publikācijas pieliku-
mā angļu valodā. — (Iesiets).

UDK	 004.6(043.3)

005 Pārvaldība. Vadzinības

Kohs, Ričards. Princips 80/20 vadītājiem : desmit dažādi 
veidi, kā sasniegt izcilus rezultātus / Ričards Kohs ; no an-
gļu valodas tulkojusi Ingrīda Keviša ; atbildīgā redaktore 
Anna Pavlovska ; literārā redaktore Brigita Šoriņa ; Metjū 

Kellija priekšvārds ; Aijas Andžānes mākslinieciskais no-
formējums. — [Rīga] : J.L.V., 2014. — 219, [4] lpp. : il., tab. ; 
23 cm. — Bibliogrāfija: 214.-[220.] lpp. — Oriģ. nos.: The 
80/20 manager. — ISBN 978-9934-11-677-3 (iesiets).

UDK	 005.32+658

02 Bibliotēku zinātnes. Bibliotēku darbs

Inovācijas bibliotēkā / izdevumu sagatavojusi Marlēna 
Krasovska ; redaktore Jana Dreimane ; dizains: Ilze Kaln-
bērziņa-Prā, Anete Krūmiņa. — Rīga : Latvijas Nacionālā 
bibliotēka, ©2014. — 1 tiešsaistes resurss (45 lapas, PDF) : 
ilustrācijas, diagrammas ; 3,15 MB. — Par izdevumu atbild 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības insti-
tūta Bibliotēku konsultatīvais centrs. — Bibliogrāfija raks-
tu beigās. — ISBN 978-9984-850-25-2 (PDF).

UDK	 02

050 Seriālizdevumi. Periodiskie izdevumi

Kurzemes plānošanas reģions (organizācija). Kurzemes 
plānošanas reģiona pašvaldību telefonu grāmata. — Rīga : 
Latvijas Tālrunis, 2014. — 160 lpp. : il., tab. ; 22 cm. — Ietver 
nozaru un firmu-reklāmdevēju alfabētisko sarakstu. — In-
formācijas avots: pašvaldību un CVK interneta resursi, kā 
arī SIA «Latvijas Tālrunis»—Iespiedziņās. — (Brošēts).

UDK	 (058.7)(474.32)

Latgales plānošanas reģions (organizācija). Latgales 
plānošanas reģiona pašvaldību telefonu grāmata. — Rīga : 
Latvijas Tālrunis, 2014. — 175, [1] lpp. : il., tab. ; 21 cm. — 
Ietver nozaru un firmu-reklāmdevēju alfabētisko saraks-
tu. — Informācijas avots: pašvaldību un CVK interneta 
resursi, kā arī SIA «Latvijas Tālrunis»—Iespiedziņās. — 
(Brošēts).

UDK	 (058.7)(474.38)

Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību telefonu grāmata / 
Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis». — Rīga : Latvijas 
Tālrunis, 2015. — 384, [2] lpp. : il. ; 21 cm. — (Iesiets).

UDK	 (058.7)(474.362.2)

Vidzemes plānošanas reģions (organizācija). Vidzemes 
plānošanas reģiona pašvaldību telefonu grāmata. — Rīga : 
Latvijas Tālrunis, 2014. — 175 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Ietver 
nozaru un firmu-reklāmdevēju alfabētisko sarakstu. — In-
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formācijas avots: pašvaldību un CVK interneta resursi, kā 
arī SIA «Latvijas Tālrunis»—Iespiedziņās. — (Brošēts).

UDK	 (058.7)(474.36)

Zemgales plānošanas reģions (organizācija). Zemgales 
plānošanas reģiona pašvaldību telefonu grāmata. — Rīga : 
Latvijas Tālrunis, 2014. — 168 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Ietver 
nozaru un firmu—reklāmdevēju alfabētisko sarakstu. — 
Informācijas avots: pašvaldību un CVK interneta resursi, 
kā arī SIA «Latvijas Tālrunis»—Iespiedziņās. — (Brošēts).

UDK	 (058.7)(474.33)

08 Jaukta satura krājumi. Kolektīvi darbi

087.5 Izdevumi jauniešiem

Annišineca, Aļona. Izkrāso Naujeni! : [krāsojamā grāma-
ta bērniem] / autores: Aļona Annišineca, Diāna Čiževska ; 
ilustrāciju autore Oļesja Ņikitina ; varoņu un vāka autore 
Anita Ciunele. — [Rēzekne] : Latgales druka, [2014]. — 
[36] lpp. : il. ; 21×30 cm. — ISBN 978-9934-14-316-8 (bro-
šēts).

UDK	 087.5+908(474.346)

Braun, Christina. Pirmie skaitļi : mācīsimies : grāmata ar 
magnētiem / [teksts]: Christina Braun ; [ilustrācijas]: Anet-
te Kannenberg ; no vācu valodas tulkojusi Sarmīte Vilciņa ; 
redaktore Indra Putre. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 
[9] lpp. : il. ; 26 cm. — Kopā ar grāmatu 16 bilžu magnēti-
ņi. — Oriģ. nos.: Erste Zahlen. — ISBN 978-9934-0-4777-0 
(iesiets).

UDK	 087.5+51(02.053.2)

Dzīvnieki : izveido savu grāmatu par fantastisko dzīvnie-
ku pasauli! : vairāk nekā 500 uzlīmes / no angļu valodas 
tulkojusi Zinta Stikute ; redaktore Gunta Šustere. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2014. — 95 lpp. : il. ; 28 cm. — (Radošo dar-
bu grāmata). — Oriģ. nos.: Animals. Create your own book 
about the amazing world of animals. — ISBN 978-9934-0-
4741-1 (brošēts).

UDK	 087.5+59(02.053.2)

Krāso un priecājies : ar uzlīmēm : krāsojamā grāmata 
pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem / Dis-
ney. — Rīga : Egmont Latvija, 2015. — [16] lpp., [2] lp. uzlī-
mes : il. ; 30 cm. — (Disney lielais 6). — Oriģ. nos.: Disney 
big hero 6 dot-to-dot book. — ISBN 978-9934-16-045-5 
(brošēts).

UDK	 087.5

Krāsojamā grāmata : pirmsskolas un jaunākā skolas ve-
cuma bērniem / Disney. — Rīga : Egmont Latvija, 2015. — 
[16] lpp. : il. ; 30 cm. — (Disney lielais 6). — Oriģ. nos.: Dis-
ney big hero 6 dot-to-dot book. — ISBN 978-9934-16-044-8 
(brošēts).

UDK	 087.5

Labās mašīnas : runājošā grāmatiņa lasīšanai kopā ar 
pieaugušajiem / Svjatoslava Bulacka ideja ; mākslinieks 
Sergejs Hušanu ; no krievu valodas atdzejojusi Guna Pitke-
vica ; redaktore Iveta Ikale. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 
[10] lpp. : il. ; 31 cm. — (Runājošā grāmatiņa). — Oriģ. nos.: 
My cars. — ISBN 978-9934-0-4639-1 (iesiets).

UDK	 087.5+629(02.053.2)

Mans pulkstenis : [bilžu grāmata pirmsskolas vecuma bēr-
niem] / [ilustrācijas]: Carmen Busquets. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2014. — [10] lpp. : il. ; 27 cm. — Oriģ. nos.: Ya sé las 
horas. — ISBN 978-9934-0-4748-0 (iesiets).

UDK	 087.5

Mode : izveido savu grāmatu par fantastisko modes pa-
sauli! : vairāk nekā 500 uzlīmes / no angļu valodas tulko-
jusi Ita Lapsa ; redaktore Ilze Sausiņa. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2014. — 95 lpp. : il. ; 28 cm. — (Radošo darbu grā-
mata). — Oriģ. nos.: Fashion. Create your own book about 
the amazing world of fashion. — ISBN 978-9934-0-4736-7 
(brošēts).

UDK	 087.5+687.01(02.053.2)

Štefensmeijers, Aleksandrs. Mana Līzelotes krāsojamā 
grāmatiņa / Aleksandrs Štefensmeijers ; tulkojums latvie-
šu valodā: Irīda Miska. — Rīga : Jumava, 2014. — [24] lpp. : 
il. ; 30 cm. — Oriģ. nos.: Mein Lieselotte Weihnachts-Malbu-
ch. — ISBN 978-9934-11-728-2 (brošēts).

UDK	 087.5

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

Latvijas Estētikas asociācijas raksti : estētika un mākslas 
komunikācija / sastādītāja un ievada autore Māra Rubene ; 
tulkotāji: Ieva Kolmane, Katrīna Smoļska, Artis Svece ; at-
bildīgā redaktore Arta Jāne ; atbildīgā par izdevumu Katrī-
na Smoļska ; māksliniece Linda Lagzdiņa. — Rīga : Latvijas 
Estētikas asociācija, 2014. — 234, [1] lpp. : il. ; 21 cm. — (Es-
tētikas burtnīcas ; Nr. 4). — Par autoriem: 233.-[235.] lpp. — 
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-14-
180-5 (brošēts).

UDK	 111.852+7.01

13 Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves metafizika. 
Ezotērika

Auns : 21. marts — 20. aprīlis : 2015. gada horoskops / 
sastādītāja A. Bērziņa. — [Rīga] : Akopeks, 2014. — 127, 
[1] lpp. ; 10 cm. — ISBN 978-9984-862-79-8 (brošēts).

UDK	 133.529

Dvīņi : 22. maijs — 21. jūnijs : 2015. gada horoskops / sastā-
dītāja A. Bērziņa. — [Rīga] : Akopeks, 2014. — 127, [1] lpp. ; 
10 cm. — ISBN 978-9984-862-81-1 (brošēts).

UDK	 133.529

Jaunava : 23. augusts — 22. septembris : 2015. gada horo-
skops / sastādītāja A. Bērziņa. — [Rīga] : Akopeks, 2014. — 
127, [1] lpp. ; 10 cm. — ISBN 978-9984-862-84-2 (brošēts).

UDK	 133.529

Lauva : 23. jūlijs — 22. augusts : 2015. gada horoskops / 
sastādītāja A. Bērziņa. — [Rīga] : Akopeks, 2014. — 127, 
[1] lpp. ; 10 cm. — ISBN 978-9984-862-83-5 (brošēts).

UDK	 133.529

Mežāzis : 22. decembris — 20. janvāris : 2015. gada horo-
skops / sastādītāja A. Bērziņa. — [Rīga] : Akopeks, 2014. — 
127, [1] lpp. ; 10 cm. — ISBN 978-9984-862-88-0 (brošēts).

UDK	 133.529
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Skorpions : 23. oktobris — 22. novembris : 2015. gada horo-
skops / sastādītāja A. Bērziņa. — [Rīga] : Akopeks, 2014. — 
127, [1] lpp. ; 10 cm. — ISBN 978-9984-862-86-6 (brošēts).

UDK	 133.529

Strēlnieks : 23. novembris — 21. decembris : 2015. gada 
horoskops / sastādītāja A. Bērziņa. — [Rīga] : Akopeks, 
2014. — 127, [1] lpp. ; 10 cm. — ISBN 978-9984-862-87-3 
(brošēts).

UDK	 133.529

Svari : 23. septembris — 22. oktobris : 2015. gada horo-
skops / sastādītāja A. Bērziņa. — [Rīga] : Akopeks, 2014. — 
127, [1] lpp. ; 10 cm. — ISBN 978-9984-862-85-9 (brošēts).

UDK	 133.529

Ūdensvīrs : 21. janvāris — 19. februāris : 2015. gada horo-
skops / sastādītāja A. Bērziņa. — [Rīga] : Akopeks, 2014. — 
127, [1] lpp. ; 10 cm. — ISBN 978-9984-862-89-7 (brošēts).

UDK	 133.529

Vērsis : 21. aprīlis — 21. maijs : 2015. gada horoskops / 
sastādītāja A. Bērziņa. — [Rīga] : Akopeks, 2014. — 127, 
[1] lpp. ; 10 cm. — ISBN 978-9984-862-80-4 (brošēts).

UDK	 133.529

Vēzis : 22. jūnijs — 22. jūlijs : 2015. gada horoskops / sastā-
dītāja A. Bērziņa. — [Rīga] : Akopeks, 2014. — 127, [1] lpp. ; 
10 cm. — ISBN 978-9984-862-82-8 (brošēts).

UDK	 133.529

Zivis : 20. februāris — 20. marts : 2015. gada horoskops / 
sastādītāja A. Bērziņa. — [Rīga] : Akopeks, 2014. — 127, 
[1] lpp. ; 10 cm. — ISBN 978-9984-862-90-3 (brošēts).

UDK	 133.529

159.9 Psiholoģija

Breta, Regīna. Esi brīnums! : 50 iedvesmojošas mācības, 
kā padarīt neiespējamo iespējamu / Regīna Breta ; no an-
gļu valodas tulkojusi Sintija Zariņa ; Aigara Truhina vāka 
dizains ; redaktore Ita Ankoriņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2014. — 304 lpp. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: Be the miracle!. — 
ISBN 978-9934-0-4360-4 (brošēts).

UDK	 159.923.2

Imlere, Veronika. Viss, kas jāzina sievietei : asprātīgs ceļ-
vedis cauri modernās dzīves džungļiem / Veronika Imlere, 
Antje Šteinheizere ; no vācu valodas tulkojusi Ārija Servu-
ta ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redak-
tore Keta Īve ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais no-
formējums. — [Rīga] : J.L.V., 2014. — 391, [1] lpp. : il., tab. ; 
21 cm. — Grāmatas eksemplāriem atšķirīgs vāka noformē-
jums. — Oriģ. nos.: Alles, was eine Frau wissen muss. — 
ISBN 978-9934-11-604-9 (iesiets).

UDK	 159.922.1-055.2(035)+030-055.2

Škuškovnika, Daina. Trauksme un agresija. Korekcijas ie-
spējas : monogrāfija / Daina Škuškovnika, Inta Tiltiņa-Ka-
pele, Aija Dudkina ; recenzenti: Valērijs Dombrovskis, Mai-
ja Biseniece ; vāka dizains: Andris Nikolajevs ; redaktore: 
Antra Legzdiņa ; Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 
akadēmija. — Rīga : Zinātne, 2014. — 302, [1] lpp. : diagr., il., 
tab. ; 22 cm. — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — Teksts latvie-

šu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9984-
879-69-7 (iesiets).

UDK	 159.942+316.613.434

Vidnere, Māra. Pārdzīvojuma pieredzes psiholoģija : teo-
rētiskās un praktiskās atziņas / Māra Vidnere ; recenzen-
tes: Ausma Špona, Guna Svence, Danguole Beresnevičiene ; 
zīmējumi: Marita Grase ; dizains un datorgrafika: Baiba 
Lazdiņa. — Rīga : RaKa, 2014. — 191 lpp. : il., tab. ; 23 cm. — 
«Dzīves izturības psiholoģija»—Uz vāka. — Bibliogrāfija: 
182.-186. lpp. — ISBN 978-9984-46-314-8 (brošēts).

