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0  VISPĀRĪGĀ NODAĻA

001  Zinātne un zināšanas kopumā.  
Garīgā darba organizācija

Kurzemniece,  Ineta. Zinātniskās darbības re-
zultātu izvērtējums specializāciju noteikšanai 
pētniecībā : monogrāfija / Ineta Kurzemnie-
ce, Gatis Bažbauers ; literārā redaktore Ruta 
Puriņa ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdi-
ņa. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. — 
279 lpp. : diagr., tab. ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 
106.-108. lpp. — Kopsavilkums angļu valodā. — 
ISBN 978-9984-45-834-2. — [0314001356]

001.89(4)+001.891(474.3)

1  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

14  Filozofiskās sistēmas un uzskati

Ziemeļu mags. Johans Georgs Hāmanis / sastā-
dītājs, zinātniskais redaktors un ievada autors 
Raivis Bičevskis ; zinātniskā redkolēģija: Maija 
Kūle, Rihards Kūlis, Bernhards Gajeks, Igors 
Šuvajevs ; vāka dizains: Māris Kūlis. — Rīga : 
LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2014. — 
400, [1] lpp. : il. ; 22 cm. — Kolektīvā monogrāfi-
ja izstrādāta LU Filozofijas un socioloģijas insti-
tūtā, Valsts pētījumu programmas «Nacionālā 
identitāte» 3. projektā «Nacionālā un eiropeiskā 
identitāte». — Par autoriem: [389.]-393. lpp. — 
Bibliogrāfija: [377.]-388. lpp. un zemsvītras pie-
zīmēs. — Kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 
978-9934-506-19-2 (ies.). — [0314001323]

14(430)(092)

159.9  Psiholoģija

Funks, Rainers. Ēriha Fromma aktualitāte / Rai-
ners Funks ; sastādītājs, zinātniskais redaktors, 
tulkotājs un pēcvārda autors Igors Šuvajevs ; li-
terārā redaktore Arta Jāne. — Rīga : LU Filozo-
fijas un socioloģijas institūts, 2014. — 62 lpp. : 
ģīm. ; 17 cm. — (Filosofijas lekcijas Rīgā = Philo-
sophische Vorlesungen in Riga = Philosophical 
lectures in Riga = Conférences philosophiques 
à Riga). — Par autoru: 41.-43. lpp. — Bibliogrāfi-
ja: 39.-40. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 
978-9934-506-20-8. — [0314001321]

159.964.2(430)(092)+14(430)(092)

17  Morāles filozofija. Ētika.  
Praktiskā filozofija

Šmids, Vilhelms. Mīlestība un draudzība: dzī-
ves jēga / Vilhelms Šmids ; literārā redaktore 
Arta Jāne ; sastādītājs, zinātniskais redaktors, 
tulkotājs un pēcvārda autors Igors Šuvajevs ; 
foto: Jürgen Bauer. — Rīga : LU Filozofijas un 
socioloģijas institūts, 2014. — 80 lpp. : ģīm. ; 
17 cm. — (Filosofijas lekcijas Rīgā = Philosop-
hische Vorlesungen in Riga = Philosophical 
lectures in Riga =Conférences philosophiques 
à Riga). — Bibliogrāfija: 69.-71. lpp. un zemsvīt-
ras piezīmēs. — ISBN 978-9934-506-21-5. — 
[0314001320] 17.02+14(430)

2  RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Iesalnieks,  Agris. Ješua vai Jēzus / Ag-
ris Iesal nieks, Oskars Reineks ; redaktors 
Agris Iesal nieks ; ivrita tekstu re daktors 
Os kars Reineks ; priekš vārdu sa rakstīja 
Alek sandrs Blends ; mākslinieks Andris Do-
nis. — [Liepāja] : LiePU, [2014]. — 16 lpp. ; 
15×21 cm. — Iz devējziņas pre cizētas ISBN 
aģen tūrā. — Biblio grāfija: 16. lpp. — ISBN 978-
9934-522-21-5. — [0314001279] 27-31

Ivančičs,  Tomislavs. Tikšanās ar dzīvo Die-
vu : jaunās evaņģelizācijas modelis / Tomislavs 
Ivančičs ; no vācu valodas tulkojusi Dace Lāže ; 
redaktore Ilze Kurša-Briede ; vāka apstrāde: 
Ainārs Vanags. — Rīga : Dzīvības straumes, 
2014. — 246 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9984-874-
24-1. — [0314001483] 272-472.3

Krystaceļš / redaktore Valentīna Unda ; ilus-
trācijām izmantotas da Luigi Morgari (1857-
1935) gleznas «Via Crucis» I-XIV no Dricānu 
baznīcas ; fotogrāfs Ilmārs Elksnis. — Rēzekne : 
Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2014. — 
39 lpp. : il. ; 16 cm. — ISBN 978-9984-29-245-8 : 
200 eks. — [0314001295] 27-312.8

Lekcionarijs : Romas Misale. — [Rēzekne] : Rē-
zeknes—Aglyunas diecezes kūrija, 2013.

1. sējums, Adventa laiks, Zīmassvātku 
laiks. — 245, [2] lpp. : tab. ; 25 cm. — Palīgrā-
dītāji: 238.-245. lpp. — Teksts latgaliešu va-
lodā, ievadvārdi latīņu valodā. — ISBN 978-
9984-9662-2-9 (ies.). — [0314001162]

2. sējums, Parostais liturgiskais laiks, 
nu I leidz XI nedeļai. — 497, [2] lpp. : tab. ; 
25 cm. — Palīgrādītāji: [484.]-497. lpp. — 
Teksts latgaliešu valodā, ievadvārdi latīņu 
valodā. — ISBN 978-9984-9662-2-9 (ies.). — 
[0314001161]

3. sējums, Gavēņa laiks, Leldīnu laiks. — 
523, [2] lpp. : tab. ; 25 cm. — Palīgrādītāji: 
511.-523. lpp. — Teksts latgaliešu valodā, 
ievadvārdi latīņu valodā. — ISBN 978-9984-
9662-2-9 (ies.). — [0314001160]

4. sējums, Parostais liturgiskais laiks nu 
XII leidz XXIII nedeļai. — 504, [1] lpp. : tab. ; 
25 cm. — Palīgrādītāji: [497.]-504. lpp. — 
Teksts latgaliešu valodā, ievadvārdi latīņu 
valodā. — ISBN 978-9984-9662-2-9 (ies.). — 
[0314001159]

5. sējums, Parostais liturgiskais laiks nu 
XXIV leidz XXXIV nedeļai. — 449, [1] lpp. : 
tab. ; 25 cm. — Palīgrādītāji: [441.]-449. lpp. — 
Teksts latgaliešu valodā, ievadvārdi latīņu 
valodā. — ISBN 978-9984-9662-2-9 (ies.). — 
[0314001158]

