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VISPĀRĪGĀ NODAĻA

004 Datorzinātne un datortehnoloģija.
Skaitļošana. Datu apstrāde
Mednis, Mārtiņš. Bioķīmisko tīklu rekonstrukciju salīdzinošā analīze : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda ieguvei Informācijas
tehnoloģiju nozarē (Dr. sc. ing) = Comparative
analysis of biochemical network reconstructions : summary of the thesis for the acquisition
of doctoral degree in the field of Information
Technologies (Dr. sc. ing) / Mārtiņš Mednis ;
promocijas darba zinātniskais vadītājs Egils
Stalidzāns ; recenzenti: Juris Vīksna, Artis Teilāns, Mark Poolman ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Informācijas Tehnoloģiju
fakultāte. Datoru sistēmu katedra. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte,
2013. — 59 lpp. : il., tab., diagr. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 45.-59. lpp. — Teksts latviešu un angļu
valodā. — [0314000928]
004.942:579.22(043)
Poļaka, Inese. Evolutionary induction of decision tree classifier ensembles using class density
structure : summary of doctoral thesis / Inese Polaka ; scientific supervisor A. Borisovs ;
reviewers: Zigurds Markovičs, Jānis Zuters,
Alexander Bozhenyuk ; Riga Technical University. Department of Computer Science and
Information Technology. Institute of Information Technology. — Riga : RTU Press, 2014. —
37 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija:
10.-12., 33.-37. lpp. — ISBN 978-9934-10-540-1 :
32 eks. — [0314001037]
004.89:575.112(043)+616-079(043)
Poļaka, Inese. Klašu blīvuma struktūras izmantošana lēmumu koku klasifikatoru ansambļu
evolucionārā indukcijā : promocijas darba kopsavilkums / Inese Poļaka ; zinātniskais vadītājs
A. Borisovs ; recenzenti: Zigurds Markovičs,
Jānis Zuters, Aleksandrs Božeņuks ; Rīgas Tehniskā universitāte. Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte. Informācijas tehnoloģijas institūts. — Rīga : RTU izdevniecība,
2014. — 38 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 10.-12., 34.-38. lpp. — ISBN 978-993410-541-8 : 32 eks. — [0314001036]
004.89:575.112(043)+616-079(043)
087.5

Izdevumi jauniešiem

Apsveikuma kartītes : izkrāso un sūti! / illustrations: Walter Carzon. — Rīga : Egmont Latvija,
2014. — [64] lpp. : il. ; 11×16 cm. — Aprak
stīts pēc vāka. — ISBN 978-9984-43-928-0. —
[0314001211]
087.5

Maša un lācis : krāso un līmē! : krāsojamā un
uzdevumu grāmata pirmsskolas un jaunākā
skolas vecuma bērniem. — Rīga : Egmont Latvija, 2014.
1. — 16 lpp., [2] lp. : il. ; 33 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — Oriģ. nos.: Masha and
the bear. — ISBN 978-9984-43-963-1. —
[0314001055]
2. — 16 lpp., [2] lp. : il. ; 33 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — Oriģ. nos.: Masha and
the bear. — ISBN 978-9984-43-964-8. —
[0314001056]
087.5
Maša un lācis : krāso un priecājies! : krāsojamā
un uzdevumu grāmata pirmsskolas un jaunākā
skolas vecuma bērniem. — Rīga : Egmont Latvija, 2014.
1. — [16] lpp. : il. ; 29 cm. — Aprakstīts pēc
vāka. — Oriģ. nos.: Masha and the bear. —
ISBN 978-9984-43-965-5. — [0314001051]
2. — [16] lpp. : il. ; 29 cm. — Aprakstīts pēc
vāka. — Oriģ. nos.: Masha and the bear. —
ISBN 978-9984-43-966-2. — [0314001052]
087.5
Monster High : modes skiču bloknots : uzlīmes, šabloni, skices, stila padomi / tulkojusi Eva
Jansone ; redaktore Ilze Collenkopfa. — Rīga :
Egmont Latvja, 2014. — [48] lpp., [13] lp. : il. ;
14×25 cm. — (Monster High). — Oriģ. nos.:
Monster High Fashion Sketch book. — ISBN
978-9984-43-943-3 (spirālies.). — [0314001049]
087.5
Vatanabe, Naoki. Modelē tērpus : ar uzlīmēm
un krāsām : grāmata mazām modes dāmām /
Naoki Vatanabe. — [Rīga] : Jāņa Rozes apgāds, [2014]. — [24] lpp., [10] lp. uzlīmes : il. ;
19 cm. — «Ar 200 uzlīmēm»—Uz vāka. — ISBN
978-9984-23-451-9 (spirālies.). — [0314001109]
087.5
1

FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

13 Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves
metafizika. Ezotērika
Mikušina, Tatjana. Gudrības vārds / Tatjana
Mikušina ; no krievu valodas tulkojusi Lauma
Ērgle ; redaktore Ieva Šuplinska. — Rīga : Sol
Vita, [2014].
8. — 53, [2] lpp., [1] lp. iel. : il. ; 22 cm +
1 CD. — (Gaismas Skolotāju vēstījumi). —
«Diskā diktāti krievu valodā. Lasa T. Mikušina»—Uz vāka. — Oriģ. nos.: Слово
мудрости. — ISBN 978-9984-894-40-9. —
[0314001220]
133.9

Bruksa, Felisitija. Krāsas : grāmata ar lodziņiem / Felisitija Bruksa ; ilustrējusi Melizande
Lutringere ; no angļu valodas tulkojusi Iveta
Ikale. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — [16] lpp. :
il. ; 27 cm. — Oriģ. nos.: Lift-the-flap colours. —
ISBN 978-9934-0-4111-2. — [0314001071] 087.5

1

159.9

Psiholoģija

Ludāne, Maruta. Sakarības starp stresa pārvarēšanas pašefektivitāti, pārliecību par taisnīgu
pasauli, darba zaudējuma kognitīvo novērtējumu un depresiju bezdarbniekiem, kas vecāki
par 45 gadiem : promocijas darba kopsavilkums
doktora grāda iegūšanai psiholoģijas zinātņu
nozarē, apakšnozare: klīniskā psiholoģija =
Relationship between coping self-efficacy, the
belief in a just world, the cognitive appraisal of job-loss and depression among unemployed people over 45 years of age : summary
of doctoral thesis submitted for the degree of
doctor of psychology, subfield of clinical psychology / Maruta Ludāne ; darba zinātniskā
vadītāja: Ieva Bite ; recenzenti: Ģirts Dimdiņš,
Aleksejs Ruža, Alfredas Laurinavicius ; Latvijas
Universitāte. — Rīga : Latvijas Universitāte,
2014. — 42 lpp. : tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija:
22., 41.-42. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā. — [0314000991]
159.923.33(043)
Perepjolkina, Viktorija. Daudzdimensionālas
personības aptaujas izstrāde un validizācija
Latvijas pieaugušo izlasē : promocijas darba
kopsavilkums doktora grāda iegūšanai psiholoģijas nozarē, apakšnozare: personības psiholoģija / Viktorija Perepjolkina ; darba zinātniskais vadītājs Viesturs Reņģe ; darba zinātniskā
vadītāja p.i. Ivars Austers ; recenzenti: Jüri Allik, Malgožata Raščevska, Aleksejs Vorobjovs ;
Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas
un mākslas fakultāte = Development of a multidimensional self-report personality inventory
and its validation in the sample of Latvian
adults : summary of doctoral thesis submitted
for the degree of doctor of psychology, subfield
of personality psychology / Viktorija Perepjolkina ; supervisor: Viesturs Reņģe, supervisor
stand-in: Ivars Austers ; reviewers: Jüri Allik,
Malgožata Raščevska, Aleksejs Vorobjovs ;
University of Latvia. Faculty of Education, Psychology and Art. — Rīga : Latvijas Universitāte,
2014. — 50 lpp. : il., diagr., tab. ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 7.-8., 47.-50. lpp. — Teksts latviešu un
angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka
noformējums abās valodās. — [0314000969]
159.923(474.3)(043)

2

RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Latvijas vecticībnieki: identitātes saglabāšanas
vēsturiskā pieredze : rakstu krājums / sastādītāji: Illarions Ivanovs, Nadežda Pazuhina, Inese Runce ; zinātniskais redaktors: Aleksandrs
Gavriļins ; atbildīgā redaktore Nadežda Pazuhina ; latviešu tekstu redaktore Arta Jāne ; vāka
dizains: Viktorija Matisone ; Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, Rīgas
Grebenščikova vecticībnieku draudze, Latvijas
Vecticībnieku biedrība. — Rīga : LU Filozofijas
un socioloģijas institūts, 2014. — 335, [1] lpp. :
il., ģīm., faks., kartes ; 21 cm. — Valsts pētījumu programmas «Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra, cilvēkdrošība)»
projekts «Nacionālā un eiropeiskā identitāte». — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. —
Teksts latviešu un krievu valodā, kopsavilkumi
krievu un latviešu valodā, papildu titullapa
krievu valodā. — ISBN 978-9934-506-17-8. —
[0314000534]
271.2-9(474.3)(082)
3

SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Tjarve, Baiba. Institucionālās pārmaiņas Latvijas kultūrā postkomunistiskās pārejas periodā
no 1991. gada līdz 2010. gadam : promocijas
darbs mākslas doktora zinātniskā grāda iegūšanai apakšnozarē «Kultūras teorija» : kopsavilkums / Baiba Tjarve ; zinātniskā vadītāja:
Daina Teters ; recenzenti: Ojārs Spārītis, Rūta
Muktupāvela, Stella Pelše ; Latvijas Kultūras
akadēmija. — Rīga : Latvijas Kultūras akadēmija, 2013. — 66 lpp. : tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija:
55.-66. lpp. — [0314000913]
304.4(474.3)(091)(043)+316.7(474.3)(043)
Tjarve, Baiba. Institutional transformations in
Latvian culture in the post-communist transition, 1991-2010 : doctoral thesis for the acquisition of the PhD degree in arts (Dr. art.) in
the sub-discipline «Theory of culture» : summary / Baiba Tjarve ; research advisor: Daina
Teters ; reviewers: Ojārs Spārītis, Rūta Muktupāvela, Stella Pelše ; Latvian Academy of Culture. — Rīga : Latvian Academy of Culture,
2013. — 70 lpp. : tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija:
60.-70. lpp. — [0314000914]
304.4(474.3)(091)(043)+316.7(474.3)(043)
31
316

Demogrāfija. Socioloģija. Statistika
Socioloģija

Bradens, Gregs. Savu patiesību meklējot :
mūsdienu zinātne un cilvēces vēstures apslēptās mācības / Gregs Bradens ; no angļu
valodas tulkojis Vilis Kasims ; redaktors Elviss
Ozols ; Māra Garjāņa vāka dizains. — [Rīga] :
Lietusdārzs, 2014. — 252, [1] lpp. : il., diagr. ;
23 cm. — Bibliogrāfija: 237.-250. lpp. — Oriģ.
nos.: Deep truth. — ISBN 978-9984-869-47-6. —
[0314001145]
316:1+316.42+316.7
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33

Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

331 Darbs. Nodarbinātība. Darba
ekonomika. Darba organizācija
Vanags, Eduards. Latvijas darbaspēka starptautiskās migrācijas iemesli un ekonomiskās sekas:
Latgales reģiona piemērs : promocijas darba
kopsavilkums ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniska grāda iegūšanai : ekonomikas nozare,
reģionālās ekonomikas apakšnozare = Causes
and economic consequences of international
labour migration: case of Latgale region in Latvia : summary of the thesis for obtaining the
doctoral degree in economics (Dr. oec.) (speciality: regional economics) / Eduards Vanags ;
promocijas darba zinātniskais vadītājs: Vladimirs Meņšikovs ; recenzenti: Vera Boroņenko,
Zaiga Krišjāne, Voicehs Kosiedovskis ; Daugavpils Universitāte. Ekonomikas katedra. —
Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2013. —
107 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija:
5.-7. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, titullapas un vāka noformējums abās valodās. —
ISBN 978-9934-14-044-0. — [0314000988]
331.556.4(474.38)(043)

