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VISPĀRĪGĀ NODAĻA

004 Datorzinātne un datortehnoloģija.
Skaitļošana. Datu apstrāde
Andersone, Ilze. Hibrīdas karšu apvienošanas metodes izstrādāšana un realizēšana :
promocijas darbs / Ilze Andersone ; zinātniskais vadītājs Agris Ņikitenko ; Rīgas Tehniskā
universitāte. Datorzinātnes un informācijas
tehnoloģijas fakultāte. Lietišķo datorsistēmu
institūts. — Rīga, 2014. — 156, [24] lp. : il.,
diagr., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 13., 149.156. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī
angļu valodā. — (Ies.). — [0314003945]
004.414.2(043)+621.865.8(043)
Kūlis, Matīss. Grafiskā dizaina mākslinieciskās kvalitātes programmatūras saskarnēs :
promocijas darbs / Matīss Kūlis ; darba zinātniskais vadītājs: Jānis Ķikuts ; darba zinātniskais konsultants: Raitis Šmits ; Latvijas
Mākslas akadēmija. — Rīga, 2013. — 314 lp. :
il., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 311.-314. lp. un
zemsvītras piezīmēs. — (Ies.). — [0314003944]
004.92(043)+004.774.6(043)
Sprogis, Arturs. Configuration language for
domain specific tools and its implementation :
summary of doctoral thesis : submitted for the
degree of doctor of computer science, subfield
of programming languages and systems / Arturs Sprogis ; supervisor: Janis Barzdins ; reviewers: Janis Bicevskis, Oksana Nikiforova,
Ugis Sarkans ; University of Latvia. Faculty
of Computing. Institute of Mathematics and
Computer Science. — Riga : University of Latvia, 2013. — 45 lpp. : il., sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 10.-14., 40.-45. lpp. — [0314001121]
004.434:004.94(043)+004.415.28(043)
Sproģis, Artūrs. Domēnspecifisku rīku konfigurācijas valoda un tās realizācija : promocijas
darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai
datorzinātņu nozarē, apakšnozare: programmēšanas valodas un sistēmas / Artūrs Sproģis ;
darba zinātniskais vadītājs Jānis Bārzdiņš ; recenzenti: Jānis Bičevskis, Oksana Ņikiforova,
Uģis Sarkans ; Latvijas Universitāte. Datorikas
fakultāte. Matemātikas un informātikas institūts. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2013. —
43 lpp. : il., sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija:
12.-14., 38.-43. lpp. — [0314001122]
004.434:004.94(043)+004.415.28(043)

1.–15. septembris

Sastādītājas: Inese Krūmiņa, Ginta Silirova
304. telpa, Mūkusalas ielā 5, Rīgā, LV-1423
inese.krumina@lnb.lv; ginta.silirova@lnb.lv

Taranovs, Romāns. Komponenšu kolektīva
mijiedarbība bezvadu sensoru tīklos : promocijas darba kopsavilkums / Romāns Taranovs ;
zinātniskais vadītājs: V. Zagurskis ; recenzenti:
Jānis Grundspeņķis, Egils Ginters, Igors Sčukins ; Rīgas Tehniskā universitāte. Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte.
Datorvadības, automātikas un datortehnikas
institūts. — Rīga : RTU izdevniecība, 2014. —
45 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija:
11.-12., 42.-45. lpp. — ISBN 978-9934-10542‑5 : 25 eks. — [0314001307]
004.72:621.396(043)
005

Pārvaldība. Vadzinības

Janitēna, Zita. Ievads dokumentu pārvaldībā / Zita Janitēna ; redaktore Vita Zariņa ;
literārā redaktore Sandra Priedīte ; priekšvārdu sarakstīja Līga Kokare ; fotogrāfs Atis
Ieviņš. — 2. izdevums, atjaunots un papildināts. — Rīga : Lietišķās informācijas dienests,
2014. — 215 lpp. : il., tab. ; 22 cm. — (Bilances bibliotēka). — Bibliogrāfija zemsvītras
piezīmēs. — ISBN 978-9984-896-04-5. —
[0314002020]
005.912
02

Bibliotēku zinātnes. Bibliotēku darbs

Zanders, Viesturs. Ex Bibliotheca Ducis Curlandiae : Rīga, Rundāle, 2014 / tekstu autori:
Viesturs Zanders, Sirka Havu ; izdevumu sagatavoja: Marta Dziļuma, Velta Knikste, Solveiga
Ķīkule, Ingrīda Peldekse, Kristīne Robežniece ;
dizainere Ilze Kalnbērziņa-Prā. — Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2014. — [56] lpp. :
il., faks. ; 31 cm. — Paralēli latviešu, somu un
angļu valodā. — ISBN 978-9984-850-19-1. —
[0314001947]
021.61(474.3)(083.824)+
+025.171(474.3)(083.824)
08

