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0  VISPĀRĪGĀ NODAĻA

004  Datorzinātne un datortehnoloģija. 
Skaitļošana. Datu apstrāde

Belovs, Aleksandrs. Applications of adversary 
method in quantum query algorithms : sum-
mary of doctoral thesis submitted for the de-
gree of doctor of computer science, subfield of 
mathematical foundations of computer scien-
ce / Aleksandrs Belovs ; supervisor Andris Am-
bainis ; reviewers: Juris Vīksna, Ronald de Wolf, 
Jérémie Roland ; University of Latvia. Faculty 
of Computing. — Rīga : University of Latvia, 
2013. — 42 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 10.-13., 
40.-42. lpp. — [0314000154]

004.38(043.2)+004.421(043.2)

Elsts,  Atis. A framework to facilitate wireless 
sensor network application development : 
summary of doctoral thesis in partial fulfill-
ment of the requirements of the doctor degree 
in computer science, subdiscipline of data pro-
cessing systems and computer networks / Atis 
Elsts ; supervision: Leo Seļāvo ; reviewers: 
Guntis Arnicāns, Egils Stalidzāns, Gian Pie-
tro Picco ; University of Latvia. Department 
of Computing. — Riga : University of Latvia, 
2013. — 50 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Biblio-
grāfija: 10.-14., 47.-50. lpp. — [0314000026]

004.77:621.398(043.2)+004.77:621.398(043)

Elsts, Atis. Ietvars bezvadu sensoru tīklu lieto-
jumprogrammu izstrādes atvieglošanai : pro-
mocijas darba kopsavilkums doktora grāda 
iegūšanai datorzinātnes nozarē, apakšnozare: 
datu apstrādes sistēmas un datortīkli / Atis 
Elsts ; darba zinātniskais vadītājs: Leo Seļāvo ; 
recenzenti: Guntis Arnicāns, Egils Stalidzāns, 
Gian Pietro Picco ; Latvijas Universitāte. Dato-
rikas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2013. — 48 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Biblio-
grāfija: 10.-14., 45.-48. lpp. — [0314000025]

004.77:621.398(043.2)

08  Jaukta satura krājumi. Kolektīvi darbi

087.5  Izdevumi jauniešiem

Apburošās princeses : uzlīmes un jautra dar-
bošanās : vairāk nekā 100 uzlīmes / no angļu 
valodas tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore Indra 
Putre. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 16 lpp., 
[4] lp. : il. ; 27 cm. — «Ņem mani visur līdzi!»—
Uz vāka. — Oriģ. nos.: Dazzling princess. — 
ISBN 978-9934-0-4166-2. — [0314000748] 087.5

Barbie Pērļu princese : uzdevumu grāmata : ar 
uzlīmēm / latviskojusi Eva Jansone. — Rīga : 
Egmont Latvija, 2014. — 24, lpp., [2] lp. uzlī-
mes : il. ; 30 cm. — (Barbie). — Aprakstīts pēc 
vāka. — Oriģ. nos.: Barbie the pearl princess. — 
ISBN 978-9984-43-947-1. — [0314000851] 087.5

Bitīte Maija : izkrāso manu pasauli! : ar košām 
uzlīmēm / tulkojusi Eva Jansone. — Rīga : Eg-
mont Latvija, [2014]. — 24 lpp., [2] lp. uzlīmes : 
il. ; 30 cm. — Aprakstīts pēc vāka un iespiedzi-
ņām. — Oriģ. nos.: Biene Maja. — ISBN 978-
9984-43-924-2. — [0314000658] 087.5

Brālītis un Karlsons : krāsojamā grāmata ar 
uzlīmēm. — Rīga : Egmont Latvija, [2014]. — 
[16] lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 30 cm. — 
(Союзмультфильм). — Aprakstīts pēc vāka. — 
Oriģ. nos.: Малыш и Карлсон. — ISBN 
978-9984-43-902-0. — [0314000667] 087.5

Cipari pipari : rakstām un skaitām līdz 100 : 
5+ / Melānijas Vilkas ilustrācijas un mākslinie-
ciskais noformējums. — Rīga : Lauku Avīzes iz-
devniecība, [2014]. — 47, [1] lpp. : il., 30 cm. — 
ISBN 978-9984-878-95-9. — [0314000837] 087.5

Jaukās princeses : uzlīmes un jautra darboša-
nās : vairāk nekā 100 uzlīmes / no angļu valodas 
tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore Indra Putre. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 16 lpp., [4] lp. uz-
līmes : il. ; 27 cm. — «Ņem mani visur līdzi!»—
Uz vāka. — Oriģ. nos.: Pretty princess. — ISBN 
978-9934-0-4167-9. — [0314000749] 087.5

Lidmašīnas : spārnotās krāsas : krāsojamā grā-
mata pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma 
bērniem / Disney. — Rīga : Egmont Latvija, 
[2014]. — 16 lpp. : il. ; 30 cm. — (Disney lid-
mašīnas). — Nosaukums no vāka. — Oriģ. nos.: 
Disney planes colouring book. — ISBN 978-
9984-43-915-0. — [0314000656] 087.5

Mašīnas : uzlīmju grāmata / no angļu valodas 
tulkojusi Egija Roze ; redaktore Ieva Āboli-
ņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 16 lpp., 
[4] lp. uzlīmes : il. ; 28 cm. — (Mācies ar prie-
ku). — Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām. — 
Oriģ. nos.: Transport. Sticker book. — ISBN 
978-9934-0-3403-9. — [0314000601] 087.5

Mājas mīluļi : skanīgā grāmata / no angļu valo-
das tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore Indra Put-
re. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — [8] lpp. : il. ; 
27 cm. — (Mazulītim). — Aprakstīts pēc vāka 
un iespiedziņām. — Oriģ. nos.: First animals. — 
ISBN 978-9934-0-4261-4. — [0314000750] 087.5

Mikija klubiņš : krāso kopā ar Minniju un 
Dei ziju / Disney. — Rīga : Egmont Latvija, 
2014. — [24] lpp. : il. ; 22 cm. — (Mikija klu-
biņš). — (Disney junior). — Aprakstīts pēc 
vāka. — Oriģ. nos.: Mickey Mouse Clubhouse. 
Colouring book for toddlers. — ISBN 978-9984-
43-944-0. — [0314000859] 087.5

Mikija klubiņš : krāsojamā grāmata pašiem 
mazākajiem / Disney. — Rīga : Egmont Lat-
vija, [2014]. — [16] lpp. : il. ; 30 cm. — (Mikija 
klubiņš). — (Disney junior). — Aprakstīts pēc 
vāka. — Oriģ. nos.: Disney Mickey Mouse Clu-
bhouse. Colouring book. — ISBN 978-9984-43-
916-7. — [0314000655] 087.5

Monster High : krāso ar stilu! : krāsojamā grā-
mata pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma 
bērniem. — Rīga : Egmont Latvija, 2014. — 
[16] lpp. : il. ; 30 cm. — (Monster High). — 
Nosaukums no vāka. — ISBN 978-9984-43-
914-3. — [0314000654] 087.5

Monster High : viss par Spektru Vondergeistu : 
ģimene, draugi, tests : ar uzlīmēm / tulkojusi 
Eva Jansone ; redaktore Līvija Baumane. — 
Rīga : Egmont Latvija, 2014. — [16] lpp., [2] lp. 
uzlīmes : il. ; 30 cm. — (Monster High). — 
Aprakstīts pēc vāka. — Oriģ. nos.: Monster 
High. All about Spectra. — ISBN 978-9984-43-
934-1. — [0314000659] 087.5

My  little pony : krāsojamā grāmata pašiem 
mazākajiem : 3+. — Rīga : Egmont Latvi-
ja, 2014. — [24] lpp. : il. ; 22 cm. — (My little 
pony). — Aprakstīts pēc vāka. — Oriģ. nos.: 
My little pony. Colouring book for toddlers. — 
ISBN 978-9984-43-945-7. — [0314000860] 087.5

Pagaidi tikai! : krāsojamā grāmata ar uzlī-
mēm. — Rīga : Egmont Latvija, [2014]. — 
[16] lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 30 cm. — (Союз-
мультфильм). — Aprakstīts pēc vāka. — Oriģ. 
nos.: Ну, погоди!. — ISBN 978-9984-43-
900-6. — [0314000661] 087.5

Pekausis un krokodils Gena : krāso un domā. — 
Rīga : Egmont Latvija, [2014]. — [16] lpp. : 
il. ; 30 cm. — (Союзмультфильм). — Aprak-
stīts pēc vāka. — ISBN 978-9984-43-905-1. — 
[0314000665] 087.5

Pekausis un krokodils Gena : krāsojamā grā-
mata ar uzlīmēm. — Rīga : Egmont Latvija, 
[2014]. — [16] lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 30 cm. — 
(Союзмультфильм). — Aprakstīts pēc vāka. — 
ISBN 978-9984-43-904-4. — [0314000666] 087.5

Pirmie vārdi : skanīgā grāmata / no angļu valo-
das tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore Indra Put-
re. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — [8] lpp. : il. ; 
27 cm. — (Mazulītim). — Aprakstīts pēc vāka 
un iespiedziņām. — Oriģ. nos.: First words. — 
ISBN 978-9934-0-4260-7. — [0314000751] 087.5

Skaitļi. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 
[24] lpp. : il. ; 14 cm. — (Tipu — tapu!). — 
No saukums no vāka. — Oriģ. nos.: Baby’s 
first num bers. — ISBN 978-9934-0-4095-5. — 
[0314000883] 087.5

Strawberry Shortcake : krāsojamā grāmata 
pašiem mazākajiem. — Rīga : Egmont Latvija, 
2014. — [24] lpp. : il. ; 22 cm. — Aprakstīts pēc 
vāka. — Oriģ. nos.: Strawberry Shortcake. Co-
louring book for toddlers. — ISBN 978-9984-43-
946-4. — [0314000858] 087.5

Trīs no Rūgumciema : krāso un domā. — Rīga : 
Egmont Latvija, [2014]. — [16] lpp. : il. ; 30 cm. — 
(Союзмультфильм). — Aprakstīts pēc vāka. — 
Oriģ. nos.: Трое из Простоквашино. — ISBN 
978-9984-43-907-5. — [0314000663] 087.5
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Trīs no Rūgumciema : krāsojamā grāma-
ta ar uzlīmēm. — Rīga : Egmont Latvija, 
[2014]. — [16] lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 30 cm. — 
(Союзмультфильм). — Aprakstīts pēc vāka. — 
Oriģ. nos.: Трое из Простоквашино. — ISBN 
978-9984-43-906-8. — [0314000664] 087.5

1  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

159.9  Psiholoģija

Nikiforovs, Oļegs. Pirmsskolas vecuma bērnu 
intelektuālo spēju diagnostika : praktikums / 
Oļegs Nikiforovs ; no krievu valodas tulkoju-
si Ligita Lapčinska ; galvenais redaktors Vil-
nis Purēns ; redaktore Rita Cimdiņa. — Rīga : 
RaKa, 2014. — 56 lpp. : il., tab. ; 30 cm. — Bib-
liogrāfija: 55.-56. lpp. — ISBN 978-9984-46-
301-8. — [0314000675]

159.928.22-053.4+159.922.72.072

2  RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kļaviņš,  Paulis. Absolūtais liecinieks un viņa 
draugi / Paulis Kļaviņš ; Jura Putriņa makets un 
vāka dizains. — Mārupe : Drukātava, 2013. — 
102 lpp. : il., ģīm., faks. ; 21 cm. — ISBN 978-
9984-853-99-4. — [0314000576] 27-247-277

