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0  VISPĀRĪGĀ NODAĻA

003  Rakstības sistēmas un raksti

Ozola, Ira. Rotaļas ar zīmēm vai zīmju rotaļas 
ar mums / Ira Ozola ; redaktore Nora Kalna ; 
tulkojums angļu valodā: Jolanta Mača ; ilustrā-
cijas: Vita Bogana ; vāka dizains: Andris Bajelis ; 
fotogrāfijas: Gundega Zemture. — [Rīga : Savi-
ja, 2014]. — 62, [1] lpp. : il. ; 25 cm. — Izdevējzi-
ņas precizētas ISBN aģentūrā. — Bibliogrāfija: 
52.-53. lpp. — Kopsavilkums angļu valodā. — 
ISBN 978-9934-14-040-2 (ies.). — [0314000570]

003.62(=174)+746.21(474.3)

004  Datorzinātne un datortehnoloģija. 
Skaitļošana. Datu apstrāde

Introduction to ontology engineering : me-
thodical manual / composed by Arkady Bori-
sov, Galina Kuleshova, Tatjana Zmanovska ; 
editor Oksana Samuilova ; Riga Technical 
University. Faculty of Computer Science and 
Information Technology. Institute of Informa-
tion Technology. — Riga : RTU Press, 2014. — 
196 lpp. : il., sh., tab. ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 
190.-196. lpp. — Angļu valodā, satura rādītājs 
arī latviešu valodā. — ISBN 978-9934-10-537-1 : 
250 eks. — [0314001095] 004.82(075.8)

Poļaka, Inese. Klašu blīvuma struktūras izman-
tošana lēmumu koku klasifikatoru ansambļu 
evolucionārajā indukcijā : promocijas darbs / 
Inese Poļaka ; zinātniskais vadītājs A. Borisovs ; 
Rīgas Tehniskā universitāte. Datorzinātnes un 
informācijas tehnoloģijas fakultāte. Informā-
cijas tehnoloģijas institūts. — Rīga, 2014. — 
141 lpp. : il., diagr., tab. ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 
16.-18., 135.-141. lpp. — Teksts latviešu valodā, 
kopsavilkumi arī krievu un angļu valodā. — 
[0314003861] 004.89:575.112(043)+

+616-079(043)

02  Bibliotēku zinātnes. Bibliotēku darbs

Latvijas kultūras kanons un tā izmantošanas 
iespējas bibliotēkā / par izdevumu atbild Latvi-
jas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības 
institūta Bibliotēku konsultatīvais centrs ; izde-
vumu sagatavojusi Māra Jēkabsone. — Rīga : 
Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2014. — 1 PDF 
datne (44 lapas) ; 6,55 MB. — Bibliogrāfija: 30.-
36. lp. — ISBN 978-9984-850-21-4 021(474.3)

050  Seriālizdevumi. Periodiskie izdevumi

Daugavpils  Universitāte.  Bibliotēka. Perio-
disko izdevumu un datubāzu rādītājs, 2014 / 
Daugavpils Universitātes bibliotēka. Bibliogrā-
fijas un informācijas sektors. — Daugavpils : 
Daugavpils Universitātes Akadēmiskais ap-
gāds «Saule», 2014. — [4] lpp. : tab. ; 21 cm. — 
Teksts latviešu, angļu, vācu, krievu valodā. — 
[0314000944] 050(01)+050(03)

06  Vispārīga rakstura organizācijas

Latvian-Swiss cooperation programme grant 
scheme «NGO Fund» 2009-2012 : assessment 
report, information on implemented projects / 
Latvijas-Šveices sadarbības programma ; Sa-
biedrības integrācijas fonds. — Rīga : Society 
Integration Foundation, 2014. — 190 lpp. : il., 
diagr., tab. ; 22 cm. — (Ies.). — [0314001078]

061.2

Latvijas  Zinātņu  akadēmija. Gadagrāmata 
2014 / Latvijas Zinātņu akadēmija ; sastādītāji: 
Baiba Ādamsone, Anita Draveniece, Alma Edži-
ņa (vadītāja), Jānis Kristapsons, Sofja Negreje-
va, Kristīne Polačenko, Ilga Tālberga ; redaktore 
Ieva Jansone ; priekšvārda, 4.-[8.] lpp., autors 
Ojārs Spārītis ; fotogrāfi: Jānis Brencis, Alma 
Edžiņa, Toms Grīnbergs, Toms Norde. — Rīga : 
Latvijas Zinātņu akadēmija : Zinātne, 2014. — 
165 lpp., [8] lpp. iel. : il., ģīm., tab. ; 20 cm. — 
(Gadagrāmata / Latvijas Zinātņu akadēmija, 
ISSN 1407-0413 ; 2014). — Personu rādītājs: 
[162.-166.] lpp. — ISBN 978-9984-879-62-8. — 
[0314001022] 061.12(474.3)(058)+

+001:061.12(474.3)(058)

08  Jaukta satura krājumi. Kolektīvi darbi

087.5  Izdevumi jauniešiem

Ledus sirds : izkrāso! / Disney. — Rīga : Eg-
mont Latvija, 2014. — [16] lpp. : il. ; 29 cm. — 
Aprakstīts pēc vāka. — Oriģ. nos.: Frozen 
colouring book. — ISBN 978-9984-43-960-0. — 
[0314001054] 087.5

Ledus sirds : krāso un priecājies! : ar uzlī-
mēm / Disney. — Rīga : Egmont Latvija, 
2014. — [16] lpp., [2] lp. : il. ; 29 cm. — Aprak-
stīts pēc vāka. — Oriģ. nos.: Frozen clever co-
louring book. — ISBN 978-9984-43-961-7. — 
[0314001053] 087.5

Spalvinimo knyga : [Volkswagen] / piešiniai: 
Eduards Groševs ; dizainas: Aigars Truhins. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — [20] lpp. : il. ; 
21×29 cm. — ISBN 978-9934-0-4530-1. — 
[0314001085] 087.5

Vatanabe, Naoki. Modes skate : krāso un līmē 
modernu tērpu : veido tērpus ar krāsām un uz-
līmēm / Naoki Vatanabe. — Rīga : Jāņa Rozes 
apgāds, [2014]. — [24] lpp., [10] lp. uzlīmes : il. ; 
19 cm. — «Ar 200 uzlīmēm»—Uz vāka. — ISBN 
978-9984-23-450-2 (spirālies.). — [0314001110]

087.5

Värvimisraamat : [Volkswagen] / joonistused: 
Eduards Groševs ; disain: Aigars Truhins. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — [20] lpp. : il. ; 
21×29 cm. — ISBN 978-9934-0-4529-5. — 
[0314001084] 087.5

1  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

14  Filozofiskās sistēmas un uzskati

Klizovskis, Aleksandrs. Jaunā laikmeta pasau-
les izpratnes pamati / Aleksandrs Klizovskis ; 
tulkojums latviešu valodā: A. Makarovs, R. 
Vīlipa, Dz. Siliņa. — Rīga : Vieda, 2014. — 
842, [4] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: Основы 
миропонимания Новой Эпохи. — ISBN 978-
9984-782-67-6. — [0314001091] 141.339

159.9  Psiholoģija

Belte, Māris. Redzēt raksturu : kā ātri atpazīt 
cilvēka raksturu un prognozēt uzvedību pēc 
ārējā izskata / Māris Belte ; redaktore Sarma 
Zvirbule ; priekšvārdu autori: Inta Saprovska, 
Airisa Šteinberga, Aigars Bikše. — [Rīga] : 
Medicīna un Prese, 2014. — 75 lpp. : il., ģīm. ; 
21 cm. — (Ies.). — [0314000906] 159.925

Kauķis, Arnis. Kā vadītājam saprasties ar pa-
dotajiem un kā padotajiem izprast vadītāju : 
informācija vadītājiem un darbiniekiem / Arnis 
Kauķis ; literārā redaktore Zane Usele ; vāka sa-
likums: Eva Savele-Gavare. — [Rīga] : Iespēju 
grāmata, 2014. — 64 lpp. : il., tab. ; 20 cm. — 
ISBN 978-9984-875-59-0. — [0314001046]

159.98:331

Lapsa, Diāna. Tikt galā ar sevi : atziņas sakār-
totai un veselīgai dzīvei / Diāna Lapsa, Valdis 
Pīrāgs ; sastādītājs un ievada autors Juris Lo-
rencs ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; 
Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais noformē-
jums ; Tila Indāna foto. — Rīga : J.L.V., 2014. — 
79, [1] lpp. : ģīm. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-11-
567-7. — [0314000770] 159.9.016.1
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Ludāne, Maruta. Sakarības starp stresa pārva-
rēšanas pašefektivitāti, pārliecību par taisnīgu 
pasauli, darba zaudējuma kognitīvo novērtē-
jumu un depresiju bezdarbniekiem, kas vecāki 
par 45 gadiem : promocijas darbs psiholoģijas 
doktora grāda iegūšanai psiholoģijas zinātņu 
nozarē, klīniskās psiholoģijas apakšnozarē / 
Maruta Ludāne ; darba zinātniskā vadītāja: 
Ieva Bite ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, 
psiholoģijas un mākslas fakultāte. — Rīga, 
2014. — 114 lp. : tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 
89.-99. lp. — Teksts latviešu valodā, kopsavil-
kums angļu valodā. — (Ies.). — [0314003855]

159.923.33(043)

Perepjolkina,  Viktorija. Daudzdimensionālas 
personības aptaujas izstrāde un validizācija 
Lat vi jas pieaugušo izlasē : promocijas darbs psi-
holoģijas doktora grāda iegūšanai psiholoģijas 
zinātņu nozarē, personības psiholoģijas apakš-
nozarē / Viktorija Perepjolkina ; darba zinātnis-
kais vadītājs: Viesturs Reņģe ; darba zinātniskā 
vadītāja p.i. Ivars Austers ; Latvijas Universitā-
te. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakul-
tāte. — Rīga, 2014. — 253 lp. : il., grafiki, tab. ; 
22 cm. — Bibliogrāfija: 147.-159. lpp. — Teksts 
latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valo-
dā. — (Ies.). — [0314003852]

159.923(474.3)(043)

Pīzs, Alans. Ķermeņa valoda : kā atminēt sa-
run biedra domas pēc viņa stājas un kustī-
bām / Alans un Barbara Pīzi ; no angļu valodas 
tul ko jusi Vija Stabulniece ; Aijas Andžānes 
vāka gra fiskais noformējums. — Rīga : J.L.V., 
[2014]. — 414, [1] lpp. : il. ; 23 cm. — Bibliogrā-
fija: 402.-[415.] lpp. — Oriģ. nos.: Body langua-
ge. — ISBN 978-9934-11-570-7. — [0314000764]

159.925

2  RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Jaunā Derība / Jaunās Derības tulkotāji: Alek-
sandrs Bite, Dainis Zeps ; literārā redaktore 
Milda Klampe ; vāka dizains: Agata Muze ; 
vāka noformējumā izmantota Antras Puriņas 
fotogrāfija. — [Rīga] : Latvijas Bībeles biedrība, 
2014. — 432 lpp. ; 25 cm. — Bibliogrāfija atsau-
cēs. — ISBN 978-9984-834-47-4. — [0314001019]

27-246

Kraiders,  Lerijs. Jauns dzīves veids : patiesa 
grēku nožēla un Ticība Dievam / Lerijs Krai-
ders ; no angļu valodas tulkojusi Simona Iva-
novska ; redaktore Simona Ivanovska. — Lie-
pāja : Jaunatne ar Misiju — Liepāja, 2014.