338.43 Lauksaimniecības ekonomika.
Pārtikas ražošanas ekonomika
Dzene, Skaidrīte. Ilgtspējīga pārtikas patēriņa
perspektīvas Latvijā : promocijas darba kopsavilkums ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai = Sustainable food consumption prospects in Latvia : summary of the
doctoral dissertation for the scientific degree
Dr. oec. / Skaidrīte Dzene ; promocijas darba
zinātniskā vadītāja Aija Eglīte ; recenzenti: An
dra Zvirbule-Bērziņa, Elvīra Zelgalve, Barbara
Freytag-Leyer ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Ekonomikas un sabiedrības attīstības
fakultāte. Ekonomikas un reģionālās attīstības
institūts. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības
universitāte, 2014. — 132 lpp. : il., tab., diagr. ;
21 cm. — Bibliogrāfija: 6.-12. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā. — [0314000929]
338.439.63(474.3)(043)
35

Valsts administratīvā pārvalde. Karalietas

351

Valsts administratīvā pārvalde (policija)

Haite, Inese. Policentriska attīstība Latvijā un
tās novērtēšana : promocijas darba kopsavilkums ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniska
grāda iegūšanai apakšnozarē reģionālā ekonomika = Polycentric development in Latvia
and its evaluation : summary of the thesis for
obtaining the doctoral degree in economics (Dr.
oec.) (speciality: regional economics) / Inese
Haite ; promocijas darba zinātniskās vadītājas:
Lienīte Litavniece, Olga Lavriņenko ; recenzenti: Elita Jermolajeva, Biruta Sloka, Voicehs
Kosiedovskis ; Daugavpils Universitāte. Ekonomikas katedra. — Daugavpils : Daugavpils
Universitāte, 2013. — 103 lpp. : diagr., tab., kartes ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 4.-7. lpp. — Teksts
latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-14037-2. — [0314000822]
332.146.2(474.3)(043)

Kaže, Valters. Latvijas nelegālā bezakcīzes alkohola aprite : promocijas darba kopsavilkums
doktora grāda iegūšanai ekonomikā, apakšnozare: Latvijas tautsaimniecība / Valters Kaže ;
darba zinātniskais vadītājs: Roberts Škapars ;
recenzenti: Ērika Šumilo, Ineta Geipele, Ingrīda
Jakušonoka ; Latvijas Universitāte. Ekonomikas
un vadības fakultāte = Illicit noncommercial alcohol market in Latvia : summary of doctoral
thesis submitted for the degree of doctor of
economics, subfield: national economy / Valters
Kaže ; supervisor: Roberts Škapars ; reviewers:
Ērika Šumilo, Ineta Geipele, Ingrīda Jakušonoka ; University of Latvia. Faculty of economics
and management. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2013. — 93 lpp. : il., tab., diagr. ; 21 cm. —
Bibliogrāfija: 10.-14., 59.-62. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām,
vāka noformējums abās valodās. — ISBN 9789934-517-31-0. — [0314000902]
351.761(474.3)(043)+
+338.054.23(474.3)(043.3)

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

352 Zemākais pārvaldes līmenis.
Vietējā pārvalde. Municipālā administrācija.
Vietējās varas institūcijas

Marss, Džims. Sazvērestība triljonu vērtībā :
kāpēc mūsdienās rodas banku krīzes, izplatās
dažādas slimības un cilvēki kļūst par zombijiem / Džims Marss ; no angļu valodas tulkojusi
Velga Vīgante ; Māra Garjāņa vāka dizains. —
[Rīga] : Lietusdārzs, 2014. — 390 lpp. ; 23 cm. —
Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Oriģ.
mos.: The trillion-dollar conspiracy. — ISBN
978-9984-869-49-0. — [0314001177]
338(73)+336(73)

Rīga (Latvija). Dome. Rīgas Domes telefonu
grāmata, 2014 : dati uz 2013. gada 6. novembri / Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa. — Rīga : Latvijas Tālrunis, 2014. — 304 lpp.,
[1] lp. atlaižu kuponi : il. ; 22 cm. — Ar reklāmas
ieliktnēm. — Personu alfabētiskais saraksts:
197.-235. lpp., alfabētiskais nozaru saraksts:
237.-240. lpp., firmu-reklāmdevēju alfabētiskais
saraksts: 294.-301. lpp. — (Ies.). — [0314001150]
352.621.395.3(474.3-25)(058.7)+
+654.15(474.3-25)(058.7)

332 Reģionālā, teritoriālā, zemes,
dzīvokļu ekonomika

Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību telefonu
grāmata, 2014 : dati uz 2013. gada 1. novembri / Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis». —
Rīga : Latvijas Tālrunis, 2014. — 175 lpp. : il. ;
21 cm. — Nozaru saraksts: 144.-145. lpp., firmu-reklāmdevēju alfabētiskais saraksts: 173.175. lpp. — [0314001151]
352/354(474.362.2)(058.7)+
+328(474.3)(058.7)
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2014. gada 16.–31. maijs

354 Augstākais pārvaldes līmenis.
Centrālā, nacionālā pārvalde

371 Audzināšanas un izglītības
organizēšana. Skolvedība

Latvija. Saeima. Saeimas un valdības telefonu
grāmata, 2014 (Nr. 20) / Latvijas Republika. —
Rīga : Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis»,
2014. — 512 lpp., [3] lp. atlaižu kuponi : il. ;
22 cm. — Ar reklāmas ieliktnēm. — (Ies.). —
[0314001149]
354:621.395.3(474.3)(058.7)

Gorbunovs, Aleksandrs. Development of the
reflection stimulating ePortfolio system to enhance learners competences : summary of the
dissertation / Aleksandrs Gorbunovs ; scientific
advisor A. Kapenieks ; reviewers: Artis Teilans,
Arnis Cirulis, Danguole Rutkauskiene ; Riga
Technical University. Faculty of Electronics
and Telecommunications. Distance Education
Study Centre. — Rīga : RTU Press, 2014. —
49 lpp. : il., diagr. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 11.14., 46.-49. lpp. — ISBN 978-9934-10-538-8 : 50
eks. — [0314000925]
371.26:004.78(043)+004.78:371.26(043)

37

Izglītība

Romele, Linda. Izglītības privātās un sociālās
atdeves novērtējums Latvijā : promocijas darba
kopsavilkums doktora grāda iegūšanai ekonomikas nozarē, apakšnozare: Latvijas tautsaimniecība / Linda Romele ; darba zinātniskais
vadītājs Māris Purgailis ; recenzenti: Daina
Šķiltere, Elīna Gaile-Sarkane, Oļegs Krasnopjorovs ; Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte = The evaluation of private and
social rates of return to education in Latvia :
summary of doctoral thesis submitted for the
doctoral degree in economics, subfield of national economy of Latvia / Linda Romele ; supervisor: Māris Purgailis ; reviewers: Daina Šķiltere, Elīna Gaile-Sarkane, Oļegs Krasnopjorovs ;
University of Latvia. Faculty of economics and
management. — Rīga : Latvijas Universitāte,
2014. — 99 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 13.-17., 59.-64. un 97.-99. lpp. — Teksts
paralēli latviešu un angļu valoda, ar atsevišķām titullapām, nosaukums uz vāka abās valodās. — ISBN 978-9934-517-30-3. — [0314000760]
37.011.3(474.3)(043)
Truskovska, Ženija. Sociālā pedagoga profesionālās kompetences veidošanās supervīzijā :
promocijas darba kopsavilkums doktora zinātniskā grāda iegūšanai pedagoģijā, apakšnozare: nozaru (sociālā) pedagoģija / Ženija
Truskovska ; darba zinātniskā vadītāja Velta
Ļubkina ; recenzenti: Lūcija Rutka, Irēna Katane, Marina Marčenoka ; angļu valodā tulkojusi
Lāsma Drozde ; Rēzeknes Augstskola. Personības socializācijas pētījumu institūts = Social
educators’s professional competence formation
under supervision : summary of the Doctoral
Thesis : promotion to the degree of doctor of
pedagogy, branch (social) pedagogy / Ženija
Truskovska ; academic advisor of the thesis
Velta Ļubkina ; reviewers: Lūcija Rutka, Irēna
Katane, Marina Marčenoka ; translated into
English by Lasma Drozde ; Rezekne Higher
Education Institution. Personality Socialisation Research Institute. — Rēzekne : Rēzeknes
Augstskola, 2013. — 55 lpp. : il. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 23.-26., 51.-54. lpp. — Teksts paralēli
latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, nosaukums uz vāka abās valodās. —
ISBN 978-9984-44-132-0. — [0314000147]
37.013.42(043.2)
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Gorbunovs, Aleksandrs. Refleksiju rosinošas
ePortfolio sistēmas izveide studējošo kompetenču pilnveidošanai : promocijas darba kopsavilkums / Aleksandrs Gorbunovs ; zinātniskais vadītājs A. Kapenieks ; recenzenti: Artis
Teilāns, Arnis Cīrulis, Danguole Rutkauskiene ; Rīgas Tehniskā universitāte. Elektronikas
un telekomunikāciju fakultāte. Tālmācības
studiju centrs. — Rīga : RTU izdevniecība,
2014. — 50 lpp. : il., diagr. ; 21 cm. — «Aleksandrs Gorbunovs, doktora studiju programmas «E-studiju tehnoloģija un pārvaldība» doktorands»—Titlp. — Bibliogrāfija:
11.-14., 47.-50. lpp. — ISBN 978-9934-10-539-5 :
50 eks. — [0314000924]
371.26:004.78(043)+004.78:371.26(043)
374 Ārpusskolas izglītība un apmācība.
Papildizglītība
Pičukāne, Ērika. Tālākizglītības potenciāla izmantošanas un pilnveides iespējas darbā ar
trešo valstu valstspiederīgajiem : promocijas
darba kopsavilkums doktora zinātniskā grāda
iegūšanai pedagoģijā, apakšnozare: pieaugušo pedagoģija / Ērika Pičukāne ; darba zinātniskā vadītāja Irina Maslo ; recenzenti: Zanda
Rubene, Alīda Samuseviča, Zenta Anspoka ;
Latvijas Universitāte = Possibilities of applying
continuing education for work with third-country nationals : summary of doctoral thesis
for the degree of doctor of pedagogy, sub-discipline: adult pedagogy / Ērika Pičukāne ;
scientific supervisor: Irina Maslo ; reviewed:
Zanda Rubene, Alīda Samuseviča, Zenta Anspoka ; University of Latvia. — Rīga : Latvijas
Universitāte, 2014. — 63 lpp. : il., diagr., tab. ;
21 cm. — Bibliogrāfija: 12.-13., 59.-62. lpp. —
Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, ar
atsevišķām titullapām. — ISBN 978-9934-51723‑5. — [0314000496]
374(474.3)(043)