6. sējums, Lasejumu teksti Dīva Svātūs 
gūdam. — 589, [1] lpp. : tab. ; 25 cm. — Pa-
līgrādītāji: [576.]-589. lpp. — Teksts latgaliešu 
valodā, ievadvārdi latīņu valodā. — ISBN 
978-9984-9662-2-9 (ies.). — [0314001157]

7. sējums, Ritualmisem, Votivmisem un 
Misem dažaidōs vajadzeibōs. — 617 lpp. : 
tab. ; 25 cm. — Palīgrādītāji: [607.]-614. lpp. — 
Teksts latgaliešu valodā, ievadvārdi latīņu 
valodā. — ISBN 978-9984-9662-2-9 (ies.). — 
[0314001156] 272-282.7

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

2. sējums, Parostais liturgiskais laiks, nu I 
leidz XI nedeļai. — 616 lpp. : notis ; 25 cm. — 
Palīgrādītāji: 595.-607. lpp. — Ievadvārdi latī-
ņu valodā, teksts latgaliešu valodā. — (Ies.) : 
350 eks. — [0314000999]

4. sējums, Parostais liturgiskais laiks, nu 
XII leidz XXIII nedeļai. — 623 lpp. : notis ; 
25 cm. — Palīgrādītāji: 599.-612. lpp. — Ieva-
dvārdi latīņu valodā, teksts latgaliešu valo-
dā. — (Ies.) : 350 eks. — [0314001392]

272-282.7

3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

331  Darbs. Nodarbinātība. Darba 
ekonomika. Darba organizācija

Koroļeva,  Ilze. Profesiju prestižs un izvēle 
jauniešu vidū: divu paaudžu salīdzinājums : 
monogrāfija / Ilze Koroļeva, Inta Mieriņa, Rit-
ma Rungule ; literārā redaktore Ināra Stašulā-
ne ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa. — Rīga : LU 
Akadēmiskais apgāds, 2014. — 230, [1] lpp. : 
diagr., tab. ; 24 cm. — Monogrāfija sagatavota 
un izdota Valsts pētījumu programmas «Nacio-
nālā identitāte» ietvaros. — Ziņas par autorēm: 
[231.] lpp. — Bibliogrāfija: [219].-223. lpp. — 
Kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9984-
45-830-4. — [0314001357]

331.54(474.3)+316.334.22(474.3)
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37  Izglītība

Starptautiskā  zinātniskā  konference  «Radīt 
nākotni: komunikācija, izglītība, bizness» (14 : 
2013 : Rīga, Latvija). Radīt nākotni: komunikā-
cija, izglītība, bizness [elektroniskais resurss] : 
XIV starptautiskā zinātniskā konference, 2013. 
gada 30. maijs : Biznesa augstskolas Turība 
kon ferenču rakstu krājums / redakcijas kolē-
ģija: Waldemar Dotkuś, Maija Rozīte, Kristina 
Miliauskaitė, Suat Begec, Modrīte Pelše, Ilmārs 
Vīksne, Diāna Rumpīte ; angļu valodas redak-
tore Diāna Rūpniece ; ievada autors: Andris Pē-
tersons ; Biznesa augstskola Turība. Sabiedrisko 
attiecību fakultāte. — Rīga : Biznesa augstskola 
Turība, 2013. — 1 CD-ROM ietverē (337 lp.) : 
il., kartes, tab. ; 12 cm. — Aprakstīts pēc diska 
uzlīmes. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts 
latviešu un angļu valodā, kopsavilkumi angļu 
valodā. — [0313004013]

37(062)(086.82)+658(062)(086.82)

371  Audzināšanas un izglītības 
organizēšana. Skolvedība

Laiveniece, Diāna. Zinātniskās rakstīšanas sko-
la / Diāna Laiveniece ; literārā redaktore Anita 
Helviga ; mākslinieks Uldis Baltutis. — Liepā-
ja : LiePA, 2014. — 150 lpp. : il. ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija: 138.-142. lpp. un zemsvītras piezī-
mēs. — Kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 
978-9934-522-25-3. — [0314001282]

371.315+001.814

373  Vispārējā izglītība

Lūsēna-Ezera,  Inese. Komandas darba prin-
cipi Latvijas vispārizglītojošo skolu vadīšanā : 
monogrāfija / Inese Lūsēna-Ezera ; literārā re-
daktore Biruta Petre ; mākslinieks Uldis Baltu-
tis. — Liepāja : LiePA, 2013. — 146 lpp. : diagr., 
il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 135.-143. lpp. 
(168 nos.) un rādītāji: 144.-146. lpp. — Kopsa-
vilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-522-
14-7. — [0314001292] 373.1(474.3)

378  Augstākā izglītība. Augstskolas. 
Akadēmiskās studijas

LLU Ekonomikas fakultāte Latvijas izaugsmei : 
2009.-2013. gads / Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte. Ekonomikas fakultāte ; galvenais 
redaktors un sastādītājs Voldemārs Strīķis ; re-
dakcijas kolēģija: Voldemārs Strīķis, Irina Pilve-
re, Andra Zvirbule-Bērziņa, Modrīte Pelše, In-
grīda Jakušonoka, Aina Dobele, Dace Vīksne ; 
redaktore Gunita Mazūre ; dizains: Andrejs 
Kisels ; fotoamteriāli: Valdis Āboliņš. — Jelga-
va : LLU, 2013. — 279 lpp. : diagr., il., ģīm., tab. ; 
25 cm. — Bibliogrāfija tekstā. — ISBN 978-9984-
48-120-3 (ies.). — [0314001421]

378.6:63(474.3)+378.6:63(474.334.2)(035)

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

Grasmane,  Maruta. Latvieša cimdi / Maruta 
Grasmane ; redaktore Aina Rozeniece ; tulko-
tāja Margita Gailītis ; angļu teksta redaktore 
Ilze Tērmanis ; projekta vadītājs Artis Ērglis ; 
priekšvārdu Cimdu simbolika latviešu folklo-
rā, vii-xii lpp., sarakstīja Janīna Kursīte ; rakstu 
zīmējumu izstrāde: Dina Treide ; mākslinieki: 
A. Ozola-Jaunarāja, J. Jaunarājs ; fotogrāfs Jānis 
Deinats. — 2. izdevums. — Rīga : Senā klēts, 
2014. — xvii, 433, [2] lpp. : il., ģīm., kartes ; 
29 cm. — Grāmata nominēta grāmatu mākslas 
konkursā «Zelta ābele» 2012. gadā. — Bibliogrā-
fija: xii lpp. (16 nos.). — Kopsavilkums angļu 
valodā. — ISBN 978-9934-14-141-6 (ies.) : 4000 
eks. — [0314001441] 391(=174)+746.4(474.3)