2. grāmata. — 48 lpp. : il. ; 22 cm. — (Bib-
liskie pamati ; 2). — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — Oriģ. nos.: The new way 
of living. — ISBN 978-9934-8378-1-4. — 
[0314001090] 27-284

Lekcionarijs : Romas Misale / atbildīgais An-
drejs Aglonietis. — [Rēzekne] : Rēzeknes—Ag-
lyunas dieceze, 2014.

3. sējums, Gavēņa laiks, Leldīņu laiks. — 
648 lpp. : notis ; 25 cm. — Palīgrādītāji: 
626.-637. lpp. — Ievadvārdi latīņu valodā, 
teksts latgaliešu valodā. — (Ies.) : 350 eks. — 
[0314000715] 272-282.7

3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

316  Socioloģija

Ad locum: vieta, identitāte un rīcībspēja : [rak-
stu krājums] / zinātniskā redaktore un priekš-
vārda autore Aija Zobena ; literārā redaktore 
Ausma Tabuna ; kopsavilkums angļu valodā: 
Aija Zobena, Mareks Niklass ; ievadu sarakstīja 
Aija Zobena, Miķelis Grīviņš, Jurijs Ņikišins ; 
vāka dizains: Andra Liepiņa ; vāka dizainam 
izmantota Evijas Začas fotogrāfija. — Rīga : LU 
Akadēmiskais apgāds, 2014. — 311 lpp. : diagr., 
sh., tab., kartosh. ; 24 cm. — Par autoriem: 310.-
311. lpp. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Kop-
savilkums angļu valodā. — ISBN 978-9984-45-
817-5. — [0314000869] 316.334.52(082)+

+316.4(082)+316.42(082)

32  Politika

323  Iekšlietas. Iekšpolitika

Inkins, Leonards. Neizmantoto iespēju laiks / 
Leonards Inkins ; par pareizrakstību rūpējās 
Jānis Kušķis ; Baibas Eichenbergas vāka nofor-
mējums ; izmantoti L. Inkina, K. Kalsera, O. 
Krūmiņa, K. Bergmaņa, G. Birkmaņa, A. Keiša, 
B. Eichenbergas, B. Barones attēli un zīmēju-
mi. — Rīga : Paks VV, 2014.

2. daļa, Meklējumos. — 352 lpp. : il., ģīm., 
faks. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-8440-1-0 
(ies.). — [0314001035] 323.1(474.3)

33  Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Krilovs,  Leonīds. Ekonomiskās domas retro-
spekcija : zinātniskā monogrāfija / Leonīds Kri-
lovs ; recenzenti: I. Dovladbekova, A. Fedotovs ; 
Rīgas Tehniskā universitāte. Tautsaimniecības 
un reģionālās ekonomikas institūts. — Rīga : 
RTU izdevniecība, 2014. — 220 lpp. : diagr., 
tab. ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 199.-214. lpp. un 
personu rādītājs: 215.-218. lpp. — Kopsavil-
kums latviešu, angļu valodā. — ISBN 978-9934-
10-529-6 (ies.) : 300 eks. — [0314001098] 330.8

331  Darbs. Nodarbinātība. Darba 
ekonomika. Darba organizācija

Vanags, Eduards. Latvijas darbaspēka starptau-
tiskās migrācijas iemesli un ekonomiskās sekas: 
Latgales reģiona piemērs : promocijas darbs 
ekonomikas doktora (Dr. oec.) grāda iegūša-
nai ekonomikas zinātņu nozarē, reģionālās 
ekonomikas apakšnozarē / Eduards Vanags ; 
zinātniskais vadītājs: Vladimirs Meņšikovs ; 
Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fa-
kultāte. Ekonomikas katedra. — Daugavpils, 
2013. — 162, [54] lp. : il., diagr., tab. ; 31 cm. — 
Bibliogrāfija: 147.-162. lp. — Teksts latviešu va-
lodā, anotācija arī angļu un krievu valodā. — 
(Ies.). — [0314003853] 331.556.4(474.38)(043)

332  Reģionālā, teritoriālā, zemes,  
dzīvokļu ekonomika

Račko, Edgars. Latvijas reģionu konkurētspējas 
novērtējums : monogrāfija / Edgars Račko, Vik-
tors Voronovs ; zinātniskais redaktors Viktors 
Voronovs ; Daugavpils Universitāte. Sociālo 
zinātņu fakultāte. Sociālo pētījumu institūts. — 
Daugavpils : Daugavpils Universitātes Aka-
dēmiskais apgāds «Saule», 2014. — 166 lpp. : 
diagr., sh., tab., kartes ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
145.-166. lpp. (316 nos.). — ISBN 978-9984-14-
664-5. — [0314000945] 332.14(474.3)

336  Finanses

Berga, Tatjana. Piltenes depozīts : naudas ap-
grozība Kurzemē 13. gadsimtā = The Piltene 
hoard : coinage circulation in Courland in the 
13th century / Tatjana Berga ; redaktores: Ināra 
Stašulāne (latviešu val.), Antra Legzdiņa (an-
gļu val.) ; tulkojums angļu valodā: Valdis Bēr-
ziņš ; mākslinieks Andris Nikolajevs ; fotoattēli: 
Ilgvars Gradovskis. — Rīga : Zinātne, 2014. — 
95 lpp. : il., tab., karte ; 25 cm. — Bibliogrāfi-
ja: 90.-92. lpp. (59 nos.). — Teksts latviešu un 
angļu valodā ; vāka noformējums tikai latvie-
šu valodā. — ISBN 978-9984-879-61-1 (ies.). — 
[0314001024] 336.74(474.32)(091)+

+903.8(474.32)

Ciemleja,  Guna. Personīgo finanšu pārvaldī-
ba / Guna Ciemleja, Nataļja Lāce, Jeļena Titko ; 
redaktore Silvija Minkevica ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Inženierekonomikas un vadības 
fakultāte. Finanšu katedra. — Rīga : Rīgas Teh-
niskā universitāte, 2013. — 97 lpp. : il., diagr., 
tab. ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 89.-91. lpp. — ISBN 
978-9934-10-536-4 : 100 eks. — [0314001096]

336.225.611

Titko,  Jeļena. Finanšu lietpratība un tās no-
vērtēšana : zinātniski metodiskais materiāls / 
J. Titko, G. Ciemleja, N. Lāce ; redaktore Silvija 
Minkevica ; Rīgas Tehniskā universitāte. Inže-
nierekonomikas un vadības fakultāte. Finanšu 
katedra. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2013. — 
101 lpp. : diagr., il., tab. ; 25 cm. — Bibliogrāfi-
ja: 73.-79. lpp. (135 nos.). — ISBN 978-9934-10-
526-5 : 100 eks. — [0314000965] 336(474.3)

Viss par PVN 2014 / priekšvārdu sarakstīja 
Olga Zadorožnaja. — Rīga : PVN konsultācijas, 
2014. — 192 lpp. : tab., veidlapas ; 30 cm. — 
(Nexia International bibliotēka). — Rādītājs: 
190.-192. lpp. — ISBN 978-9934-8377-2-2. — 
[0314000960] 336.226.322(474.3)+657(474.3)

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

The politics of economic sustainability: Baltic 
and Visegrad responses to the European eco-
nomic crisis / edited and introduction, p. 6-8, by 
Karlis Bukovskis ; English language editor: Ta-
lis Saule Archdeacon ; cover design: Aldis Ozo-
liņš. — Riga : Latvian Institute of International 
Affairs, 2014. — 185 lpp. : diagr., portr., tab. ; 
22 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — Par autoriem: 
179.-183. lpp. — Bibliogrāfija: 177.-178. lpp. un 
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9984-583-49-5 
(ies.). — [0314000983] 338(4-11)

339  Tirdzniecība. Starptautiskās 
ekonomiskās attiecības. Pasaules ekonomika

Gulbis, A. Muitas darbības pamati : mācību lī-
dzeklis / A. Gulbis, A. Čevers ; redaktore Silvija 
Minkevica ; Rīgas Tehniskā universitāte. Inže-
nierekonomikas un vadības fakultāte. Starptau-
tisko ekonomisko sakaru un muitas institūts. 
Muitas un nodokļu katedra. — Papildināts un 
pārstrādāts izdevums. — Rīga : RTU Izdevnie-
cība, 2014. — 380 lpp. : il., sh., tab. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 373.-377. lpp. — Kopsavilkums 
angļu valodā. — ISBN 978-9934-10-522-7 : 350 
eks. — [0314000967] 339.543(075.8)
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34  Tiesības. Jurisprudence

Kordževa, Jeļena. Vērtīgi padomi / Jeļena Kor-
dževa ; tulkotāja Inga Cironoka ; māksliniece 
Jeļena Kordževa ; vāka māksliniece un fotog-
rāfijas: Nika Beļisa. — [Rīga] : Ekocentrs, 2013.

2. — 22 lpp. : il. ; 21 cm. — Vāka 2. lp.: 
Vienkārši drošības tehnikas noteikumi, pie-
lietojami veiksmīgai Jūsu nekustamā īpa-
šuma pārdošanai. — Oriģ. nos.: Полезные 
советы. — ISBN 9789934831218 (atkār-
tots). — [0314001038] 347.23

Likumu alfabētiskais reģistrs / Saeimas Juri-
diskais birojs ; uz vāka izmantots Ulda Pāžes 
foto. — 22. izdevums, aktualizēts 2013. gada 28. 
decembrī. — Rīga : Saeimas Juridiskais birojs, 
2013. — ii, 395 lpp. ; 30 cm. — [Likumu alfa-
bētiskajā reģistrā] ietverti visi pēc 1990. gada 4. 
maija pieņemtie likumi, kā arī svarīgākie likumi 
un visi kodeksi, kas pieņemti pirms šī datu-
ma. — [0314000775] 340(474.3)(083.86)

Корджева, Елена. Полезные советы / Елена 
Корджева ; художник: Елена Корджева ; об-
ложка: Ника Белис. — Rīga : Ekocentrs, 2013.

2. — 22 lpp. : il. ; 21 cm. — Aprakstīts 
pēc vāka. — ISBN 978-9934-8312-1-8. — 
[0314001039] 347.23

36  Garīgo un materiālo dzīves vajadzību 
nodrošinājums. Apdrošināšana. Patērētāju 
interešu aizsardzība

Broka,  Anna. Sociālā cilvēkdrošība: bērni un 
ģimenes ar bērniem Latvijā : rokasgrāmata so-
ciālajā jomā strādājošiem / Anna Broka, Ligita 
Kūle, Evija Kūla ; zinātniskā redaktore Feliciana 
Rajevska ; literārā redaktore Ruta Puriņa ; vāka 
dizains: Baiba Lazdiņa ; projekts «Nacionālā 
identitāte un sociālā cilvēkdrošība». — Rīga : LU 
Akadēmiskais apgāds, 2014. — 107 lpp. : diagr., 
sh., tab. ; 21 cm. — Rokasgrāmata sagatavota un 
publicēta Valsts pētījumu programmas «Nacio-
nālā identitāte» projekta «Nacionālā identitāte 
un sociālā cilvēkdrošība» ietvaros. — Par au-
torēm: 107. lpp. — Bibliogrāfija: 86.-94. lpp. — 
ISBN 978-9984-45-813-7. — [0314000867]

364-787.24(474.3)