3

377 Speciālā izglītība. Aroda, tehniskā
un profesionālā izglītība. Arodkoledžas,
institūti. Politehnikumi
Kinta, Gunta. Mācīšanās rezultātu nozīme profesionālās vidējās izglītības vadībā : promocijas
darba kopsavilkums doktora zinātniskā grāda
iegūšanai vadībzinātnē, apakšnozare: izglītības
vadība / Gunta Kinta ; darba zinātniskais vadītājs: Andrejs Rauhvargers ; recenzenti: Tatjana
Volkova, Tatjana Koķe, Kęstutis Kriščiūnas ;
Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas
un mākslas fakultāte = Meaning of learning
outcomes in vocational upper-secondary education management : summary of doctoral thesis submitted for the degree of doctor of management, subfield: education management /
Gunta Kinta ; scientific supervisor: Andrejs
Rauhvargers ; reviewers: Tatjana Volkova, Tatjana Koķe, Kęstutis Kriščiūnas ; University of
Latvia. Faculty of education, psychology and
art. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. —
74 lpp. : tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 11.-13., 46.48. un 71.-74. lpp. — Teksts latviešu un angļu
valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-52719‑7. — [0314000990]
377(043)
Zaļaiskalne, Anita. Pārmaiņu vadība profesionālās izglītības satura pilnveidošanā Latvijā : promocijas darba kopsavilkums doktora
grāda iegūšanai vadībzinātnes nozarē, apakšnozare: izglītības vadība / Anita Zaļaiskalne ;
darba zinātniskais vadītājs: Andris Grīnfelds ;
recenzenti: Andrejs Geske, Gita Vērdiņa, Jūlija
Stukaļina ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas,
psiholoģijas un mākslas fakultāte = Change
management of vocational education content
improvement in Latvia : summary of doctoral
thesis submitted for the doctoral degree in management, subfield of education management /
Anita Zaļaiskalne ; supervisor: Andris Grīnfelds ; reviewers: Andrejs Geske, Gita Vērdiņa,
Jūlija Stukaļina ; University of Latvia. Faculty
of education, psychology and art. — Rīga :
Latvijas Universitāte, 2014. — 70 lpp. : diagr.,
tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 10.-11., 44.-45., 68.69. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar
atsevišķām titullapām; vāka noformējums latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-52720-3. — [0314001075]
377(474.3)(043)
378 Augstākā izglītība. Augstskolas.
Akadēmiskās studijas
Abelkalns, Ilvis. Augstas klases sportistu duā
lās karjeras vadība Latvijas augstskolās : promocijas darba kopsavilkums doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnes nozarē,
apakšnozare: izglītības vadība / Ilvis Ābeļkalns ;
darba zinātniskais vadītājs: Andrejs Geske ; recenzenti: Andris Grīnfelds, Agita Ābele, Ieva
Brence ; tulkojums angļu valodā: Silva Atvara ; Latvijas Universitāte = High preformance
athletes’ dual career management in higher
educational establishments of Latvia : summary of doctoral thesis in partial fulfillment of
the requirements of the doctor degree in management science, subdiscipline of education
management / Ilvis Abelkalns ; scientific supervisor Andrejs Geske ; reviewers: Andris Grinfelds, Agita Abele, Ieva Brence ; University of
Latvia. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. —
83 lpp. : tab., shēmas, diagr. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 9.-11., 79.-83. lpp. — Teksts latviešu un
angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka
noformējums abās valodās. — [0314000992]
378(474.3)(043)
2014. gada 16.–31. maijs

39 Etnoloģija. Etnogrāfija. Tikumi. Paražas.
Tradīcijas. Tautu dzīve.
394

Sabiedriskā dzīve, svētki

Kraukle, Daina. Gadatirgi Latvijā : 5 grāmatās / Daina Kraukle ; atbildīgā redaktore Liene
Soboļeva ; literārā redaktore Keta Īva ; vāka
grafiskais noformējums: Jānis Pavlovskis ; foto:
M. Locs, S. Kurmis, A. Skuja. — Rīga : Jumava,
2014.
4. grāmata, Zemgale. — 131, [4] lpp.,
[8] lpp. iel. : il., ģīm., notis ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 131.-[132.] lpp. un norādes parindēs. — ISBN 978-9934-11-564-6 (ies.). —
[0314001116]
394.6(474.3-32)
5
51

MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES
Matemātika

Kārkliņa, V. Galvas rēķinu metodes : mācību
līdzeklis / Vaira Kārkliņa ; Liepājas Universitāte. Matemātikas un dabaszinātņu didaktikas centrs. — Liepāja : Liepājas Universitāte,
2014. — 64 lpp. : tab., sh. ; 21 cm. — «Apstiprināts Dabas un inženierzinātņu fakultātes Domes sēdē 2014. gada 3. aprīlī. Protokols nr. 16»—
Titlp. otrā pusē. — Bibliogrāfija: 64. lpp. — ISBN
978-9934-522-22-2. — [0314001293]
511.12-32(075)
Misāns, P. Ievads elektroinženiermatemātikas
datorrealizācijā : laboratorijas darbu apraksti /
P. Misāns, M. Tērauds, G. Valters ; redaktore
Silvija Minkevica ; Rīgas Tehniskā universitāte.
Elektronikas pamatu katedra. — Rīga : RTU izdevniecība, 2014. — 56 lpp. : graf., il. ; 22 cm. —
«Laboratorijas darbi ir paredzēti Elektronikas
un telekomunikāciju fakultātes studentiem, kas
apgūst priekšmetu «Elektroinženiermatemātikas datorrealizācija»»—[2.] lpp. — ISBN 9789934-10-544-9 : 100 eks. — [0314001097]
519.6(076.5)+004.9(076.5)+
+621.391:517.44(076.5)
52 Astronomija. Astrofizika.
Kosmosa pētniecība. Ģeodēzija
Janpaule, Inese. Augstas precizitātes Latvijas
ģeoīda modeļa noteikšanas metodes : promocijas darba kopsavilkums Dr. sc. ing. zinātniskā
grāda iegūšanai būvzinātnes nozarē, ģeodēzijas un ģeoinformātikas apakšnozarē (RTU
P-06) = Methods for the determination of high
precision Latvian geoid model : summary of
the doctoral thesis to obtain the degree of Dr.
sc. ing. in construction science, geodesy and
geoinformatics (RTU P-06) / Inese Janpaule ;
zinātniskais vadītājs: Jānis Balodis ; recenzenti: Artu Ellmann, Eimuntas Paršeliūnas, Modris
Dobelis ; Rīgas Tehniskā universitāte. Būvniecības fakultāte. Transportbūvju institūts. — Rīga :
Rīgas Tehniskā universitāte, 2014. — 61 lpp. :
il., kartes ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 12.-16., 34.38. un 52.-60. lpp. — Teksts latviešu un angļu
valodā. — ISBN 978-9934-10-528-9 : 60 eks. —
[0314000796]
528.21(474.3)(043)+
+528.22(474.3)(043)
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54

Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Petrichenko, Oksana. Ferromagnetic nanoparticles and their application for the functionalization of the soft matter (organic compounds
like dihydropyridine-type lipids, polymers) :
summary of doctoral thesis in partial fulfillment of requirements of the doctor degree in
chemistry department, subdiscipline of organic
chemistry / Oksana Petrichenko ; supervisors:
Andrejs Cēbers, Aiva Plotniece ; reviewers:
Andris Zicmanis, Donāts Erts, Paul Janmey ;
University of Latvia. Faculty of Chemistry. —
Riga : University of Latvia, 2014. — 58 lpp. : il.,
diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 49.-51., 54.58. lpp. — [0314001003]
547.915(043.2)+544.016.5(043.2)
Petričenko, Oksana. Feromagnētiskas nanodaļiņas un to pielietojums mīkstu materiālu
(dihidropiridīna tipa lipīdu organiski savienojumi, polimēri) funkcionalizācijai : promocijas
darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai
ķīmijas nozarē, apakšnozare: organiskā ķīmija /
Oksana Petričenko ; darba zinātniskie vadītāji:
Andrejs Cēbers, Aiva Plotniece ; recenzenti:
Andris Zicmanis, Donāts Erts, Paul Janmey ;
Latvijas Universitāte. Ķīmijas fakultāte. —
Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. — 56 lpp. : il.,
diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 48.-50., 5256. lpp. — [0314001002]
547.915(043.2)+544.016.5(043.2)
57

Bioloģijas zinātnes kopumā

Voronova, Angelika. Retrotranspozonu struktūra parastās priedes (Pinus sylvestris L.) genomā un to ekspresija : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai bioloģijas
nozarē, apakšnozare: molekulārā bioloģija /
Angelika Voronova ; darba zinātniskie vadītāji: Dainis Ruņģis, Nils Rostoks ; recenzenti:
Īzaks Rašals, Gunārs Lācis, Agnese Kolodinska ; Latvijas Universitāte. Bioloģijas fakultāte =
Retrotransposon structure and expression in
the Scots pine (Pinus sylvestris L.) genome :
summary of doctoral thesis submitted for the
degree of doctor of biology, subfield of molecular biology / Angelika Voronova ; supervisors:
Dainis Ruņģis, Nils Rostoks ; reviewers: Īzaks
Rašals, Gunārs Lācis, Agnese Kolodinska ; University of Latvia. Faculty of Biology. — Rīga :
Latvijas Universitāte, 2014. — 87 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 7.-9., 45.-47. un
78.-87. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā,
ar atsevišķām titullapām, nosaukums uz vāka
abās valodās. — [0314000826]
577.21(043.2)
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59

Zooloģija

Kivleniece, Inese. Miltu melnuļu tēviņu terminālās investīcijas: metabolisms, personalitātes
un imunitāte : promocijas darba kopsavilkums
bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai
(ekoloģijas apakšnozarē) / Inese Kivleniece ;
promocijas darba zinātniskais vadītājs: Indriķis Krams ; recenzenti: Toomas Tammaru, Nataļja Škute, Voldemārs Spuņģis ; Daugavpils
Universitāte. Sistemātiskās bioloģijas institūts.
Dzīvnieku ekoloģijas un evolūcijas laboratorija = Terminal investment in male mealworm
beetles: metabolic rate, personality and immunity : summary of the doctoral thesis in biology
for the scientific degree (branch: ecology) /
Inese Kivleniece ; supervisor: Indrikis Krams ;
opponents: Toomas Tammaru, Nataļja Škute,
Voldemārs Spuņģis ; University of Daugavpils.
Institute of systematic biology. Laboratory of
animal ecology and evolution. — Daugavpils :
Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds
«Saule», 2014. — 51 lpp. : tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 4., 26. un 46.-51. lpp. — Teksts paralēli
latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, nosaukums uz vāka abās valodās. —
ISBN 978-9984-14-656-0. — [0314000547]
595.763/.768(043)
Vrubļevska, Jolanta. Ekoloģisko faktoru un
personalitāšu ietekme uz putnu individuālo
ģenētisko pielāgotību : promocijas darba kopsavilkums bioloģijas doktora (Dr. biol.) zinātniskā grāda iegūšanai (ekoloģijas apakšnozarē) /
Jolanta Vrubļevska ; promocijas darba zinātniskais vadītājs: Tatjana Krama, Indriķis Krams ;
recenzenti: Raivo Mänd, Artūrs Škute, Tatjana
Zorenko ; Daugavpils Universitāte. Sistemātiskās bioloģijas institūts. Dzīvnieku ekoloģijas un
evolūcijas laboratorija = Ecological factors and
personality correlates in fitness of birds : summary of the thesis for obtaining the doctoral degree in biology (Dr. biol.) (branch: ecology) / Jolanta Vrublevska ; supervisor: Tatjana Krama ;
co-supervisor: Indriķis Krams ; opponents:
Raivo Mänd, Artūrs Škute, Tatjana Zorenko ;
University of Daugavpils. Institute of systematic biology. Laboratory of animal ecology and
evolution. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds «Saule», 2014. —
75 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 4.,
43. un 71.-75. lpp. — Teksts paralēli latviešu un
angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, nosaukums uz vāka abās valodās. — ISBN 978-998414-659-1. — [0314000546]
598.2(043)