Бухвалов, В. А. Очерки духовного преобра-
жения бытия / В. А. Бухвалов ; обложка: З. А. 
Бухвалова. — Рига : [В.А. Бухвалов], 2014. — 
92 lpp. ; 21 cm. — Autors minēts uz vāka. — 
Bibliogrāfija: 91.-92. lpp. — [0314000776]

2-584+316.75

Бухвалов, В. А. Тайны русской души / В. А. 
Бухвалов ; Проектная программа «Латвийс-
кая русская школа XXI века» ; обложка: 
Зи наида Бухвалова. — Рига : [В.А. Бухва-
лов], 2013. — 60 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
60. lpp. — [0314000779]

2-584(470+571)+316.347(470+571)

3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

316  Socioloģija

Čua, Emija. Tīģermātes cīņas himna : kā es mā-
cīju saviem bērniem uzvarēt / Emija Čua ; no 
angļu valodas tulkojusi Zelma Buile ; redaktore 
Ilze Vācere ; Aigara Truhina vāka dizains. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 238, [1] lpp. : 
il. ; 22 cm. — Oriģ. nos.: Battle hymn of the 
tiger mother. — ISBN 978-9934-0-3916-4. — 
[0314000745]

316.362.1-055.2-055.62(73)+821.111(73)-94

Lāslo,  Ervins. Ceļvedis pasaules pārmaiņās / 
Ervins Lāslo ; no angļu valodas tulkojis Nor-
munds Pukjans ; atbildīgā redaktore Ieva 
Heimane ; Laimas Šķetres vāka māksliniecis-
kais iekārtojums. — Rīga : Jumava, 2014. — 
214, [1] lpp. : il. ; 20 cm. — Bibliogrāfija: 207.-
213. lpp. — Oriģ. nos.: Quantum shift in the 
global brain. — ISBN 978-9934-11-294-2. — 
[0314000762] 316.42

32  Politika

Opportunities for the organized civil society 
to influence EU decision-making via national 
positions / prepared by: Centre for Public Poli-
cy Providus (Latvia), EUROPEUM Institute for 
European Policy (Czech Republic), Institute of 
Public Affairs (Poland). — Riga : [Sabiedrības 
integrācijas fonds], 2014. — 109 lpp. : il., tab. ; 
30 cm. — «…prepared within the framework 
of the Project «Shaping European integration 
by being active home: Opportunities for the 
organized covil society to influence EU decisi-
on-making via national positions»». — Biblio-
grāfija zemsvītras piezīmēs. — (Spirālies.). — 
[0314000789] 32(4-11)+316.3(4-11)

323  Iekšlietas. Iekšpolitika

Vilks, Andris. Latvian dissident / Andris Vilks ; 
translators: Aivis Svirskis, Olivers Vilks ; literary 
editor: Seán O’Donnell ; editor Tania Doney ; 
cover design by McMiks ; cover photo: Reinis 
Hofmanis ; photography: G. Diezins, A. Eglite, 
G. Gierts, D. Grodzs, R. Hofmanis, G. Ivuskans, 
A. Jansons, R. Kalmuka, I. Kalnins, T. Kalnins, B. 
Kolesnikovs, I. Kundzina, N. Mezins, R. Plauks, 
J. Salins, A. Starks, R. Traidas. — Riga : N.I.M.S., 
2014. — 135 lpp. : il., portr. ; 21 cm. — «The 
English text is based on the original Latvian 
text published by Ltd. «N.I.M.S.» in November 
2012»—Iespiedziņās. — ISBN 978-9984-679-
23-5; 9984679233 (kļūda). — [0314000550]

323.22(474.3)(092)

33  Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

332  Reģionālā, teritoriālā, zemes,  
dzīvokļu ekonomika

Haite,  Inese. Policentriska attīstība Latvijā un 
tās novērtēšana : promocijas darbs ekonomikas 
doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai / 
Inese Haite ; darba zinātniskie vadītāji: Lienī-
te Litavniece, Olga Lavriņenko ; Daugavpils 
Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Ekono-
mikas katedra. — Daugavpils, 2013. — 233 lp. : 
il., diagr., kartes, tab. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 
174.-186. lp. — Teksts latviešu valodā, anotā-
cija arī angļu un krievu valodā. — (Ies.). — 
[0314003838] 332.146.2(474.3)(043)

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

Spiridonovs,  Jurijs. Latvijas ūdenssaimniecī-
bas attīstība Eiropas Savienības līdzfinansēju-
ma kontekstā : promocijas darbs ekonomikas 
doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai / 
Jurijs Spiridonovs ; darba zinātniskais vadī-
tājs Grigorijs Oļevskis ; Latvijas Universitāte. 
Ekonomikas un vadības fakultāte. — Rīga, 
2014. — 198 lp. : il., diagr., tab. ; 30 cm. — Biblio-
grāfija: 148.-160. lp. un zemsvītras piezīmēs. — 
(Ies.). — [0314003832]

338.45:628(474.3)(043.3)+628.1(474.3)(043.3)

338(474.3)  Latvijas ekonomika

Latvijas ekonomikas un uzņēmējdarbības iz-
aicinājumi / zinātniskie redaktori un ievada 
autori: Arnis Sauka, Baiba Rivža. — Ventspils : 
Ventspils Augstskolas «Uzņēmējdarbības, ino-
vāciju un reģionālās attīstības centrs», 2014. — 
227 lpp. : diagr., il., tab. ; 25 cm. — Bibliogrāfija 
rakstu beigās. — Kopsavikums angļu valodā. — 
ISBN 978-9984-648-34-7 (ies.). — [0314000795]

338(474.3)+658(474.3)

339  Tirdzniecība. Starptautiskās 
ekonomiskās attiecības. Pasaules ekonomika

Labdarības izsole Likteņdārza atbalstam : 2013. 
gada 28. aprīlī Lielajā ģildē : [katalogs] / sastādī-
tāja Anita Vanaga ; priekšvārdu sarakstīja Vilis 
Vītols ; mākslinieks Rauls Liepiņš ; uz 1. vāka 
Imanta Lancmaņa darbs «Rundāles augus ta 
pušķis» ; uz 4. vāka Antona Kivlenieka «Sudra-
ba muciņgredzens ar topāzu» ; fotogrāfi: Nor-
munds Brasliņš, Paulis Postažs. — Rīga : Kok-
neses fonds, 2013. — 39 lpp. : il., ģīm., faks. ; 
30 cm. — Kataloga digitālā versija: http://izsole.
liktendarzs.lv. — 200 eks. — [0314000441]

339.375(474.3)(083.82)+
+7.075(474.3)(083.82)

34  Tiesības. Jurisprudence

Torgāns, Kalvis. Saistību tiesības : mācību grā-
mata / Kalvis Torgāns. — Rīga : Tiesu namu 
aģentūra, 2014. — 590 lpp. ; 22 cm. — Biblio-
grāfija: 530.-561. lpp., zemsvītras piezīmēs un 
alfabētiskais rādītājs: 562.-590. lpp. — ISBN 978-
9934-508-13-4 (ies.). — [0314000898]

347.44(474.3)(075)

37  Izglītība

Pedagoģijas doktors Ilgvars Forands : biobiblio-
grāfija / sastādījis I. Forands. — [Rīga] : Latvijas 
Izglītības fonds, 2014. — 112, [1] lpp. : il., ģīm. ; 
22 cm. — ISBN 978-9934-8413-1-6 (ies.). — 
[0314000710] 37(474.3)(092)(01)+016:37

373  Vispārējā izglītība

Бухвалов, В. А. Правовые возможности со-
хранения русской культурной идентично-
сти в латвийской школе / В. А. Бухвалов ; 
Проектная программа «Латвийская русская 
школа XXI века ; обложка: З. А. Бухвало-
ва ; на обложке изображена картина В. М. 
Васнецова. — Рига : [Jumi], 2013. — 56 lpp. ; 
21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentū-
rā. — Bibliogrāfija: 56. lpp. — ISBN 978-9984-
30-238-6. — [0314000778] 373=161.1(474.3)

376  Speciālu grupu audzēkņu izglītība, 
apmācība, mācības

Baumane,  Anna. Vingrinājumi un diktāti pa-
reizas runas un rakstības veidošanai : palīgs 
logopēdam / Anna Baumane ; redaktore In-
dra Putre ; grāmatā izmantoti Ievas Maurītes, 
Liānas Šulces un Jutas Tīronas zīmējumi. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 182, [1] lpp. : 
il. ; 30 cm. — «Grāmata paredzēta logopēdiem, 
skolotājie, vecākiem — visiem, kuri nodarbo-
jas ar bērnu pareizas runas un rakstu valodas 
veidošanu un korekciju»—Vāka 4. lpp. — Bib-
liogrāfija: [183.] lpp. — ISBN 978-9934-0-3980-5 
(spirālies.). — [0314000586] 376.1-056.264
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378  Augstākā izglītība. Augstskolas. 
Akadēmiskās studijas

Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības 
fakultāte. Augstākā līmeņa studiju program-
mas : 2014./2015. akadēmiskais gads / Latvijas 
Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultā-
te ; atbildīgā par izdevumu Kristīne Zaksa ; lite-
rārā redaktore Ruta Puriņa ; vāka dizains: Lin-
da Liepiņa. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 
2014. — 86 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. — Teksts 
latviešu, angļu valodā. — ISBN 978-9984-45-
812-0. — [0314000553] 378.4(474.3)(073)

Latvijas  Universitāte.  Ekonomikas  un  vadī
bas  fakultāte. Pamatstudiju programmas : 
2014./2015. akadēmiskais gads / Latvijas Uni-
versitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte ; 
atbildīgā par izdevumu Kristīne Zaksa ; literā-
rā redaktore Ruta Puriņa ; vāka dizains: Linda 
Liepiņa. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 
2014. — 57 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — ISBN 978-
9984-45-811-3. — [0314000554] 378(474.3)(073)

5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

51  Matemātika

Kravčenko,  Dmitrijs. Kvantu spēles, kvantu 
stāvokļu īpašības un to pielietojumi : promo-
cijas darba kopsavilkums doktora grāda ie-
gūšanai datorzinātnes nozarē, apakšnozare: 
datorzinātnes matemātiskie pamati / Dmitrijs 
Kravčenko ; darba zinātniskais vadītājs: Andris 
Ambainis ; Latvijas Universitāte. Datorikas fa-
kultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2013. — 
37 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
12.-15., 33.-37. lpp. — [0314000023]

519.83:530.145.6(043)+
+004.832:530.145.6(043)

Kravčenko, Dmitrijs. Quantum games, quan-
tum states, their properties and applications : 
summary of doctoral thesis submitted for the 
degree of doctor of computer science, subfield 
of mathematical foundations of computer 
science / Dmitrijs Kravčenko ; supervisor: And-
ris Ambainis ; University of Latvia. Faculty of 
Computer Science. — Riga : University of Lat-
via, 2013. — 37 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 14.-15., 33.-37. lpp. — [0314000024]

519.83:530.145.6(043)+
+004.832:530.145.6(043)

Lude,  Inese. Matemātika 8. klasei : mācību 
grāmata / Inese Lude, Jolanta Lapiņa ; redak-
tores: Dace Mētra Čivžele, Inga Bērze ; grāmatā 
izmantotas D. M. Čivželes, J. Lapiņas un I. Lu-
des fotogrāfijas. — Rīga : Pētergailis, [2014]. — 
333 lpp. : il., tab., diagr. ; 25 cm. — Apstiprinā-
jusi Latvijas republikas Izglītības un zinātnes 
ministrija 2014. gadā. — ISBN 978-9984-33-
367-0 (ies.). — [0314000754] 51(075.2)