37  Izglītība

371  Audzināšanas un izglītības 
organizēšana. Skolvedība

Agrīnās lasītprasmes attīstības rādītāju DI-
BELS Next latviešu valodas versija : DIBELS 
Next vadīšanas rokasgrāmata / Roland H. 
Good III, Ruth A. Kaminski, Kelli Cummings, 
Chantal Dufour-Martel, Kathleen Petersen, 
Kelly Powell-Smith, Stephanie Stollar, Joshua 
Wallin ; zinātniskā vadītāja Latvijā: Malgožata 
Raščevska ; tulkotāji: Madara Orlovska, Ingūna 
Griškēviča, Edīte Ozola, Malgožata Raščevska, 
Andra Vabale, Pauls Legzdiņš ; literārais redak-
tors Atis Freibergs. — [Rīga : Valsts izglītības 
satura centrs], 2013. — 160 lpp. : tab. ; 31 cm + 
piel. (9 brošūras). — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — Pielikumā: [1.] DIBELS 
Next latviešu valodas versija. Stimulmateriāls 
sagatavošanas klases skolēniem (rudens-zie-
ma-pavasaris). [2.] DIBELS Next latviešu valo-
das versija. Stimulmateriāls 1. klases skolēniem 
(rudens-ziema-pavasaris). [3.] DIBELS Next lat-
viešu valodas versija. Stimulmateriāls 2. klases 
skolēniem (rudens-ziema-pavasaris). [4.] DI-
BELS Next latviešu valodas versija. Stimulma-
teriāls 3. klases skolēniem (rudens-ziema-pava-
saris). [5.] DIBELS Next latviešu valodas versija. 
Vadīšanas norādījumi un punktu skaitīšanas 
atslēgas: teikumi ar trūkstošu vārdu : 3. klase 
(rudens-ziema-pavasaris). [6.] DIBELS Next 
latviešu versija: LU. Rādītāju novērtējums : 
sagatavošanas klases pārbaudes burtnīca. [7.] 
DIBELS Next latviešu versija: LU. Rādītāju 
novērtējums : pirmās klases pārbaudes burt-
nīca. [8.] DIBELS Next latviešu versija: LU. 
Rādītāju novērtējums : otrās klases pārbaudes 
burtnīca. [9.] DIBELS Next latviešu versija: LU. 
Rādītāju novērtējums : trešās klases pārbau-
des burtnīca. — Bibliogrāfija: 152.-155. lpp. — 
ISBN 9789984573762 (spirālies.) (atkārtots). — 
[0314000494] 371.26+37.091.26(072)+

+811.174(072)

Gorbunovs,  Aleksandrs. Refleksiju rosinošas 
ePortfolio sistēmas izveide studējošo kompe-
tenču pilnveidošanai : promocijas darbs / Alek-
sandrs Gorbunovs ; zinātniskais vadītājs A. 
Kapenieks ; Rīgas Tehniskā universitāte. Elek-
tronikas un telekomunikāciju fakultāte. Tālmā-
cības studiju centrs. — Rīga, 2014. — 211 lpp. : 
il., diagr., tab. ; 26 cm. — Bibliogrāfija: 28.-31., 
199.-211. lpp. — Anotācija paralēli latviešu, an-
gļu valodā. — [0314003862]

371.26:004.78(043)+004.78:371.26(043)

376  Speciālu grupu audzēkņu izglītība, 
apmācība, mācības

Atbalsta materiāls skolotājiem darbam ar inter-
aktīvu mācību materiālu izglītojamo aktīvās ru-
nas un lasīšanas spēju attīstīšanai izglītojamiem 
ar vairākiem smagiem attīstības traucējumiem : 
rokasgrāmata skolotājiem / D. Bethere, A. Lī-
daka, A. Plostniece, J. Ponomarjova, S. Strigu-
na ; Liepājas Universitātes Speciālās izglītības 
laboratorija. — Rīga : VISC, 2013. — 36 lpp. : il., 
tab. ; 30 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — Uz vāka 
autori nav uzrādīti. — Bibliogrāfija: 36. lpp. — 
ISBN 978-9984-573-79-3. — [0314000500]

376(035)

Atbalsta materiāls skolotājiem darbam ar 
inter aktīvu mācību materiālu valodas pras-
mju veidošanai un attīstīšanai skolēniem ar 
spe ciālām vajadzībām : rokasgrāmata skolotā-
jiem / S. Tūbele, I. Šūmane, M. Burčaka, E. La-
ganovska, T. Landra ; Latvijas Universitātes 
Spe ciālās izglītības laboratorija. — Rīga : VISC, 
2013. — 56 lpp. : il., tab. ; 30 cm. — Aprakstīts 
pēc vāka. — Uz vāka autori nav uzrādīti. — 
Bibliogrāfija: 54.-55. lpp. — ISBN 978-9984-573-
84-7. — [0314000479] 376-056.26(035)

Bērns ar garīgās attīstības traucējumiem ģi-
menē : metodiskais materiāls vecākiem / Aija 
Tereško, Aija Kondrova, Mārīte Rozenfelde, 
Ieva Želve ; Rēzeknes Augstskolas Speciālās 
izglītības laboratorija. — Rīga : VISC, 2013. — 
14 lpp. ; 30 cm + piel. kartes (20 lp.). — Apraks-
tīts pēc vāka. — Bibliogrāfija: 14. lpp. — ISBN 
978-9984-573-75-5. — [0314000457] 376-056.34

Informatīvs materiāls ģimenēm / S. Tūbele, T. 
Landra, I. Šūmane, M. Burčaka, E. Laganovska, 
S. Kušnere, R. Vīgante ; Latvijas Universitāte. 
Speciālās izglītības laboratorija. — Rīga : VISC, 
2013. — 12 lpp. : il., tab., karte ; 21 cm + piel. Kar-
tes (29 lp.). — Aprakstīts pēc vāka. — Uz vāka 
autori nav uzrādīti. — Bibliogrāfija: 8.-9. lpp. — 
ISBN 978-9984-573-87-8. — [0314000474]

376(076)

Informatīvs materiāls vecākiem, kas audzina 
bērnus ar autisma spektru : kartes / D. Bethere, 
A. Līdaka, A. Plostniece, J. Ponomarjova, S. Stri-
guna ; Liepājas Universitātes Speciālās izglītības 
laboratorija. — [Rīga : VISC], 2013. — 15 ats. lp. 
mapē ; 30 cm. — Aprakstīts pēc mapes vāka. — 
ISBN 978-9984-573-82-3. — [0314000452]

376-056.34

Informatīvs materiāls vecākiem, kas audzina 
bērnus ar uzvedības traucējumiem : kartes / D. 
Bethere, A. Līdaka, A. Plostniece, J. Ponomar-
jova, S. Striguna ; Liepājas Universitātes Spe-
ciālās izglītības laboratorija. — [Rīga] : [VISC], 
2013. — 16 lp. mapē ; 30 cm. — Aprakstīts pēc 
vāka un 1. lp. mapē. — ISBN 978-9984-573-
83-0. — [0314000450] 376-056.49

Metodiskais materiāls pedagogiem darbam ar 
izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucēju-
miem : rokasgrāmata / S. Tūbele, T. Landra, I. 
Šūmane, M. Burčaka, E. Laganovska, S. Kuš-
nere, R. Vīgante ; Latvijas Universitāte. Spe-
ciālās izglītības laboratorija. — Rīga : VISC, 
2013. — 72 lpp. : il., tab. ; 30 cm + piel. Ģirta 
burtu grāmata (66 lpp., 14 lp.) ; Darba lapas 
(78, [10] lp.). — Aprakstīts pēc vāka. — Uz 
vāka autori nav uzrādīti. — Bibliogrāfija: 65.-
66., 68.-71. lpp. — ISBN 978-9984-573-86-1. — 
[0314000476] 376(035)

Metodiskais materiāls pedagogiem darbam ar 
izglītojamiem, kuriem ir autisms / D. Bethere, A. 
Līdaka, A. Plostniece, J. Ponomarjova, S. Strigu-
na ; Liepājas Universitātes Speciālās izglītības 
laboratorija. — Rīga : VISC, 2013. — 100 lpp. : 
il., tab. ; 30 cm + piel. Darba lapas (43 lpp.). — 
Aprakstīts pēc vāka. — Ietver bibliogrāfiju. — 
ISBN 978-9984-573-81-6. — [0314000453]

376-056.36
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Metodiskais materiāls pedagogiem darbam 
ar izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās traucē-
jumi un redzes traucējumi : rokasgrāmata / S. 
Tūbele, T. Landra, I. Šūmane, M. Burčaka, E. 
Laganovska, S. Kušnere, R. Vīgante ; Latvijas 
Universitāte. Speciālās izglītības laboratorija. — 
Rīga : VISC, 2013. — 127 lpp. : il., tab. ; 30 cm + 
piel. Darba lapas (108 lp.). — Aprakstīts pēc 
vāka. — Uz vāka autori nav uzrādīti. — Bib-
liogrāfija: 107.-111. lp. — ISBN 978-9984-573-
85-4. — [0314000472] 376-056.262(035)

Metodiskais materiāls pedagogiem darbam ar 
izglītojamiem, kuriem ir uzvedības traucējumi / 
D. Bethere, A. Līdaka, A. Plostniece, J. Pono-
marjova, S. Striguna ; Liepājas Universitātes 
Speciālās izglītības laboratorija. — Rīga : VISC, 
2013. — 92 lpp. : il., tab. ; 30 cm + piel. Darba 
lapas (24 lpp.). — Aprakstīts pēc vāka. — Ietver 
bibliogrāfiju. — ISBN 978-9984-573-80-9. — 
[0314000449] 376-056.49

Metodiskais materiāls pedagogiem izglītoja-
mo ar garīgās attīstības traucējumiem sociālo 
prasmju, uzvedības un mācību sasniegumu iz-
vērtēšanai / A. Tereško, A. Kondrova, M. Rozen-
felde, I. Želve ; Rēzeknes Augstskolas Speciālās 
izglītības laboratorija. — Rīga : VISC, 2013. — 
83 lpp. : tab. ; 30 cm + piel. (79 lpp.). — Apraks-
tīts pēc vāka. — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — 
ISBN 978-9984-573-73-1. — [0314000455]

376-056.36

Metodisks materiāls pedagogiem darbam ar 
bērniem, kuriem ir kohleārais implants / I. Žel-
ve, M. Rozenfelde, A. Kondrova, A. Tereško, 
I. Kursīte, U. Strazdiņa, A. Tauriņa ; Rēzeknes 
Augstskolas Speciālās izglītības laboratorija. — 
Rīga : VISC, 2013. — 87 lpp. : il., tab. ; 30 cm + 
6 pielikumi. — Aprakstīts pēc vāka. — Ietver 
bibliogrāfiju. — ISBN 978-9984-573-72-4. — 
[0314000483] 376.1-056.263(072)+

+616.28-008.14-053.2

377  Speciālā izglītība. Aroda, tehniskā 
un profesionālā izglītība. Arodkoledžas, 
institūti. Politehnikumi

Kinta,  Gunta. Mācīšanās rezultātu nozīme 
profesionālās vidējās izglītības vadībā : promo-
cijas darbs doktora zinātniskā grāda iegūšanai 
vadībzinātnē, apakšnozare: izglītības vadība / 
Gunta Kinta ; zinātniskais vadītājs Andrejs 
Rauhvargers ; recenzenti: Tatjana Volkova, Tat-
jana Koķe, Kęstutis Kriščiūnas ; Latvijas Uni-
versitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas 
fakultāte. — Rīga, 2014. — 170, [84] lp. : shēma, 
tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 157.-169. lp. — 
(Ies.). — [0314003854] 377(043)

Zaļaiskalne, Anita. Pārmaiņu vadība profesio-
nālās izglītības satura pilnveidošanā Latvijā : 
promocijas darbs vadībzinātnes doktora grāda 
iegūšanai, apakšnozare: izglītības vadība / Ani-
ta Zaļaiskalne ; promocijas darba zinātniskais 
vadītājs: Andris Grīnfelds ; recenzenti: Andrejs 
Geske, Gita Vērdiņa, Jūlija Stukaļina ; Latvi-
jas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un 
mākslas fakultāte. — Rīga, 2014. — 179 lp. : il., 
diagr., tab. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 14.-16., 142.-
159. lp. — (Ies.). — [0314003863]