2014. gada 16.–31. maijs

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.
TEHNIKA
61

Medicīnas zinātnes

Čukurs, Ervīns. Psihoterapeita kreativitātes un
personības iezīmju saistība ar psihoterapeitu
klientu simptomu izmaiņām : promocijas darba
kopsavilkums doktora grāda iegūšanai psiholoģijas nozarē, apakšnozare: klīniskā psiholoģija / Ervīns Čukurs ; darba zinātniskā vadītāja
Sandra Sebre ; recenzenti: Artūrs Kroplijs, Anita Pipere, Malgožata Raščevska ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas
fakultāte = Creativity and personality traits of
psychotherapists in association with changes
in symptoms of the psychotherapists’ clients :
summary of doctoral thesis submitted for the
degree of doctor of psychology, subfield of clinical psychology / Ervīns Čukurs ; supervisor:
Sandra Sebre ; reviewers: Arthur Cropley, Malgožata Raščevska, Anita Pipere ; University of
Latvia. Faculty of Education, Psychology and
Art. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. —
56 lpp. : tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 25.-28.,
53.-56. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā,
ar atsevišķām titullapām, nosaukums uz vāka
abās valodās. — [0314000968]
615.851(043)
Deilija, Debra. Vingrojumi veselības uzlabošanai : izvēlieties pareizos vingrojumus, lai uzlabotu veselību un novērstu tādas saslimšanas kā
astma, artrīts, diabēts un augsts asinsspiediens /
Debra Deilija ; no angļu valodas tulkojusi Maija
Brīvere. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). — 223 lpp. : il. ; 25 cm. — Alfabētiskais rādītājs: 221.-222. lpp. — Par autori:
teksta beigās. — Oriģ. nos.: Exercises to improve your health: choose the right body moves
to imporve your health and prevent illness. —
ISBN 978-9984-23-471-7 (ies.). — [0314001112]
613.71
Rīgas Stradiņa universitāte. Zinātniskā konference (2014 : Rīga, Latvija). 2014. gada zināt
niskā konference : Rīgā, 2014. gada 10. un 11.
martā : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte ; sakārtojis Uldis Berķis. — Rīga : Rīgas Stradiņa
universitāte, 2014. — 503 lpp. ; 29 cm. — Autoru
alfabētiskais rādītājs: 493.-503. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-79352-8. — [0314000979]
61(474.3)(062)
Ruskule, Agnese. Biomarker method for the
determination of gastric mucosal atrophy :
summary of doctoral thesis submitted for the
degree of doctoral of medicine, subfield: internal medicine, gastroenterology / Agnese
Ruskule ; supervisor Marcis Leja ; reviewers:
Immanuels Taivans, Juris Pokrotnieks, Viktors
Pasečnikovs ; University of Latvia. Faculty
of Medicine. — Riga : University of Latvia,
2014. — 34 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 11.-14., 32.-34. lpp. — ISBN 978-9934-51720‑4. — [0314000138]
616.33-07(043)
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Švalbe, Baiba. L-karnitīna biosintēzes inhibitora mildronāta neirotropo efektu pētījumi
eksperimentālajos modeļos : promocijas darba
kopsavilkums doktora grāda iegūšanai farmācijas nozarē, apakšnozare: farmaceitiskā farmakoloģija / Baiba Švalbe ; darba zinātniskās
vadītājas: Maija Dambrova, Ruta Muceniece ; recenzenti: Alfrēds Jānis Sīpols, Andrejs
Šķesters, Ago Rinken ; Latvijas Universitāte.
Medicīnas fakultāte = Neurothropic effects
of mildronate, an inhibitor of L-carnitine biosynthesis, in experimental models : summary
of doctoral thesis submitted for the doctoral
degree in pharmacy, subfield of pharmaceutical pharmacology / Baiba Švalbe ; supervisor:
Maija Dambrova, Ruta Muceniece ; reviewers:
Alfrēds Jānis Sīpols, Andrejs Šķesters, Ago
Rinken ; University of Latvia. Faculty of Medicine. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. —
82 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — Titlp. kļūdaini
norādīts «promocijas darbs». — Bibliogrāfija:
9.-11., 46.-48. un 77.-82. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām,
vāka noformējums abās valodās. — ISBN 9789984-45-820‑5. — [0314000839]
615.27(043)
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Inženierija. Tehnoloģija vispār

621 Mehāniskā inženierija vispār.
Kodolu tehnoloģija. Elektriskā inženierija.
Ražošanas iekārtas
Rēzekne : Rēzekne, Viļāni, Rēzeknes, Viļānu
novads : telefonu grāmata 2014 / Informācijas
grupa «Latvijas Tālrunis» ; priekšvārdu sarakstīja Aleksandrs Bartaševičs, Monvīds Švarcs. —
19. izdevums. — Rīga : Informācijas grupa
«Latvijas Tālrunis», 2013. — 106, [6] lpp. : il.,
kartes ; 24 cm. — (Zaļās lapas ; 551). — ISBN
978-9934-500-76-3. — [0314001124]
621.395.721.7(474.3)(058)+352(474.3)(058)
Varfolomejeva, Renāta. Elektrisko staciju režīmu plānošanas un optimizācijas aspekti tirgus
ekonomikas apstākļos : promocijas darba kopsavilkums / Renāta Varfolomejeva ; zinātniskais
vadītājs: A. Mahņitko, A. Sauhats ; oponenti:
Vladimirs Čuvičins, Aleksandrs Ļvovs, Viktorija
Neimane ; Rīgas Tehniskā universitāte. Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. Enerģētikas
institūts. — Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte,
2014. — 41 lpp. : il., diagr., tab. ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 9.-11., 39.-41. lpp. — ISBN 978-9934-10551-7 : 40 eks. — [0314001093]
621.311(043)
Varfolomejeva, Renāta. The aspects of the
planning and optimization of electric stations
operational regimes under the conditions of
market economy : summary of doctoral thesis /
Renata Varfolomejeva ; scientific supervisor A.
Mahnitko, A. Sauhats ; opponents: Vladimirs
Čuvičins, Aleksandrs Ļvovs, Viktorija Neimane ; Riga Technical University. Faculty of Power
and Electrical Engineering. Institute of Power
Engineering. — Riga : RTU, 2014. — 42 lpp. : il.,
diagr., tab. ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 9.-11., 39.42. lpp. — ISBN 978-9934-10-550-0 : 40 eks. —
[0314001092]
621.311(043)

5

624 Civilās un strukturālās inženierbūves
kopumā
Gaile, Līga. Režģotu vieglu torņveida konstrukciju svārstības gājēju dinamisko iedarbju
rezultātā : promocijas darba kopsavilkums Dr.
sc. ing. zinātniskā grāda iegūšanai būvzinātnes
nozarē, būvkonstrukciju apakšnozarē (RTU
P-06) = Dynamic response of light-weight lattice towers to human induced loads : summary
of the doctoral thesis to obtain the degree of Dr.
sc. ing. in construction science, structural engineering (RTU P-06) / Līga Gaile ; zinātniskais
vadītājs: Ivars Radiņš ; recenzenti: Darius Bačinskas, Jānis Vība, Ainārs Paeglītis ; Rīgas Tehniskā universitāte. Būvniecības fakultāte. Būvniecības un rekonstrukcijas institūts. — Rīga :
Rīgas Tehniskā universitāte, 2014. — 74 lpp. : il.,
karte, diagr., tab. ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 16.,
65.-73. lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu
valodā. — ISBN 978-9934-505-04-1 : 40 eks. —
[0314001094]
624.97.042.8(043)
625 Sauszemes transporta civilās
inženierbūves. Dzelzceļa mašīnbūve.
Automaģistrāļu inženierbūves
Крайнюков, Александр Викторович. Automobiļu ceļu konstrukciju parametru rekonstrukcija izmantojot radiolokācijas zemvirsmas
zondēšanas rezultātus : promocijas darba kop
savilkums izvirzīts inženierzinātņu doktora (Dr.
sc. ing.) zinātniskā grāda iegūšanai : zinātnes
nozare «Transports un satiksme», apakšnozare
«Telemātika un loģistika» = Reconstruction of
the roadway coverage parameters by radar
subsurface probing : summary of the promotion work to obtain the scientific degree of doctor of science in engineering (Dr. sc. ing.) : scientific area «Transport and communications»,
scientific subarea «Telematics and logistics» =
Восстановление параметров дорожных конструкций автомобильных дорог по данным
радиолокационного подповерхностного зондирования : автореферат диссертационной
работы на соискание степени доктора инженерных наук (Dr. sc. ing.) : научная область
«Транспорт и сообщение», научная подобласть «Телематика и логистика» / Aleksandrs
Kraiņukovs ; zinātniskais vadītājs Valērijs Kutevs ; recenzenti: Sergei Molokov, Aleksandrs
Grakovskis, Vadims Stroitelevs ; Transporta
un sakaru institūts. — Rīga : Transporta un
sakaru institūts, 2014. — 141 lpp. : diagr., tab. ;
21 cm. — Bibliogrāfija: 139.-141. lpp. — Teksts
paralēli latviešu, angļu un krievu valodā. —
ISBN 978-9984-818-61-0. — [0314000714]
625.7(043)+621.396.962:550.83(043)
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628 Sanitārā tehnika. Ūdens. Sanitārija.
Apgaismes tehnika
Spiridonovs, Jurijs. Latvijas ūdenssaimniecības attīstība Eiropas Savienības līdzfinansējuma kontekstā : promocijas darba kopsavilkums
doktora zinātniskā grāda iegūšanai ekonomikā, apakšnozare: Latvijas tautsaimniecība / Jurijs Spiridonovs ; darba zinātniskais vadītājs:
Grigorijs Oļevskis ; recenzenti: Daina Šķiltere,
Ivars Brīvers, Nataļja Lāce ; Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte = Development of Latvian water management system
in the context of European Union co-funding :
summary of doctoral thesis sumbitted [!] for
the doctoral degree in economics, subfield of
national economy / Jurijs Spiridonovs ; scientific supervisor: Grigorijs Oļevskis ; reviewers:
Daina Šķiltere, Ivars Brīvers, Nataļja Lāce ;
University of Latvia. Faculty of Economics and
Management. — Rīga : Latvijas Universitāte,
2014. — 86 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 11.-13., 52.-53. un 84.-86. lpp. — Teksts
latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN
978-9934-517-26-6. — [0314000288]
628.1/.2(474.3)(043)
629

Transportlīdzekļu inženierija

Savkovs, Konstantins. Development of metal-ceramic nanostructured coatings for the hot
section parts of a gas turbine engine : summary of doctoral thesis / Konstantins Savkovs ;
scientific adviser: A. Urbahs ; reviewers: Juris
Cimanskis, Nikolajs Kuļešovs, Andrejs Šaņavskis ; Riga Technical University. Faculty of
Transport and Mechanical Engineering. Institute of Aeronautics. — Riga : RTU Press, 2014. —
56 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija:
12.-16. lpp. — ISBN 978-9934-10-525-8 : 30 copies. — [0314000380]
629.735.45.03(043)+621.45.038.7(043)
63 Lauksaimniecība. Mežsaimniecība.
Medības. Zivsaimniecība
630

Mežsaimniecība

Bārdulis, Andis. Sakņu biomasas izpēte sausieņu priežu (Pinus Sylvestris L.) jaunaudzēs :
promocijas darba kopsavilkums Dr. silv. zinātniskā grāda iegūšanai = Belowground biomass
of young Scots pines (Pinus Sylvestris L.) in
forest types on dry mineral soils : summary of
academic dissertation for acquiring the doctor’s degree of forest sciences / Andis Bārdulis ;
promocijas darba zinātniskais vadītājs Imants
Liepa ; recenzenti: Andris Morozovs, Māris
Daugavietis, Ivika Ostonen ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Meža fakultāte, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts «Silava». —
Jelgava ; Salaspils : Latvijas Lauksaimniecības
universitāte, 2013. — 51 lpp. : il., tab., diagr. ;
21 cm. — Bibliogrāfija: 8.-11. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā. — [0314000567]
630*16(043)+630*18(043)+
+582.475(043)+581.43(043)
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631