UDK	 159.942+159.923.2

17 Morāles filozofija. Ētika. Praktiskā filozofija

Aivanhovs, Omrāms Mihaels. Vīrišķais un sievišķais, ra-
dīšanas pamats / Omrāms Mihaels Aivanhovs ; no franču 
valodas tulkojusi Larisa Rozentāle. — Rīga : Cilvēka pa-
šatjaunošanās, biedrība : Prosveta, 2014. — 177, [2] lpp. ; 
18 cm. — (Izvor ; 214). — Grāmatā sniegtie fragmenti ir iz-
klāstīti citos «Izvor» krājuma darbos. — Izdevējziņas pre-
cizētas ISBN aģentūrā. — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — 
Oriģ. nos.: Le masculin et le féminin, fondements de la 
création. — ISBN 978-9934-8286-3-8 (brošēts).

UDK	 173.1

Šarma, Robins S. Dienišķā iedvesma no mūka, kurš pār-
deva savu Ferrari : citātu izlase / Robins S. Šarma ; no an-
gļu valodas tulkojusi Māra Rūmniece ; redaktore Ilze Čer-
ņevska. — Rīga : Avots, 2014. — [399] lpp. ; 18 cm. — Oriģ. 
nos.: Daily inspiration from the monk who sold his Ferra-
ri. — ISBN 978-9984-859-98-9 (brošēts).

UDK	 17.02(089.3)+159.923.2(089.3)

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kadiķe, Maija. Eņģeļu dārzā : Miers. Maigums. Mīlestība / 
Maija Kadiķe ; Māras Alševskas dizains ; Maijas Kadiķes 
krāsainās ilustrācijas ; redaktore Ilze Cine. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, 2014. — 79 lpp., [8] lpp. iel. : il. ; 20 cm. — ISBN 
978-9934-0-4976-7 (iesiets).

UDK	 2-534.35

Kleimanis, Īzaks. Izvēlies dzīvību : svētrunas / Īzaks Klei-
manis ; krājuma sastādītājs un priekšvārda autors Māris 
Debners ; ievada autore Vera Vārna. — [Rīga] : Patmos, 
2014. — 498 lpp. ; 25 cm. — ISBN 978-9984-514-93-2 (ie-
siets).

UDK	 279.14-287

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. 9. 
starptautiskās zinātniskās konferences «Sociālās zinātnes 
reģionālajai attīstībai 2014» programma = Programme of 
the 9th international scientific conference «Social sciences 
for regional development 2014» / Daugavpils Universitāte. 
Sociālo zinātņu fakultāte. Sociālo pētījumu institūts. — 
Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais ap-
gāds «Saule», 2014. — 19 lpp. : tab. ; 21 cm. — Teksts latvie-
šu, angļu un krievu valodā. — (Brošēts).

UDK	 3(062)
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Dzimtes konstruēšana : zinātnisko rakstu krājums / sastā-
dītāji: Deniss Hanovs, Ilze Jansone, Kārlis Vērdiņš ; literā-
rā redaktore Ilze Jansone ; angļu valodas redaktore Alda 
Vāczemniece ; vāka dizains: Svens Kuzmins. — [Ogre] ; 
[Rīga] : Avens un partneri : LU Literatūras, folkloras un 
mākslas institūts, 2014.

2. grāmata. — 191, [1] lpp. : faks., il. ; 20 cm. — Izde-
vējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Bibliogrāfija raks-
tu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu un 
angļu valodā, rakstu kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN 
978-9934-8314-3-0 (brošēts).
UDK	 305(474.3)(082)

Sievietes gadagrāmata, 2015 / sastādītāja Kristīna Blum-
berga ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums. — Rīga : 
Jumava, 2014. — 207, [1] lpp. : il., tab. ; 19 cm. — ISBN 978-
9934-11-683-4 (brošēts).

UDK	 305-055.2(059)+64(059)

31 Demogrāfija. Socioloģija. Statistika

316 Socioloģija

Daudzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātes = Multiple 
and changing Latvian identities : kolektīvā monogrāfija / 
Daina Bāra, Baiba Bela, Ieva Birka, Uģis Bratuškins, Sand-
ra Brigsa, Anna Broka, Ireta Čekse, Martins Ehala, Andrejs 
Geske, Andris Grīnfelds, Jānis Ikstens, Ivars Ījabs, Evija Kļa-
ve, Ilze Koroļeva, Ilze Lāce, Skaidrīte Lasmane, Agita Misā-
ne, Dace Muceniece, Mareks Niklass, Žaneta Ozoliņa, Līga 
Paula, Feliciana Rajevska, Līga Rasnača, Iveta Reinholde, 
Kristaps Ročāns, Laura Romanovska, Toms Rostoks, Juris 
Rozenvalds, Ritma Rungule, Ojārs Skudra, Aleksejs Šņitņi-
kovs, Lolita Stašāne, Inese Šūpule, Sandra Treija, Evija Zača, 
Vita Zelče, Brigita Zepa, Marita Zitmane, Linda Zīverte, Aija 
Zobena ; recenzenti: Deniss Hanovs, Daina Stukuls Eglitis ; 
zinātniskie redaktori un priekšvārda autori: Juris Rozen-
valds, Aija Zobena ; literārais redaktors Juris Goldmanis ; 
alfabētisko rādītāju sastādījis Renārs Felcis. — Rīga : Latvi-
jas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2014. — 446 lpp. : 
diagr., il., karte, tab. ; 24 cm. — Monogrāfija veltīta profe-
sorei Intai Brikšei (1956-2014), kas ar savu uzņēmību un 
iniciatīvu iedvesmoja pētniecības programmas «Nacionā-
lā identitāte» īstenošanu Sociālo zinātņu fakultātē. — Par 
autoriem: 421.-424. lpp. — Bibliogrāfija: 379.-[420.] lpp. un 
alfabētiskais rādītājs: 429.-446. lpp. — Teksts latviešu valo-
dā, kopsavilkums, nosaukums un satura rādītājs arī angļu 
valodā. — ISBN 978-9984-45-871-7 (brošēts).

UDK	 316.347(474.3)(082)

32 Politika

Eiropas politiskie izaicinājumi Eiropas Parlamenta vēlēša-
nu un Latvijas prezidentūras ES Padomē kontekstā : Latvi-
jas Ārpolitikas institūta analīze Latvijas Republikas Ārlietu 
ministrijai. — Rīga : Latvijas Ārpolitikas institūts, 2014. — 1 
tiešsaistes resurss (18 lapas, PDF) ; 1,24 MB. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs.

UDK	 32(4)

Nācijas hronikas : Latvija 2014 debates / sastādītāji un 
priekšvārda autori: Pauls Daija, Deniss Hanovs, Ilze Janso-
ne ; recenzenti: Pāvels Štolls, Ulrike Plāta, Benedikts Kal-
načs ; literārā redaktore Helēna Akatova ; angļu valodas 

redaktore Laine Kristberga ; vāka dizaina autors Krišs Sal-
manis. — [Ogre] : Avens un partneri, 2014. — 287 lpp. : il. ; 
20 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Teksts 
latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-
9934-8314-4-7 (brošēts).

UDK	 32(474.3)

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

Hiršs, Mārtiņš. Energy (in) security : challenges and pros-
pects for the European Union and Baltic States / Martins 
Hirss, Andris Spruds. — Riga : Latvian Institute of Interna-
tional Affairs, 2014. — 1 tiešsaistes resurss (8 lapas, PDF) : 
ilustrācijas, diagramma ; 1,84 MB. — Bibliogrāfija zemsvīt-
ras piezīmēs.

UDK	 327(4)

Perceptions and strategies of arcticness in sub-Arctic 
Europe / edited by Andris Sprūds and Toms Rostoks ; re-
viewers: Edijs Bošs, Valters Ščerbinskis ; authors: Norbert 
Beckmann-Dierkes, Andris Sprūds, Toms Rostoks, Kristīne 
Bērziņa, Alyson Bailes, Margrét Cela, Katla Kjartansdóttir, 
Kristinn Schram, Lassi Heininen, Piotr Kościński, Wojciech 
Lorenz, Lidia Puka, Stefan Steinicke, Steffen Weber, Mārtiņš 
Vargulis, Mindaugas Jurkynas ; english language editor: 
Emily Kernot ; design: Ieva Stūre. — Riga : Latvian Institute 
of International Affairs, ©2014. — 1 tiešsaistes resurss (248 
lapas, PDF) : kartes ; 1,27 MB. — Ziņas par autoriem: 241.-
[246.] lapā. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 
9789984583518 (kļūda).

UDK	 327(4-17)

Riga Conference «Ten Years in the Euro-Atlantic Com-
munity» (2014 : Rīga, Latvija). Ten years in the Euro-At-
lantic community : Riga conference papers 2014 / edited 
by Andris Sprūds and Kārlis Bukovskis ; authors: Aldis 
Austers, Jānis Bērziņš, Matthew J. Bryza, Kārlis Bukovskis, 
Andis Kudors, Kai-Olaf Lang, Imants Lieģis, Amanda Paul, 
Diāna Potjomkina, Matthew Rojansky, James Sherr, Andris 
Sprūds, Eka Tkeshelashvili, Viljar Veebel, Doug Wake, Mar-
cin Zaborowski ; cover design: Ivs Zenne ; compiled by the 
Latvian Institute of International Affairs. — Riga : Latvian 
Institute of International Affairs, ©2014. — 1 tiešsaistes re-
surss (150 lapas, PDF) ; 884,43 KB. — Ziņas par autoriem: 
143.-149. lapā. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 
978-9984-583-55-6 (PDF).

UDK	 327(062)+327.51(062)+061.1EU(062)

Security of the broader Baltic Sea region : afterthoughts 
from the Riga seminar / edited by Andris Spruds and Kar-
lis Bukovskis ; authors: Steve Andreasen, Karlis Bukovskis, 
Lukasz Kulesa, Jeffrey D. McCausland, Margarita Seselgyte, 
Andris Spruds, Elizabete Vizgunova ; cover design: Ivs Zen-
ne ; english language editor: Emily Kernot. — Riga : Latvian 
Institute of International Affairs, ©2014. — 1 tiešsaistes re-
surss (39 lapas, PDF) ; 1,09 MB. — «Security of the Broader 
Baltic Sea Region: Afterthoughts from the Riga Seminar» 
includes a summary of views expressed and articles from 
selected participants at the «Riga Seminar: Security of the 
Broader Baltic Sea Region» that took place in Riga, Latvia, 
April 28-30, 2014 under the auspices of the Latvian Institu-
te of International Affairs (LIIA), the European Leadership 
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Network (ELN) and the Nuclear Threat Initiative (NTI)». — 
Ziņas par autoriem: 37.-38. lapā. — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs. — ISBN 978-9984-583-53-2 (PDF).

UDK	 327(474)(062)

33 Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Ajevskis, Viktors. DSGE modeļu daļēji globāli atrisināju-
mi : perturbācijas ap deterministisku trajektoriju / Viktors 
Ajevskis. — [Rīga] : Latvijas Banka, ©2014. — 1 tiešsaistes 
resurss (34 lapas, PDF) : diagramma, tabula ; 556,70 KB. — 
(Pētījums / Latvijas Banka ; 1/2014). — Virstitulā : Latvijas 
Banka. Eirosistēma. — DSGE = Dynamic Stohastic General 
Equilibrium. — Bibliogrāfija: 33.-34. lapā un zemsvītras 
piezīmes. — ISBN 978-9984-888-42-2 (PDF).

UDK	 330.4

Bušs, Ginters. Finanšu frikcijas Latvijas DSGE modelī : pē-
tījums / Ginters Bušs. — [Rīga] : Latvijas Banka, ©2014. — 
1 tiešsaistes resurss (85 lapas, PDF) : tabulas, diagrammas ; 
2,69 MB. — (Pētījums / Latvijas Banka ; 2/2014). — Virsti-
tulā: Latvijas Banka. Eirosistēma. — DSGE = Dynamic 
Stohastic General Equilibrium. — Bibliogrāfija: 84. lapā un 
zemsvītras piezīmes. — ISBN 978-9984-888-45-3 (PDF).

UDK	 330.4(474.3)+336(474.3)

332 Reģionālā, teritoriālā, zemes, dzīvokļu 
ekonomika

Baltiņa, Līga. Uz vietu balstītas pieejas izmantošana re-
ģionālās attīstības plānošanas pilnveidošanai Latvijā : pro-
mocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai va-
dībzinātņu nozarē, apakšnozare: sabiedrības vadība / Līga 
Baltiņa ; darba zinātniskā vadītāja: Tatjana Muravska ; dar-
ba recenzenti: Baiba Rivža, Tatjana Volkova, Ķēstutis Kriš-
čūns ; Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakul-
tāte = Application of a place-based approach for regional 
development planning amelioration in Latvia : summary 
of doctoral thesis submitted for the doctoral degree in ma-
nagment science, subfield: public administration / Līga 
Baltiņa ; supervisor: Tatjana Muravska ; reviewers: Baiba 
Rivža, Tatjana Volkova, Kęstutis Kriščiūnas ; University of 
Latvia. Faculty of Economics and Managent. — Rīga : Latvi-
jas Universitāte, 2014. — 141 lpp. : sh., tab. ; 21 cm. — Biblio-
grāfija: 137.-141. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar 
atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — 
ISBN 978-9984-45-895-3 (brošēts).

UDK	 332.145(474.3)(043.2)+005.51(474.3)(043.2)

Baltiņa, Līga. Uz vietu balstītas pieejas izmantošana reģio-
nālās attīstības plānošanas pilnveidošanai Latvijā : promo-
cijas darbs doktora grāda iegūšanai vadībzinātņu nozarē, 
apakšnozare: sabiedrības vadība / Līga Baltiņa ; zinātniskā 
vadītāja Tatjana Muravska ; Latvijas Universitāte. Ekono-
mikas un vadības fakultāte. — Rīga, 2014. — 214 lp. : dia-
gr., il., kartes, tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 150.-166. lp. un 
zemsvītras piezīmēs. — (Iesiets).

UDK	 332.145(474.3)(043.3)+005.51(474.3)(043.3)

336 Finanses

Fadejeva, Ludmila. Kredītu šoku starptautiskā transmisi-
ja : globālo vektoru autoregresiju modeļa rezultāti / Lud-

mila Fadejeva, Martins Feldkirhers (Martin Feldkircher), 
Tomass Reiningers (Thomas Reininger). — [Rīga] : Latvijas 
Banka, ©2014. — 1 tiešsaistes resurss (36 lapas, PDF) : dia-
grammas, tabulas ; 709,10 KB. — (Pētījums / Latvijas Ban-
ka ; 5/2014). — Virstitulā : Latvijas Banka. Eirosistēma. — 
Bibliogrāfija: 33.-35. lapā un zemsvītras piezīmes. — ISBN 
978-9984-888-51-4 (PDF).