377(474.3)(043)

378  Augstākā izglītība. Augstskolas. 
Akadēmiskās studijas

Augstākā un profesionālā izglītība Latvijā un 
ārzemēs, 2014. — Rīga : Smails, 2014. — 94, 
[2] lpp. : il., ģīm., tab. ; 30 cm. — Teksts latviešu, 
angļu, krievu valodā. — ISBN 978-9934-8207-
6-2. — [0314000683] 378(474.3)(03)

Ābeļkalns, Ilvis. Augstas klases sportistu duā-
lās karjeras vadība Latvijas augstskolās : pro-
mocijas darbs : promocijas darbs izstrādāts 
vadībzinātnes doktora zinātniskā grāda iegūša-
nai : nozare: vadībzinātne, apakšnozare: izglītī-
bas vadība / Ilvis Ābeļkalns ; promocijas darba 
zinātniskais vadītājs Andrejs Geske ; recenzen-
ti: Andris Grīnfelds, Agita Ābele, Ieva Brence ; 
Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas 
un mākslas fakultāte. Izglītības zinātņu no-
daļa. — Rīga, 2014. — 197 lp. : il., diagr., tab. ; 
31 cm. — Bibliogrāfija: 177.-187. lpp. — (Ies.). — 
[0314003857] 378(474.3)(043)

Uzņēmējdarbība un vadīšana : nolikums par 
noslēguma darbu izstrādāšanu un aizstāvē-
šanu / izstrādāja: K. Didenko, N. Lāce, E. Gai-
le-Sarkane, V. Jurenoks, V. Jansons, I. Vorono-
va, I. Andersone, I. Ovčiņņikova, L. Budņiks ; 
redaktore Silvija Minkevica ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Inženierekonomikas un vadības 
fakultāte. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2014. — 
87, [4] lpp. : diagr., veidlapas ; 21 cm. — ISBN 
978-9934-10-530-2 : 100 eks. — [0314000966]

378.245(035)

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

Rīgas pilsētas tipogrāfa Nikolausa Mollīna 
1593. gadā iespiestais Karaļa pilsētas Rīgas — 
Vidzemē — godātās rātes atjaunotais kāzu un 
apģērbu nolikums : tulkojums no agrās jau-
naugšvācu valodas un zinātniskie komentāri / 
oriģinālā teksta tulkojums no agrās jaunaugš-
vācu valodas: Valda Kvaskova ; kopsavilkumu 
tulkotāji: Valda Kvaskova (vācu val.), Jānis 
Frišvalds (angļu val.), Viktorija Kollegova (krie-
vu val.) ; zinātniskais redaktors Dainis Bruģis ; 
literārā redaktore Ieva Jansone ; māksliniece 
Inese Hofmane ; fotogrāfi: Dainis Bruģis, Reinis 
Hofmanis, Vitolds Mašnovskis. — [Sigulda] : 
Turaidas muzejrezervāts, 2013. — 173, [2] lpp. : 
il., faks. ; 21 cm + piel. (1 sēj.). — Izdevējziņas 
precizētas ISBN aģentūrā. — Eines Erbarn 
Raths der Königlichen Stadt Riga in Liefflandt 
Reformierte Kost und Kleider Ordnung / ged-
ruckt zu Riga durch Nicolaum Mollinum, Anno 
M.D.XCIII. ([20] lpp.). Faksimilizd. vecajā orto-
grāfijā. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — 
Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu, 
vācu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-14-
023-5. — [0314000889]

392.5(474.362.2)+395(474.362.2)+
+687.151(474.362.2)(091)

398  Folklora

Krišmane, Sarmīte. Spēka gadagrāmata : sau-
les godu atslēgas / Sarmīte Krišmane, Aina 
Tobe, Gita Priede ; ilustrācijas: Aismas Grau-
manes akvareļi un zīmējumi, Ainas Tobes jostu 
raksti ; vāka, grāmatas un diska dizains: Dace 
Kamela ; foto: Valdis Kļaviņš. — Ventspils : Lat-
viskās dzīvesziņas biedrība «Latve», 2013. — 
192, [15] lpp., [12] lpp. iel. : il., tab. ; 23 cm + 1 
CD (92:47). — Pielikumā CD — Spēka meditā-
cijas [MP3 formātā]. — ISBN 978-9984-49-981-9 
(ies.). — [0314000758] 398.33(474.3)(059)+

+24-583(086.76)

Zaķis un viņa draugi : latviešu tautas pasa-
kas par dzīvniekiem / Emīlijas Marjutinas 
sakārtojums, apdare un priekšvārds ; māksli-
niece Ilona Ceipe. — [Atkārtots izdevums]. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 70, [2] lpp. : il. ; 
30 cm. — Grāmata sagatavota pēc 1978. gada 
izdevuma. — ISBN 978-9934-0-4413-7 (ies.). — 
[0314001070] 398.21(=174)

5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

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

Nākotnes parki : «Latvijas valsts meži» un 
mammadaba gaida tevi ciemos! / Latvijas valsts 
meži. — [Rīga] : Latvijas valsts meži, 2014. — 
17 lpp. : il., kartes ; 24 cm. — Virstit.: Mammada-
ba dzīvo Latvijas valsts mežos. — [0314000938]

502.5(474.3)(036)+908(474.3)(036)

Vincēviča-Gaile, Zane. Impact of environmen-
tal conditions on micro- and macroelement 
content in selected food from Latvia = Vides 
apstākļu ietekme uz mikro- un makroelemen-
tu saturu pārtikas produktos Latvijā : doctoral 
thesis submitted for the degree of doctor of 
chemistry in environmental science, subfield of 
environmental chemistry and ecotoxicology / 
Zane Vincēviča-Gaile ; scientific supervisor: 
Māris Kļaviņš ; reviewers: Andris Zicmanis, 
Stanley Lutts, Vadims Bartkevičs ; University 
of Latvia. Faculty of Geography and Earth 
Sciences. Department of Environmental Scien-
ce. — Rīga, 2014. — 179 lpp. : diagr., il., kartes, 
tab. ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 9.-13., 119.-131., 
149.-152. un 176.-179. lpp. — Promocijas darbs 
angļu valodā, promocijas darba kopsavilkums 
latviešu valodā, ar atsevišķu titullapu ; vāka un 
titullapas noformējums abās valodās. — ISBN 
978-9984-45-829-8. — [0314001048]

502:543.062(043)+543.062:631.57(043)+
+543.062:637(043)

51  Matemātika

Imbovica,  Indra. Dzīves svinētājs Jānis Men-
cis : sarunas, atmiņas, vērtējumi / Indra Imbo-
vica ; redaktore Ilze Cine ; mākslinieks Eduards 
Groševs ; Ginta Māldera vāka foto ; izmantotas 
Ginta Māldera, Vara Santa fotogrāfijas. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2014. — 349, [1] lpp., [12] lp. 
iel. : il., ģīm. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-0-4409-0 
(ies.). — [0314000951]

51(474.3)(092)+821.174-94
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Ozoliņa,  Aija. Interaktīvi mācību materiāli 
matemātikas prasmju veidošani un attīstīša-
nai skolēniem ar speciālām vajadzībām : me-
todiskais materiāls / Aija Ozoliņa ; Rēzeknes 
Augstskolas Speciālās pedagoģijas laborato-
rija. — Rīga : VISC, 2013. — 37 lpp. : il., tab. ; 
30 cm + pielikumi. — Aprakstīts pēc vāka. — 
Uz vāka autore nav uzrādīta. — Metodisko 
materiālu veido: Didaktiskās spēles (4 mapes), 
Aktivitāšu apraksti (4 brošūras) un izdevums: 
Matemātisko prasmju vērtēšana speciālās iz-
glītības programmas īstenošanā. — Bibliogrā-
fija: 36.-37. lpp. — ISBN 978-9984-573-71-7. — 
[0314000462] 51(072)

54  Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Petričenko,  Oksana. Feromagnētiskas nano-
daļiņas un to pielietojums mīkstu materiālu 
(dihidropiridīna tipa lipīdu organiski savieno-
jumi, polimēri) funkcionalizācijai : promocijas 
darbs / Oksana Petričenko ; zinātniskie vadītā-
ji: Andrejs Cēbers, Aiva Plotniece ; recenzenti: 
Andris Zicmanis, Donāts Erts, Paul Janmey ; 
Latvijas Universitāte. Ķīmijas fakultāte. — 
Rīga, 2014. — 139 lpp., [105] lp. : il., diagr., tab. ; 
31 cm. — Bibliogrāfija: 11.-14., 119.-135. lpp. — 
Teksts latviešu valodā, pielikumā saistītas pub-
likācijas angļu valodā. — (Ies.). — [0314003858]

547.915(043.3)+544.016.5(043.3)

55  Zemes zinātnes. Ģeoloģijas zinātnes

Daugavpils Universitāte. Meteoroloģisko no-
vē rojumu  stacija  «Putnusala». Daugavpils 
Universitātes meteoroloģisko novērojumu sta-
cija «Putnusala» : gadagrāmata / Daugavpils 
Uni versitāte. Dabaszinātņu un matemātikas fa-
kultāte. Ģeogrāfijas un ķīmijas katedra ; sastā-
dīja: Dāvis Gruberts ; vāka dizains: Dāvis Gru-
berts. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes 
Akadēmiskais apgāds «Saule», 2014.

9. sējums, 2013. gads. — 47, [1] lpp. : il., 
tab., karte : 30 cm. — ISBN 978-9984-14-
660-7. — [0314000543] 551.506(474.3)(051)

6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. 
TEHNIKA

61  Medicīnas zinātnes

Bērns ar kohleāro implantu ģimenē : metodis-
kais materiāls vecākiem / Aija Kondrova, Mārīte 
Rozenfelde, Aija Tereško, Ieva Želve, Ina Kur-
sīte, Uldze Strazdiņa ; Rēzeknes Augstskolas 
Speciālās izglītības laboratorija. — Rīga : VISC, 
2013. — 14 lpp. : il., tab. ; 30 cm + piel. Kartes 
(20 lp.). — Aprakstīts pēc vāka. — Autores uz-
rādītas vāka 2. lpp. — Bibliogrāfija: 14. lpp. — 
ISBN 978-9984-573-74-8. — [0314000481]

616.28-008.14-053.2+376.1-056.263(072)

Čukurs, Ervīns. Psihoterapeitu kreativitātes un 
personības iezīmju saistība ar psihoterapeitu 
klientu simptomu izmaiņām : promocijas darbs 
psiholoģijas doktora grāda iegūšanai psiholoģi-
jas zinātņu nozarē klīniskās psiholoģijas apakš-
nozarē / Ervīns Čukurs ; darba zinātniskais 
vadītājs Sandra Sebre ; Latvijas Universitāte. 
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultā-
te. — Rīga, 2014. — 147 lp. : tab. ; 31 cm. — Bib-
liogrāfija: 119.-141. lp. — Teksts latviešu valodā, 
kopsavilkums arī angļu valodā. — (Ies.). — 
[0314003851] 615.851(043)

Daņilova, Natālija. Diabēts : kā to ārstēt un kā 
ar to sadzīvot : cukura diabēta saslimšanas cē-
loņi un klīniskās izpausmes / Natālija Daņilo-
va ; redaktore Veronika Pužule ; Aigara Truhina 
vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 
128 lpp. : tab. ; 21 cm. — «Grāmata būs node-
rīga gan tiem, kuriem ir 1. vai 2. tipa diabēts, 
gan viņu tuviniekiem, gan arī ar diabētu sli-
mo bērnu vecākiem»—Uz vāka. — Oriģ. nos.: 
Диабет. — ISBN 978-9934-0-4217-1 (ies.). — 
[0314001067] 616.379-008.64-06