Lauksaimniecība kopumā

Grantiņa-Ieviņa, Lelde. Dažādu faktoru ietekme uz augsnes mikroorganismu daudzveidību
lauksaimniecības un meža augsnēs : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai bioloģijas nozarē, apakšnozare: mikrobioloģija / Lelde Grantiņa-Ieviņa ; darba zinātniskā
vadītāja Vizma Nikolajeva ; recenzenti: Uldis
Kalnenieks, Edgars Ruņģis, Jaak Truu ; Latvijas Universitāte. Bioloģijas fakultāte = Impact
of various factors on the diversyty of soil microorganisms in agricultural and forest lands :
summary of doctoral thesis submitted for the
degree of doctor of biology, subfield of microbiology / University of Latvia. Faculty of Biology. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. —
87 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija:
9.-11., 39.-45., 53.-54. un 81.-87. lpp. — Teksts
latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. —
[0314000825]
631.461(043.2)
Ražas svētki «Vecauce — 2013» : lauksaimniecības augstākajai izglītībai Latvijā — 150 : zinātniskā semināra rakstu krājums / atbildīgie
par izdevumu: Zinta Gaile, Dace Šterne, Aldis
Kārkliņš ; vāku dizains: Inese Gura ; Latvijas
Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības fakultāte, SIA «LLU mācību un pētījumu
saimniecība «Vecauce». — Jelgava : Latvijas
Lauksaimniecības universitāte, 2013. — 91 lpp. :
diagr., il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu
beigās. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi
angļu valodā. — ISBN 978-9984-48-127-2 : 300
eks. — [0314000927]
631(062.537)+
+378.6:63(474.3)+631.117(474.3)
632 Augu bojājumi. Augu slimības.
Augu kaitēkļi, augiem kaitīgie organismi.
Augu aizsardzība
Rupais, Amands. Kokaugu kaitēkļu noteicējs
pēc bojājumiem augļdārzos un apstādījumos / Amands Rupais, Arturs Stalažs, Romāns
Strelčūns ; redaktors A. Stalažs. — Rīga : RPD
Science, 2014. — 221 lpp. : il. ; 30 cm. — (Scripta
Letonica, 2255-8926 ; Vol. 1, Nr. 1/2014). — Entomologa Amanda Rupā (1930-2008) piemiņai. — Bibliogrāfija tekstā un palīgrādītāji:
205.-221. lpp. — Kopsavilkums angļu valodā. —
[0314001361]
632.7(083.72)+630.453(083.71)
633/635

Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Irbe, Aivars. Puķu draugi : prieks, ko nevar
par naudu nopirkt / Aivars Irbe ; par izdevumu atbild Veronika Lāce ; teksts angļu valodā
Dzintra Krauja ; priekšvārdu sarakstīja Gundega Lināre, Vaira Vīķe-Freiberga ; māksliniece Māra Ranka. — Rīga : Sol Vita, 2014. — 236,
[3] lpp. : il., ģīm. ; 31 cm. — Kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9984-894-43-0 (ies.). —
[0314001221]
635.9(474.3)
Mālkalnietis, Māris. Ūdenstilpes tavā dārzā /
teksts un foto: Māris Mālkalnietis ; atbildīgā
redaktore Liene Soboļeva ; literārā redaktore
Keta Īve ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums. — Rīga : Jumava, [2014]. — 160 lpp. :
il. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-11-589-9. —
[0314001118]
635.926+712.5
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Rasels, Tonijs. Koki : rokasgrāmata dabā : bagātīgi ilustrēts noteicējs / Tonijs Rasels ; no angļu valodas tulkojis Gints Tenbergs ; redaktore Agnese Biteniece. — Rīga : Zvaigzne ABC,
2014. — 128 lpp. : il. ; 20 cm. — (A Dorling
Kindersley book). — Rādītājs: 125.-127. lpp. —
Oriģ. nos.: RSPB what’s that Tree?. — ISBN 9789934-0-4376-5. — [0314001066] 635.055(4)(035)
636 Lopkopība un dzīvnieku audzēšana
kopumā. Lopu audzēšana. Mājdzīvnieku
audzēšana
Ilgažs, Agris. Bakteriālais spektrs mutes dobumā un divpadsmitpirkstu zarnas himusā
suņiem ar periodontītu : promocijas darba
kopsavilkums Dr. med. vet. zinātniskā grāda iegūšanai veterinārmedicīnas nozarē, ķirurģijas
apakšnozarē = Bacterial spectrum in oral cavity
and himus of duodenum dogs’ with periodontitis : summary of doctoral thesis for scientific
degree Dr. med. vet. / Agris Ilgažs ; promocijas
darba zinātniskie vadītāji Zigurds Polītis, Edīte
Birģele ; recenzenti: Anda Valdovska, Inese Zītare, Renāte Ligere ; Latvijas Lauksaimniecības
universitāte. Veterinārmedicīnas fakultāte. Klīniskais institūts. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2013. — 44 lpp. : tab., diagr. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 28., 44. lpp. — Teksts
latviešu un angļu valodā. — [0314000930]
636.7.09:616.314.17(043)+
+636.7.09:616.31-008.87(043)+
+636.7.09:616.342-008.87(043)
637 Lauksaimniecības dzīvnieku un
medījamo dzīvnieku produkti
Liepiņa, Solveiga. Stirnu (Capreolus capreolus) un nebrīvē audzēto staltbriežu (Cervus
elaphus) gaļas mikrobiālais piesārņojums :
promocijas darba kopsavilkums Dr. med. vet.
doktora grāda ieguvei veterinārmedicīnas nozarē = Roe deer (Capreolus capreolus) and
farmed red deer (Cervus elaphus) meat microbiological pollution : summary of the doctoral
thesis for scientific degree Dr. med. vet. / Solveiga Liepiņa ; promocijas darba zinātniskais
vadītājs: Aleksandrs Jemeļjanovs ; recenzenti:
Anda Valdovska, Līga Skudra, Vizma Nikolajeva ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte.
Veterinārmedicīnas fakultāte. Klīniskais institūts, Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas
zinātniski pētnieciskais institūts «Sigra». — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte,
2013. — 48 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 28.-29. un 47.-48. lpp. — Teksts latviešu
un angļu valodā. — [0314000566]
637.55.065(043)+614.31(043)
64 Mājturība. Mājsaimniecība.
Komunālā un sadzīves saimniecība.
Sadzīves pakalpojumi
Konservēšana : rokasgrāmata čaklai saimniecei / sastādījusi Inta Kalniņa ; autoru kolektīvs:
Gundega Anšance, Milija Antone, Inta Kalniņa,
Jolanta Krūmiņa, Jānis Leja, Kārlis Riekstiņš ;
redaktore Ilze Čerņevska ; Ilgoņa Riņķa, Lilijas
Rimicānes mākslinieciskais noformējums. —
Rīga : Avots, 2014. — 666, [4] lpp. : il. ; 25 cm. —
ISBN 978-9984-859-90-3 (ies.). — [0314001215]
641.4(083.12)+641.4(035)
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656 Transporta un pasta pakalpojumi.
Satiksmes organizācija un kontrole
Hānbergs, Ēriks. Ventspils osta 750 / teksta
autors Ēriks Hānbergs ; vēstures pētījumus sagatavoja: Ineta Didrihsone-Tomaševska, Mārīte Jakovļeva, Jānis Ķeruss, Ingrīda Štrumfa,
Armands Vijups ; literārā redaktore Evija Veide ; priekšvārdu sarakstīja: Aivars Lembergs,
Imants Sarmulis ; mākslinieks Gunārs Lūsis ;
fotogrāfi: Valdis Brauns, Uldis Briedis, Romans
Čaščins, Andrejs Jevstigņejevs, Dzintra Jūra,
Aivars Ķesteris, Ieva Kantmane, Māris Kundziņš, Gunārs Lūsis, Jānis Mickevičs, Guntis
Mūrnieks, Juris Presņikovs, Guntars Seilis,
Inārs Siņicins. — [Ventspils] : Ventspils Brīvostas pārvalde, [2014]. — 174, [1] lpp. : il., ģīm.,
kartes ; 25 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN
aģentūrā. — ISBN 978-9934-14-035-8 (ies.). —
[0314001201]
656.615(474.323)(091)+
+627.21(474.323)(091)
Jurševiča, Jeļena. Lēmumatbalsta metodoloģija pamatojoties uz pilsētas transporta sistēmas mikroskopisko modeļu repozitorijiem :
promocijas darba kopsavilkums izvirzīts inženierzinātņu doktora (Dr. sc. ing.) zinātniskā
grāda iegūšanai : zinātņu nozare «Transports
un satiksme», apakšnozare «Telemātika un loģistika» = Methodology of decision-making
support based on urban transportation system
microscopic models repositories : summary
of the promotion work to obtain the scientific
degree of doctor of science engineering (Dr.
sc. ing.), scientific area «Transport and communications», scientific subarea «Telematics
and logistics» = Методология поддержки
принятия решения на основе репозиториев микроскопических моделей городской
транспортной системы : автореферат диссертационной работы на соискание ученой
степени доктора инженерных наук (Dr. sc.
ing.), научная область «Транспорт и сообщение», подобласть «Телематика и логистика» / Jeļeņa Jurševiča ; zinātniskā vadītāja Irina Jackiva ; recenzenti: Igors Kabaškins, Egīls
Ginters, Andrius Jaržemskis ; Transporta un
sakaru institūts. — Rīga : Transporta un sakaru institūts, 2013. — 124 lpp. : il., diagr., tab. ;
21 cm. — Bibliogrāfija: 121.-124. lpp. — Teksts
latviešu, angļu un krievu valodā. — ISBN 9789984-818-60‑3. — [0314000173] 656.1:004.94(043)
Latvijas jūrniecības gadagrāmata, 2013 / Latvijas Jūrniecības savienība ; redkolēģija: Antons
Vjaters, Anita Freiberga, Ilze Bernsone ; redaktore un priekšvārda autore Anita Freiberga ; 1.
vāka foto: Juris Kalniņš ; izmantoti Ā. Freiberga,
H. Apoga, S. Kočānes, R. Mūrnieka, R. Sulaiņa,
A. Zeltiņa, A. Dāles, V. Novikova, Ģ. Aniņas, G.
Diedziņa, I. Kārkliņas, U. Kalmaņa, M. Boicova
foto. — Rīga : Jūras informācija, SIA : Latvijas
Jūrniecības savienība, 2014.
21. grāmata. — 512 lpp. : diagr., il., ģīm.,
faks., tab. ; 21 cm. — [0314001123]
656.61(474.3)(058)