UDK	 336.77

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

338.5 Cenas. Cenu veidošanās. Izmaksas

Beņkovskis, Konstantīns. Kas virza tirgus daļu pārmai-
ņas? : cenu un necenu faktoru salīdzinājums / Konstantīns 
Beņkovskis, Jūlija Verca (Julia Wörz). — [Rīga] : Latvijas 
Banka, ©2014. — 1 tiešsaistes resurss (41 lapa, PDF) : ilus-
trācijas, diagrammas ; 1,52 MB. — (Pētījums / Latvijas Ban-
ka ; 3/2014). — Virstitulā : Latvijas Banka. Eirosistēma. — 
Bibliogrāfija: 39.-41. lapā un zemsvītras piezīmes. — ISBN 
978-9984-888-47-7 (PDF).

UDK	 338.5

339 Tirdzniecība. Starptautiskās ekonomiskās 
attiecības. Pasaules ekonomika

Beņkovskis, Konstantīns. «Ražots Ķīnā» : kā šāda norā-
de ietekmē konkurētspējas rādītājus? / Konstantīns Beņ-
kovskis, Jūlija Verca (Julia Wörz). — [Rīga] : Latvijas Banka, 
©2014. — 1 tiešsaistes resurss (37 lapas, PDF) : ilustrāci-
jas, diagrammas ; 941 KB. — (Pētījums / Latvijas Banka ; 
4/2014). — Virstitulā : Latvijas Banka. Eirosistēma. — Bib-
liogrāfija: 35.-37. lapā un zemsvītras piezīmes. — ISBN 978-
9984-888-53-8 (PDF).

UDK	 339.13.017+339.137.2

34 Tiesības. Jurisprudence

Dupate, Kristīne. Statistikas datu izmantošana diskrimi-
nācijas gadījumu pierādīšanai : salīdzinošās judikatūras 
analīzes veikšana starp dažādām Eiropas Savienības dalīb-
valstīm / Kristīne Dupate ; Latvijas Cilvēktiesību centrs. — 
Rīga : Latvijas Cilvēktiesību centrs, ©2014. — 1 tiešsaistes 
resurss (32 lapas, PDF) ; 385,46 KB. — Pārskats ir publicēts 
projekta «Dažādi cilvēki, atšķirīga pieredze, viena Latvija» 
Nr.JUST/2012/PROG/AG/AD/3730 ietvaros. Par publikāci-
jas saturu atbild biedrība «Latvijas Cilvēktiesību centrs», 
un tajā nav atspoguļots Eiropas Komisijas viedoklis. — 
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Latviešu valodā, kop-
savilkums arī krievu un angļu valodā.

UDK	 342.7(4)+342.7:311(4)

Gabrielyan, Armen. The phenomenon of euthanasia in cri-
minal-legal, criminological and medical-biological aspect : 
summary of the doctoral thesis for obtaining the degree of 
a doctoral in the field of legal science : speciality — legal 
sciences, subfield — criminal law / Armen Gabrielyan ; 
research supervisors: Vitolds Zahars, Jānis Vētra ; official 
reviewers: Sandra Kaija, Tālavs Jundzis, Viktoras Justickis ; 
Rīgas Stradiņa universitāte. — Riga : Rīgas Stradiņa univer-
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sitāte, 2014. — 75 lpp. 21 cm. — Bibliogrāfija: 60.-75. lpp. — 
(Brošēts).

UDK	 343.6(043)

Latvija. Darba likums ; Darba aizsardzības likums. — Rīga : 
AFS, 2015. — 108, [1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9984-787-82-
4 (brošēts).

UDK	 349.2(474.3)(094)

Latvija. Krimināllikums ; Par Krimināllikuma spēkā stāša-
nās un piemērošanas kārtību : ar grozījumiem, kas izsludi-
nāti līz 2014. gada 3. decembrim. — 14. izdevums. — Rīga : 
Tiesu namu aģentūra, 2014. — 284 lpp. : tab. ; 20 cm. — Bib-
liogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-508-22-6 
(brošēts).

UDK	 343(474.3)(094)

Situācijas testēšanas izmantošana diskriminācijas pierā-
dīšanai : salīdzinošās judikatūras analīzes veikšana starp 
dažādām Eiropas Savienības dalībvalstīm / Latvijas Cil-
vēktiesību centrs. — Rīga : Latvijas Cilvēktiesību centrs, 
©2014. — 1 tiešsaistes resurss (32 lapas, PDF) ; 400 KB. — 
Pārskats ir publicēts projekta «Dažādi cilvēki, atšķirīga 
pieredze, viena Latvija» Nr.JUST/2012/PROG/AG/AD/3730 
ietvaros. Par publikācijas saturu atbild biedrība «Latvijas 
Cilvēktiesību centrs», un tajā nav atspoguļots Eiropas Ko-
misijas viedoklis. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — 
Latviešu valodā, kopsavilkums arī krievu un angļu valodā.

UDK	 342.72/.73

Skaidrojums par autortiesību un blakustiesību objektu 
izmantošanu mācību procesā / Eversheds Bitāns. — Rīga : 
Eversheds Bitāns, [2014]. — 1 tiešsaistes resurss (43 lapas, 
PDF) ; 847,41 KB. — Šis skaidrojums ir Zvērinātu advokā-
tu biroja «Eversheds Bitāns» viedoklis. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs.

UDK	 347.77/.78(072)

37 Izglītība

371 Audzināšanas un izglītības organizēšana. 
Skolvedība

Kolčanovs, Boriss. Ikviens ir gaidīts skolā! : metodiskais 
materiāls pedagogiem jauniebraukušo skolēnu un viņu 
ģimeņu iekļaušanās sekmēšanai / autori: Boriss Kolča-
novs, Aija Tūna, Sigita Zankovska-Odiņa ; recenzenti: Irina 
Maslo, Ērika Pičukāne, Dace Konopecka. — Rīga : Latvijas 
Cilvēktiesību centrs, ©2014. — 1 tiešsaistes resurss (40 la-
pas, PDF) : ilustrācijas ; 1,02 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs.

UDK	 371.212.5(474.3)+37.013.78(474.3)

Lāce, Ingūna. Pedagoģiskais pašvērtējums topošā skolotā-
ja karjeras attīstībā : promocijas darba kopsavilkums dok-
tora zinātniskā grāda iegūšanai pedagoģijā, apakšnozare: 
augstskolas pedagoģija / Ingūna Lāce ; promocijas darba 
zinātniskā vadītāja: Ilze Miķelsone ; darba recenzenti: Ru-
dīte Andersone, Dzintra Iliško, Baiba Briede ; Liepājas Uni-
versitāte. Izglītības zinātņu institūts = Pedagogical self-eva-
luation in the career development of future teachers : 
summary of the doctoral thesis promotion to the degree of 
doctor of pedagogy, sub-field: pedagogy of higher educa-
tion / Ingūna Lāce ; scientific supervisor: Ilze Miķelsone ; 
dissertation reviewers: Rudīte Andersone, Dzintra Iliško, 

Baiba Briede ; University of Liepaja. Institute of Education 
Sciences. — Liepāja : Liepājas Universitāte, 2014. — 71 lpp. : 
il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 32.-33., 68.-70. lpp. — Teksts 
latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām. — ISBN 
978-9934-522-40-6 (brošēts).

UDK	 371.213.3(043)

Lāce, Ingūna. Pedagoģiskais pašvērtējums topošā skolotā-
ja karjeras attīstībā : promocijas darbs pedagoģijas zinātņu 
doktora grāda iegūšanai augstskolas pedagoģijas apakšno-
zarē / Ingūna Lāce ; promocijas darba zinātniskā vadītāja 
Ilze Miķelsone ; Liepājas Universitāte. Izglītības zinātņu 
institūts. — Liepāja, 2014. — 265 lp. : il., tab. ; 31 cm. — Bib-
liogrāfija: 143.-153. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija 
arī angļu valodā. — (Iesiets).

UDK	 371.213.3(043)+371.13(043)

Metodiskais līdzeklis «Veselība un vide» : klases stundu 
programmas parauga papildinājums (2014) / atbildīgā par 
izdevumu Inese Bautre. — [Rīga] : Valsts izglītības satu-
ra centrs, ©2014. — 1 tiešsaistes resurss (12 lapas, PDF) : 
tabulas ; 571,13 KB. — Virstitulā: Valsts izglītības satura 
centrs. — Bibliogrāfija: 10.-12. lapā.

UDK	 371.7(072)+613(072)

373 Vispārējā izglītība

Irbe, Inita. Mūsu grāmatiņa : pirmsskolai 5-7 gadi : me-
todisks palīglīdzeklis pirmsskolas pedagogiem darbā ar 
jaukta vecuma grupu / Inita Irbe, Anda Timermane ; galve-
nais redaktors Vilnis Purēns. — Rīga : RaKa, 2014.

2. daļa. — 212 lpp. : tab. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-46-
317-9 (brošēts).
UDK	 373.2

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

Jansone, Aija. Austrumvidzemes rakstainie dūraiņi : 20. 
gadsimta otrā puse — 21. gadsimta sākums = Patterned 
mittens of Eastern Vidzeme : 2nd half of the 20th cen-
tury — early 21st century / Aija Jansone ; recenzentes: Mila 
Santova, Emma Chen Hoefler ; Valda Bērziņa tulkojums an-
gļu valodā ; redaktores: Ināra Stašulāne (latviešu valodā), 
Antra Legzdiņa (angļu valodā) ; Aivara Plotkas dizains. — 
Rīga : Zinātne, 2014. — 215 lpp. : il. ; 23 cm. — Bibliogrāfija: 
35.-36. lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — 
ISBN 978-9984-879-67-3 (iesiets).

UDK	 391(474.36)+646.26(474.36)+746.4(474.36)

Šlosberga, Signe. Solījums. Latviskas kāzas / Signe Šlos-
berga ; foto: Māris Kiseļovs ; galvenā redaktore Judīte Pu-
tāne ; literārā redaktore Sigita Kušnere ; māksliniece Beāte 
Paegle. — [Ogres novads] : Divpadsmit, 2014. — 143 lpp. : 
il., portr. ; 21×25 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģen-
tūrā. — ISBN 978-9984-884-07-3 (iesiets).

UDK	 392.5(=174)

398 Folklora

Folkloras vākšanas vēsture fotogrāfijās = History of folklo-
re collection in photographs / sastādītājs un ievada autors 
Aigars Lielbārdis ; priekšvārdu sarakstīja Māra Vīksna ; va-
lodas redaktore Rita Treija ; tulkotājs Uldis Brūns ; māksli-
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nieks Krišs Salmanis. — Rīga : LU Literatūras, folkloras un 
mākslas institūts, 2014. — 221 lpp. : il., portr. ; 22 cm. — Bib-
liogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts paralēli latviešu 
un angļu valodā. — ISBN 978-9984-893-13-6 (iesiets).

UDK	 398(474.3)(091)(084)

5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

Diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6. klasē 2013./2014. 
mācību gadā: rezultātu analīze un ieteikumi : metodiskais 
materiāls / Daiga Kalniņa, Dace Gaigale ; Valsts izglītības 
satura centrs ; ievada autors: Austris Cābelis. — [Rīga] : 
Valsts izglītības satura centrs, 2014. — 1 tiešsaistes resurss 
(21 lapa, PDF) : ilustrācijas, diagrammas ; 692,65 KB. — Au-
tores uzrādītas 3. lapā. 

UDK	 5:371.27(072)

51 Matemātika

Diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasei 2013./2014. 
mācību gadā: rezultātu analīze un ieteikumi : metodiskais 
materiāls / Maija Vītuma, Elfrīda Krastiņa ; ievada autore 
Ingrīda Kamarūte ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : 
Valsts izglītības satura centrs, 2014. — 1 tiešsaistes resurss 
(40 lapas, PDF) : ilustrācijas, diagrammas ; 1,22 MB. — Au-
tores uzrādītas 3. lapā. — Bibliogrāfija: 39.-40. lapā.

UDK	 51:371.27(072)

Dobkeviča, Marija. Divpunktu robežproblēmu atrisinā-
jumu tuvinājumi : promocijas darba kopsavilkums ma-
temātikas doktora (Dr. math.) zinātniskā grāda iegūšanai 
apakšnozarē «Diferenciālvienādojumi» = Approximation 
of solutions of two-point boundary value problems : sum-
mary of the doctoral thesis for obtaining the doctoral de-
gree of mathematics (Dr. math.), sub-branch «Differential 
equations» / Marija Dobkeviča ; darba zinātniskais vadītājs: 
Felikss Sadirbajevs ; oficiālie recenzenti: Andrejs Reinfelds, 
Leonīds Lepins, Irina Astašova ; Daugavpils Universitāte. 
Matemātikas katedra. — Daugavpils : Daugavpils Univer-
sitātes Akadēmiskais apgāds «Saule», 2014. — 62 lpp. : il. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 25.-33., 54.-62. lpp. — Teksts paralēli 
latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-14-690-4 (bro-
šēts).

UDK	 517.927(043)

54 Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Mieriņa, Inese. Dabīgo antioksidantu meklējumi un to 
analogu sintēze : promocijas darba kopsavilkums = Studies 
of natural antioxidants and synthesis of their analogues : 
summary of doctoral thesis / Inese Mieriņa ; zinātniskā 
vadītāja M. Jure ; oficiālie recenzenti: Svetlana Čornaja, Gu-
nārs Duburs, Ida Jākobsone ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. Organiskās 
ķīmijas tehnoloģijas institūts. Bioloģiski aktīvo savienoju-
mu ķīmijas tehnoloģijas katedra. — Rīga : RTU izdevniecī-
ba, 2014. — 56 lpp. : diagr., il. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 28.-
32., 54.-56. lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, 
vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-10-
621-7 (brošēts).

UDK	 542.943’78(043)+547.586.5-327(043)

Mieriņa, Inese. Dabīgo antioksidantu meklējumi un to 
analogu sintēze : promocijas darbs / Inese Mieriņa ; zi-
nātniskā vadītāja M. Jure ; oficiālie recenzenti: Svetlana 
Čornaja, Gunārs Duburs, Ida Jākobsone ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakul-
tāte. Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts. Bioloģiski 
aktīvo savienojumu ķīmijas tehnoloģijas katedra. — Rīga, 
2014. — 309 lp. : diagr., il., sh., tab. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 
233.-255. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu 
valodā. — (Iesiets).

UDK	 542.943’78(043)+547.586.5-327(043)

57 Bioloģijas zinātnes kopumā

Borovikova, Diāna. Anhydrobiosis of yeast: changes of cell 
surface structures and non-conventional applications of 
anhydrobiosis : summary of doctoral thesis submitted for 
the degree of doctor of biology, subfield of microbiology / 
Diana Borovikova ; supervisor: Aleksandrs Rapoports ; re-
viewers: Uldis Kalnenieks, Andris Dišlers, Valērija Groma ; 
University of Latvia. Faculty of Biology. — Riga : University 
of Latvia, 2014. — 40 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Biblio-
grāfija: 38.-40. lpp. — ISBN 978-9984-45-906-6 (brošēts).