Jansone, Ilze. Jo vairāk ēdīsi, jo vairāk tievēsi! 
Bet ko? / Ilze Jansone. — Rīga : Ilze Jansone, 
2014. — 169 lpp. : il., ģīm. ; 17 cm. — Par auto-
ri: 149.-167. lpp. — ISBN 978-9984-868-89-9. — 
[0314001100] 613.24

Jansone,  Ilze. Vesels kuņģis, aizkuņģa dzie-
dzeris un zarnas = laba veselība : kā pie tāda 
tikt? / Ilze Jansone. — Rīga : Ilze Jansone, 
2014. — 175 lpp. : il., ģīm. ; 17 cm. — Par auto-
ri: 153.-171. lpp. — ISBN 978-9984-868-90-5. — 
[0314001099] 616-084+613.2

Markovs,  Jurijs. Speciālā histoloģija : orgānu 
struktūra un funkcijas / Jurijs Markovs ; re-
daktore Anna Frīdenberga. — Rīga : Literārā 
brālība, 2014. — 399, [1] lpp. : il. ; 29 cm. — Bib-
liogrāfija: 393.-[395.] lpp. (39 nos.). — ISBN 978-
9984-880-22-8 (ies.). — [0314000977]

611.018(075.8)

Nikolajs Skuja / sastādītāji: Kamena Kaidaka, 
Linards Skuja ; literārā redaktore Ieva Miķelso-
ne ; priekšvārdu sarakstīja Kamena Kaidaka ; 
māksliniece Ieva Upmace. — Rīga : Kame-
na Kaidaka, 2014. — 320 lpp. : il., ģīm., faks. ; 
24 cm + pielikumā burtnīca «No Skuju dzimtas 
arhīva». — Kopējā mapē. Burtnīca «No Skuju 
dzimtas arhīva» 143 lpp. — Bibliogrāfija: 290.-
318. lpp. (488 nos.). — ISBN 978-9934-14-061-7 
(konvolūtā). — [0314000727] 614.25(474.3)(092)

Rihtere-Ulmere, Nikola. Bērnu miegs : miers 
visas nakts garumā : kā tikt pāri pirmajām 1000 
naktīm / Nikola Rihtere-Ulmere ; tulkojums lat-
viešu valodā: Irēna Stalidzāne. — Rīga : J.L.V., 
2014. — 93, [2] lpp. : il., tab. ; 20 cm. — (Ģimenes 
ABC). — Oriģ. nos.: Wie Kinder schlafen ler-
nen. — ISBN 978-9934-11-568-4. — [0314001012]

616.8-009.836-053.2

Rīgas Stradiņa universitāte. Zinātniskā konfe-
rence (2014 : Rīga, Latvija). Rīgas Stradiņa uni-
versitātes 2014. gada zinātniskā konference : 
programma : Rīgā 2014. gada 10. un 11. aprīlī / 
Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas Stra-
diņa universitāte, 2014. — 43 lpp. ; 28 cm. — 
[0314000981] 61(474.3)(062)

Skrodele,  Elza. Tā bija… / Elza Skrodele un 
Zilākalna Martas fonds. — [Rīga] : Zilākalna 
Martas fonds, 2014. — 168 lpp. : il., ģīm., faks., 
kartes ; 25 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — ISBN 978-9934-14-112-6 (ies.). — 
[0314000970] 615.85(474.3)(092)

62  Inženierija. Tehnoloģija vispār

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

Varfolomejeva, Renāta. Elektrisko staciju režī-
mu plānošanas un optimizācijas aspekti tirgus 
ekonomikas apstākļos : promocijas darbs / Re-
nāta Varfolomejeva ; zinātniskais vadītājs: A. 
Mahņitko, A. Sauhats ; oponenti: Vladimirs 
Čuvičins, Aleksandrs Ļvovs, Viktorija Neima-
ne ; Rīgas Tehniskā universitāte. Enerģētikas 
un elektrotehnikas fakultāte. Enerģētikas insti-
tūts. — Rīga, 2014. — 147, [5] lpp. : il., kartes. 
diagr., tab. ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 19.-22., 137.-
147. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī 
angļu valodā. — [0314003864] 621.311(043)

629  Transportlīdzekļu inženierija

Auto 2014 : laikraksta «Dienas Bizness» pieli-
kums / Dienas bizness ; redaktors priekšvārda 
autors Uldis Andersons ; auto modeļu apska-
tu autori: Aldis Zelmenis, Normunds Avotiņš ; 
dizains: Iveta Puplovska. — Rīga : Dienas biz-
ness, 2014. — 136 lpp. : diagr., il., ģīm., tab., kar-
te ; 30 cm. — [0314001057] 629.331(058)

63  Lauksaimniecība. Mežsaimniecība. 
Medības. Zivsaimniecība

630  Mežsaimniecība

Sisenis,  Linards. Klinškalnu priedes (Pinus 
contorta Dougl. var Latifolia Engelm.) intro-
dukcijas perspektīvas Latvijā : promocijas 
darba kopsavilkums Dr. silv. zinātniskā grāda 
iegūšanai = Perspectives of Lodgepole pine 
(Pinus contorta Dougl. var. Latifolia Engelm.) 
introduction in Latvia : summary of academic 
dissertation for acquiring the doctor’s degree 
of forest sciences / Linards Sisenis ; [promoci-
jas darba zinātniskais vadītājs Āris Jansons] ; 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Meža 
fakultāte. Mežkopības katedra, LVMI «Sila-
va». — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte, 2013. — 1 PDF datne (51 lapa) : 
ilustrācijas, tabulas ; 0,99 MB. — Bibliogrāfija: 
5.-6. lp. — Teksts latviešu un angļu valodā. — 
ISBN 978-9984-861-53-1

630*17(474.3)(043)+582.475(474.3)(043)

631  Lauksaimniecība kopumā

Lauku labumi : 283 ražojošas lauku saimniecī-
bas = Дары села : 283 производящие сельские 
хозяйства / Lauku ceļotājs. — Rīga : Lauku ce-
ļotājs, 2014. — 80 lpp. : il., karte ; 21 cm. — Uz 
vāka: Baudi laukus Latvija. — Teksts latviešu 
un krievu valodā. — ISBN 978-9934-8369-
1-6. — [0314000962] 631.115(474.3)(036)

632  Augu bojājumi. Augu slimības.  
Augu kaitēkļi, augiem kaitīgie organismi. 
Augu aizsardzība

Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzī-
bas līdzekļu saraksts, 2014 / Valsts augu aizsar-
dzības dienests ; sagatavojuši: Dace Būmane, 
Regīna Čūdere, Laila Krupenko, Anitra Lest-
lande, Maija Gudoviča ; ievada, 5. lpp., auto-
re K. Kjago ; vāka noformējumam izmantota 
Daces Ūdres fotogrāfija. — Rīga : Valsts augu 
aizsardzības dienests, 2014. — 323 lpp. : il., 
tab. ; 30 cm. — ISBN 9984679799 (atkārtots). — 
[0314000724] 632.95(474.3)
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633/635  Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

30  minūtes dārzā : ekspertu padomi, laiku 
ietau poši paņēmieni, vides dizaina noslēpumi 
dārza kopējam / no angļu valodas tulkojuši 
Mārtiņš Karelis, Arita Piķe, Kristaps Šoriņš ; 
atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literā-
rā redaktore Brigita Šoriņa ; Reader’s Digest 
Association ; Aijas Andžānes vāka grafiskais 
noformējums. — [Liepāja] : Liegra, 2014. — 
320 lpp. : il. ; 27 cm. — (Reader’s digest). — 
«Jumava»—Uz vāka. — Oriģ. nos.: Mein 30 
Minuten Garten. — ISBN 978-9934-8442-1-8 
(ies.). — [0314001200] 634

Fasmane, Natālija. Dārzs uz balkona : puķu un 
augu paradīze jūsu dzīvoklī / Natālija Fasma-
ne, Monika Kratca ; no vācu valodas tulkojusi 
Irīda Miska ; atbildīgā redaktore Liene Soboļe-
va ; literārā redaktore Brigita Šoriņa. — Rīga : 
Jumava, 2014. — 127 lpp. : il. ; 22 cm. — Oriģ. 
nos.: Urlaub auf Balkonien. — ISBN 978-9934-
11-595-0. — [0314001009] 635.921

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

Medījumu gaļas ēdieni : 300 recepšu / sastādī-
jusi Gita Kļaviņa ; redaktore Ilze Čerņevska ; 
Lilijas Rimicānes vāka dizains. — Rīga : Avots, 
2014. — 190 lpp. : il. ; 21 cm. — Uz vāka: Aļņi, 
brieži, stirnas, meža cūkas, zaķi, ūdensputni. — 
ISBN 978-9984-859-89-7. — [0314000976]

641.55:639.1.02(083.12)

658  Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība. 
Tirdzniecības organizācija

Dērlavs,  Dezs. Bizness Bila Geitsa stilā : 10 
veiksmes noslēpumi / Dezs Dērlavs ; no an-
gļu valodas tulkojusi Īrisa Vīka ; Ilzes Isakas 
vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 
207 lpp. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: The unauthorized 
guide to doing business the Bill Gates way. — 
ISBN 978-9934-0-2343-9. — [0314001068]

658(73)

Uzņēmēju finanšu lietpratība finansiālās stabi-
litātes pārvaldībā : zinātniski metodiskais ma-
teriāls / N. Koleda, N. Lāce, K. Oganisjana, G. 
Kalijeva ; redaktore Silvija Minkevica ; Rīgas 
Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas un 
vadības fakultāte. Finanšu katedra. — Rīga : 
RTU Izdevniecība, 2013. — 107 lpp. : il., sh., 
tab. ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 91.-93. lpp. (30 
nos.). — ISBN 978-9934-10-527-2 : 100 eks. — 
[0314000964] 658.14/.17(072)

66  Ķīmijas tehnoloģija. Ķīmijas un 
radniecīgās saskarnozares

Ponomarenko,  Jevgenija. Lielmolekulāro un 
mazmolekulāro lignīnam radniecīgo augu poli-
fenolu struktūras un antioksidatīvas aktivitātes 
izpēte, to kopsakarību raksturošana : promoci-
jas darbs / Jevgenija Ponomarenko ; zinātniskie 
vadītāji: Arturs Vīksna, Tatjana Dižbite ; re-
cenzenti: Māris Kļaviņš, Aivars Žūriņš, Marija 
Kuhtinska ; Latvijas Universitāte. Ķīmijas fa-
kultāte. — Rīga, 2014. — 187 lp. : il., diagr., tab. ; 
31 cm + piel. Publikācijas ([130] lp.). — Pieli-
kumā: Publikācijas. — Bibliogrāfija: 147.-168., 
185.-187. lp. — Teksts latviešu valodā, kopsavil-
kums arī angļu valodā. — (Ies.). — [0314003859]

665.947.4(043.3)+547.91(043.3)

67  Dažādas nozares, amatniecība un amati

Parkova, Inese. Viedo tekstilizstrādājumu pro-
jektēšanas pilnveidošana : promocijas darbs / 
Inese Parkova ; zinātniskais vadītājs Ausma Vi-
ļumsone ; konsultants Aleksandrs Vališevskis ; 
Rīgas Tehniskā universitāte. Materiālzinātnes 
un lietišķās ķīmijas fakultāte. Dizaina tehno-
loģiju institūts. — Rīga, 2014. — 171 lpp. : il., 
diagr., tab. ; 25 cm. — «Inese Parkova, doktora 
studiju programmas «Apģērbu un tekstila teh-
noloģija» dokrorande»—Titlp. — Bibliogrāfija: 
156.-160., 164.-171. lpp. — Teksts latviešu valo-
dā, kopsavilkums angļu valodā. — [0314003860]