Lude,  Inese. Matemātika 8. klasei : skolotāja 
grāmata / Inese Lude, Jolanta Lapiņa ; redak-
tores: Dace Mētra Čivžele, Inga Bērze. — Rīga : 
Pētergailis, [2014]. — 164 lpp. : il., diagr., tab. ; 
25 cm. — «Metodiskais līdzeklis darbam ar I. 
Ludes, J. Lapiņas mācību grāmatu «Matemāti-
ka 8. klasei» (ISBN 9789984333670)»—Titlp. — 
ISBN 978-9984-33-368-7. — [0314000753]

51(072)

53  Fizika

Vilmansone, R. Fizikas uzdevumi praktiskajām 
nodarbībām / R. Vilmansone ; papildinājumus 
un labojumus veicis M. Ārmans ; Latvijas Jūras 
akadēmija. Vispārējās izglītības katedra. — Ot-
rais papildinātais un labotais izdevums. — 
Rīga : [Latvijas Jūras akadēmija], 2014. — 
120 lpp. : il., tab. ; 20 cm. — [0314000804]

53(076.5)

57  Bioloģijas zinātnes kopumā

Freivalds,  Jānis. Vīrusveidīgo daļiņu kā mūs-
dienīgu vakcīnu komponentu iegūšana raugu 
šūnās : promocijas darba kopsavilkums mo-
lekulārās bioloģijas katedra / Jānis Freivalds ; 
darba vadītāji: Andris Kazāks, Pauls Pumpēns ; 
recenzenti: Uldis Kalnenieks, Andris Zeltiņš, 
Juris Vanags ; Latvijas Universitāte. Bioloģijas 
fakultāte. Molekulārās bioloģijas katedra. — 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2013. — 28 lpp. : il., 
diagr., tab. ; 21 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — 
Bibliogrāfija: 6.-7., 26.-28. lpp. — [0314000824]

578(043.2)+579(043.2)+
+663.14(043.2)+616-097(043.2)

Freivalds,  Jānis. Yeast-derived virus-like par-
ticles as components of novel vaccine prototy-
pes : doctoral thesis promotion to the degree of 
doctor of biology / Jānis Freivalds ; supervisors: 
Andris Kazāks, Pauls Pumpēns ; opponents: 
Uldis Kalnenieks, Andris Zeltiņš, Juris Vanags ; 
University of Latvia. Faculty of Biology. Depart-
ment of Molecular Biology. — Riga, 2013. — 28, 
[49] lpp. : il., tab. ; 31 cm. — Promocijas darbs 
ir publikāciju apkopojums. — Bibliogrāfija: 
24.-28. lpp. un pievienoto publikāciju beigās. — 
[0314003839] 578(043)+579(043)+

+663.14(043)+616-097(043)

Freivalds, Jānis. Yeast-derived virus-like partic-
les as components of novel vaccine prototypes : 
summary of doctoral thesis : promotion to the 
degree of doctor of biology / Jānis Freivalds ; 
supervisors Andris Kazāks, Pauls Pumpēns ; 
opponents: Uldis Kalnenieks, Andris Zeltiņš, 
Juris Vanags ; University of Latvia. Faculty of 
Biology. Department of Molecular Biology. — 
Riga : University of Latvia, 2013. — 28 lpp. : il., 
tab. ; 21 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — Biblio-
grāfija: 26.-28. lpp. — [0314000823]

578(043.2)+579(043.2)+
+663.14(043.2)+616-097(043.2)

Nikolajeva,  Vizma. Pārtikas mikrobioloģija : 
[mācību līdzeklis] / Vizma Nikolajeva ; zināt-
niskais redaktors Indriķis Muižnieks ; maketu 
un vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa. — 
2. izd. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 
2014. — 142 lpp. : il., tab. ; 24 cm. — Bibliogrā-
fija: 141.-142. lpp. — ISBN 978-9984-45-808-3. — 
[0314000578] 579(075.8)+579.67(075.8)

Voronova, Angelika. Retrotranspozonu struk-
tūra parastās priedes (Pinus sylvestris L.) 
genomā un to ekspresija : promocijas darbs 
bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai 
molekulārās bioloģijas apakšnozarē / Angelika 
Voronova ; darba vadītāji Dainis Ruņģis, Nils 
Rostoks ; Latvijas Universitāte. Bioloģijas fakul-
tāte. Molekulārās bioloģijas katedra. — Rīga, 
2014. — 202 lp. : il., diagr., tab. ; 31 cm. — Bib-
liogrāfija: 144.-176. lp. — Teksts latviešu valodā, 
kopsavilkums arī angļu valodā. — (Ies.). — 
[0314003841] 577.21(043.3)

59  Zooloģija

Ustups, Didzis. Biological description of early 
life stages of flounder (Platichthys flesus L) in 
the Central Baltic Sea : summary of doctoral 
thesis submitted for the degree of doctor of bio-
logy, subfield of hydrobiology / Didzis Ustups ; 
supervisor Georgs Kornilovs ; reviewers: Tiit 
Raid, Artūrs Škute, Solvita Strāķe ; University 
of Latvia. Faculty of Biology. — Riga : Univer-
sity of Latvia, 2014. — 38 lpp. : il., diagr., tab. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 9.-10., 33.-37. lpp. — 
[0314000828] 597.556.35(261.24)(043.2)

Ustups, Didzis. Plekstes (Platichthys flesus L) 
agrīno attīstības stadiju bioloģiskais raksturo-
jums Baltijas jūras centrālajā daļā : promocijas 
darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai 
bioloģijas nozarē, apakšnozare: hidrobioloģi-
jas / Didzis Ustups ; darba zinātniskais vadītājs 
Georgs Korņilovs ; recenzenti: Tiit Raid, Artūrs 
Škute, Solvita Strāķe ; Latvijas Universitāte. 
Bioloģijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universi-
tāte, 2014. — 37 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 8.-9., 31.-35. lpp. — [0314000827]

597.556.35(261.24)(043.2)

Ustups, Didzis. Plekstes (Platichthys flesus L) 
agrīno attīstības stadiju bioloģiskais raksturo-
jums Baltijas jūras centrālajā daļā : promoci-
jas darbs izstrādāts doktora grāda iegūšanai 
bioloģijā, hidrobioloģijas apakšnozarē / Didzis 
Ustups ; darba zinātniskais vadītājs Georgs 
Korņilovs ; recenzenti: Tiit Raid, Artūrs Škute, 
Solvita Strāķe ; Latvijas Universitāte. Bioloģi-
jas fakultāte. Hidrobioloģijas katedra. — Rīga, 
2014. — 121 lp. : il., diagr., tab. ; 30 cm. — Biblio-
grāfija: 2.-4., 93.-107. lp. — Teksts latviešu valo-
dā, kopsavilkums arī angļu valodā. — (Ies.). — 
[0314003842] 597.556.35(261.24)(043.3)

6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. 
TEHNIKA

61  Medicīnas zinātnes

Akuls,  Pēteris. Neiroloģija un neiroķirurģi-
ja Rēzeknē / Pēteris Akuls ; fotogrāfiju autori: 
P. Akuls, N. Mazurenko, I. Elksnis, I. Vainute, 
A. Strods. — Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 
2013. — 98 lpp. : il., ģīm. ; 21 cm. — Biblio-
grāfija: 54. lpp. (6 nos.). — ISBN 978-9984-44-
120-7. — [0314000559] 616.8(474.384.2)

Hārvija,  Mišela. Divu dienu diēta : zaudē 
svaru un atgūsti enerģiju / Mišela Hārvija, To-
nijs Hauels ; no angļu valodas tulkojusi Mai-
ja Brīvere ; recepšu sadaļu no angļu valodas 
tulkojusi Renāte Punka ; mākslinieciskais no-
formējums: Sana Romanovska. — Rīga : Jāņa 
Rozes apgāds, 2014. — 333, [2] lpp. : il., tab. ; 
22 cm. — Informācija par autoriem: 7.-8. lpp. — 
Bibliogrāfija: 313.-322. lpp. un alfabētiskie rādī-
tāji: 325.-[335.] lpp. — Oriģ. nos.: 2-day diet. — 
ISBN 978-9984-23-458-8. — [0314000783]

613.24+641.561(083.12)

Neiromuskulārās sistēmas, līdzsvara testēša-
nas un trenēšanas un vibromasāžas tehnoloģija 
un ieviešanas metodika / Velta Ļubkina, Aivars 
Kaupužs, Svetlana Ušča, Lorita Rižakova, Aldis 
Ciukmacis ; atbildīgā par izdevumu Velta Ļub-
kina ; redaktore Sandra Laizāne ; vāka dizains: 
Inese Rimšāne ; Rēzeknes augstskola. Izglītības 
un dizaina fakultāte. Personības socializāci-
jas pētījumu institūts. — Rēzekne : Rēzeknes 
Augstskola, 2013. — 158 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija nodaļu beigās. — ISBN 978-9984-
44-123-8 (ies.). — [0314000557] 615.47
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Ruskule, Agnese. Biomarķieru metode kuņģa 
gļotādas atrofijas diagnostikā : promocijas dar-
ba kopsavilkums medicīnas zinātņu doktora 
grāda iegūšanai, apakšnozare — internā me-
dicīna, gastroenteroloģija / Agnese Ruskule ; 
darba zinātniskais vadītājs: Mārcis Leja ; recen-
zenti: Immanuels Taivans, Juris Pokrotnieks, 
Viktors Pasečņikovs ; Latvijas Universitāte. 
Medicīnas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universi-
tāte, 2014. — 34 lpp. : tab. ; 21 cm. — Bibliogrā-
fija: 11.-15., 31.-33. lpp. — ISBN 978-9934-517-
21-1. — [0314000139] 616.33-07(043)

Švalbe,  Baiba. L-karnitīna biosintēzes inhi-
bitora mildronāta neirotropo efektu pētījumi 
eksperimentālajos modeļos : promocijas darbs 
doktora grāda iegūšanai farmācijas nozarē, 
apakšnozare: farmaceitiskā farmakoloģija / 
Baiba Švalbe ; darba zinātniskās vadītājas: 
Maija Dambrova, Ruta Muceniece ; recenzen-
ti: Alfrēds Jānis Sīpols, Andrejs Šķesters, Ago 
Rinken ; Latvijas Universitāte. Medicīnas fakul-
tāte. — Rīga, 2014. — 134, [42] lp. : il., diagr., 
tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 114.-115., 117.-
133. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī 
angļu valodā. — (Ies.). — [0314003843]

615.27(043)

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

Berjozkina, Svetlana. Augstsprieguma elektro-
līniju optimizācijas paņēmieni : promocijas 
darba kopsavilkums / Svetlana Berjozkina ; 
zinātniskais vadītājs A. S. Sauhats, E. Vanzovi-
čs ; recenzenti: Inga Zicmane, Pēteris Šipkovs, 
Andrejs Svalovs ; Rīgas Tehniskā universitā-
te. Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. 
Enerģētikas institūts. — Rīga : Rīgas Tehniskā 
universitāte, 2014. — 36 lpp. : il., diagr., tab. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 7.-9., 34.-36. lpp. — ISBN 
978-9934-10-533-3 : 40 eks. — [0314000819]

621.315.17(043)

Berjozkina,  Svetlana. Augstsprieguma elek-
trolīniju optimizācijas paņēmieni : promocijas 
darbs / Svetlana Berjozkina ; zinātniskais vadī-
tājs A. S. Sauhats, E. Vanzovičs ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Enerģētikas un elektrotehnikas fa-
kultāte. Enerģētikas institūts. — Rīga, 2014. — 
170 lpp. : il., kartes, diagr., tab. ; 25 cm. — Biblio-
grāfija: 20.-23., 163.-170. lpp. — Teksts latviešu 
valodā, kopsavilkumi arī angļu un krievu valo-
dā. — [0314003836] 621.315.17(043)