Latvijas Jaunākās Grāmatas Nr. 10

Starptautiskā konference «Ūdens transports
un infrastruktūra» (Rīga, Latvija). 16th International conference «Maritime transport and
infrastructure» : 2014, 24-25 April = 16. Starptautiskā konference «Ūdens transports un infrastruktūra» : Rīga, 2014. gada 24.-25. aprīlis :
[tēzes] / Latvian Maritime Academy. Research
Institute. — Rīga : Latvijas Jūras akadēmija,
2014. — 39 lpp. : il., sh., tab., diagr. ; 29 cm. —
Bibliogrāfija tēžu beigās, rādītājs: 36. lpp. —
Teksts angļu valodā, nosaukums paralēli latviešu, angļu valodā. — [0314001113]
656.61(062)+629.5(062)
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658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība.
Tirdzniecības organizācija
Dobele, Lāsma. Sociālās uzņēmējdarbības
attīstības iespējas Latvijā : promocijas darba
kopsavilkums ekonomikas doktora (Dr. oec.)
zinātniskā grāda iegūšanai = Social entrepreneurship development possibilities in Latvia :
summary of the doctoral thesis for the scientific
degree of Dr. oec. / Lāsma Dobele ; promocijas
darba zinātniskā vadītāja Aina Dobele ; recenzenti: Ingrīda Jakušonoka, Vera Boroņenko,
Maria Parlinska ; Latvijas Lauksaimniecības
universitāte. Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2013. — 113 lpp. : il., tab.,
diagr., karte ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 6.-7., 58.,
59.-60. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā. — [0314000562]
658:316(043)
Latvijas biznesa gada pārskats, 2013 / priekšvārdu sarakstīja: Daniels Pavļuts, Mārtiņš Barkāns,
Guna Paidere, Juris Rožkalns ; informācijas
grupa «Latvijas Tālrunis». — 2. izdevums. —
Rīga : Latvijas Tālrunis, 2013. — 462 lpp. : il.,
ģīm. ; 30 cm. — Sadarbībā ar firmas.lv un nozare.lv — LETA biznesa portāls. — ISBN 9789934-500-65-7. — [0314001147] 658(474.3)(058)
66 Ķīmijas tehnoloģija. Ķīmijas un
radniecīgās saskarnozares
Ponomarenko, Jevgenija. Investigation of the
structure and antioxidant activity of high-molecular and low-molecular lignin related plant
polyphenols and characterization of their
structure-activity relationships : summary of
doctoral thesis submitted for the degree of doctor chemistry, subfield of analytical chemistry /
Jevgenija Ponomarenko ; supervisors: Arturs
Viksna, Tatiana Dizhbite ; reviewers: Māris
Kļaviņš, Aivars Žūriņš, Marija Kuhtinska ;
University of Latvia. Faculty of Chemistry. —
Riga : University of Latvia, 2014. — 32 lpp. : il.,
diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 8.-12., 30.31. lpp. — [0314001000]
665.947.4(043.2)+547.91(043.2)
Ponomarenko, Jevgenija. Lielmolekulāro un
mazmolekulāro lignīnam radniecīgo augu polifenolu struktūras un antioksidatīvas aktivitātes
izpēte, to kopsakarību raksturošana : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai ķīmijas nozarē, apakšnozare: analītiskā
ķīmija / Ponomarenko Jevgenija ; darba zinātniskie vadītāji: Arturs Vīksna, Tatjana Dižbite ;
recenzenti: Māris Kļaviņs, Aivars Žūriņš, Marija Kuhtinska ; Latvijas Universitāte. Ķīmijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. —
31 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija:
8.-12., 29.-30. lpp. — [0314001001]
665.947.4(043.2)+547.91(043.2)
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Pārtikas ražošana un konservēšana

Boka, Sarmīte. Konditors. Meistars. Cukurbeķeris / teksts: Sarmīte Boka ; atbildīgā redaktore
Liene Soboļeva ; literārā redaktore Inta Kārkliņa ; mākslinieks Jānis Pavlovskis ; foto: A. Ieviņš, F. Izraelsons, J. Kuprijanovs, Ž. Legzdiņš,
I. Prēdelis, L. Stīpnieks. — Rīga : Jumava,
[2014]. — 167, [1] lpp. : il., ģīm., faks. ; 25 cm. —
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu
rādītājs: 165.-167. lpp. — ISBN 978-9934-11-5776 (ies.). — [0314001115] 664.68(474.362.2)(092)
Dažādas nozares, amatniecība un amati

Parkova, Inese. Improvement of smart textile
products design : summary of doctoral thesis /
Inese Parkova ; scientific supervisor A. Viļumsone ; consultant A. Vališevskis ; reviewers:
Dana Beļakova, Eugenija Strazdiene, Juris Prikulis ; Riga Technical University. Faculty of Material Science and Applied Chemistry. Institute
of Design Technologies. — Riga : Riga Technical University, 2014. — 33 lpp. : il., diagr., tab. ;
21 cm. — Bibliogrāfija: 7.-9., 26.-33. lpp. — ISBN
978-9934-507-58-8. — [0314001015]
677.017.5(043)+621.38:687.1(043)
Parkova, Inese. Viedo tekstilizstrādājumu projektēšanas pilnveidošana : promocijas darba
kopsavilkums / Inese Parkova ; zinātniskā vadītāja A. Viļumsone ; konsultants A. Vališevskis ;
recenzenti: Dana Beļakova, Eugenija Strazdiene, Juris Prikulis ; Rīgas Tehniskā universitāte.
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte.
Dizaina tehnoloģiju institūts. — Rīga : Rīgas
Tehniskā universitāte, 2014. — 33 lpp. : il., diagr.,
tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 7.-9., 26.-33. lpp. —
ISBN 978-9934-507-57-1. — [0314001014]
677.017.5(043)+621.38:687.1(043)
Reinholds, Ingars. New smart materials from
multiphase polymer compositions, changes
of their physico-mechanical, deformation and
structural properties under the influence of ionizing radiation and magnetic field : summary
of doctoral thesis submitted for the degree of
doctor of chemistry, subfield: physical chemistry / Ingars Reinholds ; supervisor Valdis Kaļķis ; reviewers: Andris Actiņš, Jurijs Ozoliņš,
Arnis Treimanis ; University of Latvia. Faculty
of Chemistry. — Riga : University of Latvia,
2013. — 26 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 7.-9., 26. lpp. — [0314000625]
678.742(043.2)+678.074(043.2)+
+544.54(043.2)+544.56(043.2)
Šahta, Ingrīda. Apģērbā integrētas elektroniskas termoregulācijas sistēmas izstrāde : promocijas darba kopsavilkums = Development of
electronic thermoregulatory system integrated
into clothing : the summary of the thesis / Ingrīda Šahta ; zinātniskie vadītāji: Ilze Baltiņa, Juris
Blūms ; recenzenti: Inese Ziemele, Eugenija
Strazdiene, Renārs Erts ; Rīgas Tehniskā universitāte. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina
institūts. — Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte,
2014. — 58 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 8.-11., 35.-38. lpp. — Teksts paralēli
latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934507-56-4. — [0314000703]
677.017.5(043)+621.38:687.1(043)
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68 Gatavu vai samontētu preču rūpniecība,
amati un arodi
Liše, Sigita. Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas analīze koka mēbeļu ražošanā Latvijā : promocijas darba kopsavilkums Dr. silv.
zinātniskā grāda iegūšanai = The analysis of
competitiveness of small and medium-sized
wooden furniture manufacturing enterprises
in Latvia : summary of academic dissertation
for acquiring the doctor’s degree of forest
sciences / Sigita Liše ; promocijas darba zinātniskais vadītājs Jānis Mārciņš ; recenzenti:
Andra Zvirbule-Bērziņa, Bruno Andersons,
Antanas Baltrušaitis ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Meža fakultāte. Kokapstrādes
katedra. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības
universitāte, 2014. — 91 lpp. : il., tab., diagr. ;
21 cm. — Bibliogrāfija: 8.-9. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā. — [0314000931]
684(474.3)(043)+005.343(474.3)(043)
Poplavskis, Jānis. Bionika vidusskolas fizikas
mācību satura apguvē : promocijas darba kopsavilkums doktora zinātniskā grāda iegūšanai
pedagoģijā, apakšnozare: skolas pedagoģija /
Jānis Poplavskis ; darba zinātniskais vadītājs Jānis Dzerviniks ; recenzenti: Irēna Žogla, Andra
Fernāte, Velta Ļubkina ; Rēzeknes Augstskola.
Izglītības un dizaina fakultāte. Personības socializācijas pētījumu institūts = Acquisition
of physics in secondary school in context of
bionics : summary of doctoral thesis to acquire the doctor of science degree in pedagogy,
subfield: school pedagogy / Jānis Poplavskis ;
scientific advisor: Jānis Dzerviniks ; reviewers:
Irēna Žogla, Andra Fernāte, Velta Ļubkina ;
Rezekne Higher Education Institution. Faculty
of Pedagogy and Design. Personality Socialisation Research Institute. — Rēzekne : Rēzeknes
Augstskola, 2013. — 51 lpp. : il., tab. ; 21 cm. —
Bibliogrāfija: 25.-26., 50. lpp. — Teksts latviešu
un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām,
nosaukums uz vāka abās valodās. — ISBN 9789984-44-131-3. — [0314000237]
681.5:007:57(043.2)+575.112(043.2)+
+371.3(043.2)
69 Celtnieka (būvēšanas) arods.
Būvmateriāli. Būvdarbu veikšanas
tehnoloģija un process
abc Latvija 2014 : būvniecības katalogs / Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis» ; priekšvārdu
2.-5. lpp., autori Mārcis Nikolājevs, Mārtiņš
Straume, Ilze Oša, Inguss Vircavs ; 1. vāka foto:
Māris Lapiņš. — Rīga : Latvijas Tālrunis, 2014. —
383 lpp. : il., ģīm., tab. ; 25 cm. — Reklāmdevēju alfabētiskais saraksts: 368.-381. lpp. — ISBN
9789934500695 (ies.) (kļūda). — [0314001148]
691(03)
7

MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Bardola, Nikola. Joko Ono : biogrāfija / Nikola
Bardola ; no vācu valodas tulkojusi Irīda Miska ;
atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā
redaktore Diāna Spertāle ; Aijas Andžānes grafiskais noformējums. — [Rīga] : J.L.V., 2014. —
286, [1] lpp. ; 23 cm. — Oriģ. nos.: Yoko Ono. —
ISBN 978-9934-11-580-6. — [0314001011]
7.071.1(520)(092)
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Tēlniecība

796

Tēlniecības kvadriennāle Rīga 2012 «Integrācijas anatomija» (2012 : Rīga). Tēlniecības kvadriennāle Rīga 2012 : Integrācijas anatomija :
katalogs = Sculpture quadrennial Riga 2012 :
Anatomy of integration : catalogue / sastādītāja Ramona Buša-Virtmane ; literārais redaktors Laura Stelle ; tulkotāji: Kārlis Streips, Ilze
Egle, Uģis Jansons, Laura Stelle ; mākslinieks
Valters Verners ; fotogrāfi: Ilgvars Gradovskis,
Didzis Drodzs, Krista Perse. — [Rīga] : Mākslas
Menedžmenta un Informācijas centrs, 2013. —
[88] lpp. : il., ģīm. ; 18×25 cm. — Paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-823-28-7
(ies.). — [0314001058]
73.038(083.82)
78

Mūzika

Bernhofs, Valdis. Skaņaugstuma un ritma
struktūras dzirdes uzmanības treniņam : promocijas darba kopsavilkums mākslas doktora
zinātniskā grāda (Dr. art.) iegūšanai mākslas
zinātnes apakšnozares Muzikoloģija, specializācijas jomā Sistemātiskā muzikoloģija = Pitch and rhythm structures for aural attention
training : summary of doctoral dissertation
submitted for the degree of doctor of arts, subfield: Musicology, specialization field: Systematic musicology / Valdis Bernhofs ; zinātniskā
vadītāja Ilma Grauzdiņa ; recenzenti: Ekarts
Altenmillers, Anda Beitāne, Ēvalds Daugulis ;
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija. —
Rīga : Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 2013. — 62 lpp. : il. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 58.-62. lpp. — Teksts paralēli latviešu un
angļu valodā. — ISBN 978-9984-49-955-0. —
[0314000333]
781.62(043)+612.825.55(043)+
+781.1(043)+78:37(072)(043)
793.3

Kustību māksla. Deja

Kļonova, Alīna. Partneru fizioloģiskais noslogojums un ķermeņu kontakta pilnveidošana
standarta sporta dejās : promocijas darba kopsavilkums pedagoģijas doktora grāda iegūšanai sporta zinātnes nozarē, sporta pedagoģijas
apakšnozarē / Alīna Kļonova ; darba vadītāji:
Leonīds Žiļinskis, Antonio Cicchella ; konsultante: Jolita Vveinhardt ; recenzenti: Rolfs Karlsons, Rita Spalva, Arunas Emeljanovas ; Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija = Partners’
physiological engagement and body contact
improvement in standard sport dances : summary of the PhD thesis : pedagogical doctoral
degree acquisition in sport science field, sport
pedagogy sub-field / Alīna Kļonova ; supervisors: Leonīds Žilinskis, Antonio Cicchella ;
advisor Jolita Vveinhardt ; reviewers: Rolf Karlson, Rita Spalva, Arunas Emeljanovas ; Latvian
Academy of Sport Education. — Rīga : Latvijas
Sporta pedagoģijas akadēmija, 2014. — 105,
[1] lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 47.-48. un 102.-103. lpp. — Teksts paralēli
latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām. — ISBN 978-9934-520-01-3 : 45 eks. —
[0314000268]
793.33/.34(043)