677.017.5(043)+621.38:687.1(043)

7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Celmiņa, Vija. Vija Celmiņa. Dubultā realitāte : 
katalogs = Vija Celmins. Double reality / sastā-
dītāja un teksta autore Elita Ansone ; redaktore 
Guna Kalniņa ; tulkotāja Ieva Lešinska-Gei-
bere ; Eliota Veinbergera poēmu «Zvaigznes» 
latviski atdzejojusi Liāna Langa ; bibliogrāfe 
Aivija Everte ; dizains: Ingrīda Zābere ; foto: 
Aleksandrs Grebņevs, Jānis Pipars, Axel Sch-
neider, Naho Taruishi, John Bigelow. — Rīga : 
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 2014. — 
192 lpp. : il., ģīm. ; 26 cm. — Eiropas kultūras 
galvaspilsētas izstāde … Latvijas Nacionālais 
mākslas muzejs, Mākslas muzejs «Rīgas Birža», 
2014. gada 11. aprīlis—22. jūnijs. — Bibliogrā-
fija: 184.-190. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — 
Paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-
9934-8236-9-5. — [0314000987]

7.071.1(474.3)(083.824)

Līvõd kuņšt = Lībiešu māksla / sastādītāja un 
priekšvārda autore Baiba Damberga ; tulkotā-
ji: Valts Ernštreits (lībiešu val.), Ieva Ernštreite 
(angļu val.). — [B.v.] : Lībiešu Kultūras centrs, 
1998. — 30 lpp. : il., ģīm. ; 21 cm. — Paralēli 
latviešu un lībiešu valodā, kopsavilkums angļu 
valodā. — [0314000726]

7.036/.038(=511.114)(083.82)+
+7.071.1(=511.114)(083.82)

72  Arhitektūra

Āgenskalna dārgumu ceļvedis / ceļveža satura 
izstrādi veikuši Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas 
vidusskolas 2. kursa audzēkņi: Ričards Briš-
ka, Meldra Bula, Jūlija Ļahova, Agnese Piziča, 
Anna Marija Tarasova, Inese Babre, Rute Marta 
Jansone, Estere Betija Grāvere, Liene Rumpe, 
Raimonds Saknītis, Katrīna Andranova, Agate 
Bernāne, Laura Gedroviča, Alise Limareva, Ka-
rīna Kukore, Eva Baginska, Gerda Skrūzmane, 
Zane Tuča, Alise Bēržvade ; vāka grafika: Mai-
ja Kikuste ; plakāta un ceļveža makets: Miķe-
lis Mūrnieks. — [Rīga : Jaņa Rozentāla Rīgas 
Mākslas vidusskola, 2014]. — 78 lpp. : il., kar-
tes ; 21 cm. — Uz vāka: Eiropas kultūras galvas-
pilsēta Rīga-2014 : notikums. — Bibliogrāfija: 
73.-77. lpp. (60 nos.). — [0314000963]

721(474.362.2)(036)+7.047

78  Mūzika

Auziņš, Varis. Tradicionālās bases Latvijā / Va-
ris Auziņš ; ievadvārdu autori: Anda Beitāne, Il-
mārs Pumpurs. — Rīga : Varis Auziņš, [2013]. — 
1 PDF datne (214 lapas) : ilustrācijas, tabulas, 
karte ; 16,15 MB. — ISBN 978-9934-8433-0-3

780.614.335(474.3)(083.82)+
+681.817.41(474.3)(083.82)

792  Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski 
uzvedumi

Freinberga, Silvija. Un starp zvaigznēm mūsu 
senās sejas : nejaušas lapas no Kārļa Freinberga 
rakstniecības un teātra arhīva : dokumentu stu-
dija 4 daļās / Silvija Freinberga ; redaktore Ināra 
Baumane ; vāka noformējums Inga Apsīte. — 
Mārupe : Drukātava, 2014.

3. daļa. — 450 lpp., [20] lpp. iel. : il., ģīm., 
faks. ; 25 cm. — Fotogrāfijas no Kārļa Fre-
inberga arhīva. — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs un personu rādītājs: 395.-433. lpp., 
priekšmetu rādītājs: 434.-448. lpp. — ISBN 
978-9934-530-04-3. — [0314001026]

4. daļa. — 395 lpp., [16] lpp. iel. : il., ģīm., 
faks. ; 25 cm. — Fotogrāfijas no Kārļa Freinber-
ga arhīva. — Personu rādītājs: 356.-380. lpp., 
priekšmetu rādītājs: 381.-394. lpp. — ISBN 
978-9934-530-05-0. — [0314001027]

792.03(474.3)(093.3)

Sniedze, Evita. Par saknēm, upēm un debesīm : 
stāsts (fotoalbums) par Valmieras teātra deviņ-
desmito sezonu no pagraba līdz šņorbēniņiem / 
Evita Sniedze, Juris Kmins ; mākslinieks Reinis 
Suhanovs. — Valmiera : Valmieras Drāmas teāt-
ris, 2013. — 143, [1] lpp. : il., ģīm. ; 27 cm. — Iz-
devējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 
978-9934-0-4258-4. — [0314000998]

792.07(474.364)(084.12)

796  Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Apraksts kalnu tūrisma maršrutam Dombajs — 
Baksana — Mestija : maršruts veikts 1965. g. jū-
lijā—augustā / grupas sastāvs un raksturojums: 
grupas vadītājs T. Nigulis. — [Latvija : b.i., 
2014?]. — 84 lpp. : il., sh., kartes ; 28 cm. — Digi-
tālās drukas tipogrāfijas «Dobums» rotoprinta 
kopija. — [0314000910] 796.524(292.472/.476)

8  VALODAS. VALODNIECĪBA. 
LITERATŪRA

Ar ceļavēju kabatā : [aforismi] / sastādījusi Inta 
Saprovska ; redaktore Gundega Sēja ; māksli-
niece Vita Lēnerte. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2014. — 48 lpp. ; 16 cm. — ISBN 978-9934-0-
4464-9 (ies.). — [0314001063] 82-84(082)

Dzīvo gudri : [aforismi] / sakārtojusi, rediģējusi 
Inese Auziņa ; dizains: Laura Mortensena-Flo-
resa. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 47 lpp. ; 
16 cm. — Bibliogrāfija: 46.-47. lpp. — ISBN 978-
9934-0-4496-0 (ies.). — [0314001065] 82-84(082)

Mīlestība manā plaukstā : [aforismi] / sastādī-
jusi Inta Saprovska ; redaktore Gundega Sēja ; 
māksliniece Vita Lēnerte. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2014. — 48 lpp. : il. ; 16 cm. — ISBN 978-
9934-0-4463-2 (ies.). — [0314001062] 82-84(082)

Silova, Lita. Literatūra 9. klasei : skolotāja grā-
mata / Lita Silova, Anita Vanaga ; redaktore 
Zaiga Lasenberga ; dizains: Laura Mortense-
na-Floresa. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 
111 lpp. : tab. ; 24 cm + CD. — Metodiskais lī-
dzeklis komplektizdevumā ar mācību grāmatu 
Literatūra 9. klasei: 1., 2. daļa / L. Silova, A. Va-
naga (ISBN 9789934035081 (1); 9789934038617 
(2)). — Bibliogrāfija: 110.-111. lpp. — ISBN 978-
9934-0-4172-3. — [0314000954] 82(072)
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Uz prieka spārniem : [aforismi] / tekstus izvē-
lējās Inese Pelūde ; Vijas Kilblokas fotogrāfijas ; 
Vitas Lēnertes dizains ; vākam izmantota Edga-
ra Švanka fotogrāfija. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2014. — [46] lpp. : il. ; 16 cm. — ISBN 978-9934-
0-4160-0 (ies.). — [0314001064] 82-84(082)

81  Valodniecība un valodas

Artura Ozola  dienas  starptautiskā  zinātniskā 
konference  «Vispārīgā  valodniecība:  valodas 
sistēma  un  lietojums»  (50  :  2014  :  Rīga,  Lat-
vija). Vispārīgā valodniecība: valodas sistēma 
un lietojums : 50. prof. Artura Ozola dienas 
starptautiskās zinātniskās konferences referātu 
tēzes, 2014. gada 20. un 21. martā = Bendroji 
kalbotyra: kalbos sistema ir vartojimas : prof. 
Arturo Uozuolo 50-osios tarptautinės konfe-
rencijos pranešimų tezės, 2014 m. kovo mėn. 20 
ir 21 d. = General linguistics: language system 
and language use, March 20-21, 2014 : abstracts 
of the 50th Arturs Ozols international confe-
rence / sastādītājas un redaktores: Andra Kal-
nača, Lidija Leikuma ; priekšvārdu sarakstīja 
Sarma Kļaviņa ; Latvijas Universitāte. Humani-
tāro zinātņu fakultāte. Latvistikas un baltistikas 
nodaļa. Latviešu un vispārīgās valodniecības 
katedra. Baltu valodniecības katedra. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2014. — 65 lpp. : ģīm. ; 
21 cm. — 50. prof. Artura Ozola dienas starp-
tautiskās zinātniskās konference «Vispārīgā va-
lodniecība: valodas sistēma un lietojums» veltī-
ta Dr philol. Emīlijas Soidas (1924-1989) 90 gadu 
jubilejai. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts 
latviešu, lietuviešu un angļu valodā. — ISBN 
978-9984-45-821-2. — [0314000868] 81’27(062)

Dzintere, Daina. Bērna komunikatīvās kompe-
tences attīstība : monogrāfija / Daina Dzintere, 
Inga Stangaine, Dace Augstkalne ; redaktore 
Rita Cimdiņa. — Rīga : RaKa, 2014. — 245 lpp. : 
diagr., tab. ; 22 cm. — (Pedagoģiskā bibliotē-
ka. Teorija, pieredze, prakse). — Bibliogrāfi-
ja: 239.-245. lpp. (118 nos.). — Kopsavilkums 
angļu valodā. — ISBN 978-9984-46-303-2. — 
[0314001004] 81’23

Nīderlandiešu—latviešu vārdnīca : ap 10 000 
vārdu = Woordenboek Nederlands—lets : on-
geveer 10 000 woorden / sastādījusi Dace Vīk-
sna ; redaktore Ilze Čerņevska ; mākslinieks Ul-
dis Baltutis. — Rīga : Avots, 2014. — 639 lpp. ; 
11 cm. — Teksts latviešu un nīderlandiešu 
valodā. — ISBN 978-9984-859-86-6 (ies.). — 
[0314000975] 811.112.5’374.8-022.215=174

Portugāļu valodas universālā sarunvārdnīca : 
ideāli piemērota ceļojumam / no vācu valodas 
tulkojusi Aija Trauberga ; redaktore Marga-
rita Krasnā ; Aigara Truhina vāka dizains. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 288 lpp. : il. ; 
11×7 cm. — Teksts latviešu un portugāļu 
valodā. — Oriģ. nos.: Langenscheidt Univer-
sal-Sprachführer Portugiesisch. — ISBN 978-
9934-0-3578-4. — [0314001061]

811.134.3’374.8-022.215=174

811.174  Latviešu valoda

Latviešu—norvēģu vārdnīca / sastādījusi Ieva 
Vinzele ; redaktore Ženija Indāne. — Rīga : 
Avots, 2014. — 511 lpp. ; 5×4 cm. — Minia-
tūrizdevums. — Paralēli latviešu, norvēģu 
valodā. — ISBN 978-9984-859-85-9 (ies.). — 
[0314000974] 811.174’374.8-022.215=113.5