Beryozkina,  Svetlana. Towards the optimi-
zation of overhead power lines : summary of 
doctoral thesis / Svetlana Beryozkina ; scientific 
supervisor A.S. Sauhats, E. Vanzovichs ; oppo-
nents: Inga Zicmane, Peteris Shipkovs, Andrejs 
Svalovs ; Riga Technical University. Faculty of 
Power and Electrical Engineering. Institute of 
Power Engineering. — Riga : Riga Technical 
University, 2014. — 39 lpp. : il., diagr., tab. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 7.-9., 36.-39. lpp. — ISBN 
978-9934-10-534-0 : 30 copies. — [0314000820]

621.315.17(043)

Petrichenko, Roman. Synthesis and analysis of 
power system smart automation : summary of 
doctoral thesis / Roman Petrichenko ; scientific 
supervisor V. Čuvičins, A. Sauhats ; opponents: 
Karlis Brinkis, Kristina Lebedeva, Arturas Kle-
mentavicius ; Riga Technical University. Faculty 
of Power and Electrical Engineering. Institute 
of Power Engineering. — Riga : Riga Techni-
cal University, 2014. — 40 lpp. : il., diagr., tab. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 7.-9., 39.-40. lpp. — ISBN 
978-9934-10-532-6 : 30 copies. — [0314000818]

621.311.016.35(043)

Petričenko,  Romāns. Energosistēmas viedas 
automātikas analīze un sintēze : promocijas 
dar ba kopsavilkums / Romāns Petričenko ; zi-
nātniskie vadītāji V. Čuvičins, A. Sauhats ; opo-
nenti: Kārlis Briņķis, Kristina Ļebedeva, Arturas 
Klementavicius ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. Ener-
ģētikas institūts. — Rīga : RTU izdevniecība, 
2014. — 41 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija: 8.-9., 40.-41. lpp. — ISBN 978-9934-10-
531-9 : 40 eks. — [0314000817]

621.311.016.35(043)

Pilscikovs, Deniss. Energy efficiency analysis 
for optimisation of variable speed pump ope-
ration : summary of promotion thesis / Deniss 
Pilscikovs ; scientific supervisor: E. Dzelzītis ; 
opponents: Boriss Gjunsburgs, Juris Ekmanis, 
Andris Šnīders ; Riga Technical University. Fa-
culty of Civil Engineering. Institute of Healt, 
Gas and Water Technology. — Riga : RTU Press, 
2014. — 27 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Biblio-
grāfija: 26.-27. lpp. — ISBN 978-9934-10-520-3 : 
30 copies. — [0314000266] 621.671(043)

Piļščikovs, Deniss. Energoefektivitātes analīze 
mainīga ātruma sūkņu darbības optimizācijai : 
promocijas darba kopsavilkums / Deniss Piļšči-
kovs ; zinātniskais vadītājs E. Dzelzītis ; recen-
zenti: Boriss Gjunsburgs, Juris Ekmanis, Andris 
Šnīders ; Rīgas Tehniskā universitāte. Būvnie-
cības fakultāte. Siltuma, gāzes un ūdens teh-
noloģijas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 
2014. — 28 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Biblio-
grāfija: 27.-28. lpp. — ISBN 978-9934-10-521-0 : 
30 eks. — [0314000265] 621.671(043)

629  Transportlīdzekļu inženierija

Savkovs, Konstantīns. Gāzturbīnu dzinēju kar-
stā trakta detaļu metālkeramisko nanopārklāju-
mu izstrāde : promocijas darba kopsavilkums / 
Konstantīns Savkovs ; zinātniskais vadītājs A. 
Urbahs ; recenzenti: Juris Cimanskis, Nikolajs 
Kuļešovs, Andrejs Šaņavskis ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Transporta un mašīnzinību fakul-
tāte. Aeronautikas institūts. — Rīga : Rīgas Teh-
niskā universitāte, 2014. — 51 lpp. : il., diagr., 
tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 12.-16. lpp. — ISBN 
978-9934-10-524-1 : 30 eks. — [0314000381]

629.735.45.03(043)+621.45.038.7(043)

63  Lauksaimniecība. Mežsaimniecība. 
Medības. Zivsaimniecība

631  Lauksaimniecība kopumā

Augsnes ilgtspējīga izmantošana un aizsardzī-
ba / Oļģerts Nikodemus, Aldis Kārkliņš, Māris 
Kļaviņš, Viesturs Melecis ; Oļģerta Nikodemus 
redakcijā ; literārā redaktore Ieva Zarāne ; vāka 
dizains: Agris Dzilna ; fotogrāfiju autori: Lai-
ne Jefimenoka, Aldis Kārkliņš, Oļģerts Niko-
demus, Alda Nikodemusa, Juris Soms, Guntis 
Tabors. — [2. iesp.]. — Rīga : LU Akadēmiskais 
apgāds, 2009 (Rēzekne : Latgales druka). — 
254 lpp. : diagr., il., sh., tab., kartes ; 31 cm. — 
Ziņas par autoriem: [2.] lpp. — Bibliogrāfija: 
[241].-242. lpp. un alfabētiskais rādītājs: [249.]-
254. lpp. — ISBN 978-9984-45-087-2 (ies.). — 
[0314000707] 631.4+502.521

GrantiņaIeviņa, Lelde. Impact of various fac-
tors on the diversity of soil microorganisms in 
agricultural and forest lands : doctoral thesis 
submitted for the degree of doctor of biology, 
subfield of microbiology / author: Lelde Granti-
ņa-Ieviņa ; supervisor: Vizma Nikolajeva ; Lat-
vijas Universitāte. — Rīga, 2013. — 143 lp. : il., 
diagr., tab. ; 31 cm. — Izdošanas gads uz vāka: 
2014. — Bibliogrāfija: 133.-143. lp. un pievieno-
to publikāciju beigās. — Teksts angļu valodā, 
kopsavilkums arī latviešu valodā. — (Ies.). — 
[0314003840] 631.461(043.3)

633/635  Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Svilāns,  Andrejs. Dekoratīvie krūmi : krāšņi 
ziedoši un izteiksmīgi lapoti, zemi sedzoši un 
dīķmalas rotājoši, dzīvžogiem un alpinārijiem 
piemēroti, bagātīga izvēle katram dārzam! : 
Lauku Avīzes tematiskā avīze / Andrejs Svi-
lāns ; redaktore Inta Brikere ; 1. vāka dizains: 
Aija Andžāne. — Rīga : Lauku Avīze, 2014. — 
64 lpp. : il., ģīm. ; 28 cm. — (Lauku Avīzes te-
matiskā avīze, ISSN 1407-4338 ; 2014/4 (230)). — 
Ls 0,95/EUR 1,35. — [0314000841] 635.927

638  Kukaiņu un citu posmkāju turēšana, 
audzēšana un aprūpe

Biškopja gadagrāmata / Latvijas Biškopības 
biedrība ; redkolēģija: J. Šteiselis, R. Bartuševi-
ca, R. Kalniņa ; informāciju sagatavoja Valters 
Brusbārdis ; priekšvārdu sarakstīja Armands 
Krauze ; māksliniece Rita Kalniņa. — [Jelgava] : 
Latvijas Biškopības biedrība, 2014. — 104 lpp. : 
diagr., il., ģīm., tab. ; 21 cm. — Izdevējziņas pre-
cizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-8443-
1-7. — [0314000815] 638.1(058)

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

Kārkliņa,  Daina. Jaunā pārtika un ģenētiski 
modificētie organismi : starpaugstskolu aka-
dēmiskā maģistra studiju programma «Uztur-
zinātne» : mācību materiāls / Daina Kārkliņa, 
Indriķis Muižnieks, Nils Rostoks ; zinātniskā 
redaktore: Inga Ciproviča ; literārās redakto-
res: Ruta Puriņa, Anna Šmite ; maketu un vāka 
dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa. — Rīga : LU 
Akadēmiskais apgāds, 2014. — 170 lpp. : diagr., 
il., tab. ; 24 cm. — ISBN 978-9984-45-797-0. — 
[0314000580] 641.1(075.8)+604.6(075.8)
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657  Grāmatvedība

Jaunzeme,  Justīne Starptautiskie finanšu pār-
skatu standarti : kursa «Starptautiskie finan-
šu pārskatu sagatavošanas standarti» mācību 
materiāli / Justīne Jaunzeme. — [Ventspils] : 
Ventspils Augstskola, 2013 (Zelta Rudens). — 
150 lpp. : tab. ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 149.-
150. lpp. (19 nos.). — ISBN 978-9984-648-
32-3. — [0314000794] 657(3.74)+006.44:657

Leibus,  Inguna. Pašnodarbināto grāmatvedī-
ba un nodokļi / Inguna Leibus ; redaktore un 
priekšvārda autore Vita Zariņa ; literārā redak-
tore Sandra Priedīte ; fotogrāfs Atis Ieviņš. — At-
kārtots un atjaunots 4. izdevums. — Rīga : Lie-
tišķās informācijas dienests, 2014. — 143 lpp. : 
tab. ; 22 cm. — (Bilances bibliotēka). — ISBN 
978-9984-896-03-8. — [0314000761]

657(474.3)+336.226.11(474.3)

66  Ķīmijas tehnoloģija. Ķīmijas un 
radniecīgās saskarnozares

662  Sprāgstvielas. Kurināmais

Čubars, Edgars. Niedru produktivitāti un bio-
masas īpašības ietekmējošo faktoru izpēte un to 
izmantošanas enerģijas ieguvei pamatojums : 
promocijas darba kopsavilkums / Edgars Ču-
bars ; zinātniskais vadītājs G. Noviks ; recen-
zenti: Aivars Žandeckis, Ritvars Sudārs, Andres 
Siirde ; Rēzeknes augstskola. Inženieru fakultā-
te. — Rēzekne : Rēzeknes augstskola, 2014. — 
51 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
7.-8., 49.-51. lpp. — ISBN 978-9934-507-54-0. — 
[0314000438] 662.636(474.3)(043)+

+620.925:582.542.11(043)+
+582.542.11(474.3)(043)

Čubars, Edgars. The productivity and biomass 
suitability of the reed plant for energy extrac-
tion : summary of the doctoral thesis / Edgars 
Čubars ; scientific supervisor G. Noviks ; official 
opponents: Aivars Žandeckis, Ritvars Sudārs, 
Andres Siirde ; Rezekne Higher Education In-
stitution. Faculty of Engineering. — Rēzekne : 
Rēzeknes Augstskola, 2014. — 50 lpp. : diagr., 
tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 7.-9., 48.-50. lpp. — 
ISBN 978-9934-507-55-7. — [0314000437]

662.636(474.3)(043)+
+620.925:582.542.11(043)+

+582.542.11(474.3)(043)

67  Dažādas nozares, amatniecība un amati

Reinholds,  Ingars. Jauni viedie materiāli no 
multifāzu polimēru kompozīcijām, to fizi-
kāli-mehānisko, deformatīvo un struktūras 
īpašību izmaiņas jonizējošā starojuma un 
magnētiskā lauka ietekmē : promocijas darba 
kopsavilkums doktora grāda iegūšanai ķīmijas 
nozarē, apakšnozare: fizikālā ķīmija / Ingars 
Reinholds ; darba zinātniskais vadītājs Valdis 
Kaļķis ; recenzenti: Andris Actiņš, Jurijs Ozo-
liņš, Arnis Treimanis ; Latvijas Universitāte. Ķī-
mijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2013. — 34 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Biblio-
grāfija: 8.-11., 34. lpp. — [0314000626]

678.742(043.2)+678.074(043.2)+
+544.54(043.2)+544.56(043.2)