398  Folklora

Jansone, Ilze. Jāņi / Ilze Jansone. — Rīga : Ilze 
Jansone, 2014. — 112 lpp. : il., ģīm., notis ; 
17 cm. — ISBN precizēts ISBN aģentūrā. — 
Par autori: 81.-102. lpp. — ISBN 978-9984-868-
97-4. — [0314001498] 398.332.2(=174)

5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

51  Matemātika

Didactic materials in higher mathematics 
[elektroniskais resurss] : basic concepts, basic 
rules, basic relationships, examples, exercises, 
self-solving tasks / developed by Anda Zeidma-
ne ; editors: Natalija Sergejeva, Svetlana Atsle-
ga. — Jelgava : Latvia University of Agriculture, 
2013. — 1 CD-ROM (39 lpp.) ietverē : il., graf. ; 
12 cm. — Aprakstīts pēc diska sākumlapām. — 
Bibliogrāfija: 39. lpp. — ISBN 978-9984-48-
129-6. — [0314004118] 51(075.8)

52  Astronomija. Astrofizika. Kosmosa 
pētniecība. Ģeodēzija

Klētnieks,  Jānis. Astronomija un ģeodēzija 
Latvijā līdz 20. gadsimtam / Jānis Klētnieks ; 
zinātniskā redaktore un kopsavilkumu autore 
Alīda Zigmunde ; literārā redaktore Gita Bērzi-
ņa ; priekšvārdu sarakstīja Jānis Balodis ; vāka 
un dizaina autore Baiba Lazdiņa. — Rīga : LU 
Akadēmiskais apgāds, 2014. — 415 lpp. : il., 
ģīm., faks., kartes ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 393.-
402. lpp. un personu rādītājs: 403.-415. lpp. — 
Kopsavilkums vācu un angļu valodā. — ISBN 
978-9984-45-850-2 (ies.). — [0314001555]

52(474.3)(091)+528(474.3)(091)

55  Zemes zinātnes. Ģeoloģijas zinātnes

Latvijas derīgie izrakteņi, jaunas tehnoloģijas, 
materiāli un produkti : zinātnisko rakstu krā-
jums / atbildīgais redaktors un priekšvārda au-
tors Valdis Segliņš ; literārais redaktors Oskars 
Lapsiņš ; vāka dizains: Paula Pelše. — Rīga : 
RTU izdevniecība, 2014. — 154 lpp. : diagr., il., 
tab. ; 25 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — 
Raksti pārsvarā latviešu valodā (trīs angļu va-
lodā), kopsavilkumi rakstu beigās angļu valo-
dā. — ISBN 978-9934-10-552-4. — [0314001379]

553(474.3)(082)

6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. 
TEHNIKA

61  Medicīnas zinātnes

Aktīvs un vesels! : e-brošūra. — [Rīga : Slimību 
profilakses un kontroles centrs, 2013]. — 1 tieš-
saistes resurss (22 lapas) : ilustrācijas ; 1,14 MB

613.71

Deiviss, Viljams. Kviešu vēderiņi : atsakieties 
no kviešiem, atbrīvojieties no liekā svara un 
atgūstiet veselību / Viljams Deiviss ; no angļu 
valodas tulkojusi Mārīte Mundure ; redaktore 
Gunta Šustere ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isa-
ka. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 320 lpp. : 
il. ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 289.-312. lpp. un 
alfabētiskais rādītājs: 313.-320. lpp. — Oriģ. 
nos.: Wheat belly. — ISBN 978-9934-0-4214-0 
(ies.). — [0314001500] 613.26

Jansone,  Ilze. Hiperaktivitāte, agresija, uzma-
nības deficīts, nervozitāte, mazasinība / Ilze 
Jansone. — Rīga : [Ilze Jansone], 2014. — 247, 
[1] lpp. : il., ģīm. ; 17 cm. — ISBN precizēts ISBN 
aģentūrā. — Par autori: 228.-245. lpp. — ISBN 
978-9984-868-98-1. — [0314001497] 615.89

Jansone,  Ilze. Kas jāēd un jādzer skolēnam, 
lai varētu labāk pamācīties, iemācīties un at-
cerēties iemācīto? / Ilze Jansone. — Rīga : 
[Ilze Jansone], 2014. — 87, [1] lpp. : il., ģīm. ; 
17 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentū-
rā. — Par autori: 68.-87. lpp. — ISBN 978-9984-
868-91-2. — [0314001237] 613.2-053.5

Līdzsvara testēšanas un trenēšanas tehnoloģi-
ja, tās ieviešanas metodika [elektroniskais re-
surss] = The technology of balance testing and 
training, the methodology of its introducing = 
Pusiausvyros testavimo ir treniravimo tecnolo-
gija ir įdiegimo metodika / Velta Ļubkina, Ai-
vars Kaupužs, Svetlana Ušča, Lorita Rižakova, 
Aldis Ciukmacis ; atbildīgais par izdevumu: 
Velta Ļubkina ; latviešu teksta redaktore Sandra 
Laizāne ; tekstus angļu valodā tulkojusi Vineta 
Pavlova ; angļu valodas redaktore Mārīte Opin-
cāne ; tekstus latviešu valodā tulkojusi Dzintra 
Elga Irbytė-Staniulienė ; latviešu valodas re-
daktore Dzintra Elga Irbytė-Staniulienė ; vāka 
dizains: Inese Rimšāne ; Rēzeknes Augstskola. 
Izglītības un dizaina fakultāte. Personības socia-
lizācijas pētījumu institūts. — Rēzekne : Rēzek-
nes augstskola, 2013. — 1 CD (136 lp.) : il., tab. ; 
12 cm. — Aprakstīts pēc diska sākumlapām. — 
Ietver bibliogrāfiju. — Teksts paralēli latviešu, 
angļu un lietuviešu valodā. — ISBN 978-9984-
44-126-9. — [0314004103] 615.8-7(0.034)