UDK	 579.242(043.2)

Borovikova, Diāna. Raugu anhidrobioze: šūnas virsmas 
struktūru izmaiņas un anhidrobiozes netradicionālā iz-
mantošana : promocijas darba kopsavilkums doktora zi-
nātniskā grāda iegūšanai bioloģijas nozarē, apakšnozare: 
mikrobioloģija / Diāna Borovikova ; darba zinātniskais 
vadītājs: Aleksandrs Rapoports ; darba recenzenti: Uldis 
Kalnenieks, Andris Dišlers, Valērija Groma ; Latvijas Uni-
versitāte. Bioloģijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitā-
te, 2014. — 39 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
37.-39. lpp. — ISBN 978-9984-45-905-9 (brošēts).

UDK	 579.242(043.2)

Kalniņa, Ineta. Aptaukošanas un 2. tipa cukura diabēta ģe-
nētiskie riska faktori Latvijas populācijā : promocijas dar-
ba kopsavilkums : promocija uz bioloģijas doktora grādu, 
molekulārā bioloģija / Ineta Kalniņa ; darba vadītājs: Jānis 
Kloviņš ; darba recenzenti: Dace Pjanova, Edvīns Mikla-
ševičs, Andres Metspalu ; Latvijas Universitāte. Bioloģijas 
fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. — 37 lpp. : 
tab. ; 21 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — Bibliogrāfija: 31.-
37. lpp. — (Brošēts).

UDK	 577.21(474.3)(043.2)+575.11(474.3)(043.2)

Kalniņa, Ineta. Susceptibility variants for obesity and 
type 2 diabetes mellitus in the population of Latvia : sum-
mary of doctoral thesis, promotion to the degree of doctor 
of biology, molecular biology / Ineta Kalniņa ; supervisor: 
Jānis Kloviņš ; reviewers: Dace Pjanova, Edvīns Miklaševi-
čs, Andres Metspalu ; University of Latvia. Faculty of Bio-
logy. — Riga : University of Latvia, 2014. — 37 lpp. : tab. ; 
21 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — Bibliogrāfija: 31.-37. lpp. — 
(Brošēts).

UDK	 577.21(474.3)(043.2)+575.11(474.3)(043.2)

Žilēvica, Aija. Medicīnas mikrobioloģija / Aija Žileviča, 
Ivars Mazjānis ; atsevišķās nodaļās izmantoti Angelikas 
Krūmiņas, Annas Stundas, Birutas Šteinbergas, Edgara 
Tirāna, Jura Zalcmaņa materiāli ; literārā redaktore Dace 
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Morica ; vāka dizainu veidojusi Ieva Tiltiņa. — Rīga : LU 
Akadēmiskais apgāds, 2014.

1. daļa, Vispārīgā mikrobioloģija un infekcijas imunolo-
ģija. — 365 lpp. : il., portr., sh., tab. ; 25 cm. — Bibliogrāfija 
nodaļu beigās un alfabētiskais rādītājs: 347.-365. lpp. — 
ISBN 978-9984-45-878-6 (iesiets).
UDK	 579.61(075.8)+616.9(075.8)

59 Zooloģija

Plikshs, Maris. Impact of environmental variability on 
year-class strength of Baltic cod (Gadus morhua calliarias 
L.) : summary of doctoral thesis submitted for the degree 
of doctor of biology, subfield of zoology / Maris Plikshs ; 
supervisor: Ivars Druvietis ; consultants: Ināra Lablaika, 
Andris Andrušaitis ; reviewers: Tiit Raid, Artūrs Škute, Sol-
vit [!] Strāķe ; University of Latvia. Faculty of Biology. — 
Riga : University of Latvia, 2014. — 57 lpp. : diagr., il., kartes, 
tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 11.-12., 51.-57. lpp. — (Brošēts).

UDK	 597.555.51(043.2)

Plikšs, Māris. Vides mainības ietekme uz Baltijas mencas 
(Gadus morhua Callarias L.) paaudžu ražību : promocijas 
darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai bioloģijas 
nozarē, apakšnozare: zooloģija / Māris Plikšs ; darba zi-
nātniskais vadītājs: Ivars Druvietis ; konsultanti: Ināra 
Lablaika, Andris Andrušaitis ; darba recenzenti: Tiit Raid, 
Artūrss [!] Škute, Solvit. [!] Strāķe ; Latvijas Universitāte. 
Bioloģijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. — 
58 lpp. : il., diagr., kartes, tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 10.-12., 
52.-58. lpp. — (Brošēts).

UDK	 597.555.51(043.2)

Rudzīte, Mudīte. The freshwater pearl mussel Margariti-
fera margaritifera (Linnaeus, 1758) in Latvia : distribution, 
population ecology in the context of river basins as asses-
sment of the survival possibilities : summary of doctoral 
thesis submitted for the degree of doctor of biology, su-
bfield of zoology / Mudīte Rudzīte ; supervisor T. Zoren-
ko ; reviewers: Gunta Sprinģe, Artūrs Škute, Solvita Strāķe ; 
University of Latvia. Faculty of Biology. — Rīga : University 
of Latvia, 2014. — 41 lpp. : diagr., il., kartes, tab. ; 22 cm. — 
Bibliogrāfija: 8.-11., 36.-40. lpp. — (Brošēts).

UDK	 594.141(474.3)(043.2)

Rudzīte, Mudīte. Ziemeļu upespērlene Margaritifera mar-
garitifera (Linnaeus, 1758) Latvijā: izplatība, populāciju 
ekoloģija upju baseinu kontekstā un sugas izdzīvošanas 
iespēju novērtējums promocijas darba kopsavilkums dok-
tora grāda iegūšanai bioloģijas nozarē, apakšnozare: zoo-
loģija / Mudīte Rudzīte ; darba zinātniskā vadītāja T. Zoren-
ko ; darba recenzenti: Gunta Sprinģe, Artūrs Škute, Solvita 
Strāķe ; Latvijas Universitāte. Bioloģijas fakultāte. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2014. — 41 lpp. : diagr., il., kartes, 
tab. ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 8.-10., 36.-40. lpp. — (Brošēts).

UDK	 594.141(474.3)(043.2)

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes

Gritšneidere, Katrīna. Veselīgi ēšanas paradumi : ēdīsim 
pareizi un ar baudu! / Katrīna Gritšneidere ; no vācu va-
lodas tulkojusi Irīda Miska. — [Rīga] : J.L.V., 2014. — 125, 

[2] lpp. : il., tab. ; 21 cm. — (Ģimenes ABC). — Alfabētiskais 
rādītājs: [126.] lpp. — Oriģ. nos.: Gesunde Ernährung. — 
ISBN 978-9934-11-629-2 (brošēts).

UDK	 613.2

Ivanovs, Igors. A new method of local and systemic the-
rapy in biliary tract surgery : summary of doctoral thesis 
submitted for the degree of Doctor of medicine, subfield of 
surgery / Igors Ivanovs ; supervisor Māris Mihelsons ; re-
viewers: Dainis Krievinš, Genadijs Trofimovičs, Gintautas 
Brimas ; University of Latvia. Faculty of Medicine. — Riga : 
University of Latvia, 2014. — 33 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 29.-32. lpp. — ISBN 978-9984-45-909-7 (bro-
šēts).

UDK	 616.366-003.7(043)

Ivanovs, Igors. Jaunas lokālās un sistēmiskās terapijas 
metodes žultsceļu ķirurģijā : promocijas darba kopsavil-
kums doktora grāda iegūšanai medicīnā, apakšnozare: ķi-
rurģija / Igors Ivanovs ; darba zinātniskais vadītājs Māris 
Mihelsons ; recenzenti: Dainis Krieviņš, Genadijs Trofimo-
vičs, Gintautas Brimas ; Latvijas Universitāte. Medicīnas 
fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. — 32 lpp. : 
diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 29.-31. lpp. — ISBN 978-
9984-45-908-0 (brošēts).

UDK	 616.366-003.7(043)

Kreicberga, Ilze. Characteristics of the main molecular 
processes in the tissues of placentas of various gestational 
ages : summary of the doctoral thesis for obtaining the de-
gree of a doctor of medicine, speciality — neonatology / 
Ilze Kreicberga ; scientific supervisors of thesis: Māra Pil-
mane, Dace Rezeberga ; preferred reviewers: Ilze Štrumfa, 
Daiva Vaitkiene, Andres Arend ; Rīgas Stradiņa universitā-
te. — Riga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2014. — 79 lpp. : il., 
tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 54.-71. lpp. — (Brošēts).

UDK	 618.232(043)

Lībiete, Ieva. Development of psychiatry in Latvia be-
tween 1918 and 1940 : summary of the doctoral thesis for 
obtaining the degree of a doctoral of medicine, speciali-
ty — history of medicine / Ieva Lībiete ; scientific supervi-
sors: Juris Salaks, Biruta Kupča ; scientific consultant: Rita 
Grāvere ; official reviewers: Elmārs Rancāns, Arnis Vīksna, 
Vieda Skultāne ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas 
Stradiņa universitāte, 2014. — 53 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrā-
fija: 44.-53. lpp. — (Brošēts).

UDK	 616.89(474.3)(043)

Lībiete, Ieva. Psihiatrijas attīstība Latvijā no 1918. līdz 
1940. gadam : promocijas darba kopsavilkums medicīnas 
doktora zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte — medicī-
nas vēsture / Ieva Lībiete ; darba zinātniskie vadītāji: Juris 
Salaks, Biruta Kupča ; darba zinātniskais konsultants Rita 
Grāvere ; oficiālie recenzenti: Elmārs Rancāns, Arnis Vīks-
na, Vieda Skultāne ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : 
Rīgas Stradiņa universitāte, 2014. — 53 lpp. ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija: 44.-53. lpp. — (Brošēts).

UDK	 616.89(474.3)(091)

Lorenca, Terēze. Labsajūtas anatomija : būt un palikt ve-
selai : rokasgrāmata sievietei / Terēze Lorenca ; sastādī-
tāja, redaktore un pēcvārda autore Dagnija Dreika ; māks-
linieciskā izveide: Lilija Rimicāne. — [Jūrmala] : Daugava, 
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2014. — 182 lpp. : tab. ; 17 cm. — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9984-41-083-8 (brošēts).

UDK	 613.99(035)+615.874.2(035)

Lorenca, Terēze. Mīlestības anatomija : būt un palikt ve-
selai : rokasgrāmata sievietei / Terēze Lorenca ; sastādītāja 
un redaktore Dagnija Dreika ; mākslinieciskā izveide: Lilija 
Rimicāne. — [Jūrmala] : Daugava, 2014. — 182 lpp. : tab. ; 
17 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 
978-9984-41-082-1 (brošēts).

UDK	 615.874.2(035)+613.99(035)

Meija, Laila. Alkylresorcinol, lignan metabolites and vita-
min D in prostate cancer patients : summary of the docto-
ral thesis for obtaining the degree of a doctor of medici-
ne, speciality — internal medicine / Laila Meija ; scientific 
supervisors: Aivars Lejnieks, Vilnis Lietuvietis ; scientific 
advisor: Herman Adlercreutz ; official reviewers: Andrejs 
Šķesters, Valdis Pīrāgs, Daiga Kunkulberga ; Rīgas Stradiņa 
universitāte. — Riga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2014. — 
76 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 66.-72. lpp. — (Bro-
šēts).

UDK	 616.65(043)+616-006(043)

Piekuse, Linda. Impact of polymorphisms in the endobio-
tic and xenobiotic metabolism involved enzymes coding 
genes on chronic hepatitis C and acute toxic hepatitis : 
summary of the doctoral thesis for obtaining the degree of 
a doctor of medicine, speciality — molecular biology, infec-
tology / Linda Piekuse ; supervisor: Jāzeps Keišs ; scientific 
consultant: Valentīna Sondore ; official reviewers: Ludmila 
Vīksna, Pauls Pumpēns, Alvidas Laiškonis ; Rīgas Stradiņa 
universitāte. — Riga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2014. — 
66 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 52.-66. lpp. — (Bro-
šēts).

UDK	 616.36-002(043)

Propedeitika : mācību līdzeklis / G. Orļikova, J. Voice-
hovskas, K. Pičkura redakcijā ; autori: Grigorijs Orļikovs, Jā-
nis Jirgensons, Sandra Lejniece, Daina Andersone, Jānis Lā-
cis, Juris Karpovs, Konstantīns Pičkurs, Jūlija Voicehovska, 
Eduards Krustiņš ; Rīgas Stradiņa universitāte. Iekšķīgo sli-
mību katedra. — 5. izdevums. — Rīga : Rīgas Stradiņa uni-
versitāte, 2014. — 366, [1] lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrā-
fija: 365.-[367.] lpp. — ISBN 978-9984-793-61-0 (brošēts).

UDK	 616-07(075.8)+616.1/.9-07(075.8)

Skuja, Sandra. Morphological investigation of alcohol 
and drug-related changes in the central nervous system : 
summary of doctoral thesis to obtain the degree of a doc-
tor of medicine, speciality — morphology / Sandra Skuja ; 
scientific supervisor: Valērija Groma ; official reviewers: 
Jānis Vētra, Inese Zītare, Marina Aunapuu ; Rīgas Stradiņa 
universitāte. — Riga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2014. — 
54 lpp. : il. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 47.-54. lpp. — (Brošēts).

UDK	 615.011(043)+616.833(043)

Slezins, Janis. Criteria for surgical treatment of the intra-
cranial hypertension caused by cerebral infarction : sum-
mary of the doctoral thesis for obtaining the degree of a 
doctor of medicine, speciality — surgery / Janis Slezins ; 
supervisor: Valdis Keris ; reviewers: Andrejs Millers, Igors 
Aksiks, Volodymyr Smolanka ; Rīgas Stradiņa universitā-

te. — Riga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2014. — 43 lpp. : 
diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 42.-43. lpp. — (Brošēts).

UDK	 616.831-089(043)

Šternberga, Ance Anna. Topi vesels : kā atlabt, kad ārsti 
sola ļaunāko / Ance Anna Šternberga ; ilustrācijas: Liene 
Šternberga ; redaktore Ilze Antēna ; Gundegas Kalendras 
makets un vāka dizains. — Rīga : The White Book, [2014]. — 
191 lpp. : il. ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 191. lpp. — ISBN 978-
9934-516-22-1 (iesiets).