Šahta,  Ingrīda. Apģērbā integrētas elektronis-
kas termoregulācijas sistēmas izstrāde : promo-
cijas darbs / Ingrīda Šahta ; zinātniskie vadītāji 
Ilze Baltiņa, Juris Blūms ; Rīgas Tehniskā uni-
versitāte. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas 
fakultāte. Tekstilmateriālu tehnoloģiju un di-
zaina institūts. — Rīga, 2014. — 198 lpp. : il., 
diagr., tab. ; 26 cm. — Bibliogrāfija: 14.-17., 168.-
176. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī 
angļu valodā. — [0314003830]

677.017.5(043)+621.38:687.1(043)

7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Sveika, galva! : laikmetīgās mākslas izstādes 
katalogs = Greetings, head! : contemporary 
art exhibition catalogue / kataloga sastādītāja 
un tekstu autore Helēna Demakova ; latviešu 
valodas redaktore Guna Kalniņa ; tulkotājs uz 
angļu valodu Jānis Frišvalds ; priekšvārdu sa-
rakstīja Boriss un Ināra Teterevi, Elīna Vikma-
ne, Uģis Magonis, Gundars Grieze. — [Skrīve-
ri] : Biedrība Rīgas Laikmetīgās mākslas muzeja 
satura veidošanai, 2014. — 64 lpp. : il., ģīm. ; 
21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentū-
rā. — ISBN 978-9934-14-097-6. — [0314000801]

7.038(474.3)(083.824)

73  Tēlniecība

Nikaragvas mūsdienu keramika : izstādes 
katalogs = Contemporary ceramics of Nica-
ragua : exhibition catalogue / sastādītāja Velta 
Raudzepa ; tekstu autori: Paula Blomstere, Less 
V. Fīlds, Velta Raudzepa ; tulkotāja angļu un 
latviešu valodā Velta Raudzepa ; priekšvārdu 
sarakstīja Samuel Santos López ; vāka dizains: 
Dace Spridzāne ; fotogrāfi: Rodžers Bins, Rosa 
Engelbrehta, Katja Hagelstama, Velta Raudze-
pa ; Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, De-
koratīvās mākslas un dizaina muzejs. — Rīga : 
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 2013. — 
36 lpp. : il., ģīm. ; 24 cm. — Paralēli latviešu un 
angļu valodā. — ISBN 978-9984-823-27-0. — 
[0314000700] 738(728.5)(083.824)

78  Mūzika

Lielā mūzikas balva 2013 : 2014. gada 4. mar-
tā Latvijas Nacionālajā operā / priekšvārdu 
sarakstīja Dace Melbārde ; fotogrāfs Jānis Dei-
nats. — [Rīga] : Latvijas koncerti, 2014. — 31, 
[2] lpp. : il., ģīm. ; 21 cm + 1 CD. Pielikumā CD 
Lielā mūzikas balva 2013. Kategorijā «Gada 
jaundarbs» nominētie skaņdarbi: Juris Karl-
sons. Le lagrime dell’anima; Jānis Petraškevičs. 
Fantāzijskaņdarbs ansamblim «Darkroom»; 
Vilnis Šmīdbergs. Koncerts alta saksofonam un 
orķestrim. — Paralēli latviešu un angļu valo-
dā. — [0314000842] 78.092(474.3)(05)

794  Galda spēles (balstītas uz domāšanu, 
veiklību un veiksmi)

Пономаренко,  Владимир. Настольные иг
ры / Владимир Пономаренко. — Рига : Дауг-
мале, 2013. — 172 lpp. : il. ; 21 cm. — ISBN 
9789984924789 (kļūda). — [0314000729] 794.24

796  Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Vaskis,  Guntis. Kā kļūt par naža pavēlnie-
ku : īsi par naža mešanu bez apgriezieniem / 
Guntis Vaskis ; Induļa Burkas foto un iekārto-
jums. — Mārciena : Guntis Vaskis, 2014. — 35, 
[1] lpp. : il. ; 21 cm. — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-14-096-9. — 
[0314000840] 796.853.4+799.324

8  VALODAS. VALODNIECĪBA. 
LITERATŪRA

Pīturys punkti bez pīturu : Andrejdienai — 15 : 
Rēzeknes Augstskolas literātu kopkrājums / re-
daktore Ilga Šuplinska ; vākam izmantots Evi-
kas Muiznieces zīmējums ; foto: Māris Justs ; 
Rēzeknes Augstskola. — Rēzekne : Rēzeknes 
Augstskola, 2013. — 120 lpp. : il., ģīm., faks. ; 
21 cm. — Teksts latviešu, latgaliešu, krievu valo-
dā. — ISBN 978-9984-44-129-0. — [0314000680]

82-9(082)+821.174(082.2)

81  Valodniecība un valodas

811.174  Latviešu valoda

Auziņa,  Inese. Latviešu valodas gramatika : 
sintakse : pārskats par vārdu savienojumu, 
teikuma un teksta sintaksi tabulās un shē-
mās / Inese Auziņa ; redaktore Daina Randare ; 
Arņa Kilbloka sērijas noformējums. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2014. — 23 lpp. : tab., sh. ; 
29 cm. — (Špikeris). — Aprakstīts pēc vāka. — 
Bibliogrāfija: 21. lpp. — ISBN 978-9934-0-
4154-9. — [0314000737] 811.174’367(083.4)

Burtiņgrāmata : lasi, raksti, krāso : 5+ / ilustrā-
cijas un mākslinieciskais noformējums: Melāni-
ja Vilka. — Rīga : Lauku Avīzes izdevniecība, 
[2014]. — 47, [1] lpp. : il. ; 30 cm. — ISBN 978-
9984-878-94-2. — [0314000838]

811.174’351(02.053.2)+087.5

Bušmanis,  Māris. Gatavojamies latviešu va-
lodas centralizētā eksāmena 1. daļai : latviešu 
valodas ortogrāfijas un sintakses uzdevumu 
krājums 10.-12. klases skolēniem darbam klasē 
un pašmācībā / Māris Bušmanis, Normunds 
Dzintars ; redaktore Daiga Zirnīte ; mākslinieks 
Mārtiņš Krūklis. — Rīga : Pētergailis, 2014. — 
71 lpp. ; 30 cm. — ISBN 978-9984-33-384-7. — 
[0314000755] 811.174(079)

Rapa,  Sanda. Ģeogrāfiskās nomenklatūras 
vārdi latviešu toponīmijā : promocijas darbs 
filoloģijas doktora grāda iegūšanai valodnie-
cības zinātņu nozares baltu valodniecības 
apakšnozarē / Sanda Rapa ; zinātniskais vadī-
tājs Ojārs Bušs ; Latvijas Universitāte. — Rīga, 
2014. — 177, [91] lp. : il., diagr., tab., kartes ; 
31 cm. — Bibliogrāfija: 166.-176. lp. — (Ies.). — 
[0314003837] 811.174’373.21(043)

821  Daiļliteratūra

821.111  Angļu literatūra

Ārčers,  Džefrijs. Ar svešu vārdu : romāns / 
Džefrijs Ārčers ; no angļu valodas tulkojusi In-
gūna Jundze ; redaktore Liene Akmens ; vāka 
dizains: Artūrs Zariņš. — Rīga : Kontinents, 
2014. — 429, [1] lpp. 21 cm. — Oriģ. nos.: The 
sins of the father. — ISBN 978-9984-35-712-6 
(ies.). — [0314000792] 821.111-31
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Berijs,  Džeimss  Metjū. Pīters un Vendija : 
[stāsts jaunākā skolas vecuma bērniem] / 
Džeimss Metjū Berijs ; no angļu valodas tulko-
jusi Vizma Belševica ; atbildīgā redaktore Renā-
te Neimane ; Nataļjas Kugajevskas vāka grafis-
kais noformējums ; grāmatas noformējumam 
izmantotas M. L. Etvelas ilustrācijas. — Rīga : 
Jumava, [2014]. — 141, [2] lpp. : il. ; 20 cm. — 
Oriģ. nos.: Peter and Wendy. — ISBN 978-9934-
11-499-1. — [0314000774] 821.111-93-32

Birzvalks,  Juris. Šekspīra noslēpums. Soneti. 
Hamlets / J. Birzvalks, G. Sermons, U. Sermons ; 
redaktors A. V. Vikuļins ; vāka dizains: S. L. Vi-
kuļina ; uz vāka E. Delakruā gleznas «Hamlets 
un Horācijs kapsētā» reprodukcija. — Rīga : 
Olga Zlobina, 2013. — 484 lpp. : il., ģīm., faks. ; 
22 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentū-
rā. — Bibliogrāfija: 480. lpp. (12 nos.). — ISBN 
978-9984-49-798-3 (ies.). — [0314000676]

821.111(092)+821.111.09

Dāls,  Roalds. Čārlijs un šokolādes fabrika : 
[stāsts jaunākā skolas vecuma bērniem] / 
Roalds Dāls ; no angļu valodas tulkojusi Aija 
Vālodze ; redaktore Daina Randare ; ilustrē-
jis Kventins Bleiks. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2014. — 186, [2] lpp. : il. ; 21 cm. — (Lasītprieks!, 
ISSN 1407-3730). — Oriģ. nos.: Charlie and the 
chocolate factory. — ISBN 978-9934-0-4335-2. — 
[0314000871] 821.111-93-32

Fīldinga,  Helēna. Bridžitas Džounsas dienas-
grāmata : romāns / Helēna Fīldinga ; no angļu 
valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore 
Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. — 
Rīga : Kontinents, 2014. — 375, [4] lpp. ; 
21 cm. — Oriģ. nos.: Bridget Jones’s diary. — 
ISBN 978-9984-35-713-3 (ies.). — [0314000780]

821.111-31

Svifts,  Džonatans. Gulivera ceļojumi : [stāsts 
vidējā skolas vecuma bērniem] / Džonatans Svi-
fts ; tulkojis Oskars Zviedris ; redaktors Andris 
Vilsons ; ilustrējis Ģirts Vilks. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2014. — 142, [1] lpp. : il. ; 20 cm. — (La-
sītprieks!, ISSN 1407-3730). — ISBN 978-9934-0-
4512-7. — [0314000870] 821.111(417)-93-32

821.111(73)  Amerikāņu literatūra

Ērvings,  Vašingtons. Anete Delarbra. Miega 
ielejas leģendas : apkopo hrestomātisko stās-
tu izlasi / Vašingtons Ērvings ; tulkotāja un 
priekšvārda, 7.-10. lpp., autore Dagnija Dreika ; 
atbildīgā redaktore Ingūna Cepīte ; redaktore 
Ieva Kalniņa ; māksliniece Dina Ābele. — Rīga : 
Pētergailis, [2014]. — 285 lpp. ; 23 cm. — «Anete 
Delarbra. Miega ielejas leģendas» apkopo hres-
tomātisko stāstu izlasi — Ērvinga izcilāko vei-
kumu»—Vāka 4. lp. — ISBN 978-9984-33-383-0 
(ies.). — [0314000752] 821.111(73)-34

Grīns,  Džons. Meklējot Aļasku : romāns / 
Džons Grīns ; no angļu valodas tulkojusi Daina 
Grūbe ; redaktors Guntis Kalns ; vāka māksli-
niece Natālija Kugajevska. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2014. — 254, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: 
Looking for Alaska. — ISBN 978-9934-0-4138-9 
(ies.). — [0314000879]

821.111(73)-93-3+821.111(73)-31

Hovijs, Hjū. Vilna : romāns / Hjū Hovijs ; no 
angļu valodas tulkojusi Santa Andersone ; 
redaktore Evita Bekmane ; mākslinieks Kao 
Viets Ngujens. — [Rīga] : Prometejs, 2013. — 
527 lpp. ; 22 cm. — «Elevatora sāgas grāmatas: 
1. Vilna, 2. Maiņa, 3. Putekļi»—527. lpp. — Oriģ. 
nos.: Wool. — ISBN 978-9934-8422-2-1 (ies.). — 
[0314000811] 821.111(73)-311.9