Morfoloģisko zinātņu konference  (19  :  2014  : 
Rīga, Latvija). XIX Morfoloģisko zinātņu kon-
ference : Rīgā, 2014. gada 15. maijā : referātu tē-
zes / Rīgas Stradiņa universitāte. Anatomijas un 
antropoloģijas institūts. — Rīga : Rīgas Stradiņa 
universitāte, 2014. — 49 lpp. : tab. ; 21 cm. — 
Autoru rādītājs: 49. lpp. — Teksts latviešu un 
angļu valodā. — ISBN 978-9984-793-26-9. — 
[0314001449] 611/612(062)
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Neiromuskulārās sistēmas testēšanas tehno-
loģija, tās ieviešanas metodika [elektroniskais 
resurss] = The testing technology of neuro-
musculular system, the methodology of its 
introducing = Neuromuskuliarinės sistemos 
testavimo technologija ir įdiegimo metodika / 
Velta Ļubkina, Aivars Kaupužs, Svetlana Ušča, 
Lorita Rižakova, Aldis Ciukmacis ; atbildīgais 
par izdevumu: Velta Ļubkina ; latviešu teksta 
redaktore Sandra Laizāne ; tekstus angļu va-
lodā tulkojusi Vineta Pavlova ; angļu valodas 
redaktore Mārīte Opincāne ; tekstus latviešu 
valodā tulkojusi Dzintra Elga Irbytė-Staniu-
lienė ; latviešu valodas redaktore Dzintra Elga 
Irbytė-Staniulienė ; vāka dizains: Inese Rimšā-
ne ; Rēzeknes Augstskola. Izglītības un dizaina 
fakultāte. Personības socializācijas pētījumu 
institūts. — Rēzekne : Rēzeknes Augstsko-
la, 2013. — 1 CD (164 lp.) : il., tab. ; 12 cm. — 
Aprakstīts pēc diska sākumlapām. — Ietver 
bibliogrāfiju. — Teksts paralēli latviešu, angļu 
un lietuviešu valodā. — ISBN 978-9984-44-
127-6. — [0314004102] 615.8-7(0.034)

Vibromasāžas tehnoloģija un tās ieviešanas 
metodika [elektroniskais resurss] = Methodo-
logy of vibromassage technology and its im-
plementation = Vibromasažo technologija ir 
jos įdiegimo metodika / Velta Ļubkina, Aivars 
Kaupužs, Svetlana Ušča, Lorita Rižakova, Al-
dis Ciukmacis ; atbildīgais par izdevumu: Vel-
ta Ļubkina ; latviešu teksta redaktore Sandra 
Laizāne ; tekstus angļu valodā tulkojusi Vineta 
Pavlova ; angļu valodas redaktore Mārīte Opin-
cāne ; tekstus latviešu valodā tulkojusi Dzintra 
Elga Irbytė-Staniulienė ; latviešu valodas re-
daktore Dzintra Elga Irbytė-Staniulienė ; vāka 
dizains: Inese Rimšāne ; Rēzeknes Augstskola. 
Izglītības un dizaina fakultāte. Personības socia-
lizācijas pētījumu institūts. — Rēzekne : Rēzek-
nes augstskola, 2013. — 1 CD (133 lp.) : il., tab. ; 
12 cm. — Aprakstīts pēc diska sākumlapām. — 
Ietver bibliogrāfiju. — Teksts paralēli latviešu, 
angļu un lietuviešu valodā. — ISBN 978-9984-
44-128-3. — [0314004104]

615.823(0.034)+615.8-7(0.034)

63  Lauksaimniecība. Mežsaimniecība. 
Medības. Zivsaimniecība

631  Lauksaimniecība kopumā

Lauku kultūraugu mēslošanas normatīvi / 
sastādītāji: A. Kārkliņš, A. Ruža ; literārā re-
daktore Inga Skuja. — Jelgava : LLU, 2013. — 
55 lpp. ; il., tab. ; 24 cm. — Izdevuma sagatavots 
un izdots Zemkopības ministrijas projekta Nr. 
100413/S71 «Minerālmēslu maksimālo normu 
noteikšana kultūraugiem» ietvaros. — ISBN 
978-9984-48-130-2. — [0314001422] 631.8

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

Bankina,  Biruta. Augu slimību un kaitēkļu 
uzskaites metodes [elektroniskais resurss] / Bi-
ruta Bankina un Ināra Turka ; redaktore: Inga 
Skuja ; Latvijas Lauksaimniecības universitā-
te. Lauksaimniecības fakultāte. Augsnes un 
augu zinātņu institūts. — Jelgava : Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte, 2013. — 1 CD : 
il., diagr., tab. ; 12 cm. — Aprakstīts pēc diska 
sākumlapām. — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — 
ISBN 978-9984-48-090-9. — [0313004021] 632

633/635  Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Balode, Antra. Trifeļu audzēšana / Antra Balo-
de ; autores zīmējumi ; Līgas Pētersones fotog-
rāfijas. — [Rīga] : Burtene, 2014. — 191, [1] lpp. : 
il., tab. ; 21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — Bibliogrāfija: 190.-191. lpp. — 
ISBN 978-9984-833-11-8 (ies.). — [0314001195]

635.85

Ingvers : veselībai, uzturā, kosmētikā / sastādī-
jusi Aina Cebura ; redaktore Ilze Čerņevska ; 
Lilijas Rimicānes vāka dizains. — Rīga : Avots, 
2014. — 119 lpp. ; 17 cm. — ISBN 978-9984-859-
87-3. — [0314000712] 633.825+615.322+

+641.56:633.825(083.12)

Nereta,  Ilma. Visu gadu ziedošs dārzs : augu 
izvēle, kopšana, krāsu palete / Ilma Nereta ; 
atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā 
redaktore Irīda Miska ; Aijas Andžānes vāka 
mākslinieciskais noformējums. — Rīga : Lauku 
Avīze, 2014. — 119, [1] lpp. : il., ģīm. ; 21 cm. — 
ISBN 978-9934-15-006-7. — [0314001408] 635.9

Sīvi un saldi sīpolaugi : sīpoli — zeltaini, balti 
un sarkani, šalotes un puravi — maigākai gar-
šai, ķiploki — pikanti, kairinoši un veselīgi / in-
formāciju apkopojis Māris Narvils ; redaktore 
un priekšvārda autore Inta Brikere ; 1. vāka di-
zains: Aija Andžāne ; foto: Līga Bite, Māris Nar-
vils. — Rīga : Lauku Avīze, 2014. — 64 lpp. : il. ; 
28 cm. — (Lauku Avīzes tematiskā avīze, ISSN 
1407-4338 ; 2014/6 (233)). — Ls 0,95/EUR 1,35. — 
[0314001384] 635.25/.26