8

Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Līcis, Renārs. Augstas kvalifikācijas sporta
spēļu tiesnešu sagatavošanas procesa optimizēšana : promocijas darba kopsavilkums pedagoģijas doktora grāda iegūšanai sporta zinātnes nozarē, sporta pedagoģijas apakšnozarē /
Renārs Līcis ; darba vadītājs Andris Rudzītis ;
recenzenti: Antanas Skarbalius, Ausma Špona, Juris Grants ; Latvijas Sporta pedagoģijas
akadēmija = Optimization of high qualification sport game referee preparation process :
summary of doctoral thesis for promotion to
the doctor degree in pedagogy in the branch
of sport science, sub-branch: sport pedagogy /
Renars Licis ; scientific supervisor: Andris Rudzitis ; reviewers: Antanas Skarbalius, Ausma
Špona, Juris Grants ; Latvian Academy of Sport
education. — Rīga : Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, 2013. — 86 lpp. : il., diagr., tab. ;
21 cm. — Bibliogrāfija: 36.-37., 80.-81. lpp. —
Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām. — ISBN 978-9934-520-04-4 :
45 eks. — [0314000313]
796.072.4(043)
Zuša, Anna. Dažādas kvalifikācijas tenisistu
labā sitiena biomehānika un jauno spēlētāju
mioskeletālās sistēmas izpēte : promocijas darba kopsavilkums pedagoģijas doktora grāda
iegūšanai sporta zinātnes nozares sporta teorijas un vēstures apakšnozarē / Anna Zuša ;
darba vadītājs: Jānis Lanka ; recenzenti: Anna
Skorodumova, Ivars Knēts, Andris Rudzītis ;
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija = The
forehand stroke biomechanics in athletes of
different qualifications and the evaluation of
the locomotor system of young tennis players :
summary of the doctoral thesis : for promotion
to the doctoral degree in pedagogy in the branch of sports science, sub-branch: sports theory
and history / Anna Zuša ; scientific supervisor:
Jānis Lanka ; reviewers: Anna Skorodumova,
Ivars Knēts, Andris Rudzītis ; Latvian Academy
of sport education. — Rīga : Latvijas Sporta
Pedagoģijas akadēmija, 2013. — 81 lpp. : il.,
diagr. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 37.-38. un 76.77. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, atsevišķas titullapas. — ISBN 978-9934-520-05-1 :
45 eks. — [0314000269]
796.342(043)+612.76(043)
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8 VALODAS. VALODNIECĪBA.
LITERATŪRA
Badina, Evita. Detektīvstāsts no Edgara Alana
Po līdz Arturam Konanam Doilam : promocijas
darba kopsavilkums filoloģijas doktora (Dr. philol.) zinātniskā grāda iegūšanai literatūrzinātnes nozarē, cittautu literatūras vēstures apakšnozarē = The Detective story from Edgar Allan
Poe to Arthur Conan Doyle : summary of the
thesis for obtaining the doctoral degree in literary science (Dr. philol.), (speciality: history of
foreign literature) = Детективный рассказ от
Эдгара Аллана По до Артура Конан Дойла :
автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филологии (Dr. philol.),
(специальность: история зарубежной лите
ратуры) / Evita Badina ; promocijas darba
zinātniskā vadītāja: Anna Stankeviča ; recenzenti: Sigma Ankrava, Ausma Cimdiņa, Maija
Burima ; Daugavpils Universitāte. Komparatīvistikas institūts. — Daugavpils : Daugavpils
Universitātes Akadēmiskais apgāds «Saule»,
2014. — 83 lpp. ; 21 cm. — «Literatūrzinātnes
nozare. Cittautu literatūras vēstures apakšnozare»—Uz vāka. — Bibliogrāfija: 12.-14. lpp. un
zemsvītras piezīmēs. — Teksts paralēli latviešu,
angļu un krievu valodā. — ISBN 978-9984-14658-4. — [0314000545]
82-312.4.09(043)+821.111-312.4.09(043)+
+821.111(73)-312.4.09(043)
81

Valodniecība un valodas

Dreijers, Guntars. Groteska angļu un latviešu mērķtekstos (sastatījumā ar Šarla Bodlēra
avottekstiem) : promocijas darba kopsavilkums
doktora zinātniskā grāda iegūšanai valodniecības nozarē, apakšnozare: salīdzināmā un sastatāmā valodniecība / Guntars Dreijers ; zinātniskais vadītājs: Jānis Sīlis ; recenzenti: Zaiga
Ikere, Andrejs Veisbergs, Linda Lauze ; Ventspils augstskola. Tulkošanas studiju fakultāte =
Grotesque in English and Latvian target texts
(establishing contrasts with Charles Baudelaire’s source texts) : summary of promotional
paper submitted for the doctoral degree in linguistics, subfield: comparative and contrastive
linguistics / Guntars Dreijers ; scientific advisor:
Jānis Sīlis ; Ventspils university college. Faculty
of translation studies. — Ventspils : Ventspils augstskola, 2014. — 106 lpp. : diagr., tab. ;
21 cm. — Bibliogrāfija: 97.-106. lpp. — Teksts
paralēli latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, nosaukums uz vāka abās valodās. — ISBN 978-9984-648-46-0. — [0314000499]
81-114(043)+81’255.4(043)

Dubova, Agnese. Politiskās jomas svešvārdi
vācu 20. gadsimta leksikogrāfiskajos avotos sastatījumā ar latviešu valodu : promocijas darba
kopsavilkums filoloģijas doktora grāda iegūšanai valodniecības zinātņu nozarē, apakšnozare: ģermāņu valodniecība = Fremdwörter aus
dem Bereich Politik anhand der deutschen lexikographischen Quellen des 20. Jahrhunderts
im Vergleich mit der lettischen Sprache : Zusammenfassung der Promotionsarbeit zur Erlangung des Doktortitels der Philologie in der
Sprachwissenschaft Germanische Sprachwissenschaft / Agnese Dubova ; darba zinātniskā
vadītāja Silvija Pavidis ; recenzenti: Ina Druviete, Ojārs Bušs, Ineta Balode ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. — Rīga :
Latvijas Universitāte, 2014. — 89 lpp. : tab. ;
21 cm. — Bibliogrāfija: 38.-43., 82.-89. lpp. —
Teksts paralēli latviešu un vācu valodā, anotācija arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-51729‑7. — [0314000691]
811.112.2’373.46(043)+
+811.174’373.46(043)
Krasovska, Elīna. Metonīmija un figuratīvā
domāšana: kognitīvās stilistikas pieeja : promocijas darbs mākslas doktora zinātniskā grāda
iegūšanai apakšnozarē «Kultūras teorija» : kopsavilkums = Metonymy and figurative thinking: a cognitive stylistic approach : doctoral
thesis for acquisition of the PhD degree in arts:
theory of culture : summary / Elīna Krasovska ;
darba zinātniskā vadītāja Anita Načisčione ; recenzenti: Jānis Sīlis, Valdis Muktupāvels, Valda
Čakare ; Latvijas Kultūras akadēmija. — Rīga :
Latvijas Kultūras akadēmija, 2013. — 90 lpp. :
il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 42.-44., 87.90. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-993414-024-2. — [0314000685]
81’373.612.2(043)
811.174

Latviešu valoda

Kārlis Mīlenbahs un viņa laikmets : [rakstu krājums] / sastādītāja un priekšvārda autore Ina
Druviete ; atbildīgā redaktore Sarmīte Lagzdiņa ; 1. vāka foto: Ilga Jansone ; LU aģentūra
«LU Latviešu valodas institūts». — Rīga : LU
Latviešu valodas institūts, 2014. — 350, [1] lpp. ;
25 cm. — Iespiedziņās: Valsts pētījumu programma «Nacionālā identitāte». — Bibliogrāfija:
321.-[351.] lpp. / sastādījusi Dagnija Ivbule un
personu rādītājs: 303.-[314.] lpp. — ISBN 9789984-742-74-8 (ies.) : 300 eks. — [0314001105]
811.174(092)
Nītiņa, Daina. Ne tikai gramatika : rakstu izlase / autore un sastādītāja Daina Nītiņa ; atbildīgā redaktore Ilga Jansone. — Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2014. — 495, [1] lpp. ;
22 cm. — Iespiedziņās: Valsts pētījumu programma «Nacionālā identitāte». — Bibliogrāfija:
477.-[488.] lpp., rakstu beigās un zemsvītras
piezīmēs, personu rādītājs: 489.-[496.] lpp. —
Teksts latviešu, vācu, krievu valodā, kopsavilkumi atsevišķu rakstu beigās angļu, vācu
vai krievu valodā. — ISBN 978-9984-742-73-1
(ies.). — [0314001104]
811.174(091)+811.174’36+811.174’38

Rapa, Sanda. Ģeogrāfiskās nomenklatūras
vārdi latviešu toponīmijā : promocijas darba
kopsavilkums filoloģijas doktora zinātniskā
grāda iegūšanai valodniecības zinātņu nozarē,
latviešu diahroniskās valodniecības apakšnozarē = Generic terms in the Latvian toponymy :
summary of doctoral thesis submitted for the
degree of doctor of philology, subfield of Latvian diachronic linguistics / Rapa Sanda ; darba
zinātniskais vadītājs Ojārs Bušs ; recenzenti:
Zaiga Ikere, Igors Koškins, Dzintra Lele-Rozentāle ; Latvijas Universitāte. — Rīga : Latvijas
Universitāte, 2014. — 91, [1] lpp. : diagr., tab. ;
21 cm. — Bibliogrāfija: 86.-[92.] lpp. — Teksts
latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. —
[0314000821]
811.174’373.21(043)
Rožlapa, Aija. Krāsu spēle : daba : izkrāso, izlasi,
uzraksti, iemācies! = Игра красок : природа :
раскрась, прочти, напиши, выучи! / Aija
Rožlapa ; Ilzes Dambes ilustrācijas. — Rīga :
Sētava, [2014]. — 26 lpp. : il. ; 27 cm + piel.
(5 lp.). — (Krāsu spēle). — Teksts paralēli latviešu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-50216‑3; 9984198707 (kļūda). — [0314000349]
811.174’243(076)+087.5
Rožlapa, Aija. Krāsu spēle : darbs : izkrāso,
izlasi, uzraksti, iemācies! = Игра красок :
работа : раскрась, прочти, напиши, выучи! /
Aija Rožlapa ; Ilzes Dambes ilustrācijas. —
Rīga : Sētava, [2014]. — 26 lpp. : il. ; 27 cm +
piel. (4 lp.). — (Krāsu spēle). — Teksts paralēli
latviešu un krievu valodā. — ISBN 978-9934502-17-0; 9984198715 (kļūda). — [0314000352]
811.174’243(076)+087.5
Rožlapa, Aija. Krāsu spēle : ikdiena : izkrāso, izlasi, uzraksti, iemācies! = Игра красок :
будни : раскрась, прочти, напиши, выучи /
Aija Rožlapa ; Ilzes Dambes ilustrācijas. —
Rīga : Sētava, [2014]. — 26 lpp. : il. ; 27 cm +
piel. (4 lp.). — (Krāsu spēle). — Teksts paralēli
latviešu un krievu valodā. — ISBN 978-9934502-15-6; 9984198693 (kļūda). — [0314000351]
811.174’243(076)+087.5
Rožlapa, Aija. Krāsu spēle : putni, zvēri, kukaiņi… : izkrāso, izlasi, uzraksti, iemācies! =
Игра красок : птицы, звери, насекомые… :
раскрась, прочти, напиши, выучи! / Aija
Rožlapa ; Ilzes Dambes ilustrācijas. — Rīga :
Sētava, [2014]. — 26 lpp. : il. ; 27 cm + piel.
(4 lp.). — (Krāsu spēle). — Teksts paralēli latviešu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-50214‑9; 9984198162 (kļūda). — [0314000353]
811.174’243(076)+087.5
821