Kalogridisa, Džīna. Inkvizitora sieva : romāns / 
Džīna Kalogridisa ; no angļu valodas tulkojusi 
Diāna Smilga ; redaktore Liene Akmens ; vāka 
dizains: Artūrs Zariņš. — Rīga : Kontinents, 
2014. — 389, [2] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: The 
inquisitor’s wife. — ISBN 978-9984-35-714-0 
(ies.). — [0314000791] 821.111(73)-311.6

Kronins,  Džastins. Divpadsmit : romāns / 
Džastins Kronins ; no angļu valodas tulkojusi 
Ieva Elsberga ; redaktore Anda Brazauska. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 629, [3] lpp. : il., 
karte ; 23 cm. — Oriģ. nos.: The twelve. — ISBN 
978-9934-0-4164-8 (ies.). — [0314000876]

821.111(73)-31

Makoja, Sāra. Maiznieka meita : romāns / Sāra 
Makoja ; no angļu valodas tulkojusi Gundega 
Gaile ; atbildīgā redaktore Kristīne Kirkila ; lite-
rārā redaktore Keta Īve ; Natālijas Kugajevskas 
vāka mākslinieciskais noformējums. — Rīga : 
J.L.V., 2014. — 303, [1] lpp. ; 23 cm. — Oriģ. 
nos.: The baker’s daughter. — ISBN 978-9934-
11-561-5. — [0314000768] 821.111(73)-31

Mīda,  Rišela. Asins zvērests : romāns / Riše-
la Mīda ; no angļu valodas tulkojusi Laura 
Dreiže ; redaktore Anda Brazauska. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2014. — 445, [2] lpp. ; 20 cm. — 
Oriģ. nos.: Blood promise. — ISBN 978-9934-0-
4017-7. — [0314000877] 821.111(73)-31

Morena, Mišela. Madame Tiso slavas cena : ro-
māns / Mišela Morena ; no angļu valodas tulko-
jusi Liene Akmens ; redaktore Ingūna Jundze ; 
vāka dizains: Dairis Hofmanis. — Rīga : Kon-
tinents, 2014. — 460, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. 
nos.: Madame Tussaud. — ISBN 978-9984-35-
695-2 (ies.). — [0314000793] 821.111(73)-311.6

Vaits,  E.  B. Mazais Stjuarts : [stāsts jaunākā 
skolas vecuma bērniem] / E.B. Vaits ; no angļu 
valodas tulkojusi Daina Borovska ; redaktors 
Vilnis Dukurs ; mākslinieks Gārts Viljamss. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 117, [3] lpp. : 
il. ; 20 cm. — (Lasītprieks!, ISSN 1407-3730). — 
Oriģ. nos.: Stuart little. — ISBN 978-9934-0-
4336-9. — [0314000872] 821.111(73)-93-32

821.112.2  Vācu literatūra

Herndorfs,  Volfgangs. Čiks : romāns / Volf-
gangs Herndorfs ; no vācu valodas tulkojusi 
Māra Poļakova ; mākslinieks Tomass Folks. — 
Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2014. — 221, [1] lpp. ; 
21 cm. — Oriģ. nos.: Tschick. — ISBN 978-9984-
23-467-0 (ies.). — [0314000784]

821.112.2-93-3+821.112.2-311.3

Kestners,  Ērihs. Punktiņa un Antons : [stāsts 
jaunākā skolas vecuma bērniem] / Ērihs Kest-
ners ; no vācu valodas tulkojusi Zigrīda Plaka ; 
redaktore Daina Randare ; ilustrējis Valters 
Trīrs. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 118, 
[5] lpp. : il. ; 20 cm. — (Lasītprieks!, ISSN 1407-
3730). — Oriģ. nos.: Pünktchen und Anton. — 
ISBN 978-9934-0-4271-3. — [0314000874]

821.112.2-93-32

Lindstrēma,  Inga. Nedēļas nogale Zēderhol-
mā : mīlas stāsts no Zviedrijas / Inga Lindstrē-
ma ; no vācu valodas tulkojusi Brigita Kabuce ; 
atbildīgā redaktore Dace Krecere ; literārā re-
daktore Elīna Rozīte-Bērziņš ; Nataļjas Kuga-
jevskas mākslinieciskais noformējums. — Rīga : 
Jumava, 2014. — 146, [1] lpp. ; 19 cm. — Oriģ. 
nos.: Ein Wochenende in Söderholm. — ISBN 
978-9934-11-540-0. — [0314000763]

821.112.2-31

Remarks,  Ērihs Marija. Lisabonas nakts : ro-
māns / Ērihs Marija Remarks ; no vācu valo-
das tulkojusi Elza Sudmale ; Aijas Andžānes 
vāka grafiskais noformējums. — Rīga : J.L.V., 
[2014]. — 318, [1] lpp. ; 18 cm. — Oriģ. nos.: 
Die Nacht von Lissabon. — ISBN 978-9934-11-
563-9. — [0314000772] 821.112.2-31

Remarks,  Ērihs  Marija. Rietumu frontē bez 
pārmaiņām : romāns / Ērihs Marija Remarks ; 
no vācu valodas tulkojis Ģirts Bļodnieks ; Ai-
jas Andžānes vāka grafiskais noformējums. — 
Rīga : J.L.V., [2014]. — 271, [1] lpp. ; 18 cm. — 
Oriģ. nos.: Im Westen nichts Neues. — ISBN 
978-9934-11-556-1. — [0314000773]

821.112.2-31

821.113.4  Dāņu literatūra

Koberbēla,  Lēne. Klusa nemanāma slepka-
vība : kriminālromāns / Lēne Koberbēla un 
Agnete Frīsa ; no dāņu valodas tulkojusi Inga 
Mežaraupe ; redaktore Anita Poļakovska ; vāka 
dizainu adaptēja Ilze Isaka. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2014. — 381, [1] lpp. ; 23 cm. — (Zvaig-
znes detektīvu klubs). — «Klusa nemanāma 
slepkavība» ir otrais darbs romānu sērijā par 
Nīnu Borgu»—Vāka 4. lpp. — Oriģ. nos.: Et stil-
le umærkeligt drab. — ISBN 978-9934-0-4130-3 
(ies.). — [0314000882] 821.113.4-312.4

821.113.6  Zviedru literatūra

Hammaršelds, Dāgs. Ceļa zīmes : politiķa un 
mistiķa dienasgrāmata / Dāgs Hammaršelds ; 
no zviedru valodas tulkojusi Aija Eimane ; re-
daktore Zane Seņkova ; priekšvārda, 5.-7. lpp., 
autore Vaira Vīķe-Freiberga ; Vitas Lēnertes 
vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 
151, [1] lpp. ; 22 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs. — Oriģ. nos.: Vägmärken. — ISBN 
978-9934-0-4362-8 (ies.). — [0314000880]

821.113.6-94

Lindgrēne,  Astrida. Brālītis un Karlsons, kas 
dzīvo uz jumta : [stāsts jaunākā skolas vecu-
ma bērniem] / Astrida Lindgrēne ; no zvied-
ru valodas tulkojusi Elija Kliene ; redaktore 
Lolija Soma ; māksliniece Ilona Vīklande. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 130, [2] lpp. : 
il. ; 20 cm. — (Lasītprieks!, ISSN 1407-3730). — 
Oriģ. nos.: Lillebror och Karlsson på taket. — 
ISBN 978-9934-0-4334-5. — [0314000875]

821.113.6-93-32

821.131.1  Itāliešu literatūra

Veronēzi,  Sandro. Pagātnes spēks : romāns / 
Sandro Veronēzi ; no itāļu valodas tulkoju-
si Dace Meiere ; māksliniece Sana Roma-
novska. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2014. — 
254 lpp. ; 22 cm. — Oriģ. nos.: La forza del 
passato. — ISBN 978-9984-23-470-0 (ies.). — 
[0314000785] 821.131.1-31
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821.133.1  Franču literatūra

Sagāna,  Fransuāza. Pasmaidot… : romāns / 
Fransuāza Sagāna ; no franču valodas tulko-
jusi Inese Pētersone ; atbildīgā redaktore Dace 
Krecere ; Aijas Andžānes mākslinieciskais 
noformējums. — Rīga : Jumava, 2013. — 125, 
[2] lpp. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: Un certain souri-
re. — ISBN 978-9934-11-362-8. — [0314000767]

821.133.1-31

821.134.2  Spāņu literatūra

Spāņu dzejas antoloģija 20. gs. = La antología 
de la poesía española del siglo 20 / sakārtojis, 
atdzejojis un pēcvārdu, 405.-429. lpp., rakstījis 
Leons Briedis ; antoloģijā iekļauti Egila Plauža 
un Knuta Skujenieka atdzejojumi ; tulkotāja 
uz spāņu valodu Kristīne Avotiņa ; redakto-
re Cilda Redliha ; mākslinieks Ilmārs Blum-
bergs. — Rīga : Neputns, 2014. — 429, [2] lpp. : 
il. ; 24 cm. — ISBN 978-9934-512-23-0 (ies.). — 
[0314000814]

821.134.2-1=030.134.2=174(082.2)

821.161.1  Krievu literatūra

Булгакова,  Мария. Ах, время, времечко : 
(искорки моей жизни) : сборник рассказов / 
Мария Булгакова ; набор текста: Александр 
Шелкович ; редактор Светлана Даугуле ; ав-
тор предисловия, с. 4-5, Людмила Ме жиньш ; 
обложка: Анна Штефан. — Рига : [Printstils, 
2014]. — 211, [2] lpp. : portr. ; 21 cm. — Izde-
vējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Biblio-
grāfija: 211. lpp. — ISBN 978-9984-898-09-4. — 
[0314000788] 821.161.1-94(474.3)

Три рассказа о давнем и недавнем / соста-
витель Сергей Журавлев. — Рига : Улей, 
2014. — 68 lpp. : il., portr. ; 22 cm. — (Русская 
проза Латвии). — [0314000697]

821.161.1-3.09(474.3)

821.162.1  Poļu literatūra

Milošs, Česlavs. Tie gaiteņi : dzejas izlase / Čes-
lavs Milošs ; no poļu valodas atdzejojusi un sa-
stādījusi Dagnija Dreika ; pēcvārda, 53.-60. lpp., 
autors Kšištofs Zajass ; pēcvārda, 61.-63. lpp., 
autors Mareks Gluško ; māksliniece Lilija Ri-
micāne. — [Jūrmala] : Daugava, [2014]. — 126, 
[2] lpp. : il. ; 21 cm. — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — Teksts paralēli latviešu un 
poļu valodā. — Oriģ. nos.: Te korytarze. — 
ISBN 978-9984-41-071-5. — [0314000693]

821.162.1-1

821.174  Latviešu literatūra

Aspazijai : piecdesmit dzejnieku piecdesmit 
dzejoļi / sastādītājs un komentāru autors Jānis 
Zālītis ; māksliniece Dina Ābele. — Rīga : J.L.V., 
2014. — 120, [7] lpp. : ģīm., faks. ; 21 cm. — 
ISBN 978-9934-11-559-2. — [0314000771]

821.174-1(082)

Atkal kopā : kultūras biedrība «Harmonija» : 
1993-2013 / redaktors Jānis Polis ; priekšvārda 
autori: Olita Ansone, Ligita Embrekte, Dzid-
ra Lilija Olengoviča ; Andas Nordenas di-
zains. — [Cēsis] : Kultūras biedrība Harmonija, 
2013. — 304 lpp. : il., ģīm. ; 24 cm. — Izdevējzi-
ņas precizētas ISBN aģentūrā. — Bibliogrāfija: 
298. lpp. — ISBN 978-9934-8445-0-8 (ies.). — 
[0314000722] 821.174-1(082)+821.174-3(082)