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

How to be innovative in the equine sector? 
[elektroniskais resurss] : a guidebook on prac-
tices and inspiration from Central-Baltic / aut-
hors: Viola Korpa, Sandija Zēverte-Rivža, Līga 
Paula, Lana Janmere, Maija Järvinen, Leena 
Rantamäki-Lahtinen, Eija Pouta, Christina 
Lunner Kolstrup, Stefan Pinzke, Irina Herzon ; 
editor: Viola Korpa ; cover photo: Rita Kočmar-
jova ; layout designer: Santa Lipšāne ; authors 
of the photos: Unda Egendorfa, Irina Herzon, 
Maija Järvinen, Andijs Katligins, Iveta Kļaviņa, 
Rita Kočmarjova, Christina Lunner Kolstrup, 
Arturs Medveckis, Einārs Nordmanis, Ilze Pē-
tersone, Leena Rantamäki-Lahtinen, Jessica 
Sanno, Sandija Zēverte-Rivža. — Jelgava : Lat-
vijas Lauksaimniecības universitāte, 2013. — 
1 CD-ROM (64 lpp.) aploksnē : il., diagr. ; 
12 cm. — «Project: InnoEquine No. CB48 «Equi-
ne Industries Promoting Economically Com-
petitive and Innotvative Regions» ; Central 
Baltic Interreg IV A programme 2007-2013». — 
ISBN 978-9984-48-133-3. — [0314004113]

636.1(474)(035)+636.1(474)(035)(0.034.2)

Kā būt inovatīvam zirgkopības nozarē? : ceļve-
dis Centrālās Baltijas jūras reģiona valstu prak-
sē / autori: Viola Korpa, Sandija Zēverte-Rivža, 
Līga Paula, Lana Janmere, Maija Järvinen, Le-
ena Rantamäki-Lahtinen, Eija Pouta, Christina 
Lunner Kolstrup, Stefan Pinzke, Irina Herzon ; 
redaktore: Viola Korpa ; dizainere Santa Lipšā-
ne ; fotogrāfiju autori: Unda Egendorfa, Irina 
Herzon, Maija Järvinen, Andijs Kaltigins, Ive-
ta Kļaviņa, Rita Kočmarjova, Christina Lunner 
Kolstrup, Arturs Medveckis, Einārs Nordma-
nis, Ilze Pētersone, Leena Rantamäki-Lahti-
nen, Christina Lunner Kolstrup, Jessica Sanno, 
Sandija Zēverte-Rivža ; vāka foto: Rita Kočmar-
jova. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte, 2013. — 63, [1] lpp. ; il., diagr. ; 
24 cm. — Centrālā Baltijas jūras reģiona In-
terreg IV A programma 2007.-2013. gadam. — 
ISBN 978-9984-48-132-6. — [0314001423]

636.1(4)(035)

Sprūžs,  Jāzeps. Kazkopība Madonas novada 
z/s «Līvi» / Jāzeps Sprūžs, Raimonds Melde-
ris. — Madonas novads : [b.i.], 2013. — 12 lpp. : 
il., ģīm., tab. ; 21 cm. — [0314001523]

636.39(474.369)

Šķirnes suņu XXVI Vidzemes nacionālā iz-
stāde (CAC) = National all bread dog show 
(CAC) : 22.02.2014 : katalogs / Valmieras Ken-
nelklubs. — Valmiera : Vidzemes Olimpiskais 
centrs, 2014. — 168 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — 
Teksts latviešu, angļu valodā. — [0314001258]

636.7(474.364)(083.824)

658  Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība. 
Tirdzniecības organizācija

Latviskais mantojums = Latvian heritage : 12 
lauku saimniecības Lauku ceļotājs. — [Rīga] : 
Lauku ceļotājs, 2013. — 24, [1] lpp. : il., karte ; 
21 cm. — (Latvia, best enjoyed slowly). — Kul-
tūras zīmes «Latviskais mantojums» ieviešanu 
koordinē LLTA «Lauku ceļotājs» sadarbībā ar 
LR Kultūras ministriju un Latvijas Pašvaldību 
savienību. — Nosaukums un sērija angļu valo-
dā. — [0314001152] 658(474.3)(035)

66  Ķīmijas tehnoloģija. Ķīmijas un 
radniecīgās saskarnozares

Lapsa,  Lato. Liepājas metalurgs : kam jāsēž, 
kam jālido / L. Lapsa, K. Jančevska. — [Rīga] : 
Atēna : Baltic Screen, 2014. — 293, [138] lpp. : 
il., ģīm., faks. ; 23 cm. — ISBN 978-9984-34-
492-8. — [0314001440]

669:32(474.321.2)+323(474.3)

69  Celtnieka (būvēšanas) arods. 
Būvmateriāli. Būvdarbu veikšanas 
tehnoloģija un process

Vilks, Andris. Traģēdija X / Andris Vilks ; re-
daktore Ināra Mikažāne ; vāka dizains: Mc-
Miks ; foto: Ieva Čika, Gunita Kļava, Ieva Lūka, 
Edijs Pālens, Evija Trifanova. — Rīga : N.I.M.S., 
2014.

1. grāmata. — 158, [2] lpp. : il., ģīm. ; 
25 cm. — ISBN 978-9934-8468-0-9 (ies.). — 
[0314001478] 69.059.28(474.362.2)+32(474.3)
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7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

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

Alle,  Evita. Mūsdienu māksla Latvijas kultū-
rainavā [elektroniskais resurss] : promocijas 
darba kopsavilkums arhitektūras doktora (Dr. 
arch.) zinātniskā grāda iegūšanai ainavu arhi-
tektūras apakšnozarē = Contemporary art in 
Latvian cultural landscape : summary of doc-
toral thesis for the scientific degree Dr. arch. 
in landscape architecture / Evita Alle ; promo-
cijas darba zinātniskā vadītāja Māra Urtāne ; 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauku 
inženieru fakultāte. Arhitektūras un būvniecī-
bas katedra. — Jelgava : Latvijas Lauksaimnie-
cības universitāte, 2013. — 1 CD-R : il., tab. ; 
12 cm. — Aprakstīts pēc diska sākumlapām. — 
Bibliogrāfija: 61.-81. lp. — Teksts latviešu un an-
gļu valodā. — [0313004023]

711/712(474.3)(043)+
+7.038.55-27.555(474.3)(043)

72  Arhitektūra

Krastiņš, Jānis. Rīgas jūgendstila ēkas : ceļvedis 
pa jūgendstila metropoli = Art nouveau buil-
dings in Riga : a guide to art nouveau metro-
polis / Jānis Krastiņš ; tulkoja: Margita Gailītis, 
Vija Kostoff ; tematiskie rādītāji un iekārtojums: 
Gints Šteins ; fotogrāfijas: Jānis Krastiņš, Gints 
Šteins, Vilnis Zilberts, Indriķis Stūrmanis, Rom-
valds Salcēvičs. — 3., pārveidots un papildināts 
izdevums. — Rīga : ADD Projekts, 2014. — 407, 
[1] lpp. : il., kartes, plāni ; 25 cm. — Celtņu rā-
dītājs: 384.-389. lpp. un personu rādītājs: 390.-
407. lpp. — Paralēli latviešu un angļu valodā. — 
ISBN 978-9934-8318-2-9 (ies.). — [0314001432]