821  Daiļliteratūra

821.111  Angļu literatūra

Fīldinga, Helēna. Bridžita Džounsa: saprāta ro-
beža : romāns / Helēna Fīldinga ; no angļu va-
lodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Liene 
Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. — Rīga : 
Kontinents. 2014. — 487 lpp. ; 21 cm. — Oriģ. 
nos.: Bridget Jones: the edge of reason. — ISBN 
978-9984-35-720-1 (ies.). — [0314001214]

821.111-31

Lūisa, Džila. Mēness lācis : stāsts par zēnu un 
lāci, kuri ilgojas pēc brīvības / Džila Lūisa ; no an-
gļu valodas tulkojusi un priekšvārdu, 5.-6. lpp., 
uzrakstījusi Kristīne Dudareva ; atbildīgā re-
daktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore 
Keta Īve. — [Rīga] : J.L.V., 2014. — 240, [8] lpp. : 
il., karte ; 20 cm. — Oriģ. nos.: Moon bear. — 
ISBN 978-9934-11-569-1. — [0314001010]

821.111-93-3

Montefjore, Santa. Bākas noslēpumi : romāns / 
Santa Montefjore ; no angļu valodas tulkoju-
si Gunita Mežule ; redaktore Ingūna Jundze ; 
vāka dizains: Dairis Hofmanis. — Rīga : Kon-
tinents, 2014. — 457, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. 
nos.: Secrets of the lighthouse. — ISBN 978-
9984-35-718-8 (ies.). — [0314001213] 821.111-31

821.111(73)  Amerikāņu literatūra

Boldvins,  Džeimss. Cita zeme : romāns / 
Džeimss Boldvins ; no angļu valodas tulko-
jis Guntis Valujevs ; redaktore Ieva Lešinska ; 
Zigmunda Lapsas dizains. — Rīga : Mansards, 
2014. — 541, [1] lpp. ; 19 cm. — Oriģ. nos.: 
Another country. — ISBN 978-9934-12-044-2. — 
[0314001073] 821.111(73)-31

Dūnija,  Anna. Lama, Lama nikns uz mam-
mu : [stāsts pirmsskolas vecuma bērniem] / 
Anna Dūnija ; no angļu valodas tulkojusi Gun-
dega Gaile. — Rīga : J.L.V., 2014. — [32] lpp. : 
il. ; 26 cm. — Oriģ. nos.: Llama, Llama mad 
at mama. — ISBN 978-9934-11-583-7. — 
[0314001013] 821.111(73)-93-32

Peretti, Frenks E. Tillija : novele / Frenks E. Pe-
retti ; no angļu valodas tulkojusi Līga Avotiņa ; 
redaktore Betija Jurkšta. — Rīga : Atradums—
personības attīstības resursi, 2013. — 124 lpp. : 
il. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: Tilly. — ISBN 9984-613-
73-9. — [0314001059] 821.111(73)-32

821.112.2  Vācu literatūra

Zeh, Juli. Ērgļi un eņģeļi : romāns / Juli Zeh ; 
no vācu valodas tulkojusi Anita Muitiniece ; re-
daktore Ingmāra Balode ; Zigmunda Lapsas di-
zains. — Rīga : Mansards, 2013. — 460, [1] lpp. ; 
19 cm. — Oriģ. nos.: Adler und Engel. — ISBN 
978-9934-12-037-4. — [0314001074]

821.112.2-312.4

821.133.1  Franču literatūra

Perro,  Šarls. Pelnrušķīte un kristāla kurpī-
te : [pasaka pirmsskolas vecuma bērniem] / 
Šarls Perro ; no franču valodas tulkojusi Mil-
da Grīnfelde ; māksliniece Ilona Ceipe. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 20, [4] lpp. : 
il. ; 29 cm. — Grāmata sagatavota pēc 1973. 
gada izdevuma. — ISBN 978-9934-0-4412-0. — 
[0314001069] 821.133.1-343+821.133.1-93-343

821.161.1  Krievu literatūra

Medvedev,  Roman  Izotovich. Zarisovki sti-
hopljota / Roman Izotovich Medvedev ; ill-
justracii Ilgnese Avotinja. — [Rīga, 2014]. — 
[24] lpp. : il. ; 21 cm. — [0314000982]

821.161.1-1(474.3)

Журавлёв, Сергей. Святой Грааль : лирика, 
сказы в стихах / Сергей Журавлев. — Рига : 
Улей, 2014. — 19, [1] lpp. : il. ; 22 cm. — 
[0314001088] 821.161.1-1(474.3)

821.174  Latviešu literatūra

Aspazija. Sadegt un spīdēt : dzeja = Светить, 
сгорая : стихи / Aspazija ; krievu valodā atdze-
jojusi un priekšvārdu sarakstījusi Ruta Marja-
ša ; māksliniece Dina Ābele. — Rīga : J.L.V. 
2014. — 45, [2] lpp. : il. ; 21×12 cm. — Paralēli 
latviešu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-11-
573-8. — [0314000766]

821.174-1=030.174=161.1

Bereza, Arita. Atzīšanās : [stāsti] / Arita Bereza ; 
mākslinieciskais noformējums: Inga Apsīte ; 
vāka foto: Duncan McCardel. — Mārupe : Dru-
kātava, 2014. — 99 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-
9934-14-123-2. — [0314001028] 821.174-32

Briedis, Leons. Rīta rūsa : [dzejoļu krājums] / 
Leons Briedis ; redaktors Jānis Sirmbārdis ; 
māksliniece Gita Treice. — Rīga : Jāņa Rozes 
apgāds, 2014. — 95, [1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 
978-9984-23-464-9 (ies.). — [0314001111]

821.174-1

Caunītis,  Ādolfs. Mirkļa mūžība : veltījums 
skolotājai Veltai Neibergai : dzejas kopkrā-
jums / Ādolfs Caunītis, Nauris Gekišs, Ainārs 
Meš kov skis. — [Jūrmala : Nauris Gekišs], 
2014. — 218 lpp. ; 21 cm. — Izdevējziņas pre-
cizētas ISBN aģen tūrā. — ISBN 978-9934-8447-
0-6. — [0314001031] 821.174-1(082)

Deģis,  Arvīds  Dinijs. Dzeja, kas paceļ : krā-
jums / Dinijs A. Deģis ; literārā redaktore Ive-
ta Celmiņa ; dizains: Valdis Bērzvads ; autora 
portreti: Aigars Altenbergs. — Rīga : Slepenie 
Aģenti, biedrība, 2014. — 92, [1] lpp. : il., ģīm. ; 
21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģen-
tūrā. — ISBN 978-9934-8450-0-0 : 400 eks. — 
[0314001047] 821.174-1

Eglītis,  Valdis. Anamnesis : [romāns] / Valdis 
Eglītis ; literārā redaktore Zane Ūsele ; māk-
slinieciskais noformējums, ilustrācijas, foto: 
Valdis Eglītis. — [Rīga] : Iespēju grāmata, 
2014. — 318 lpp. : il. ; 20 cm. — ISBN 978-9984-
875-58-3. — [0314001044] 821.174-31

Ikstena,  Nora. Dievmātes draudzene : ma-
niem ļaudīm Gruzijā / Nora Ikstena ; redakto-
re Gundega Blumberga ; atdzejojumi: Austra 
Aumale, Maira Asare ; māksliniece Elita Šica 
Vāvere ; izmantotas Andras Ceriņas fotogrā-
fijas. — [Rīga] : Publicētava, [2013]. — 1 ePUB 
datne : ilustrācijas ; 18,5 MB. — ISBN 978-9984-
887-63-0 821.174(092)

Ikstena, Nora. Nieki un izpriecas : stāsti / Nora 
Ikstena. — [Rīga] : Publicētava, [2013]. — 1 PDF 
datne (51 lapas) ; 557 KB. — ISBN 9984-771-15-6

821.174-34
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Jansons,  Edvīns. Grēka maratons : [autobio-
grāfisks romāns] / Edvīns Jansons ; redaktors 
Aivars Gulbis ; vāka dizains: Aija Pastare. — 
[Ugāle] : Visual studio, 2014.

6. grāmata, Mazo lielceļu krustcelēs. — 
349, [1] lpp. : il., ģīm. ; 20 cm. — ISBN 978-
9934-523-06-9. — [0314000781] 821.174-94

Jurkovska, Agita. 777 aforismi latvieša dvēse-
lei… / Agita Jurkovska ; vāka noformējums: 
Eva Savele-Gavare. — [Rīga] : Iespēju grāmata, 
2013. — 131, [1] lpp. ; 16 cm. — ISBN 978-9984-
875-55-2. — [0314001045] 821.174-84

Kads. Valgais skūpsts : [romāni] / Kads ; māk-
slinieciskais noformējums: Inga Apsīte. — [Mā-
rupe] : Drukātava, 2013. — 152 lpp. ; 21 cm. — 
Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 
978-9984-853-98-7. — [0314001029] 821.174-31

Pieturas zīmes : latviešu haiku / sastādījusi un 
ievadu sarakstījusi Daiga Lapāne ; Dinas Ābe-
les mākslinieciskais noformējums ; fotogrāfi-
jas: Dina Ābele, Marta Vojčehovska. — [Rīga] : 
J.L.V., [2014]. — 124, [3] lpp. : il. ; 14×14 cm. — 
ISBN 978-9934-11-592-9 (ies.). — [0314001119]

821.174-1(082)

Poņimeckis, Eduards. Komas gūsteknis / Edu-
ards Poņimeckis ; literārā redaktore Alma 
Zusāne. — [Tukuma novads : Alma Zusāne], 
2014. — 168 lpp. ; 21 cm. — Izdevējziņas pre-
cizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-8282-
3-2. — [0314001030] 821.174-3

Rungulis, Māris. Lapsu kalniņa mīklas : vēstu-
risks detektīvstāsts bērniem / Māris Rungulis ; 
redaktore Inese Zandere ; pēcvārdu sarakstīja 
Zigmārs Turčinskis ; ilustrējis Reinis Pētersons ; 
dizains: Ivs Zenne. — Rīga : Liels un mazs, 
2014. — 246 lpp. : il. ; 22 cm. — ISBN 978-9984-
820-94-1 (ies.). — [0314001016] 821.174-93-32

Sakss, Nils. Poēma par 12 ziloņiem / Nils Sakss ; 
iekārtojums un vāka dizains: Dagnis Skurbe ; 
fotogrāfijas: Agnija Grigule ; vāka fotogrāfija: 
Soren Hald. — [Rīga] : Severīns, 2014. — 103, 
[1] lpp. : il., ģīm. ; 20 cm. — Izdevējziņas pre-
cizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-8462-
0-5. — [0314001041] 821.174-3

Sapule,  Dzintra. Tas nebija sen, tas bija vēl 
vakar : dzeja, dziesmu teksti, atdzejojumi / 
Dzintra Sapule ; vāka noformējums: Diāna An-
dersone ; vāka foto: Diāna Sapule. — [Rīga] : 
Iespēju grāmata, 2014. — 101 lpp. ; 19 cm. — 
ISBN 978-9984-875-57-6. — [0314001043]

821.174-1+82-1=030

Teilāne, Kristīne. Šī nav telefonsaruna : auto-
biogrāfiski stāsti / Kristīne Teilāne ; literārā 
redaktore Baiba Strode ; mākslinieciskais no-
formējums: Artūrs Bērziņš. — [Rīga] : Iespēju 
grāmata, 2014. — 87 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-
9984-875-56-9 (ies.). — [0314001042] 821.174-94