Auziņš, Arnolds. Sestais pirksts : dzejoļu krā-
jums / Arnolds Auziņš ; atbildīgā redaktore 
Marta Ābele ; vāka noformējumam izmantota 
Kristīnes Martinovas ilustrācija. — Rīga : Juma-
va, [2014]. — 130, [1] lpp. ; 17 cm. — ISBN 978-
9934-11-510-3. — [0314000769] 821.174-1

Daija,  Pauls. Apgaismība un kultūrpārnese. 
Latviešu laicīgās literatūras tapšana / Pauls Dai-
ja ; redaktore Sigita Kušnere ; kopsavilkumu 
angļu valodā tulkoja Laine Kristberga ; tulkoju-
ma redaktore Inta Gale Carpenter ; mākslinie-
ciskais noformējums: Krišs Salmanis. — Rīga : 
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 
2013. — 269 lpp. ; 22 cm. — (Latviešu literatū-
ras vēsture). — Grāmata sagatavota un izdota 
ar Valsts pētījumu programmas «Nacionālā 
identitāte» projekta «Identitātes estētika: lite-
ratūra, folklora un māksla — nacionālās iden-
titātes vēsturiskās zīmes un mūsdienu simbo-
li» ietvaros. — Bibliogrāfija: [226.]-254. lpp. un 
zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: [255.]-
263. lpp. — Kopsavilkums angļu valodā. — 
ISBN 978-9984-893-06-8. — [0314000800]

821.174.09

Dobelis, Dainis. Just sevī godu jātu : [dzeja] / 
Dainis Dobelis ; zīmējumu autore Ingemāra 
Treija ; Irēnas Ansavas makets. — [Latvija : 
b. i.], 2014. — 215 lpp. : il. ; 17 cm. — (Ies.). — 
[0314000756] 821.174-1

Gulbe, Evija. Koko un Riko : [stāstiņi pirmssko-
las vecuma bērniem] / Evijas Gulbes saīsināts 
teksts no grāmatas «Koko un Riko» ; Lindas 
Lošinas ilustrācijas ; Edgara Švanka dizains. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — [29] lpp. : 
il. ; 12 cm. — ISBN 978-9934-0-3760-3. — 
[0314000511] 821.174-93-32

Jansons,  Edvīns. Mūža gājumā : dzeja / Ed-
vīns Jansons ; redaktors Aivars Gulbis ; priekš-
vārdu sarakstīja Ausma Melluma ; Inonantas 
Milleres ilustrācijas ; vāka ilustrācijas: Anita 
Indāre ; vāka dizains: Aija Pastare. — [Ugāle] : 
Visual studio, 2013. — 257, [6] lpp. : il., ģīm., 
notis ; 21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — ISBN 978-9934-523-03-8 (ies.). — 
[0314000782] 821.174-1

Jaunsudrabiņš, Jānis. Baltā grāmata : simts tē-
lojumu vārdos un līnijās / Jānis Jaunsudrabiņš ; 
autora ilustrācijas. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2014. — 407 lpp. : il. ; 20 cm. — (Lasītprieks!, 
ISSN 1407-3730). — ISBN 978-9934-0-4480-9. — 
[0314000873] 821.174-312.6

Krūze, Māris. Jēkabpils reids : izsekošanas ro-
māns / Māris Krūze ; redaktore Eva Mārtuža ; 
Amandas Balodes zīmējumi ; Nataļjas Kuga-
jevskas vāka dizains. — Rīga : Lauku Avīze, 
2014. — 239 lpp. : il., ģīm., faks. ; 20 cm. — (Lata 
romāns ; 4(178)). — Bibliogrāfija: 239. lpp. — 
ISBN 978-9984-878-98-0. — [0314000843]

821.174-312.4

Ķeviņš, Aldis. Div-Dabis Nr.1 : [dzejoļu un pa-
domu krājums] / Aldis Ķeviņš ; redaktores: Ieva 
Ramane, Līga Zītara ; priekšvārdu sarakstīja 
Ieva Ramane ; Alekša Ramaņa mākslinieciskais 
noformējums. — [Zvejniekciems] : Eko Forte, 
2013. — 62, [1] lpp. : il., ģīm. ; 22 cm. — Izde-
vējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — (Ies.). — 
[0314000816] 821.174-1+821.174-4

Laukmane, Maija. Pilsētas grāmata : dzeja un 
pulsācijas : šeit dzīvot likteni / Maija Lauk-
mane ; Zigurda Kalmaņa mākslinieciskais ie-
kārtojums ; fotogrāfijas autores un veidotāja 
redzējumā. — Talsi : Aleksandra Pelēča lasīta-
va, 2013. — 215 lpp. : il. ; 16 cm. — Izdevējzi-
ņas precizētas ISBN aģentūrā. — (Ies.); ISBN 
789984824418 (kļūda). — [0314000798]

821.174-1

Martinsons, Māris. Oki — okeāna vidū : [ro-
māns] / Māris Martinsons ; redaktore Dace 
Sparāne ; vāka noformējumā izmantots filmas 
«OKI — okeāna vidū» plakāts (autors Jānis 
Lauznis) ; vāka dizains: Jānis Esītis. — Rīga : 
Dienas Grāmata, 2014. — 176 lpp. ; 22 cm. — 
ISBN 978-9984-887-70-8 (ies.). — [0314000892]

821.174-31

Muciniece, Kristīne. Atbrīvot sargātāju : [stāsts 
jauniešiem] / Kristīne Muciniece ; redaktore 
Ieva Bečere ; mākslinieks Guntis Švītiņš. — 
Rīga : Ameija, [2014]. — 206, [1] lpp., [5] lp. 
iel. : il. ; 21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — ISBN 978-9934-8446-1-4 (ies.). — 
[0314000799] 821.174-31

Ozols,  Otto. Theodorus : deja ar ziloņzivi : 
[romāns] / Otto Ozols ; redaktore Antra Lezdi-
ņa ; Māra Jonova vāka dizains. — Rīga : Atēna, 
2014. — 247, [1] lpp. ; 23 cm. — ISBN 978-9984-
34-489-8 (ies.). — [0314000829] 821.174-31

Puriņa,  Inga. Varavīksnes ceļš : [stāsts jau-
nākā skolas vecuma bērniem] / Inga Puriņa ; 
redaktore Gundega Sēja ; māksliniece Alise 
Landsberga ; Māras Alševskas vāka dizains. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 163, [2] lpp. : 
il. ; 21 cm. — (Lasītprieks!, ISSN 1407-3730). — 
ISBN 978-9934-0-2902-8 (ies.). — [0314000881]

821.174-93-32

Rode, Sarmīte. Manī karsti pulsē laiks : dzejo-
ļu izlase / Sarmīte Rode ; redaktors un priekš-
vārda autors Jāzeps Osmanis ; Jāzepa Osmaņa 
gleznu reprodukcijas ; Viļņa Lapiņa dizains ; 
Ilzes Puriņas foto reprodukcijas. — Rīga : An-
nele, 2014. — 107, [5] lpp. : il., ģīm. ; 21 cm. — 
Par autori: 5.-7. lpp. — ISBN 978-9984-843-77-3 
(ies.). — [0314000844] 821.174-1

Sakalaurs, Pēteris. Atskaņu lietus : dzeja / Pē-
teris Sakalaurs. — [Ogre] : Pēteris Sakalaurs, 
2014. — 100 lpp. ; 21 cm. — [0314000849]

821.174-1

Sakalaurs, Pēteris. Zeme sēklas izšķiros : dzejo-
ļu izlase / Pēteris Sakalaurs. — [Ogre : Pēteris Sa-
kalaurs], 2012. — 131 lpp. ; 21 cm. — Izdevējzi-
ņas precizētas ISBN aģentūrā. — [0314000850]

821.174-1

Skalbe,  Kārlis. Pasaka par vērdiņu : [pirms-
skolas vecuma bērniem] / Kārlis Skalbe ; 
māk sli niece Daina Kusiņa. — Rīga : J.L.V., 
2014. — 28, [3] lpp. : il. ; 24 cm. — ISBN 978-
9934-11-560-8. — [0314000765] 821.174-93-32

Stumbre,  Lelde. Divas mājas : divi romāni 
vienā grāmatā / Lelde Stumbre ; atbildīgā re-
daktore Renāte Neimane ; vāka dizains: Dina 
Ābele. — Rīga : Lauku Avīzes izdevniecība, 
2014. — 350, [2] lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-
15-002-9 (ies.). — [0314000836] 821.174-31

Sveicam! / Viļņa Lapiņa foto. — Rīga : Annele, 
2014. — [16] lpp. : il. ; 10×12 cm. — (Pērlītes). — 
ISBN 978-9984-843-75-9. — [0314000845]

821.174-1(082)
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Vēlu laimi! / Viļņa Lapiņa foto. — Rīga : Annele, 
2014. — [16] lpp. : il. ; 10×12 cm. — (Pērlītes). — 
ISBN 978-9984-843-76-6. — [0314000846]

821.174-1(082)

Zēbergs,  Dāvis. Cilvēks pret Dēmonu : 600 
gadu pēc apokalipses : [fantāzijas stāsts] / Dā-
vis Zēbergs ; autora zīmējumi ; Zigurda Kal-
maņa mākslinieciskais iekārtojums. — Talsi : 
Aleksandra Pelēča lasītava, 2013. — 119 lpp. : 
il. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-8244-8-7. — 
[0314000797] 821.174-3

Zīle,  Monika. Vārdotājas brīvdienas : [ro-
māns] / Monika Zīle ; atbildīgā redaktore Evija 
Veide ; mākslinieciskais noformējums: Zanda 
Marķitāne. — Rīga : Lauku Avīze, 2014. — 
207 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-878-99-7 
(ies.). — [0314000835] 821.174-31

821.511.111  Somu literatūra

Vuori, Jūlija. Ruksis : [stāsts pirmskolas un jau-
nākā skolas vecuma bērniem] / Jūlija Vuori ; no 
somu valodas tulkojusi Emīlija Petraškeviča. — 
Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2014. — [63] lpp. : il. ; 
24 cm. — Oriģ. nos.: Sika. — ISBN 978-9984-23-
465-6 (ies.). — [0314000787] 821.511.111-93-32

82–93  Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Bitīte Maija : rīts pļavā : [stāsts pirmsskolas 
ve cuma bērniem]. — Rīga : Egmont Latvija, 
[2014]. — [10] lpp. : il. ; 16 cm. — Aprakstīts pēc 
vāka. — Oriģ. nos.: Biene Maja. — ISBN 978-
9984-43-950-1. — [0314000854] 82-93-32

Kur ir Sprodziņa? : seko taciņu līkločiem ar 
pirkstiņu! : [stāsts pirmsskolas vecuma bēr-
niem] / text by Brenda Apsley ; latviskojusi 
Anna Bērziņa ; redaktore Ilze Collenkopfa ; 
illustration by Marie Allen. — Rīga : Egmont 
Latvija, 2013. — [10] lpp. : il. ; 23 cm. — (Pa pē-
dām). — Nosaukums no vāka. — Oriģ. nos.: 
Where is Lucy?. — ISBN 978-9984-43-890-0. — 
[0314000861] 82-93-32

Ledus sirds : stāsts miedziņam : [pirmsskolas 
vecuma bērniem] / Disney. — Rīga : Egmont 
Latvija, 2014. — [16] lpp. : il. ; 20 cm. — (Stāsts 
miedziņam). — Oriģ. nos.: Frozen. My be-
dtime story. — ISBN 978-9984-43-938-9. — 
[0314000857] 82-93-32

Mošķīšu Universitāte : stāsts miedziņam : 
[pirms sko las vecuma bērniem] / Disney, 
Pixar. — Rīga : Egmont Latvija, 2014. — 
[16] lpp. : il. ; 20 cm. — (Stāsts miedzi-
ņam). — Oriģ. nos.: Monsters University. My 
bed time story. — ISBN 978-9984-43-939-6. — 
[0314000855] 82-93-32