72.035.93(474.362.2)(036)

73  Tēlniecība

Latgales podnieku dienas / sastādītājs Andris 
Ušpelis ; tulkojums: Lolita Jakubāne ; priekš-
vārdu sarakstīja Evija Vasilevska ; 1. vāka foto: 
A. Bondarenko ; foto: A. Lebeds, E. Medve-
devs, A. Bondarenko, R. Vancāne, M. Krauze, 
E. Vincevičs. — [Latvija] : Latvijas Nacionālais 
kultūras centrs, 2014. — [14] lpp. : il., ģīm. ; 
15×21 cm. — Teksts latviešu un angļu valo-
dā. — [0314001447] 738.038(474.38)

75  Glezniecība

Beitiņa, Inga. Dzīvnieki mākslas darbos / Inga 
Beitiņa, Kristīne Morozova, Marta Pallo ; re-
daktore Oļesja Burkevica ; ilustrācijas, dizains: 
Reinis Pētersons. — [Jaunsvirlauka, Jelga-
vas nov.] : Droši un koši, 2014. — 39 lpp. : il., 
ģīm. ; 20 cm. — (Bērniem par latviešu vizuālās 
mākslas klasiķiem ; 2. grāmata). — (Mazā Mula 
pēta). — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentū-
rā. — ISBN 978-9934-8408-1-4. — [0314001309]

75.042(0.053.2)+7.042(0.053.2)

76  Grafiskā māksla. Lietišķā grafika

Čačka, Māris. … līdzīgi dažādie : izstādes ka-
talogs = … similarly different = … die ähnlich 
verschiedenen = … похожие разные / Māris 
Čačka ; redaktors, teksta un priekšvārda autors 
Valentīns Petjko ; tulkotāja angļu valodā Tatja-
na Kolota, tulkotājs vācu valodā Ivars Magazei-
nis, tulkotājs krievu valodā Valentīns Petjko ; 
foto: Baiba Priedīte. — [Daugavpils] : Mākslu 
pedagogu apvienība, 2014. — [24] lpp. : il. ; 
22 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentū-
rā. — Paralēli latviešu, angļu, vācu, krievu valo-
dā. — ISBN 978-9934-8393-3-7. — [0314001317]

761.071.1(474.3)(083.824)

77  Fotogrāfija un līdzīgi procesi

Mihailovskis, Vilhelms. Portreti. Likteņu grā-
mata : fotoalbums = Портреты. Книга судеб : 
фотоальбом = Portraits. Book of fates : pho-
toalbum / Vilhelms Mihailovskis. — [Rīga] : 
Poligrāfijas grupa Mūkusala, 2014. — 230, 
[9] lpp. : il., ģīm. ; 29 cm. — Uz vāka un titlp.: 
Wilhelm. — Par autoru: [231.] lpp. — Teksts lat-
viešu, krievu, angļu valodā. — ISBN 9984-9598-
0-7 (ies.) ; 978-9984-9598-0-7. — [0314001376]

77.041.5(084.12)+
+77-051(474.3)(084.12)+929(084.12)

792  Teātris. Skatuves māksla.  
Dramatiski uzvedumi

Hausmanis,  Viktors. Jelgavas teātris : mono-
grāfija / Viktors Hausmanis ; redaktore Ligita 
Bībere ; kopsavilkumu angļu valodā tulkoju-
si Brigita Siliņa ; mākslinieks Aldis Aleks ; LU 
Literatūras, folkloras un mākslas institūts. — 
Rīga : Zinātne, 2014. — 462, [1] lpp. : il., ģīm. ; 
22 cm. — Monogrāfija sagatavota un izdota ar 
Valsts pētījumu programmas «Nacionālā iden-
titāte» projekta «Identitātes estētika: literatūra, 
folklora un māksla — nacionālās identitātes 
vēsturiskās zīmes un mūsdienu simboli» ietva-
ros. — Bibliogrāfija: 428.-[430.] un zemsvītras 
piezīmēs, personu rādītājs: 431.-[445.] lpp. — 
Kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9984-
879-64-2 (ies.). — [0314001592]

792.03(474.334.2)(091)

796  Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Puče, Armands. Kambala…, āmen! / Armands 
Puče ; literārā redaktore Antra Rēķe ; māksli-
nieks Edgars Švanks ; fotogrāfs Gatis Rozen-
felds. — [Rīga : Mediju nams], 2014. — 251, 
[2] lpp. ; 22 cm + piel. grāmatzīme. — Izdevē-
jziņas precizētas ISBN aģentūrā. Grāmatzīme 
«Kaspars Kambala», (konspektīvi uzrādīta bio-
grāfiska informācija). — ISBN 978-9984-756-
10-3 (ies.). — [0314000959]

796.323.2.071.2(474.3)(092)+821.174-94

8  VALODAS. VALODNIECĪBA. 
LITERATŪRA

821  Daiļliteratūra

821.111  Angļu literatūra

Brontē,  Anna. Vaildfelholas iemītniece : ro-
māns / Anna Brontē ; no angļu valodas tulko-
jusi un pēcvārdu, 489.-[494.] lpp., uzrakstījusi 
Dagnija Dreika ; mākslinieciskā izveide: Lilija 
Rimicāne. — Atkārtots izdevums. — [Jūrmala] : 
Daugava, 2014. — 493, [2] lpp. ; 21 cm. — (XIX 
gadsimta klasiķi). — Oriģ. nos.: The tenant of 
Wildfell Hall. — ISBN 978-9984-41-075-3. — 
[0314001455] 821.111-31

Čedvika, Elizabete. Vasaras karaliene : romāns / 
Elizabete Čedvika ; no angļu valodas tulkojusi 
Diāna Smilga ; redaktore Liene Akmens ; vāka 
dizains: Artūrs Zariņš. — Rīga : Kontinents, 
2014. — 473, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: The 
summer queen. — ISBN 978-9984-35-724-9 
(ies.). — [0314001589] 821.111-311.6

Pārksa,  Adele. Jauno sievu stāsti : romāns / 
Adele Pārksa ; no angļu valodas tulkojusi Dina 
Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze ; vāka 
dizains: Artūrs Zariņš. — Rīga : Kontinents, 
2014. — 493, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: 
Joung wives’ tales. — ISBN 978-9984-35-719-5 
(ies.). — [0314001587] 821.111-31