Usāns, Francis. Diedzēti domu graudi : aforis-
mi / Francis Usāns ; redaktore Dace Sparāne ; 
priekšvārda autore Astrīda Skurbe ; pēcvār-
da autors Aivars Eipurs ; mākslinieks Aldis 
Aleks. — Rīga : Dienas Grāmata, 2014. — 109, 
[2] lpp. : il. ; 17 cm. — ISBN 978-9984-887-
69-2. — [0314001040] 821.174-84

Valks, Jānis. Zivju gripa Šmitostā : slepenā di-
rektīva Nr. X : detektīvromāns / Jānis Valks ; re-
daktore Eva Mārtuža ; Gata Šļūkas zīmējumi ; 
Nataļjas Kugajevskas vāka dizains. — Rīga : 
Lauku Avīze, 2014. — 255 lpp. : il., ģīm., faks. ; 
20 cm. — (Lata romāns ; 5(179)). — Bibliogrā-
fija: 255. lpp. — ISBN 978-9934-15-003-6. — 
[0314001155] 821.174-312.4

Viss iet, viss rit un riet : Raiņa dzeja, aforismi 
un humors : krājums / sastādītāja un ievada 
autore Gaida Jablovska ; mākslinieks Andris 
Lamsters. — Rīga : Madris, [2014]. — [62] lpp. : 
il., ģīm. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-31-075-6 
(ies.). — [0314001089] 821.174-1+821.174-84

Ziedonis,  Imants. Visādas pasakas / Imants 
Ziedonis ; redaktore Kristīne Skrīvele ; māklsi-
niece Una Leitāne. — [Atkārtots izdevums]. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 109, [1] lpp. : 
il. ; 20 cm. — (Lasītprieks!, ISSN 1407-3730). — 
ISBN 978-9934-0-4399-4. — [0314001086]

821.174-343

Zirnis, Egīls. Latvieši joko par Eiropu / teksts: 
Egīls Zirnis ; vāka zīmējums: Eduards Marks. — 
[Latvija] : Eiropas Parlamenta Informācijas 
birojs Latvijā, 2014. — 36 lpp. ; 10×8 cm. — 
[0314001154] 821.174-7

Žuravska, Dzintra. Testaments : romāns / Dzin-
tra Žuravska ; vāka dizains: Ērika Tomsone. — 
Rīga : Sol Vita, [2014]. — 213, [1] lpp. ; 21 cm. — 
Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 
978-9984-894-41-6 (ies.). — [0314001006]

821.174-31

Фэлсберг,  Валд. Прокол : сборник расска-
зов / Валд Фэлсберг ; редактор и автор пре ди-
словия, с. 4-5, Оносова Оксана ; иллюстрация 
обложки: Александр Соколов. — Рига : [Валд 
Фэлсберг], 2014. — 280 lpp. ; 22 cm. — Izdevē-
jziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-
9934-8452-0-8 (ies.). — [0314001032]

821.174-34=161.1

82–93  Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Sofija Pirmā : burvju svinības : [stāsts pirms-
skolas vecuma bērniem] / tulkojusi Eva Jan-
sone ; redaktore Ilze Collenkopfa. — Rīga : 
Egmont Latvija, 2014. — [33] lpp. : il. ; 26 cm. — 
«Kopā ar Sniegbaltīti»—Uz vāka. — Oriģ. nos.: 
Sofia the First. The enchanted feast. — ISBN 
978-9984-43-957-0 (ies.). — [0314001050]

82-93-32+821.111(73)-93-32

9  ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

902  Arheoloģija

Latvijas viduslaiku pilis : [rakstu krājums] / sa-
stādījusi un priekšvārdu sarakstījusi Ieva Ose ; 
redkolēģija: Andris Caune, Mārīte Jakovļeva, 
Ieva Ose ; redaktores: Ilze Antēna, Ilona Poz-
ņaka (vācu val.), Antra Legzdiņa (angļu val.) ; 
māksliniece Ināra Jēgere ; uz 1. un 4. vāka 
Andra Caunes foto ; LU Latvijas vēstures insti-
tūts. — Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 
2014.

8. sējums, Pētījumi un avoti par ordeņa 
un bīskapu pilīm Latvijā. — 429, [2] lpp. : 
il., faks., tab., kartes, plāni ; 25 cm. — Bib-
liogrāfija rakstu beigās un norādes parin-
dēs. — Teksts latviešu, latīņu un vācu valodā, 
kopsavilkumi vācu un angļu valodā. — ISBN 
978-9984-824-33-8 (ies.). — [0314000994]

902(474.3)+94(474.3)

908  Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Caune,  Andris. Rīgas Vidzemes priekšpilsēta 
pirms 100 gadiem : priekšpilsētas ielas, celtnes 
un iedzīvotāji 19. gadsimta beigu un 20. gad-
simta pirmās puses atklātnēs / Andris Caune ; 
redaktore Ilze Antēna ; māksliniece Ināra Jēge-
re. — Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 
2014. — 279 lpp. : il., faks., karte ; 23 cm. — 
ISBN 978-9984-824-34-5 (ies.). — [0314000993]

908(474.362.2)(084.12)++
94(474.362.2)”18/19”(084.12)

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

45 tūrisma pērles Latvijā : pilis un muižas, cie-
tokšņi un pilsdrupas, etnogrāfiskās un muzej-
mājas : baznīcas un pilskalni : vēstures dārgu-
mi un kultūrliecības Latvijas novados / Anita 
Banziņa, Lolita Kozlovska, Sarmīte Pujēna, Vija 
Vāvere ; redaktore un priekšvārda autore Inta 
Brikere ; 1. vāka dizains: Aija Andžāne ; foto: 
Anita Banziņa, Ilmārs Birulis, Aldis Denčiks, 
Reinis Hofmanis, Lolita Kozlovska, Lita Krone, 
Irina Kurčanova, Sarmīte Pujēna, Raimonds 
Reinis, Gunārs Silakaktiņš, Vija Vāvere. — 
Rīga : Lauku Avīze, 2014. — 80 lpp. : il., ģīm. ; 
28 cm. — (Lauku Avīzes tematiskā avīze, ISSN 
1407-4338 ; 2014/5 (231)). — EUR 1,35/Ls 0,95. — 
[0314001077] 913(474.3)(036)+(474.3)(036)

Latvijas tūrisma maršruti / Tūrisma attīstības 
valsts aģentūra ; foto: G. Dukšte. — [Rīga] : 
Tūrisma attīstības valsts aģentūra, 2013. — 
25 lpp. : il., kartes ; 21 cm. — Uz vāka: Latvia — 
best enjoyed slowly. — [0314001079]

913(474.3)(036)

Liepāja : Liepāja un apkārtne : Pāvilostas, Nī-
cas, Rucavas, Durbes, Grobiņas, Priekules, Vai-
ņodes, Skrundas novads : [tūrisma ceļvedis] / 
Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs ; 
fotogrāfijas: Kristīne Galdika, Kārlis Jozeps, Val-
ters Pelns, Jānis Vecbrālis, Mārtiņš Sīlis, Edgars 
Pohevičs, Ligita Laipeniece. — Liepāja : Liepā-
jas reģiona tūrisma informācijas birojs, 2014. — 
55 lpp. : il., kartes ; 30 cm. — [0314000830]

913(474.321)(036)

Limbažu novads : senais un mainīgais : īste-
notie projekti un nākotnes iespējas / Limbažu 
novada pašvaldība ; priekšvārdu sarakstīja 
 Aigars Legzdiņš. — [Limbaži : Limbažu nova-
da pašvaldība, 2014]. — 27 lpp. : il., ģīm., karte ; 
21 cm. — [0314000995]

913(474.363)+352(474.363)

Smiltene municipality : travel guide / Tourism 
information office of Smiltene municipality ; 
photo: J. Ūdris, S. Paegle. — Smiltene : Tourism 
information office of Smiltene Municipality ; 
Culture department of Smiltene Municipality, 
2013. — 18 lpp. : il., karte, 21 cm. — Aprakstīts 
pēc vāka. — [0314000167] 913(474.36)(036)

Smiltenes novads : tūrisma ceļvedis / Smilte-
nes novada Tūrisma informācijas centrs ; foto: 
J. Ūdris, S. Paegle. — Smiltene : Smiltenes no-
vada Tūrisma informācijas centrs : Smiltenes 
novada Kultūras pārvalde, 2013. — 18 lpp. : il., 
kartes ; 21 cm. — Uz vāka: www.smiltene.lv. — 
[0314000165] (474.36)(036)+913(474.36)(036)
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Strubergs,  Pēteris. Dienvidamerikas odiseja : 
Argentīna, Čīle, Bolīvija, Peru / Pēteris Stru-
bergs ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; 
literārā redaktore Brigita Šoriņa ; Laimas Šķet-
res garafiskais noformējums ; foto: Pēteris 
Strubergs, Valda Struberga. — Rīga : Jumava, 
[2014]. — 206, [2] lpp., [32] lpp. iel. : il., kar-
tes ; 21 cm. — (Aiz apvāršņa). — Bibliogrāfija: 
[208.] lpp. (4 nos.). — ISBN 978-9934-11-578-3 
(ies.). — [0314001007] 910.4(8)

Strubergs,  Pēteris. Dienvidamerikas odiseja : 
Argentīna, Čīle, Bolīvija, Peru / Pēteris Stru-
bergs ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; 
literārā redaktore Brigita Šoriņa ; Laimas Šķet-
res garafiskais noformējums ; foto: Pēteris 
Strubergs, Valda Struberga. — Rīga : Jumava, 
[2014]. — 206, [6] lpp., [32] lpp. iel. : il., kar-
tes ; 21 cm. — (Aiz apvāršņa). — Bibliogrāfi-
ja: [208.] lpp. (4 nos.). — ISBN 978-9934-11-
565-3. — [0314001008] 910.4(8)

Top 10 Reiseziele in Lettland / Fotos: A. Ken-
denkovs, G. Dukste. — [Riga] : Fremdenver-
kehrsamt Lettland, 2013. — 21 lpp. : il., karte ; 
21 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — [0314001083]

913(474.3)(036)

Top 10 tourism destinations in Latvia / photos: 
A. Kendenkovs, G. Dukste. — [Riga] : Latvi-
an Tourism Development Agency, 2013. — 
21 lpp. : il., karte ; 21 cm. — Aprakstīts pēc 
vāka. — [0314001081] 913(474.3)(036)

Topp 10 turistmål i Lettland / foto: A. Kenden-
kovs, G. Dukste. — [Riga] : Lettlands Turismut-
vecklingsagentur, 2013. — 21 lpp. : il., karte ; 
21 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — [0314001082]

913(474.3)(036)

Смилтенский край : туристический пу те-
води тель / Центр туристической инфор-
мации Смилтенского края ; фото: J. Ūdris, 
S. Paegle. — Смилтене : Центр туристиче-
ской информации Смилтенского края ; 
2013. Управление культуры Смилтенского 
края. — 18 lpp. : il., karte, 21 cm. — Aprakstīts 
pēc vāka. — [0314000166] 913(474.36)(036)

Топ-10 туристических обьектов Латвии / 
фото: Г. Дукште, А. Кенденковс. — [Рига] : 
Латвийское государственное агентство по 
развитию туризма, 2013. — 21 lpp. : il., kartes ; 
21 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — [0314001080]

913(474.3)(036)

929  Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi

Celmiņš, Gustavs. Eiropas krustceļos / Gustavs 
Celmiņš. — [Rīga] : Arto-1, 2014. — 199 lpp. : 
faks. ; 18 cm. — Pirmizdevums 1947. g. Eslinge-
nā. — ISBN 978-9934-8345-9-2. — [0314001060]

929(474.3)+323.281(474.3)