Rūdis ir izsalcis : seko taciņu līkločiem ar pirk-
stiņu! : [stāsts pirmsskolas vecuma bērniem] / 
text by Brenda Apsley ; latviskojusi Anna Bērzi-
ņa ; redaktore Ilze Collenkopfa ; illustration by 
Marie Allen. — Rīga : Egmont Latvija, 2013. — 
[10] lpp. : il. ; 23 cm. — (Pa pēdām). — Nosau-
kums no vāka. — Oriģ. nos.: Cookie is hun-
gry!. — ISBN 978-9984-43-891-7. — [0314000862]

82-93-32

9  ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

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

Jelgava, Jelgavas novads, Ozolnieku novads / 
foto: G. Timermanis ; Jelgavas reģionālais tū-
risma centrs. — Jelgava : Jelgavas reģionālais 
tūrisma centrs, 2014. — 32 lpp. : il., kartes ; 
24 cm. — [0314000505] 913(474.334.2)(036)

Jēkaba  aģentūra  (ceļojumu  birojs) Ceļoju-
mu katalogs, 2014 / Jēkaba ceļojumi. — Rīga : 
Jēkaba ceļojumi, 2014. — [22] lpp. : il., tab. ; 
21 cm. — Izdevuma vietne: www.jekaba.lv. — 
[0314000717] 913(036)

Liepāja : Liepāja and surroundings : Pāvil-
osta, Nīca, Rucava, Durbe, Priekule, Vaiņode, 
Skrunda, Grobiņa counties / Liepāja Region 
Tourism Information Office ; photos: Kristīne 
Galdika, Kārlis Jozeps, Valters Pelns, Jānis Ve-
cbrālis, Mārtiņš Sīlis, Edgars Pohevičs, Ligita 
Laipenice. — Liepāja : Liepāja Region Tourism 
Information Office, 2014. — 55 lpp. : il., kartes ; 
30 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — [0314000831]

913(474.321)(036)

Liepāja : Liepāja und Umgebung : Landkrei-
se Pāvilosta, Nīca, Rucava, Skrunda, Vaiņode, 
Priekule, Durbe, Grobiņa / Informationsbüro 
für Tourismus im Region Liepāja ; Fotos: Kris-
tīne Galdika, Kārlis Jozeps, Valters Pelns, Jānis 
Vecbrālis, Mārtiņš Sīlis, Edgars Pohevičs, Ligita 
Laipenice. — Liepāja : Informationsbüro für 
Tourismus im Region Liepāja, 2014. — 55 lpp. : 
il., kartes ; 30 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — 
[0314000834] 913(474.321)(036)

Liepāja : Лиепая и окрестности : : Павилост-
ский, Ницский, Руцавский, Скрундский, 
Вайнодский, Приекульский, Дурбский, Гро-
бинь ский края / Бюро туристической ин-
фор мации Лиепайского региона ; перевод: 
Марина Викайне, Михаил Воробейчик ; 
фото: Kristīne Galdika, Kārlis Jozeps, Valters 
Pelns, Jānis Vecbrālis, Mārtiņš Sīlis, Edgars 
Pohevičs, Ligita Laipenice. — Лиепая : Бюро 
туристической информации Лиепайского 
региона, 2014. — 55 lpp. : il., kartes ; 21 cm. — 
Aprakstīts pēc vāka. — [0314000832]

913(474.321)(036)

Liepoja : Liepojos kraštas : Pavilusosto, Nycos, 
Rucavos, Durbės, Gruobinios, Priekulės, Vai-
niuodės, Skrundos seniūnijos / Liepojos regio-
no turizmo informacijos biuras ; fotografijos: 
Kristīne Galdika, Kārlis Jozeps, Valters Pelns, 
Jānis Vecbrālis, Mārtiņš Sīlis, Edgars Pohevičs, 
Ligita Laipenice. — Liepoja : Liepojos regiono 
turizmo informacijos biuras, 2014. — 55 lpp. : 
il., kartes ; 30 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — 
[0314000833] 913(474.321)(036)

Roja — vasaras galvaspilsēta! / teksts: Kristīne 
Voldemāre ; foto: Māris Grosbahs, Normunds 
Liepa, Evita Riekstiņa-Maure, Egils Mūrnieks, 
Raitis Strautmanis ; Rojas Tūrisma informāci-
jas centrs. — Roja : Rojas Tūrisma informācijas 
centrs, 2014. — 19 lpp. : il., kartes ; 22 cm. — 
[0314000802] 913(474.324)(036)

Velomaršrutu ceļvedis : Jelgava, Jelgavas no-
vads, Ozolnieku novads : maršrutu apraks-
ti, apskates objekti, kartes = Путеводитель 
веломаршрутов : Елгава, Елгавский край, 
Озолниекский край : описания маршрутов, 
обьекты осмотра, карты / Jelgavas pilsētas 
pašvaldības iestāde «Jelgavas reģionālais tū-
risma centrs» ; sagatavots «Karšu izdevniecība 
Jāņa sēta». — Jelgava : Jelgavas pilsētas paš-
valdības iestāde «Jelgavas reģionālais tūrisma 
centrs», [2013]. — 31 lpp. : il., kartes ; 21 cm. — 
Uz vāka: Central Baltic Cycling. — (Spirāl-
ies.). — [0314000504]

913(474.334)(036)+796.57(474.334)(036)

Ventspils — pilsēta ar rītdienu : [tūrisma ceļve-
dis] / Ventspils Tūrisma informācijas centrs. — 
Ventspils : Ventspils pilsētas dome, 2014. — 
30 lpp. : il., kartes ; 30 cm. — [0314000630]

911.37(474.3-21)(036)+913(474.3-21)(036)

930  Vēstures zinātne. Historiogrāfija

930.85  Civilizācijas vēsture. Kultūras 
vēsture

Daugavpils  Universitāte.  Tagung  (2012  : 
Dau gavpils,  Latvija). Deutsch-baltischer Kul-
tur transfer : Beiträge einer Tagung zur Per-
spektivierung der nordosteuropäischen Li-
teratur- und Kulturbeziehungen vom 3.-4. 
September 2012 in Daugavpils / herausgegeben 
von Dirk Baldes und Inta Vingre ; vorwort, p. 
5, by Inta Vingre aund Dirk Baldes ; Univer-
sität Daugavpils. — Daugavpils : Daugavpils 
University Academic Press «Saule», 2013. — 
200 lpp. : il., portr., diagr., tab. ; 21 cm. — Par 
autoriem: 198.-200. lpp. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās. — Teksts vācu valodā, kopsavilkumi, 
latviešu, angļu, krievu un poļu valodā. — ISBN 
978-9984-14-655-3. — [0314000540]

930.85(474.3)(062)+82.09(062)

94  Vispārīgā vēsture

Letonikas  kongress  (5  :  2013  :  Rīga,  Latvija). 
Baltiešu kopienu sabiedriskās un politiskās ak-
tivitātes Dienvidamerikā, 1945-1991 = Social vi-
sibility and political activities of baltic commu-
nities in Latin America, 1945-1991 : Letonikas 
V kongresa sekcijas materiāli / Kristīne Beķere, 
Eduards Bruno Deksnis, Maija Krūmiņa, Kristi-
na Ūsaite, Sanders Jirisons, Vilis Vītols, Pēteris 
Bolšaitis ; literārā redaktore Sanda Rapa ; angļu 
teksta redaktore Antra Legzdiņa ; priekšvārdu 
sarakstīja Tālavs Jundzis ; vāka māksliniece 
Gunta Plotka. — Rīga : Latvijas Zinātņu aka-
dēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 
2013. — 95, [1] lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Uz vāka: 
Letonika, piektais kongress. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — Teksts un kopsavilku-
mi latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-
8373-1-9. — [0314000422]

94(8)(=174)(062)+94(=172)(062)+
+94(=511.113)(062)

Purēns, Vilnis. Pasaules vēsture pamatskolai : 
mācību grāmata / Vilnis Purēns ; galvenais re-
daktors Vilnis Purēns ; redaktore Rita Cimdiņa ; 
dizains: Baiba Lazdiņa. — Rīga : RaKa, 2014.

4. daļa, Mūsu laikmets. — 124 lpp. : il., 
tab., kartes ; 28 cm. — Apstiprinājusi Latvijas 
Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 
2014. gadā. — ISBN 978-9984-46-295-0. — 
[0314000673] 94(100)(075.2)
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Purēns, Vilnis. Pasaules vēsture pamatskolai : 
skolotāja grāmata / Vilnis Purēns ; redaktore 
Rita Cimdiņa ; galvenais redaktors Vilnis Pu-
rēns ; dizains: Baiba Lazdiņa. — Rīga : RaKa, 
2014.

4. daļa, Mūsu laikmets. — 98 lpp. : il., tab., 
kartes ; 30 cm. — Metodisks līdzeklis kom-
plektizdevumā ar mācību grāmatu Pasaules 
vēsture pamatskolai. 4. daļa. Mūsu laikmets / 
V. Purēns (ISBN 9789984462950). — ISBN 
978-9984-46-296-7. — [0314000674]

94(100)(072)

Нет подвига выше… : каталог медиавыстав-
ки : прорыв Блокады Ленинграда, Ста лин-
градская битва, Курская дуга : 70-летию 
Великой Победы посвящается / авторская 
группа: В. А. Бухвалов (тексты и общая ре-
дакция), А. В. Бухвалов (тексты и фо то-
графии) ; Творческая группа «Звезда» ; ди-
зайн: З. А. Бухвалова. — [Jelgava] : Творческая 
группа Звезда, [2014]. — 14, [1] lpp. : il. ; 
30 cm + 1 CD-R (12 cm) vāka 2. lpp. kabatā. — 
Aprakstīts pēc vāka. — Autori uzrādīti vāka 
2. lpp. — [0314000780] 94(47+57)”1939/1945”

Хроника великой войны : к 100-летию со 
дня начала Первой мировой войны (1914-
1918) / составитель Сергей Журавлев ; Пет-
ровская академия наук и искусств. Балтий-
ское отделение, Русский культурный центр 
(«Улей»), Профессиональная твор ческая пи-
сательская организация «Ро дина». — Рига : 
Петровская академия наук и искусств. Бал-
тийское отделение, 2014. — 180 lpp. ; 31 cm. — 
«Информация с фрон та, репортажи, очерки, 
рассказы (по материалам газеты «Рижское 
утро», 1915-1917); Рассказы Николая 
Тихонова, Александра Перфильева; По 
сле дам боёв. У забытых могил». — (Ies.). — 
[0314000694] 94(100)”1914/1918”

94(474.3)  Latvijas vēsture

Melers, Mejers. Latvijas ebreju kopienas vēs-
ture un holokausta piemiņas vietas / Meijers 
Melers ; zinātniskais redaktors Grigorijs Smi-
rins ; literārā redaktore Arta Jāne ; tulkotāji: 
Inese Runce, Inga Buša ; kartogrāfi: Valdis 
Bērziņš, Māris Grīnvalds ; vāka noformējums: 
Ilana Lisagora ; Rīgas ebreju kopienas muzejs 
«Ebreji Latvijā», LU Filozofijas un socioloģijas 
institūts. — Rīga : Muzejs «Ebreji Latvijā» : LU 
Filozofijas un socioloģijas institūts, 2013. — 437, 
[3] lpp. : il., ģīm., kartes ; 25 cm. — Bibliogrāfija 
tekstā un vietvārdu rādītājs: [427.]-431. lpp. — 
Oriģ. nos.: Места нашей памяти. — ISBN 978-
9934-506-06-2 (ies.). — [0314000806]

94(474.3)(=411.16)+
+323.15(474.3)(=411.16)