821.111(73)  Amerikāņu literatūra

Doda, Kristīna. Rozā briljanta noslēpums : ro-
māns / Kristīna Doda ; no angļu valodas tulko-
jusi Anda Smilga ; redaktore Ingūna Jundze ; 
vāka dizains: Dairis Hofmanis. — Rīga : Kon-
tinents, 2014. — 430, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. 
nos.: Revenge at Bella Terra. — ISBN 978-9984-
35-722-5 (ies.). — [0314001586] 821.111(73)-31

Riordans,  Riks. Sarkanā piramīda : [stāsts] / 
Riks Riordans ; no angļu valodas tulkoju-
šas Kristīne Dudareva, Gundega Gaile, Ance 
Švajnz gere ; atbildīgā redaktore Marta Ābe-
le ; literārā redaktore Ieva Kolmane. — Rīga : 
Jumava, 2014. — 534, [1] lpp. ; 20 cm. — (The 
New York Times bestsellers). — Oriģ. nos.: The 
red pyramid. — ISBN 978-9934-11-442-7. — 
[0314001494] 821.111(73)-93-3+

+821.111(73)-311.3

Solomone,  Enija. Melnais eņģelis : romāns / 
Enija Solomone ; no angļu valodas tulkojusi 
Liāna Niedra ; redaktore Ingūna Jundze ; vāka 
dizains: Arturs Zariņš. — Rīga : Kontinents, 
2014. — 427, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: One 
deadly sin. — ISBN 978-9984-35-694-5 (ies.). — 
[0314001588] 821.111(73)-312.4

821.174  Latviešu literatūra

Bazeviča, Brigita. Rītausmas atbalss : romāns / 
Brigita Bazeviča ; literārā redaktore Liene Go-
lubkova ; vāka noformējums: Diāna Anderso-
ne ; vāka foto: Dace Savele. — [Rīga] : Iespēju 
grāmata, 2014. — 377 lpp. ; 20 cm. — Grāmatas 
«Rītausmas atbalss», «Pusnakts karaliene» un 
«Zirnekļa valgos» ir kā viens vienots romāns 
turpinājumos. — ISBN 978-9984-875-63-7. — 
[0314001529] 821.174-31
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Bazeviča, Brigita. Pusnakts karaliene : romāns / 
Brigita Bazeviča ; literārā redaktore Liene Go-
lubkova ; vāka noformējums: Diāna Anderso-
ne ; vāka foto: Dace Savele. — [Rīga] : Iespēju 
grāmata, 2014. — 383 lpp. ; 20 cm. — Grāmatas 
«Rītausmas atbalss», «Pusnakts karaliene» un 
«Zirnekļa valgos» ir kā viens vienots romāns 
turpinājumos. — ISBN 978-9984-875-64-4. — 
[0314001530] 821.174-31

Bazeviča,  Brigita. Zirnekļa valgos : romāns / 
Brigita Bazeviča ; literārā redaktore Liene Go-
lubkova ; vāka noformējums: Diāna Anderso-
ne ; vāka foto: Dace Savele. — [Rīga] : Iespēju 
grāmata, 2014. — 333 lpp. ; 20 cm. — Grāmatas 
«Rītausmas atbalss», «Pusnakts karaliene» un 
«Zirnekļa valgos» ir kā viens vienots romāns 
turpinājumos. — ISBN 978-9984-875-65-1. — 
[0314001531] 821.174-31

Bērziņa, Ieva. Vecums nenāk viens : romāns / 
Ieva Bērziņa ; sastādījusi Ilona Vītola. — Atkār-
tots un papildināts izdevums. — [Gulbene] : Vī-
tola izdevniecība, [2014]. — 144 lpp. ; 21 cm. — 
(Latviešu romāns). — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9984-835-66-2. — 
[0314001259] 821.174-31

Bērziņš, Uldis. Izšūpojušies ; Bibliotēka ostma-
lā : dzeja / Uldis Bērziņš ; redaktors Jānis Rok-
pelnis ; mākslinieks Juris Petraškevičs. — Rīga : 
Neputns, [2014]. — 12 lpp. : il. ; 42 cm. — ISBN 
978-9934-512-29-2. — [0314001406] 821.174-1

Dimiters,  Stefans-Ezra. Pasmaidi kaut vai ar 
otu : bērnības dzeja : 2000-2007 / Stefans-Ez-
ra Dimiters ; sakārtojums: Ilze Lečmane ; 1. 
vāka fotogrāfe Ludmila Osipova ; 4. vāka fo-
togrāfs Jēkabs Dimiters. — [Skujene, Amatas 
nov.] : Kaspars Dimiters, 2013. — 317 lpp. : il., 
ģīm., faks. ; 21 cm. — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-8358-0-3. — 
[0314001452] 821.174-1

Gudru ņēmu padomiņu : esejas : [krājums] / 
Ogres Valsts ģimnāzija ; rediģēja: S. Sermule, S. 
Nikitenko, I. Pētersone ; priekšvārdu sarakstī-
ja Aina Bērce ; uz 1. un 4. vāka Lauras Luīzes 
Resnes zīmējums ; 1. lpp. Beātes Luīzes Vagules 
zīmējums. — [Ogre] : Ogres Valsts ģimnāzija, 
2014. — 67 lpp. : il. ; 21 cm. — Izdevējziņas 
precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-14-
089-1. — [0314001216]

821.174-9(082)+821.174-4(082)

Igaune,  Santa. Lauku skolas vides raksturo-
jums latviešu literātu darbos [elektroniskais 
resurss] : mācību metodiskais līdzeklis / Santa 
Igaune ; Latvijas Lauksaimniecības universitā-
te. Tehniskā fakultāte. Izglītības un mājsaim-
niecības institūts. — Jelgava : LLU, 2013. — 1 
CD ; 12 cm. — Aprakstīts pēc diska sākumla-
pām. — Bibliogrāfija: 166. lp. — ISBN 978-9984-
48-098-5. — [0313004019]

821.174.09(072)(0.034)

Jākobsons,  Andris. Vārdi ceļmalas putekļos : 
dienasgrāmata miniatūrās / Andris Jākobsons ; 
literārā redaktore Astra Feldmane ; vāka foto: 
Andris Jākobsons. — [Rīga] : Iespēju grāmata, 
2014. — 160, [5] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9984-
875-60-6 (ies.). — [0314001532] 821.174-4

Kalēja,  Biruta. Iebur manī skaistumu : dzeja 
Tev un dienasgrāmatai / Biruta Kalēja ; māk-
sliniece Gita Peta ; vāka noformējums: Diāna 
Andersone. — [Rīga] : Iespēju grāmata, 2014. — 
173 lpp. ; 19 cm. — ISBN 978-9984-875-61-3. — 
[0314001533] 821.174-1