UDK	 613.2+615.85+641.55(083.12)

Zebolds, Silvestris. The Choice of the placement of ace-
tabular component of endoprosthesis in dysplastic os-
teoarthritis patients : summary of doctoral thesis for 
obtaining the degree of a doctor of medicine, speciality — 
traumatology and orthopaedics / Silvestris Zebolds ; 
scientific supervisor: Andris Jumtiņš ; official reviewers: 
Andrejs Skaģers, Gundars Lācis, Manvilius Kocius ; Rīgas 
Stradiņa universitāte. — Riga : Rīgas Stradiņa universitāte, 
2014. — 60 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 58.-
60. lpp. — (Brošēts).

UDK	 616.71(043)

62 Inženierija. Tehnoloģija vispār

Kincela, Karolīna. Vai tu zini, kā darbojas pasaule? : ikdie-
nas noslēpumu vienkāršs skaidrojums : ar testu jaunajiem 
pasaules atklājējiem / Karolīnas Kincelas teksts ; vāka un 
ilustrāciju māksliniece Katlēne Rihtere ; tulkotāja Anna 
Kuzina. — Rīga : Madris, [2014]. — 160 lpp. : il. ; 29 cm. — 
Rādītājs: 158.-159. lpp. — Oriģ. nos.: Weißt du, wie die Welt 
funktioniert?. — ISBN 978-9984-31-291-0 (iesiets).

UDK	 62(03)+5(03)

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

Lavrinoviča, Ludmila. Bezkontaktu sinhrono dzinēju 
izstrāde un optimizācija izmantošanai mazjaudas elek-
troiekārtās : promocijas darba kopsavilkums / Ludmila 
Lavrinoviča ; zinātniskais vadītājs J. Dirba ; zinātniskais 
konsultants U. Brakanskis ; oficiālie recenzenti: Imants 
Matīss, Aleksandrs Gasparjans, Žilvinas Bazaras ; Rīgas 
Tehniskā universitāte. Enerģētikas un elektrotehnikas fa-
kultāte. Enerģētikas institūts. — Rīga : Rīgas Tehniskā uni-
versitāte, 2014. — 34 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. — Biblio-
grāfija: 33.-34. lpp. — ISBN 978-9934-10-632-3 (brošēts).

UDK	 621.313.323(043)+621.313.8(043)

Lavrinoviča, Ludmila. Bezkontaktu sinhrono dzinēju 
izstrāde un optimizācija izmantošanai mazjaudas elek-
troiekārtās : promocijas darbs / Ludmila Lavrinoviča ; 
zinātniskais vadītājs J. Dirba ; zinātniskais konsultants U. 
Brakanskis ; Rīgas Tehniskā universitāte. Enerģētikas un 
elektrotehnikas fakultāte. Enerģētikas institūts. — Rīga, 
2014. — 119 lpp. : diagr., il., tab. ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 
104.-111. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu 
valodā. — (Brošēts).

UDK	 621.313.323(043)+621.313.8(043)
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Lavrinoviča, Ludmila. Design and optimisation of brush-
less synchronous motors for use in low-power electrical 
equipment : summary of doctoral thesis / Ludmila Lavri-
noviča ; scientific supervisor J. Dirba ; scientific adviser: U. 
Brakanskis ; official reviewers Imants Matiss, Aleksandrs 
Gasparjans, Zilvinas Bazaras ; Riga Technical University. 
Faculty of Power and Electrical Engineering. Institute of 
Power Engineering. — Riga : Riga Technical University, 
2014. — 34 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 33.-
34. lpp. — ISBN 978-9934-10-633-0 (brošēts).

UDK	 621.313.323(043)+621.313.8(043)

63 Lauksaimniecība. Mežsaimniecība. Medības. 
Zivsaimniecība

630 Mežsaimniecība

Pētersons, Jānis. Mašinizētas mežizstrādes tehnoloģijas 
izpēte krājas kopšanas cirtēs : promocijas darba kopsavil-
kums inženierzinātņu (Dr. sc. ing.) zinātniskā grāda iegū-
šanai = Research on machine operated logging technology 
in commercial thinnings : summary of the doctoral thesis 
for the PhD sc. ing. in forestry science / Jānis Pētersons ; 
promocijas darba zinātniskais vadītājs Andris Drēska, 
Aleksandrs Saveļjevs ; oficiālie recenzenti: Imants Liepa, 
Māris Daugavietis, Lubmoir [!] Novak ; Latvijas Lauksaim-
niecības universitāte. Meža fakultāte. Meža izmantošanas 
katedra. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitā-
te, 2014. — 47 lpp. : diagr., il., tab., ; 21 cm. — Aprakstīts pēc 
vāka. — Bibliogrāfija: 4.-5. lpp. — Teksts latviešu un angļu 
valodā. — (Brošēts).

UDK	 630*32(043)+630*36(043)

Pētersons, Jānis. Mašinizētas mežizstrādes tehnoloģijas 
izpēte krājas kopšanas cirtēs : promocijas darbs inženier-
zinātņu (Dr. sc. ing.) zinātniskā grāda iegūšanai / Jānis Pē-
tersons ; promocijas darba vadītājs Andris Drēska, Alek-
sandrs Saveļjevs ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 
Meža fakultāte. Meža izmantošanas katedra. — Jelgava, 
2014. — 92 lp. : il., sh., tab., diagr. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 
80.-86. lp. — Teksts latviešu vaolodā, anotācija arī angļu 
valodā. — (Iesiets).

UDK	 630*32(043)+630*36(043)

631 Lauksaimniecība kopumā

Lāceklis-Bertmanis, Jānis. Spiediena svārstību samazi-
nāšanas iespējas traktoragregāta hidrauliskajā sistēmā : 
promocijas darba kopsavilkums Dr. sc. ing. zinātniskā grā-
da iegūšanai = Pressure oscillation reduction possibility in 
hydraulic system of tractor aggregate : promotion paper 
summary for acquiring the scientific degree Dr. sc. ing. / 
Jānis Lāceklis-Bertmanis ; darba zinātniskais vadītājs Ēriks 
Kronbergs ; oficiālie recenzenti: Andris Martinovs, Dainis 
Viesturs, Jānis Vība ; Latvijas Lauksaimniecības universi-
tāte. Tehniskā fakultāte. Mehānikas institūts. — Jelgava : 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2014. — 52 lpp. : 
diagr., il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 6.-8., 51.-52. lpp. — 
Teksts latviešu un angļu valodā. — (Brošēts).

UDK	 631.372(043)+629.366.064.3(043)+532.595(043)

Lāceklis-Bertmanis, Jānis. Spiediena svārstību samazi-
nāšanas iespējas traktoragregāta hidrauliskajā sistēmā : 
promocijas darbs Dr. sc. ing. zinātniskā grāda iegūšanai / 

Jānis Lāceklis-Bertmanis ; darba zinātniskais vadītājs 
Ēriks Kronbergs ; Latvijas Lauksaimniecības universi-
tāte. Tehniskā fakultāte. Mehānikas institūts. — Jelgava, 
2014. — 174 lp. : diagr., il., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 141.-
149. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valo-
dā. — (Iesiets).

UDK	 631.372(043)+629.366.064.3(043)+532.595(043)

633/635 Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Dārza gadagrāmata, 2015 : Māra Kilēvica iesaka! / sastā-
dītāja Aija Priede ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformē-
jums. — Rīga : Jumava, [2014]. — 199, [1] lpp., [32] lpp. iel. : 
il., tab. ; 19 cm. — ISBN 978-9934-11-691-9 (brošēts).

UDK	 634(059)

639 Medības. Zveja. Zivju audzēšana

Medības Latvijā / redkolēģija: Jānis Baumanis, Jānis Ozo-
liņš, Linda Dombrovska ; sastādītājs un priekšvārda autors 
Aldis Sāvičs ; atbildīgā redaktore Evija Veide ; literārā re-
daktore Dzintra Zālīte ; priekšvārdu sarakstīja Rolands Or-
lovskis ; mākslinieks Indulis Martinsons ; zīmējumi: Rūta 
Kazāka, Eleonora Kovaļevska ; fotogrāfi: Jānis Baumanis, 
Uģis Bergmanis, Linda Dombrovska, Gundega Done, Unda 
Ģēģere, Guntars Kļavinskis, Māris Maskalāns, Egils Ozols, 
Ilze Pētersone, Agris Riba, Karel Roht, Aldis Sāvičs, Val-
dis Semjonovs, Linards Sisenis, Jouko Veikkolainen, Jānis 
Vīksne, Velga Vītola, Dzintra Zālīte. — Rīga : Lauku Avīze, 
2014. — 333 lpp. : diagr., il., sh., tab. ; 28 cm. — Bibliogrāfija: 
332.-333. lpp. — ISBN 978-9934-15-049-4 (iesiets).

UDK	 639.1(474.3)

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

Blūma, Estere. Alu sievietes nekļūst resnas : paleodiēta āt-
ram rezultātam / Estere Blūma ; no angļu valodas tulkoju-
si Ligita Lukstraupe ; redaktors Guntis Kalns ; Ilzes Isakas 
vāka dizains ; Ilzes Sausiņas vāka attēls. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2014. — 295 lpp. ; 23 cm. — Bibliogrāfija: 272.-279. lpp. 
un alfabētiskais rādītājs: 280.-295. lpp. — Oriģ. nos.: Ca-
vewoman don’t get fat. — ISBN 978-9934-0-4674-2 : (ie-
siets).

UDK	 641.56(083.12)+613.24(083.12)

Dažādu garšu kulinārijas pulciņš : bērnu pavārmāksla : 15 
tautu ēdieni = Culinary circle of diverse tastes : children’s 
cookbook : cuisine of 15 nationalities = Кулинарный 
кружок для различных вкусов : детская гастрономия : 
блюда 15 разных стран / mākslinieks: Rauls Liepiņš ; fo-
togrāfe Aija Bley ; tulkotāja angļu valodā Inese Lapa ; tul-
kotāja krievu valodā Elīna Bizņa ; vāka foto: Līga Puriņa ; 
Laikmetīgās mākslas centrs, teksts. — [Rīga] : Laikmetīgās 
mākslas centrs, ©2014. — 1 tiešsaistes resurss (25 lapas, 
PDF) : ilustrācijas ; 8,48 MB. — Grāmata tapusi projek-
ta «Saredzēt! Sadzirdēt! Saprast! Rīkoties!—III posms» 
(SSSR III, granta līguma Nr. IF/2012/1.a./3) ietvaros. Pro-
jekta ieviešanu finansiāli atbalsta Eiropas Trešo valstu 
valstspiederīgo integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts 
(25%). — «Katra recepte ir autora izstāstīta. Receptēm 
nepiemīt literāri pareiza valoda, tās nav pārveidotas»—Ie-
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spiedziņās. — Teksts latviešu, angļu un krievu valodā. — 
ISBN 9789934807879 (kļūda).

UDK	 641.568(083.12)

Fenšova, Dženija. Steidzīgajiem : gardi un veselīgi ēdieni / 
Dženija Fenšova, Anete Foresta ; no angļu valodas tulkojusi 
Renāte Punka ; literārā konsultante Iveta Galēja ; datorgra-
fiskais noformējums: Anda Austriņa. — [Rīga] : Jāņa Rozes 
apgāds, 2014. — 320 lpp. : il. ; 23 cm. — Recepšu rādītājs: 
316.-318. lpp. — Oriģ. nos.: Quick meals. — ISBN 978-9984-
23-482-3 (brošēts).

UDK	 641.552(083.12)

Kēniga, Ira. Saldas un sāļas plātsmaizes : idejas visam 
gadam / Ira Kēniga ; Čandimas Soisas fotogrāfijas ; no 
vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa ; atbildīgā redakto-
re Anna Pavlovska. — [Rīga] : J.L.V., 2014. — 86, [2] lpp. : 
il. ; 22 cm. — Recepšu rādītājs: 86.-[87.] lpp. — Par auto-
ri: [88.] lpp. — Oriģ. nos.: Frisch vom Blech. — ISBN 978-
9934-11-670-4 (brošēts).

UDK	 641.85(083.12)

658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība. 
Tirdzniecības organizācija

Prohorovs, Anatolijs. Problems and solutions to the at-
traction of venture capital funds and informal venture 
capital : summary of the doctoral dissertation, discipline: 
management, sub-discipline: business administration / 
Anatolijs Prohorovs ; research supervisor Ingrīda Jakušo-
noka ; reviewers: Ieva Brence, Nataļja Lāce, Rasa Daugelie-
ne ; RISEBA = Riska kapitāla fondu un neformālā riska ka-
pitāla piesaistīšanas problēmas un risinājumi : promocijas 
darba kopsavilkums, nozare: vadībzinātne, apakšnozare: 
uzņēmējdarbības vadība / Anatolijs Prohorovs ; promo-
cijas darba vadītāja Ingrīda Jakušonoka ; recenzenti Ieva 
Brence, Nataļja Lāce, Rasa Daugeliene ; RISEBA. — Riga : 
RISEBA, 2014. — 121 lpp. : tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 11.-
12., 73.-74. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar at-
sevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — 
ISBN 978-9984-705-29-3 (brošēts).

UDK	 658.14/.17(043)+330.322.12(043)

66 Ķīmijas tehnoloģija. Ķīmijas un radniecīgās 
saskarnozares

Lapsa, Lato. Лиепаяс металургс : кому сидеть, кому 
лететь / Л. Лапса, К. Янчевска. — [Rīga] : Atēna : Baltic 
Screen, ©2014. — 1 tiešsaistes resurss (470 lapas, PDF) : 
ilustrācijas, diagrammas, portreti ; 28,6 MB. — Grāmatā 
izmantotas publikācijas no izdevumiem: Diena, Lietišķā 
Diena, Neatkarīga Rīta Avīze Latvijai, Klubs, Telegraf, LETA, 
BNS, Lursoft, Kursas Laiks, Kurzemes Vārds, grāmata Mūsu 
vēsture: 1985-2005. — ISBN precizēts ISBN aģentūrā. — 
ISBN piešķirts e-grāmatai kopumā, nenorādot konkrētu 
formātu. — Teksts krievu valodā, pielikumā dokumenti lat-
viešu valodā. — Oriģ. nos.: Liepājas metalurgs: kam jāsēž, 
kam jālido. — ISBN 978-9984-34-493-5 (PDF).

UDK	 669:32(474.321.2)+323(474.3)

Lapsa, Lato. Лиепаяс металургс : кому сидеть, кому 
лететь / Л. Лапса, К. Янчевска. — [Rīga] : Baltic Screen : 
Atēna, ©2014. — 1 tiešsaistes resurss (MOBI) : ilustrācijas ; 
27,9 MB. — Grāmatā izmantotas publikācijas no izdevu-

miem: Diena, Lietišķā Diena, Neatkarīga Rīta Avīze Latvijai, 
Klubs, Telegraf, LETA, BNS, Lursoft, Kursas Laiks, Kurzemes 
Vārds, grāmata Mūsu vēsture: 1985-2005. — ISBN precizēts 
ISBN aģentūrā. — ISBN piešķirts e-grāmatai kopumā, ne-
norādot konkrētu formātu. — Teksts krievu valodā, pie-
likumā dokumenti latviešu valodā. — Oriģ. nos.: Liepājas 
metalurgs: kam jāsēž, kam jālido. — ISBN 9789984344935 
(kļūda).