Daiļliteratūra

821.111

Angļu literatūra

Bouvens, Džeimss. Ielas kaķis, vārdā Bobs :
sirsnīgs stāsts par to, kā cilvēks un viņa kaķis
atguva cerību / Džeimss Bouvens ; no angļu
valodas tulkojusi Elita Saliņa ; redaktors Aldis
Vēvers. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 223,
[1] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: A street cat named Bob. — ISBN 978-9934-0-4216-4 (ies.). —
[0314001337]
821.111-94
Fellona, Džeina. Kā tikt vaļā no Metjū : romāns / Džeina Fellona ; no angļu valodas tulkojusi Aija Uzulēna ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis. — Rīga : Dienas
Grāmata, 2014. — 315, [2] lpp. ; 22 cm. — Oriģ.
nos.: Getting rid of Matthew. — ISBN 978-9984887-71-5 (ies.). — [0314001205]
821.111-31
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Nadina, Džoanna. Klapatu Penija taisa trobeli :
[stāsts jaunākā un vidējā skolas vecuma bērniem] / Džoanna Nadina ; Džeses Mikhailas
ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Kristīne Dudareva. — Rīga : Jumava, 2014. — 130,
[13] lpp. : il. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: Penny Dreadful causes a kerfuffle. — ISBN 978-9934-11590-5. — [0314001114]
821.111-93-32
821.111(73)

Amerikāņu literatūra

Džonsons, Adams. Bāreņu pavēlnieka dēls :
romāns / Adams Džonsons ; no angļu valodas
tulkojis Uldis Šēns ; redaktore Liene Akmens ;
vāka dizains: Artūrs Zariņš. — Rīga : Kontinents, 2014. — 553, [1] lpp. ; 21 cm. — Par
autoru: 551. lpp. — Oriģ. nos.: The orphan
master’s son. — ISBN 978-9984-35-723-2
(ies.). — [0314001212]
821.111(73)-31
Vergēze, Ābrahams. Liktens deja : romāns /
Ābrahams Vergēze ; no angļu valodas tulkojis
Armīns Voitkāns ; redaktore Maruta Babule ;
vāka dizains: Ilze Isaka. — Rīga : Zvaigzne
ABC, 2014. — 591, [1] lpp. : karte ; 23 cm. —
Bibliogrāfija: [592.] lpp. — Oriģ. nos.: Cutting
for stone. — ISBN 978-9934-0-4268-3 (ies.). —
[0314001264]
821.111(73)-31
821.112.2

Vācu literatūra

Valdena, Laura. Lielo geizeru ielejā : Jaunzēlandes sāga / Laura Valdena ; no vācu valodas tulkojis Juris Miesnieks ; redaktore Diāna Romanoviča ; mākslinieks Edgars Švanks. — Rīga :
Zvaigzne ABC, 2014. — 389, [1] lpp. ; 23 cm. —
Oriģ. nos.: Im Tal der großen Geysire. — ISBN
978-9934-0-4357-4. — [0314001266]
821.112.2-31
821.112.2(436)

Austriešu literatūra

Glatauers, Daniels. Sargies ziemeļvēj@ : romāns / Daniels Glatauers ; no vācu valodas tulkojusi un rediģējusi Silvija Brice ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains. — [Atk. izd.]. — Rīga :
Zvaigzne ABC, 2014. — 207, [1] lpp. ; 21 cm. —
Oriģ. nos.: Gut gegen Nordwind. — ISBN 9789934-0-0797-2. — [0314001260]
821.112.2(436)-31
821.113.6

Zviedru literatūra

Ingelmane-Sundberja, Katarina. Lāceņu liķieris, kafija un laupīšana : asprātīgākais skandināvu detektīvs / Katarina Ingelmane-Sundberja ; tulkojusi Dace Andžāne ; atbildīgā
redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Sigita Kušnere ; Nataļjas Kugajevskas vāka
mākslinieciskais noformējums. — Rīga : Lauku
Avīzes izdevniecība, 2014. — 335 lpp. ; 21 cm. —
Oriģ. nos.: Kaffe med rån. — ISBN 978-9934-15008‑1. — [0314001253]
821.113.6-312.4
821.133.1

Franču literatūra

Plišota, Anna. Oksa Polloka : apburtais mežs :
[romāns vidējā skolas vecuma bērniem] /
Anna Plišota, Sandrīne Volfa ; no franču valodas tulkojusi Dace Zālīte ; atbildīgā redaktore
Anna Pavlovska ; literārā redaktore Brigita
Šoriņa. — Rīga : J.L.V., 2014. — 358, [1] lpp. ;
24 cm. — (Oksa Polloka ; 2). — Oriģ. nos.: Oksa
Pollock. La forêt des égarés. — ISBN 978-993411-545‑5. — [0314001117]
821.133.1-93-32+821.133.1-312.9
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821.161.1

Krievu literatūra

Vasiļkova, Gaļina. Borisa Žitkova romāns «Viktors Vavičs» 20.gs. 20.-30. gadu krievu prozas
kontekstā : promocijas darba kopsavilkums filoloģijas doktora (Dr. philol.) zinātniskā grāda
iegūšanai (specialitāte: cittautu literatūras vēsture) = Boris Zhitkov’s novel «Victor Vavich»
in the context of Russian prose fiction of the
1920-30s : summary of the thesis for obtaining
the doctoral degree in philology (Dr. philol.)
(speciality: history of foreign literature) = Роман Бориса Житкова «Виктор Вавич» в контексте русской прозы 1920-х—1930-х годов :
автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филологии (Dr. philol.)
(специальность: история зарубежной литературы) / Gaļina Vasiļkova ; promocijas darba
zinātniskās vadītājas: Anna Stankeviča, Alīna
Romanovska ; recenzenti: Pavels Lavriņecs,
Ludmila Sproģe, Elīna Vasiļjeva ; Daugavpils
Universitāte. Komparatīvistikas institūts. —
Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds «Saule», 2014. — 99, [1] lpp. ;
21 cm. — «Literatūrzinātnes nozare. Cittautu
literatūras vēstures apakšnozare»—Uz vāka. —
Bibliogrāfija: 15.-18., 77.-81. lpp. un zemsvītras
piezīmēs. — Teksts paralēli latviešu, angļu un
krievu valodā. — ISBN 978-9984-14-657-7. —
[0314000439]
821.161.1-31.09(043)+
+821.161.1(092)(043)
Александр Блок, Николай Гумилёв : по страницам довоенной русской печати Латвии; из
воспоминаний, поэтических посвящений :
сборник материалов / составитель С. Журавлев ; Петровская академия наук и искусств.
Балтийское отделение, Русский культурный центр («Улей»), Профессиональная
творческая писательская организация «Родина». — Рига : [Петровская академия наук
и искусств], 2014. — 144 lpp., [2] lp. iel. : il.,
faks., portr. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 143. lpp. un
zemsvītras piezīmēs. — (Ies.). — [0314001087]
821.161.1-92
821.174

Latviešu literatūra

Kolbergs, Andris. Cilvēks, kas skrēja pāri ielai /
Andris Kolbergs. — 1 PDF datne (137 lapas) ;
1,20 MB. — ISBN 9984-771-33-4 821.174-312.4
Līce, Anda. Lielais lakats : redzējumi / Anda
Līce ; mākslinieks Rihards Delvers. — Rīga :
Nordik, 2014. — 234, [5] lpp. ; 20 cm. — ISBN
978-9984-854-56-4 (ies.). — [0314001312]
821.174-3
Mētra, Olīvs. Raiņa pēdējā vasara : atmiņas un
fotogrāfijas / Olīvs Mētra ; redaktore Sandra
Zobena ; Astrīdas Cīrules ievads un komentāri ;
vāka mākslinieks Kaspars Perskis. — Rīga : Pils,
2014. — 69, [1] lpp., [16] lpp. iel. il., ģīm., faks.,
notis ; 24 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN
aģentūrā. — Par autoru: 5.-[10.] lpp. — ISBN
978-9934-8141-4-3. — [0314001072]
821.174(092)
Zigmonte, Dagnija. Pavedieni : romāns / Dagnija Zigmonte ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; māksliniece Dina Ābele. — Rīga : Lauku
Avīze, 2014. — 575, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 9789934-15-001-2 (ies.). — [0314001254] 821.174-31
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821.511.111

Somu literatūra

Korhonens, Riku. Ārstu romāns : romāns /
Riku Korhonens ; no somu valodas tulkojusi
Maima Grīnberga ; redaktore Kristīne Matīsa ;
Zigmunda Lapsas dizains. — Rīga : Mansards,
2013. — 491, [2] lpp. ; 19 cm. — Oriģ. nos.:
Lääkäriromaani. — ISBN 978-9934-12-034-3. —
[0314001218]
821.511.111-31
82–93

Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Lidmašīnas : stāsts miedziņam : [pirmsskolas
vecuma bērniem] / Disney ; tulkojusi Diāna
Alksne ; redaktore Ilze Collenkopfa. — Rīga :
Egmont Latvija, 2014. — [16] lpp. : il. ; 20 cm. —
(Stāsts miedziņam). — (Disney lidmašīnas). —
Oriģ. nos.: Planes. My bedtime story. — ISBN
978-9984-43-940-2. — [0314000856]
82-93-32
9

ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

91 Ģeogrāfija. Zemes un atsevišķu valstu
pētīšana. Ceļojumi. Reģionālā ģeogrāfija
Adamss, Marks. Ceļā uz Maču Pikču : soli pa
solim no jauna atklājot zudušo pilsētu / Marks
Adamss ; no angļu valodas tulkojusi Vita Holma ; mākslinieki: Arta un Jānis Jaunarāji. —
Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2014. — 334, [1] lpp.,
[16] lpp. iel. : il., kartes ; 23 cm. — (Vēju roze). —
Bibliogrāfija: 329.-333. lpp. — Oriģ. nos.: Turn
fright at Machu Picchu. — ISBN 978-9984-23480-9 (ies.). — [0314001108]
913(85)
94(474.3)

Latvijas vēsture

Neiburgs, Uldis. «Dievs, Tava zeme deg!» :
Latvijas Otrā pasaules kara stāsti / Uldis Neiburgs ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ;
māksliniece Aija Andžāne. — Rīga : Lauku Avīze, 2014. — 400 lpp. : il., ģīm., faks. ; 22 cm. —
Bibliogrāfija: 385.-391. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 392.-400. lpp. — ISBN
978-9934-15-004-3 (ies.). — [0314001250]
94(474.3)”1941/1945”
Tomašūns, Andris. Personības un sabiedrības
attīstības sakarību izzināšana Latvijas vēstures
problēmmācībās skolā : promocijas darba kopsavilkums doktora zinātniskā grāda iegūšanai
pedagoģijas nozarē, apakšnozare: skolas pedagoģija / Andris Tomašūns ; darba zinātniskā
vadītāja: Ausma Špona ; recenzenti: I. Žogla,
Z. Anspoka, I. Saleniece ; Latvijas Universitāte = Exploration of the personality and community relationship development correlation
by problem-based learning in Latvia’s history
subject at school : summary of doctoral thesis
submitted for the degree of doctor of pedagogy, school pedagogy / Andris Tomašūns ;
advisor: Ausma Špona ; reviewers: I. Žogla, Z.
Anspoka, I. Saleniece ; University of Latvia. —
Rīga : Latvijas Universitāte, 2013. — 63 lpp. :
il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 11.-13., 41.-43.,
60.-63. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā,
ar atsevišķām titullapām, nosaukums uz vāka
abās valodās. — ISBN 978-9934-517-11-2. —
[0314000812]
94(474.3)(072)(043.2)

2014. gada 16.–31. maijs