Krekle, Maija. Zeme mani nes : romāns / Mai-
ja Krekle ; redaktore Eva Mārtuža ; Ievas Jur-
ķeles zīmējumi ; Nataļjas Kugajevskas vāka 
dizains. — Rīga : Lauku Avīze, 2014. — 206, 
[1] lpp. : il., ģīm., faks. ; 20 cm. — (Lata romāns ; 
6 (180)). — Bibliogrāfija: [207.] lpp. — ISBN 978-
9934-15-009-8. — [0314001438] 821.174-31

Madzulis, Hardijs. Ar putniem aizlido doma : 
dziedam kopā ar Hardiju Madzuli / Hardija Ma-
dzuļa dziesmu tekstu autori: Hardijs Madzulis, 
Ivo Madzulis, Iveta Krūmiņa, Aigars Jirgens ; 
redaktore Ilona Vītola ; sastādījusi Iveta Krūmi-
ņa ; vāka dizains: Juris Janševskis. — [Gulbe-
ne] : Vītola izdevniecība, [2014]. — 79 lpp. : il., 
ģīm. ; 19 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — ISBN 978-9984-835-68-6 (ies.). — 
[0314001256] 821.174-1+821.174-192

Ozoliņš, Aivars. Dukts : īsproza / Aivars Ozo-
liņš ; atbildīgā redaktore Dace Krecere ; Kār-
ļa Krecera mākslinieciskais noformējums ; 
vāka noformējumam izmantots fragments 
no Visvalža Ziediņa darba «Plakāta makets» 
(1965). — [Atkārtots izdevums]. — Rīga : Juma-
va, [2014]. — 230, [1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-
9934-11-378-9. — [0314001489] 821.174-3

Sakalaurs,  Pēteris. Šis tas un nekas… : do-
mas un dzeja / Pēteris Sakalaurs. — [Ogre] : 
Pēteris Sakalaurs, 2014. — 109 lpp. ; 22 cm. — 
[0314001411] 821.174-1

Sarunas : [dzejoļu izlase] / Austrumlatvijas li-
terārā akadēmija ; Dagnija Bramane, Pēteris 
Folkmanis, Meldra Gailāne, Zaiga Lāce, Linda 
Mozumača, Ligija Purinaša, Evita Seņkāne, Ka-
rīna Setinsone, Jana Skrivļa-Čevere ; sakārtoju-
si un priekšvārdu sarakstījusi Anna Rancāne ; 
literārā redaktore Anna Rancāne ; priekšvār-
da autore Maija Burima. — Rīga : Mansards, 
2013. — 37, [2] lpp. ; 19 cm. — Teksts latviešu 
un latgaliešu valodā. — ISBN 978-9934-12-
032-9. — [0314001306]

821.174-1(082)+821.174’282-1(082)

Savele-Gavare, Eva. Uzdrīkstēšanās : romāns / 
Eva Savele-Gavare ; redaktore Zane Ūsele ; 
vāka dizains: Diāna Andersone ; vāka foto: Saša 
Prudkov. — [Rīga] : Iespēju grāmata, 2014. — 
160 lpp. ; 19 cm. — ISBN 978-9984-875-62-0. — 
[0314001534] 821.174-31

Stalažs, Arturs. Sava skolotāja visam mūžam : 
(romāns) / A. Stalažs. — Dobele : RPD science, 
2014. — 284 lpp. ; 20 cm. — Izdevējziņas pre-
cizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-14-
148-5. — [0314001537] 821.174-31
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91  Ģeogrāfija. Zemes un atsevišķu valstu 
pētīšana. Ceļojumi. Reģionālā ģeogrāfija

Ikšķiles novads : tūrisma brošūra : apskates ob-
jekti, nakstsmītnes, ēdināšana / foto: Antra Bo-
itmane, Agneta Briģe, Ieva Dundure, Juris Ga-
lējs, Inga Šulca. — [Latvija] : Ogres un Ikšķiles 
tūrisma attīstības aģentūra, [2014]. — 14 lpp. : 
il., kartes ; 21 cm. — [0314001375]

913(474.361)(036)

Latvija pastkartēs : ceļo ar prieku! : 40 foto un 
apraksti = Postcards from Latvia : travel Latvia 
with pleasure! : 40 photos and text = Postkar-
ten aus Lettland : Lettland — das verreisen mit 
Freude! : 40 fotos und text / foto: Agnese un 
Inese Oskerko. — [Latvija] : Tur un Te, 2013. — 
[40] lp. : il. ; 12×22 cm. — Aprakstu teksts para-
lēli latviešu un angļu valodā. — (Spirālies.). — 
[0314001451] 913(474.3)(084.12)+

+676.813(474.3)

Latvija : tūrisma ceļvedis / galvenais redak-
tors Jānis Turlajs ; redaktori: Ilze Antēna, Ma-
reks Kilups ; teksta autori: Ilze Antēna, Muntis 
Auns, Kaspars Blekte, Ritvars Eglājs, Mareks 
Kilups, Juris Smaļinskis, Raitis Strautiņš, Jānis 
Turlajs, Mārtiņš Vimba ; kartogrāfi: Jana Či-
moka, Ieva Grabe, Ilona Kilupa, Ieva Ozoliņa, 
Ingūna Pūkaine, Edmunds Gvido Zvaigzne ; 
māksliniece Līga Dubrovska ; vāka foto: Andris 
Eglītis. — Rīga : Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 
2014. — 264 lpp. : il., kartes ; 24 cm. — Uz vāka: 
10 reģioni un Rīga, 600 apskates vietas, 115 kar-
tes, 350 muzeji, 105 tūrisma informācijas centri, 
400 fotoattēli, uzziņu informācija. — Vietu un 
objektu rādītājs: 261.-264. lpp. — ISBN 978-
9984-07-647-8. — [0314001332]

913(474.3)(036)

929  Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi

Kops,  Laimonis. Latvietis biju, esmu, būšu : 
šīs dienas mācība nākošām paaudzēm / 
Laimonis Kops. — [Rīga : Laimonis Kops, 
2014]. — 304 lpp. : il., ģīm., faks., tab. ; 22 cm. — 
Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Bib-
liogrāfija: 302.-304. lpp. — ISBN 978-9934-14-
116-4. — [0314001479]

929(474.3)+94(474.3)”20”

94  Vispārīgā vēsture

Linde, Māris. Citādā vēsture / Māris Linde. — 
Liepāja : LiePA, 2013.

14. sējums, Eiropas tapšana. — 299 lpp., 
[12] lpp. iel. : il., ģīm., kartes ; 21 cm. — 
(Bibliotheca Lindana ; 15). — Bibliogrāfija: 
295.-298. lpp. — Teksts latviešu un krie-
vu valodā. — ISBN 978-9934-522-06-2. — 
[0314001288] 94(4)