UDK	 669:32(474.321.2)+323(474.3)

Lapsa, Lato. Лиепаяс металургс : кому сидеть, кому 
лететь / Л. Лапса, К. Янчевска. — [Rīga] : Baltic Screen : 
Atēna, ©2014. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) : ilustrācijas, 
portreti ; 13,2 MB. — Grāmatā izmantotas publikācijas no 
izdevumiem: Diena, Lietišķā Diena, Neatkarīga Rīta Avīze 
Latvijai, Klubs, Telegraf, LETA, BNS, Lursoft, Kursas Laiks, 
Kurzemes Vārds, grāmata Mūsu vēsture: 1985-2005. — 
ISBN precizēts ISBN aģentūrā. — ISBN piešķirts e-grāma-
tai kopumā, nenorādot konkrētu formātu. — Teksts krie-
vu valodā, pielikumā dokumenti latviešu valodā. — Oriģ. 
nos.: Liepājas metalurgs: kam jāsēž, kam jālido. — ISBN 
9789984344935 (kļūda).

UDK	 669:32(474.321.2)+323(474.3)

68 Gatavu vai samontētu preču rūpniecība, amati un 
arodi

Stila & modes abc : ilustrētā rokasgrāmata / galvenā re-
daktore un priekšvārda autore Gundega Bičevska ; literārā 
redaktore Regīna Janmane ; mākslinieks Kirils Šmeļkovs ; 
dizains: Diāna Druķe, Aija Dvinska. — Rīga : Dienas Žurnā-
li, [2014]. — 144 lpp. : il., portr. ; 28 cm. — (Mūsmāju biblio-
tēka, ISSN 1691-5372). — (Brošēts). — EUR 4,99.

UDK	 687.01+687.5.01

7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Valdis Celms. Arhīva piezīmes par kādu projektu un laik-
metu / sastādītāja un priekšvārda autore Ieva Astahovska ; 
māksliniece Inga Ģibiete. — [Rīga] : Latvijas Laikmetīgās 
mākslas centrs, 2014. — 1 tiešsaistes resurss (95 lapas, 
PDF) : ilustrācijas, plāni, skices ; 23,41 MB. — Ietver biblio-
grāfiju. — Latviešu valodā, daļa teksta angļu, igauņu krievu 
un vācu valodā. — ISBN 978-9934-8078-9-0 (PDF).

UDK	 7.038.3(474.3)

745/749 Rūpnieciskā māksla un daiļamatniecība. 
Lietišķā māksla

Folka, Signe. 29 lietas savam priekam : vienkārši pagata-
vojamas un skaistas mājlietas / Signe Folka ; māksliniece 
Ilze Ramane ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literā-
rā redaktore Irīda Miska ; noformējumam izmantoti Gvi-
do Kajona, Signes Folkas fotoattēli. — Rīga : Lauku Avīze, 
[2014]. — 87 lpp. : il. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-15-047-0 
(iesiets).

UDK	 745.5

78 Mūzika

Krīgere, Zigrīda. Ilgdziedāšanas fenomena veidošanās 
pedagoģiskie līdzekļi operas solista Kārļa Zariņa dzīves gā-
jumā : promocijas darbs pedagoģijas zinātņu doktora grā-
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da iegūšanai, apakšnozare: mūzikas pedagoģija / Zigrīda 
Krīgere ; darba zinātniskā vadītāja Māra Marnauza ; Rīgas 
Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija. Pedagoģijas 
fakultāte. — Rīga, 2014. — 218 lp. : il., tab. ; 31 cm + CD. — 
Bibliogrāfija: 143.-153. lp. — (Iesiets).

UDK	 78.071.2(474.3)(043.3)+784.9(043.3)+781.1(043.3)

Tihovska, Ieva. Autentiskums un etniskums Latvijas či-
gānu (romu) mūzikā : promocijas darba kopsavilkums 
mākslas zinātņu doktora grāda (Dr. art.) iegūšanai etno-
muzikoloģijas nozarē = Authenticity and ethnicity in the 
music of Latvian Roma : summary of doctoral dissertation 
in ethnomusicology / Ieva Tihovska ; zinātniskais vadī-
tājs: Mārtiņš Boiko ; recenzenti: Rūta Muktupāvela, Valdis 
Muktupāvels, Agita Lūse ; Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmija. — Rīga : Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadē-
mija, 2014. — 52 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 48.-51. lpp. — 
Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-
8456-5-9 (brošēts).

UDK	 78.031.4(=214.58)(474.3)(043.2)

Tihovska, Ieva. Autentiskums un etniskums Latvijas či-
gānu (romu) mūzikā : promocijas darbs mākslas doktora 
zinātniskā grāda iegūšanai muzikoloģijas nozarē, etno-
muzikoloģijas apakšnozarē / Ieva Tihovska ; zinātniskais 
vadītājs: Mārtiņš Boiko ; Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmija. — Rīga, 2014. — 250 lp. ; 31 cm + 1 sēj. ; CD. — 
Bibliogrāfija: 224.-249. lp. un zemsvītras piezīmēs. — (Ie-
siets).

UDK	 78.031.4(=214.58)(474.3)(043.3)

Veitners, Indriķis. Latvijas džeza vēsture (1922-1940) : 
promocijas darba kopsavilkums mākslas zinātnes doktora 
zinātniskā grāda (Dr. art.) iegūšanai muzikoloģijā = Latvian 
jazz history (1922-1940) : summary of doctoral dissertation 
in musicology / Indriķis Veitners ; zinātniskais vadītājs 
Mārtiņš Boiko ; recenzenti: Anda Beitāne, Valdis Muktu-
pāvels, Ineta Lipša ; Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadē-
mija. — Rīga : Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmija, 
2014. — 87, [1] lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 79.-87. lpp. — 
Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-
8456-4-2 (brošēts).

UDK	 78.036.9(474.3)(043)

792 Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski uzvedumi

Blaua, Līga. Harijs Spanovskis. Nekas jau nebeidzas… / 
Līga Blaua ; atbildīgā redaktore Sandra Eglīte ; māksliniece 
Madara Kalniņa ; fotogrāfi: Egons Kera, Eiženija Freimane, 
Gunārs Janaitis, Jānis Deinats ; vāka noformējumam izman-
tota Gata Rozenfelda fotogrāfija. — Rīga : Žurnāls Santa, 
2014. — 319 lpp. : il., portr. ; 25 cm. — ISBN 978-9984-9604-
6-3 (iesiets).

UDK	 792.071.2(474.3)(092)

Linē, Aldis. Latvijas Leļļu teātris : pirmizrāžu hronolo-
ģija 1944 — 2014 / Aldis Linē ; redaktore Ruta Puriņa ; 
mākslinieks Andris Nikolajevs. — Rīga : Zinātne, 2014. — 
158, [2] lpp. ; 22 cm. — Lugu alfabētiskais rādītājs: 148.-
[157.] lpp. — ISBN 978-9984-879-78-9 (brošēts).

UDK	 792.97(474.3)

793 Sabiedriskas izklaides un izpriecas.  
Kustību māksla. Deja

Grāmata spicprātim : prāta spēles / sastādījusi Inta Kal-
niņa ; redaktore Ilze Čerņevska ; mākslinieciskā izvei-
de: Svens Neilands. — Rīga : Avots, 2014. — 159 lpp. : il. ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-534-00-3 (brošēts).

UDK	 793.7

796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Puriņš Jānis. Hokejs : izkrāso! Izzini! Izdomā! / Jānis Pu-
riņš, Imants Legzda ; Edgara Švanka dizains un vāks. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2014]. — 16 lpp. : il. ; 29 cm. — ISBN 
978-9934-0-5077-0 (brošēts).

UDK	 796.966(0.053.2)+087.5

SMScredit.lv Virslīga, 2013 : sezonas gadagrāmata / galve-
nais autors Edmunds Novickis ; autori: Ilvars Koscinkevičs, 
Anatolijs Kreipāns, Valters Nikans, Kārlis Dārznieks ; ieva-
du sarakstīja Emīls Latkovskis ; fotogrāfijas: Romāns Kok-
šarovs, Ģirts Gertsons ; vāka fotogrāfija: Ģirts Gertsons ; 
Latvijas futbola Virslīga. — [Rīga] : Biedrība «Latvijas Fut-
bola Virslīga», [2014]. — 123 lpp. : il., portr., tab. ; 25 cm. — 
ISBN 978-9934-14-100-3 (iesiets). — 1000 eks.

UDK	 796.332(474.3)(058)

Staller, Mario. Die Wechselwirkung von Trainingsprozess 
des Sportlers und technisch-taktischer Wettkampfstruktur 
im Ju-Jutsu : Dissertation / Mario Staller ; wissenschaftli-
che Betreuer: Ausma Spona, Peter Kapustin ; Riga Teacher 
Training and Educational Management Academy. Pädago-
gische Fakultät. — Riga, 2014. — 173 lpp. : diagr., il., tab. ; 
31 cm + CD. — Bibliogrāfija: 149.-169. lpp. — (Iesiets).

UDK	 796.853.25(043)

Virslīga, 2012 : sezonas gadagrāmata / autori: Edmunds 
Novickis, Iļja Poļakovs, Ilvars Koscinkevičs, Anatolijs Krei-
pāns, Valters Nikans, Kārlis Dārznieks ; sastādījis un ievadu 
sarakstījis Normunds Malnačs ; fotogrāfijas: Romāns Kok-
šarovs, Ģirts Gertsons ; vāka fotogrāfija: Ģirts Gertsons ; 
Latvijas futbola Virslīga. — [Rīga] : Biedrība «Latvijas Fut-
bola Virslīga», [2014]. — 127 lpp. : il., portr., tab. ; 25 cm. — 
ISBN 978-9984-49-751-8 (iesiets). — 1000 eks.

UDK	 796.332(474.3)(058)

8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

Пономаренко, Владимир. Картинки из жизни людей 
и животных : анекдоты / Владимир Пономаренко. — 
Рига : [Dzīvā pasaule], 2014. — 233 lpp. ; 15 cm. — Izdevē-
jziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9984-9243-
9-7 (brošēts).

UDK	 82-36

81 Valodniecība un valodas

Diagnosticējošais darbs krievu valodā 6. klasei 2013./2014. 
mācību gadā: rezultātu analīze un ieteikumi : metodiskais 
materiāls / Margarita Gavriļina, Raisa Andžāne ; Valsts 
izglītības satura centrs ; ievada autors: Kaspars Špūle. — 
[Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, 2014. — 1 tiešsaistes 
resurss (64 lapas, PDF) : diagrammas, ilustrācijas, kartes, 
tabulas ; 2,63 MB. — Autores uzrādītas datnes 3. lapā. — 
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Nosaukums 3. lapā: Анализ диагностической работы 
2014 года по русскому языку в 6 классе / Раиса Анджа-
не, Маргарита Гаврилина. — Bibliogrāfija: 63. lapā. — 
Teksts krievu valodā, titullapa un priekšvārds latviešu va-
lodā.

UDK	 811.161.1:371.27(072)

Oga, Jānis. Literārais tulkojums Latvijas un Eiropas kultū-
ras identitātes veidošanā: radošo industriju aspekts : pro-
mocijas darbs doktora grāda iegūšanai literatūrzinātnes 
nozarē, apakšnozare: salīdzināmā literatūrzinātne / Jānis 
Oga ; darba zinātniskā vadītāja: Ausma Cimdiņa ; darba 
recenzenti: Sigma Ankrava, Maija Burima, Rūta Muktupā-
vela ; Latvijas Universitāte. [Humanitāro zinātņu fakultā-
te]. — Rīga, 2014. — 160, 43 lp. : tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 
10.-12., 152.-159. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latvie-
šu valodā, anotācija arī angļu valodā. — (Iesiets).

UDK	 81’255.4(043)+821.174.09(043)

Rūtenberga, Vineta. Sintaktiskās kriteriālās pazīmes an-
gļu un franču valodas rakstveida snieguma vērtēšanā : 
promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai 
valodniecības nozarē, apakšnozare: lietišķā valodniecī-
ba / Vineta Rūtenberga ; darba zinātniskā vadītāja: Vita 
Kalnbērziņa ; darba recenzenti: Andrejs Veisbergs, Dzin-
tra Lele-Rozentāle, Zaiga Ikere ; Latvijas Universitāte. Hu-
manitāro zinātņu fakultāte = Syntactic criterial features 
in assessing written performance in English and French : 
summary of doctoral thesis, submitted for the degree of 
doctor of philology, subfield of applied linguistics / Vine-
ta Rūtenberga ; supervisor: Vita Kalnbērziņa ; reviewers: 
Andrejs Veisbergs, Lele-Rozentāle, Zaiga Ikere ; University 
of Latvia. Faculty of Humanities. — Rīga : Latvijas Univer-
sitāte, 2014. — 69 lpp. : diagr., sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogrā-
fija: 9.-11., 67.-69. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar 
atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — 
ISBN 978-9984-45-897-7 (brošēts).

UDK	 811.111’33(043)+811.133.1’33(043)

Vācu valodas minikurss : runā vāciski jau pēc 5 stundām! / 
no vācu valodas tulkojusi Aija Trauberga ; redaktore Ine-
se Miesniece. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 160 lpp. : il., 
tab. ; 14 cm + CD. — Pielikumā: CD «Vācu valodas mini-
kurss» (MP3). — Teksts latviešu un vācu valodā. — Oriģ. 
nos.: PONS Mini-Sprachkurs Deutsch. — ISBN 978-9934-0-
3237-0 (brošēts).

UDK	 811.112.2’243(075.4)

811.174 Latviešu valoda

Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 6. klasei 
2013./2014. mācību gadā: rezultātu analīze un ieteikumi : 
metodiskais materiāls / Diāna Laiveniece, Zenta Anspo-
ka ; Valsts izglītības satura centrs ; ievada autors: Kaspars 
Špūle. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, 2014. — 1 
tiešsaistes resurss (41 lapa, PDF) : diagrammas ; 1,01 MB. — 
Autores uzrādītas datnes 3. lapā. — Bibliogrāfija: 41. lapā 
un zemsvītras piezīmes.

UDK	 811.174:371.27(072)

Diagnosticējošais darbs latviešu valodā (mazākumtau-
tību izglītības programmās) 3. klasei 2013./2014. mācību 
gadā: rezultātu analīze un ieteikumi : metodiskais mate-
riāls / atbildīgā par izdevumu un ievada autore Ināra Zda-

novska ; VISC redakcija. — Rīga : Valsts izglītības satura 
centrs, ©2014. — 1 tiešsaistes resurss (20 lapas, PDF) : dia-
grammas, tabulas ; 1,54 MB. 

UDK	 811.174’243:371.27(072)

Diagnosticējošais darbs latviešu valodā (mazākumtau-
tību izglītības programmās) 6. klasei 2013./2014. mācību 
gadā: rezultātu analīze un ieteikumi : metodiskais mate-
riāls / atbildīgā par izdevumu un ievada autore Ināra Zda-
novska ; VISC redakcija. — [Rīga] : Valsts izglītības satura 
centrs, ©2014. — 1 tiešsaistes resurss (24 lapas, PDF) : dia-
grammas, tabulas ; 1,49 MB. 

UDK	 811.174’243:371.27(072)

Elsberga, Solveiga. Mazā latviešu—zviedru sarunvārdnī-
ca = Lettisk—svensk parlör / Solveiga Elsberga ; Eduarda 
Groševa vāka dizains ; redaktores: Inga Grezmane, Ve-
ronika Pužule. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 288 lpp. ; 
14 cm. — Teksts paralēli latviešu un zviedru valodā. — 
ISBN 978-9934-0-4498-4 (brošēts).

UDK	 811.174’374.8-022.215=113.6

Helviga, Ingūna. Vienotas runas un rakstu sistēma pamat-
izglītības 1.-4. klasē : metodiskie ieteikumi skolotājiem / 
atbildīgā par izdevumu Agrita Miesniece ; metodiskā mate-
riāla autori: Ingūna Helviga, Inta Rakeviča. — Rīga : Valsts 
izglītības satura centrs, 2014. — 1 tiešsaistes resurss (19 la-
pas, PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 856,39 KB. — Bibliogrāfija: 
19. lapā.

UDK	 811.174:37.026

Kalviša, Liene. Evidencialitātes izteikšanas līdzekļi latvie-
šu valodā : promocijas darbs filoloģijas doktora grāda ie-
gūšanai valodniecības zinātņu nozares latviešu sinhronis-
kās valodniecības apakšnozarē / Liene Kalviša ; zinātniskā 
vadītāja Andra Kalnača ; Latvijas Universitāte. Humanitāro 
zinātņu fakultāte. Latviešu un vispārīgās valodniecības ka-
tedra. — Rīga, 2014. — 179 lp. : il., sh., tab. ; 31 cm. — Biblio-
grāfija: 162.-179. lp. — (Iesiets).

UDK	 811.174’366.5(043)+811.174-114(043)

Latviešu valodas darbības vārdu tabulas : mācību un me-
todiskais materiāls = Latvian verb tables : study and met-
hodological material = Таблицы глаголов латышского 
языка : учебно-методическое пособие / Ilzes Auziņas un 
Guntas Nešpores redakcija ; projekta vadītāja Indra Lapin-
ska ; recenzente Laimute Balode ; tulkojums angļu un krie-
vu valodā SIA «Skrivanek Baltic». — Rīga : Latviešu valodas 
aģentūra, ©2014. — 1 tiešsaistes resurss (271 lapa, PDF) : 
tabulas ; 2,07 MB. — «Šajā grāmatā aptuveni 940 darbī-
bas vārdu locīšana ir atspoguļota 142 tabulās…»—Priekš-
vārdā. — Bibliogrāfija: 19., 33., 48. lapā. — Teksts paralēli 
latviešu, angļu un krievu valodā, tulkots no latviešu valo-
das. — ISBN 978-9984-815-96-1 (PDF).

UDK	 811.174’367.625(083.4)

Šiliņa, Brigita. Runāsim pareizi! : metodisks līdzeklis 
runas prasmju pilnveidei / Brigita Šiliņa, Ilze Auziņa. — 
[Rīga] : Latviešu valodas aģentūra, 2014. — 1 tiešsaistes re-
surss (146 lapas, PDF) : tabulas ; 7,93 MB. — Bibliogrāfija: 
111. lapā un zemsvītras piezīmes.

UDK	 811.174’243(076)

Žizņevska, Tamāra. Mācies valodas un izzini pasauli! : 
latviešu—русский—English—Deutsch valodas vārdnīca : 
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vairāk nekā 2000 vārdu, vairāk nekā 400 krāsainu attēlu / 
Tamāra Žizņevska, Iveta Kļaviņa, Gita Andersone ; redak-
tore Indra Putre. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 64 lpp. : 
il. ; 27 cm. — Teksts paralēli latviešu, krievu, angļu un vācu 
valodā. — ISBN 978-9984-37-972-2 (iesiets).

821 Daiļliteratūra

821.111 Angļu literatūra

Bārkleja, Dženifera. Sapņu sala : stāsts par dzīvi un mīles-
tību Grieķijā / Dženifera Bārkleja ; no angļu valodas tulko-
jusi Ilze Burnovska ; literārā redaktore Dzintra Auziņa. — 
Rīga : BaibaBooks, 2014. — 279 lpp. ; 21 cm. — Par autori: 
279. lpp. — Oriģ. nos.: Falling in honey: life and love on a 
Greek island. — ISBN 978-9934-8441-8-8 (iesiets).

UDK	 821.111-992+821.111-31

Daiers, Džefs. Džefs Venēcijā, nāve Varanasi : romāns / 
Džefs Daiers ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; 
Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Iveta Polkmane. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 293, [1] lpp. ; 23 cm. — Oriģ. 
nos.: Jeff in Venice, death in Varanasi. — ISBN 978-9934-0-
4740-4 (iesiets).

UDK	 821.111-31

Džeja, Elisona. Divpadsmit Ziemassvētku dienas : [dze-
jolis skaitāmpants jaunākā skolas vecuma bērniem] / 
Elisona Džeja ; atdzejojusi Māra Cielēna. — [Rīga] : J.L.V., 
2014. — [31] lpp. : il. ; 26 cm. — Oriģ. nos.: The twelve days 
of Christmas. — ISBN 978-9934-11-703-9 (iesiets).

UDK	 821.111-93-1

Guļamstāstiņi : [pirmsskolas vecuma bērniem] / no angļu 
valodas tulkojusi Ieva Strelēvica ; [vāka ilustrators]: Mi-
chael Terry ; redaktore Iveta Ikale. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2014. — 160 lpp. : il. ; 29 cm. — (Palasi man grāmatiņu!). — 
Oriģ. nos.: Tales to share. — ISBN 978-9934-0-4749-7 (ie-
siets).

UDK	 821.111-93-32

Inkpens, Miks. Kipers : [stāsts pirmsskolas vecuma bēr-
niem] / Miks Inkpens ; no angļu valodas tulkojusi Ita 
Lapsa ; redaktore Indra Putre. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2014. — [29] lpp. : il. ; 26 cm. — Oriģ. nos.: Kipper. — ISBN 
978-9934-0-4396-3 (iesiets).

UDK	 821.111-93-32

Ostina, Džeina. Pride and prejudice = Lepnums un aiz-
spriedumi : pēc Džeinas Ostinas romāna / [ilustrācijas]: 
Zdenek Netopil ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Roma-
noviča ; redaktore Ita Ankoriņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2014. — 223 lpp. : il. ; 20 cm. — Teksts paralēli angļu un 
latviešu valodā. — Oriģ. nos.: Pride and prejudice. — ISBN 
978-9934-0-4903-3 (iesiets).

UDK	 821.111-31

Railija, Lūsinda. Meitene uz kraujas : romāns / Lūsinda 
Railija ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; re-
daktore Elga Rusmane. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 414, 
[2] lpp. ; 23 cm. — Oriģ. nos.: The girl on the cliff. — ISBN 
978-9934-0-4701-5 (iesiets).

UDK	 821.111(417)-31

Spērdžena, Morīna. Es māku lasīt : 15 stāstiņi par dzīvnie-
kiem : [pirmsskolas vecuma bērniem] / Morīnas Spērdže-

nas teksts ; Stīvena Holmsa ilustrācijas ; no angļu valodas 
tulkojusi Maruta Sila ; redaktore Diāna Romanoviča. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 125 lpp. : il. ; 24 cm. — Oriģ. 
nos.: Now I can read. 15 animal stories. — ISBN 978-9934-
0-4653-7 (iesiets).

UDK	 821.111-93-343

Valjamss, Deivids. Smirduļa kungs : [stāsts jaunākā skolas 
vecuma bērniem] / Deivids Valjamss ; Kventina Bleika ilus-
trācijas ; no angļu valodas tulkojusi Daina Grūbe ; redak-
tore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 259, 
[4] lpp. : il. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: Mr. Stink. — ISBN 978-
9934-0-4781-7 (iesiets).

UDK	 821.111-93-32

821.111(73) Amerikāņu literatūra

Hovijs, Hjū. Maiņa : romāns / Hjū Hovijs ; no angļu valodas 
tulkojusi Santa Andersone ; redaktore Maija Rūrāne ; māks-
linieks Kao Viets Ngujens. — Rīga : Prometejs, 2014. — 511, 
[1] lpp. ; 22 cm. — «Elevatora sāgas grāmatas: 1. Vilna, 2. 
Maiņa, 3. Putekļi»—[512.] lpp. — Oriģ. nos.: Shift. — ISBN 
978-9934-8422-6-9 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-311.9

Mārtins, Džordžs R. R. Deja ar pūķiem : sāgas «Dziesma 
par ledu un uguni» 5. grāmata / Džordžs R. R. Mārtins ; no 
angļu valodas tulkojis Allens Pempers ; redaktore Margari-
ta Niedre. — Rīga : The White Book, [2014].

1. daļa. — 517 lpp. : il. ; 24 cm. — (Dziesma par ledu 
un uguni / Džordžs R. R. Mārtins ; 5. grāmata, 1. daļa). — 
Oriģ. nos.: A dance with dragons. — ISBN 978-9934-516-
26-9 (iesiets).
UDK	 821.111(73)-312.9

Rasela, Reičela Renē. Nikijas dienasgrāmata : ne pārāk 
gudras padomdevējas stāsti : [jaunākā un vidējā skolas ve-
cuma bērniem] / Reičela Renē Rasela ; no angļu valodas 
tulkojusi Daina Ozoliņa ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2014. — 321, [3] lpp. : il. ; 21 cm. — (Niki-
jas dienasgrāmata / Reičela Renē Rasela ; 5). — Oriģ. nos.: 
Dork diaries. — ISBN 978-9934-0-4785-5 : (iesiets).

UDK	 821.111(73)-93-32

Rasela, Reičela Renē. Nikijas dienasgrāmata : sāc rakstīt 
dienasgrāmatu Nikijas stilā : [stāsts jaunākā skolas vecuma 
bērniem] / Reičela Renē Rasela ; no angļu valodas tulkojusi 
Daina Ozoliņa ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2014. — 184, [97] lpp. il. ; 21 cm. — (Nikijas dienas-
grāmata / Reičela Renē Rasela ; 4 1/2). — Oriģ. nos.: Dork 
diaries. — ISBN 978-9934-0-4901-9 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-93-32

821.112.2 Vācu literatūra

Taļerko, Valentīna. Pasaules ainas pamatmodeļi T. Štorma 
prozā (1847-1865) : promocijas darba kopsavilkums filolo-
ģijas doktora (Dr. philol.) zinātniskā grāda iegūšanai lite-
ratūrzinātnes nozarē (cittautu literatūras vēstures apakš-
nozarē) = Basic models of the artistic world picture in T. 
Storm’s prose (1847-1865) : summary of the thesis for ob-
taining the doctoral degree in the branch of literary theory 
(sub-branch: history of foreign literature) = Grundmodelle 
des Weltbildes in prosaischen Werken von Th. Storm (1847-
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1865) : Zusammenfassung der Dissertation zur Erlangung 
des akademischen Grades eines Doktors der Philologie 
(Dr. philol.), (Fachrichtung: Geschichte der ausländischen 
Literatur) / Valentīna Taļerko ; darba zinātniskais vadītājs: 
Fjodors Fjodorovs ; oficiālie recenzenti: Benedikts Kalnačs, 
Māra Grudule, Anna Stankeviča ; Daugavpils Universitāte. 
Komparatīvistikas institūts. — Daugavpils : Daugavpils 
Universitāte, 2014. — 99 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 10.-
13., 40.-43., 72.-74. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts 
paralēli latviešu, angļu un vācu valodā. — ISBN 978-9984-
14-692-8 (brošēts).

UDK	 821.112.2-3.09(043)+821.112.2(092)(043)

821.113.5 Norvēģu literatūra

Nesbē, Jū. Doktora Proktora purkšķu pulveris : [stāsts 
jaunākā skolas vecuma bērniem]/ Jū Nesbē ; no norvēģu 
valodas tulkojusi Marta Roķe ; redaktore Gundega Sēja. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 229, [2] lpp. : il. ; 21 cm. — 
(Doktora Proktora purkšķu pulveris / Jū Nesbē ; 1). — Oriģ. 
nos.: Doktor Proktors prompepulver. — ISBN 978-9934-0-
4696-4 (iesiets).

UDK	 821.113.5-93-32

821.113.6 Zviedru literatūra

Widmark, Martin. Monstru akadēmija. Monstru aģente 
Nellija Rapa : [stāsts jaunākā skolas vecuma bērniem] / 
Martins Vīdmarks, Kristīna Alvnere ; no zviedru valodas 
tulkojusi Inga Grezmane ; redaktore Anda Brazauska. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 84, [2] lpp. : il. ; 22 cm. — Oriģ. 
nos.: Monster-akademin. Nelly Rapp — monsteragent. — 
ISBN 978-9934-0-4676-6 (iesiets).

UDK	 821.113.6-93-34

821.133.1 Franču literatūra

Grīns, Ežēns. Universālā kopiena : romāns / Ežēns Grīns ; 
no franču valodas tulkojusi Vineta Berga ; redaktore Ingmā-
ra Balode ; Zigmunda Lapsas dizains. — Rīga : Mansards, 
2014. — 189, [2] lpp. ; 19 cm. — Oriģ. nos.: La Communautè 
universelle. — ISBN 978-9934-12-080-0 (brošēts).

UDK	 821.133.1-31

Verns, Žils. Ceļojums uz Zemes centru : [piedzīvojumu 
stāsts vidējā skolas vecuma bērniem] / Žils Verns ; no fran-
ču valodas tulkojusi Skaidrīte Jaunarāja ; vizuāli noformēja 
Paula Rubene. — [Rīga] : Publicētava, 2014. — 1 tiešsaistes 
resurss (ePUB) ; 2,54 MB. — Oriģ. nos.: Voyage au centre de 
la Terre. — ISBN 978-9984-899-13-8 (ePUB).

UDK	 821.133.1-311.3

821.161.1 Krievu literatūra

Sorokins, Vladimirs. Putenis : romāns / Vladimirs Soro-
kins ; no krievu valodas tulkojusi Maija Kudapa ; atbildīgā 
redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Jūlija Di-
bovska ; Natālijas Kugajevskas mākslinieciskais noformē-
jums. — [Rīga] : J.L.V., 2014. — 206, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. 
nos.: Метель. — ISBN 978-9934-11-628-5 (iesiets).

UDK	 821.161.1-31

Bulgakovs, Mihails. Meistars un Margarita : [romāns] / 
Mihails Bulgakovs ; no krievu valodas tulkojis Ojārs Vācie-
tis ; vizuāli noformēja Agnese Čemme. — [Rīga] : Publicēta-
va, ©2014. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) ; 1,11 MB. — Oriģ. 
nos.: Мастер и Маргарита. — ISBN 978-9984-899-48-0 
(ePUB).

UDK	 821.161.1-31

821.174 Latviešu literatūra

Apsveikumi, vēlējumi : [krājums] / sastādījusi Inta Kal-
niņa ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums. — 
Rīga : Avots, 2014. — 183 lpp. : il. ; 15 cm. — ISBN 978-9984-
859-99-6 (iesiets).

UDK	 821.174-1(082)

Auseklis, Uldis. Bante un tante : jauni dzejoļi bērniem / Ul-
dis Auseklis ; māksliniece Signe Ērmane-Ļitvina ; atbildīgā 
redaktore Renāte Neimane. — Rīga : Lauku Avīze, 2014. — 
72 lpp. : il. ; 23 cm. — ISBN 978-9934-15-044-9 (iesiets).

UDK	 821.174-93-1

Bitēna, Daiga. Buramvārdi labajām raganiņām / Daiga Bi-
tēna ; māksliniece Gundega Kalendra. — Rīga : The White 
Book, [2014]. — 127 lpp. ; 14 cm. — ISBN 978-9934-516-19-1 
(iesiets).

UDK	 821.174-84+159.923.2(089.3)

Bitēna, Daiga. Buramvārdi mākoņu gaiņāšanai / Daiga Bi-
tēna ; māksliniece Gundega Kalendra. — Rīga : The White 
Book, [2014]. — 127 lpp. ; 14 cm. — ISBN 978-9934-516-20-7 
(iesiets).

UDK	 821.174-84+159.923.2(089.3)

Briedis, Leons. Eņģeļu lidlauks : dzejas krājums / Leons 
Briedis ; atbildīgā redaktore Inguna Cepīte ; redaktore Inta 
Čaklā ; priekšvārda autors Viesturs Vecgrāvis ; mākslinieks 
Normunds Pucis. — Rīga : Pētergailis, [2014]. — 69, [2] lpp. : 
faks., il. ; 23 cm. — ISBN 978-9984-33-394-6 (iesiets).

UDK	 821.174-1

Igo. Mans Ziemassvētku stāsts : [dzeja] / teksts un zīmēju-
mi: Igo ; mākslinieciskais noformējums: Gita Straustiņa. — 
[Rīga] : J.L.V., [2014]. — [23] lpp. : il. ; 18 cm. — ISBN 978-
9934-11-709-1 (iesiets).

UDK	 821.174-1

Manfelde, Andra. Adata : autobiogrāfisks romāns / Andra 
Manfelde ; Andras Manfeldes noformējums. — Atkārtots 
un papildināts izdevums. — [Tukums] : Literatūras kom-
bains, ©2014. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) : portrets ; 
1,52 MB. — Pēcvārda vietā filoloģijas studentes Lauras Gru-
dules intevija ar Andru Manfeldi 2014. gada 14. maijā. — Iz-
devējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-
8264-6-7 (ePUB).

UDK	 821.174-94

Meža ABC : visiem, kas mīl dabu! / sagatavoja un ievadu 
sarakstīja Sigita Vaivade ; Valsts meža dienesta Konsultāci-
ju pakalpojumu centrs. — [Latvija] : Valsts meža dienesta 
Konsultāciju pakalpojumu centrs, [2014]. — 56 lpp. : faks., 
il., portr. ; 22×31 cm + piel. saloc. ([1] lp.) spēle. — Teksts 
latviešu valodā, ievads arī angļu un krievu valodā. — ISBN 
9984-9617-3-7 (iesiets).

UDK	 821.174-93(082)+741.047(474.3)(084.1)
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Pakraste, Lida. Spārīte : romāns / Lida Pakraste ; redakto-
re Ieva Kalniņa ; mākslinieciskais: noformējums Dina Ābe-
le. — Rīga : Pētergailis, [2014]. — 216 lpp. ; 21 cm. — (Vakara 
romāns). — ISBN 978-9984-33-395-3 (brošēts).

UDK	 821.174-31

Plūdons, Vilis. Pasaciņu šūpulītis : [dzejoļi pirmsskolas 
vecuma bērniem] / Vilis Plūdons ; ilustrējis R. Kasparsons ; 
oriģināldizainu atjaunojusi Inguna Kļava Švanka ; redakto-
re Inese Pelūde. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 22, [1] lpp. : 
il. ; 30 cm. — Grāmata sagatavota pēc Em. Benjamiņas 1933. 
gada izdevuma, saglabājot tālaika valodu. — ISBN 978-
9934-0-4528-8 (iesiets).

UDK	 821.174-93-1

Rainis, Jānis. Sirdsmīļo brālīt! : Raiņa un māsas Līzes 
sarakste / sastādītāja Gaida Jablovska ; ievadu sarakstīja 
Roalds Dobrovenskis ; mākslinieks Andris Lamsters. — 
Rīga : Madris, 2015. — 287, [1] lpp. ; 25 cm. — Personu rā-
dītājs: [285.-288.] lpp. — ISBN 978-9984-31-279-8 (iesiets).

UDK	 821.174-6+821.174(092)

Rudzīte, Katrīna. Saulesizplūdums : dzeja 2010-2014 / 
Katrīna Rudzīte ; redaktors Jānis Rokpelnis ; foto Gu-
nārs Dukšte ; noformējums Andra Manfelde. — [Tukums] : 
Literatūras kombains, ©2014. — 1 tiešsaistes resurss 
(ePUB) : ilustrācija ; 2,41 MB. — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-8264-5-0 (ePUB).

UDK	 821.174-1

Samauska, Ieva. Oliņš Boliņš sēž uz soliņa : dzejoļi bēr-
niem / Ieva Samauska ; māksliniece Veronika Frolova ; 
redaktore Guna Pitkevica ; Ingunas Kļavas Švankas di-
zains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 47 lpp. : il. ; 25 cm. — 
ISBN 978-9934-0-5031-2 (iesiets).

UDK	 821.174-93-1

Zālīte, Māra. Pieci pirksti : [romāns] / Māra Zālīte ; redak-
tore Gundega Blumberga ; Māra Garjāņa vāka dizains. — 5. 
laidiens. — Rīga : Mansards, 2014.

1. grāmata. — 292, [5] lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-
12-024-4 (iesiets).
UDK	 821.174-31

Zvirgzdiņš, Juris. Miega pasaka : [pirmsskolas vecuma 
bērniem] / Juris Zvirgzdiņš ; dizains un ilustrācijas: Ani-
ta Paegle ; redaktore Bārbala Simsone. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2014. — 40, [7] lpp. : il. ; 30 cm. — ISBN 978-9934-0-
4072-6 (iesiets).

UDK	 821.174-93-32

Zvirgzdiņš, Juris. Ziemas pasaka : [pirmsskolas vecuma 
bērniem] / Juris Zvirgzdiņš ; dizains un ilustrācijas: Ani-
ta Paegle ; redaktore Bārbala Simsone. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2014. — 45, [2] lpp. : il. ; 30 cm. — ISBN 978-9934-0-
4073-3 (iesiets).

UDK	 821.174-93-32

821.511.111 Somu literatūra

Pulkinena, Rīka. Patiesība : romāns / Rīka Pulkinena ; no 
somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; redaktore Aija 
Lāce ; vāka dizains: Aino-Maija Metsola. — Rīga : Man-
sards, 2014. — 378, [1] lpp. ; 19 cm. — ISBN 978-9934-12-
077-0 (brošēts).

UDK	 821.511.111-31

Simuka, Salla. Balta kā sniegs : triloģija / Salla Simuka ; no 
somu valodas tulkojusi Gunta Pāvola ; redaktore Elīna Va-
naga. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 207, [1] lpp. ; 21 cm. — 
(Sniegbaltītes triloģija / Salla Simuka ; [2.] grām.). — «The 
Snow White trilogy»—Uz grāmatas apvāka. — Oriģ. nos.: 
Valkea kuin lumi. — ISBN 978-9934-0-4813-5 (iesiets).

UDK	 821.511.111-312.4

821.521 Japāņu literatūra

Murakami, Haruki. Bezkrāsu Cukuru Tadzaki un viņa 
svētceļnieka gadi : romāns / Haruki Murakami ; no japā-
ņu valodas tulkojusi Ingūna Beķere ; redaktore Anita Po-
ļakovska ; Arņa Kilbloka vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2014. — 287, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: Shikisai o 
motanai Tazaki Tsukuru to, kare no junrei no toshi. — ISBN 
978-9934-0-4670-4 (iesiets).

UDK	 821.521-31

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

908 Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Dagda district : tourism brochure / collected by Dagda dis-
trict Tourism Information Centre ; photo: Aivars Arnicāns, 
Pēteris Murāns, Armands Pudniks. — Dagda : Dagda dis-
trict Tourism Information Centre, 2014. — 18, [1] lpp. : il., 
kartes ; 21 cm.

UDK	 908(474.38)(036)+913(474.38)(036)

Latvijas novadu dārgumi / sastādītāja un priekšvārda au-
tore Ilze Būmane ; redkolēģija: Irina Zeibārte, Anna Žīgu-
re ; priekšvārdu sarakstīja: Irina Zeibārte, Anna Žīgure ; 
māksliniece Nataļja Kugajevska ; atbildīgā redaktore Renā-
te Neimane ; foto: Gunārs Janaitis, Pēteris Korsaks. — Rīga : 
Lauku Avīze, 2014. — 166, [1] lpp. : faks., il., portr. ; 29 cm. — 
Alfabētiskais rādītājs: 158.-160. lpp. — Autoru kolektīvs uz-
rādīts 161.-[167.] lpp. — ISBN 978-9934-15-048-7 (iesiets).

UDK	 908(474.3)+930.85(474.3)+94(474.3)

Repše, Gundega. Rīgas salas / Gundega Repše ; fotogrāfi-
jas, teksts: Kaspars Goba ; tekstu redaktore Sigita Kušne-
re. — [Cēsis] : Elm Media, 2014. — 183 lpp. : il., plāni, portr. ; 
23 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Biblio-
grāfija: 182. lpp. — ISBN 978-9934-14-369-4 (iesiets).

UDK	 908(474.362.2)(084.12)

Zaļuma, Kristīne. Liepupes muiža / Kristīne Zaļuma ; zi-
nātniskais redaktors Mārtiņš Mintaurs ; literārā redaktore 
Ilze Antēna ; kopsavilkuma tulkojums angļu valodā: Stella 
Pelše ; kopsavilkuma tulkojums vācu valodā: Valda Kvasko-
va ; māksliniece Dita Pence ; izmantotas Pētera Āboltiņa, 
Emanuela fon Egerta, Zanes Jansones, Roberta Legzdiņa, 
Zigurda Treija, Kristīnes Zaļumas, Herberta Zemvalda fo-
togrāfijas. — Rīga : Lauku Avīze, 2014. — 159 lpp. : faks., 
ģeneal. tab., il., portr. ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 152.-153. lpp. 
un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 141.-145. lpp. — 
Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu un vācu valo-
dā. — ISBN 978-9934-15-053-1 (iesiets).

UDK	 908(474.363)+728.83(474.363)
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91 Ģeogrāfija. Zemes un atsevišķu valstu pētīšana. 
Ceļojumi. Reģionālā ģeogrāfija

Top Tourismusrouten in Lettland / Fotos: G. Dukšte. — 
[Riga] : Fremdenverkehrsamt Lettland, 2014. — 33 lpp. : il., 
karte ; 21 cm. — (Latvia, nimm dir die Zeit). — Aprakstīts 
pēc vāka. — (Brošēts).

UDK	 913(474.3)(036)+(474.3)(036)

Топ-10 туристических обьектов Латвии / фото: Г. 
Дукште, А. Кенденковс. — [Рига] : Латвийское госу-
дарственное агентство по развитию туризма, 2014. — 
21 lpp. : il., kartes, tab. ; 21 cm. — (Latvia, отдохни без 
суеты). — Aprakstīts pēc vāka. — (Brošēts).

UDK	 (474.3)(036)+913(474.3)(036)

Топ лучших туристических маршрутов по Латвии / 
фото: Г. Дукште. — [Рига] : Латвийское государствен-
ное агентство по развитию туризма, 2014. — 33 lpp. : il., 
kartes ; 21 cm. — (Latvia, отдохни без суеты). — Apraks-
tīts pēc vāka. — (Brošēts).

UDK	 (474.3)(036)+913(474.3)(036)

929 Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi

Gavars, Valdis. Egils Gulbis : Riga—Bruxelles—Riga / sa-
rakstījis Valdis Gavars ; tulkojums franču valodā: Karine 
Heinrihsone ; priekšvārdu sarakstīja Egils Gulbis ; fotogrāfi: 

Inese Ciprusa, Mārtiņš Garais ; māksliniece Inese Ciprusa ; 
redaktore Dzintra Birnbauma. — [Rīga] : E. Gulbja labora-
torija, 2014. — 150 lpp. : faks., il., portr. ; 22 cm. — Teksts pa-
ralēli franču un latviešu valodā. — ISBN 978-9934-14-234-5 
(iesiets).

UDK	 929(474.3)+929.52(474.3)

Vēstures vadoņi : cilvēki, kuri izmainīja pasaules vēsturi / 
redaktors Sandris Metuzāls ; tulki: Ingmārs Bisenieks, Eva 
Eihmane, Māris Krūmiņš, Linda Straume ; datormākslinie-
ce Iveta Bajāre. — Rīga : Aģentūra Lilita, 2014. — 159 lpp. : 
il., portr. ; 30 cm. — (Lilit bibliotēka, ISSN 2256-0009). — 
Virstitulā: All about history. — (Brošēts). — EUR 6,98.

UDK	 929+94(100)(092)

94 Vispārīgā vēsture

Suvorovs, Viktors. Ledlauzis : kurš sāka Otro pasau-
les karu? / Viktors Suvorovs ; no krievu valodas tulkoju-
ši: Jānis Kalve, Dace Sparāne ; redaktores: Dace Sparāne, 
Gundega Blumberga ; Jāņa Esīša vāka dizains. — Papildi-
nāts un pārstrādāts izdevums. — Rīga : Dienas Grāmata, 
2014. — 495, [1] lpp. ; 22 cm. — «Jauns! Autora papildināts 
un pārstrādāts izdevums»—Uz vāka. — Bibliogrāfija: 489.-
[496.] lpp. — Oriģ. nos.: Ледокол. — ISBN 978-9984-887-
75-3 (iesiets).

UDK	 94(47+57)”1939/1945”