Jaukta satura krājumi. Kolektīvi darbi

087.5

Izdevumi jauniešiem

Krāsas / no angļu valodas tulkojusi Iveta Ikale. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — [22] lpp. :
il. ; 16 cm. — (Soli pa solim). — Nosaukums
no vāka. — Oriģ. nos.: My first colours. —
ISBN 978-9934-0-4520-2. — [0314002043]
087.5
Laukos / no angļu valodas tulkojusi Iveta Ikale. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — [22] lpp. :
il. ; 16 cm. — (Soli pa solim). — Nosaukums
no vāka. — Oriģ. nos.: My first farm. — ISBN
978-9934-0-4521-9. — [0314002046] 087.5
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2014
Lidmašīnas : dzēš un glābj : rokasgrāmata /
Disney ; tulkojis Valērijs Černejs ; redaktore Antra Jansone. — Rīga : Egmont Latvija,
2014. — 61, [2] lpp. : il. ; 27 cm. — (Disney
lidmašīnas). — ISBN 978-9984-43-971-6
(ies.). — [0314001959]
087.5
Skaitļi / no angļu valodas tulkojusi Iveta Ikale. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — [22] lpp. :
il. ; 16 cm. — (Soli pa solim). — Nosaukums
no vāka. — Oriģ. nos.: My first numbers. —
ISBN 978-9934-0-4519-6. — [0314002045]
087.5
Vārdi / no angļu valodas tulkojusi Iveta Ikale. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — [22] lpp. :
il. ; 16 cm. — (Soli pa solim). — Nosaukums
no vāka. — Oriģ. nos.: My first words. — ISBN
978-9934-0-4522-6. — [0314002044] 087.5
1
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FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA
Filozofiskās sistēmas un uzskati

Selgs, Pēteris. Nākotnes griba / Pēteris Selgs ;
no vācu valodas tulkojušas Māra Svilāne un
Ilze Žola ; Riharda Delvera vāka noformējums. — Rīga : Nordik, 2014. — 88, [3] lpp. :
il. ; 21 cm. — Par autoru: [91.] lpp. — Bibliogrāfija: 85.-[89.] lpp. — Oriģ. nos.: Der Wille
zur Zukunft. — ISBN 978-9984-854-59-5. —
[0314002076]
141.333
159.9

Psiholoģija

Čepmens, Gerijs. Kaut es to būtu zinājis
pirms kāzām! : mīti un patiesība par laimīgu
laulību… / Gerijs Čepmens ; no angļu valodas
tulkojusi Ailita Kuka ; redaktore Betija Jurkšta ; vāka dizains: Aigars Truhins. — Rīga :
Atradums—personības attīstības resursi,
2014. — 166 lpp. ; 20 cm. — («Atraduma»
grāmatas). — Bibliogrāfija: 161.-166. lpp. —
Oriģ. nos.: Things I wish I’d known before
we got married. — ISBN 9984-613-74-7. —
[0314002070]
159.9-055+173+316.361
Dobsons, Džeimss. Zēnu audzināšana : praktiski padomi un iedrošinājums tiem, kuri
audzina jauno vīriešu paaudzi / Džeimss
Dobsons ; no angļu valodas tulkojusi Betija Jurkšta ; redaktore Ilze Lāce. — Atkārtots
izdevums. — Rīga : Atradums—personības
attīstības resursi, 2014. — 262 lpp. ; 24 cm. —
(«Atraduma» grāmatas). — Bibliogrāfija: 247.262. lpp. — Oriģ. nos.: Bringing up boys. —
ISBN 9984-613-78-X. — [0314002069]
159.922.7

Harlamova, Jeļena. Negatīvo pārliecību saistība ar pēctraumas stresa traucējumiem un
panikas lēkmju izpausmēm : promocijas darbs
psiholoģijas doktora grāda iegūšanai psiholoģijas zinātņu nozarē, klīniskās psiholoģijas
apakšnozarē / Jeļena Harlamova ; darba zinātniskā vadītāja Sandra Sebre ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. — Rīga, 2014. — 116 lp. : shēmas, tab. ;
31 cm. — Bibliogrāfija: 103.-112. lp. — Teksts
latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā,
pielikumā teksts arī krievu valodā. — (Ies.). —
[0314003902] 159.9:61(043)+159.942.6(043)
2

RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Forems, Džeks. Transcendentālā meditācija :
Mahariši Maheša Jogi mācības pamati / Džeks
Forems ; no angļu valodas tulkojusi Kristīne
Dudareva ; redaktore Gundega Vētra ; priekšvārda, 3.-7. lpp., autore Emīlija Jurjeva. — Rediģēts un papildināts pirmizdevuma teksts. —
Rīga : Alis, 2014. — 335, [1] lpp. : il., diagr.,
tab. ; 23 cm. — Par autoru: 335. lpp. — Bibliogrāfija: 311.-331. lpp. — Oriģ. nos.: Transcendental meditation. — ISBN 978-9934-50411‑2. — [0314002059]
2-583
Lekcionarijs : Romas Misale / atbildīgais An
drejs Aglonietis. — [Rēzekne] : Rēzeknes—
Aglyunas dieceze, 2014.
5. sējums, Parostais liturgiskais laiks nu
XXIV leidz XXXIV nedeļai. — 568 lpp. :
tab., notis ; 25 cm. — Palīgrādītāji: 544.556. lpp. — Teksts latgaliešu valodā, ievad
vārdi latīņu valodā. — (Ies.) : 350 eks. —
[0314002004]
272-282.7
Marka evaņģēlijs : Bībeles studijas / no angļu
valodas tulkojusi Latvijas Kristīgas studentu
brālības komanda: Tija Misiņa, Ieva Jonase u.c. ; priekšvārda, 5. lpp., autors Džastins
Mouts ; vāka dizains: Mārtiņš Vīgants. —
Rīga : Latvijas Kristīgā studentu brālība,
2013. — 236 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — (Lasi,
izproti, pielieto). — Izdevējziņas precizētas
ISBN aģentūrā. — Oriģ. nos.: Read, Mark,
learn — Mark. — ISBN 9984-613-76-3. —
[0314002071]
27-247.6-277
Merovs, Deivids. Karte : visu diženo vīru ceļš /
Deivids Merovs ; no angļu valodas tulkojusi
Ailita Kuka ; redaktore Antra Neilande ; vāka
dizains: Aigars Truhins. — Rīga : Atradums—
personības attīstības resursi, 2014. — 195 lpp. :
il. ; 21 cm. — («Atraduma» grāmatas). — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Par autoru: 195. lpp. — Oriģ. nos.: The map. — ISBN
9984-613-77-1. — [0314002068]
27-4
Mičs, Ilvars. Kādi ļaudis mums vajadzīgi? : latviešu tauta, evaņģēlijs par Jēzu Kristu, alkohola jautājums / Ilvars Mičs ; mākslinieks Rihards Delvers. — Rīga : Nordik,
[2014]. — 116, [1] lpp. ; 20 cm. — Bibliogrāfija: 107.-[110.] lpp. (43 nos.) un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9984-854-61-8 (ies.). —
[0314002077]
27-44+178(474.3)
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Osho. Sazvērnieku Dievs : ceļš no māņticības
līdz augstākajai apziņai / Osho ; tulkojums,
redaktore: Aija Rožlapa ; Andretas Strades
dizains. — Rīga : Sētava, 2014. — 285 lpp. ;
24 cm. — Par autoru: 282. lpp. — Oriģ. nos.:
The God conspiracy. — ISBN 978-9934-50213-2. — [0314002066]
2-14
Pāvila vēstule romiešiem : Bībeles studijas /
no angļu valodas tulkojusi Latvijas Kristīgas
studentu brālības komanda: Ieva-Marta Graudiņa, Tija Misiņa, Iveta Gribuste, Rita Špune ;
priekšvārda, 5. lpp., autors Diks Lūkass ; vāka
dizains: Mārtiņš Vīgants. — Rīga : Latvijas
Kristīgā studentu brālība, 2014. — 234 lpp. : il.,
tab. ; 21 cm. — (Lasi, izproti, pielieto). — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Oriģ.
nos.: Read, Mark, learn — Romans. — ISBN
9984-613-75-5. — [0314002072]
27-248.42-277
Saule Pasaule / tulkojums latviešu valodā:
Gints Barkovskis ; atvēruma foto: Jeļena Karņejeva ; dizains: Jūlija Podskočija. — [Rīga] :
Eurika, [2014]. — 99, [3] lpp. : il. ; 22 cm. —
Nosaukums no vāka. — ISBN 978-9934-84530-7 (ies.). — [0314002003]
2-29
Tēraudkalns, Valdis. Reliģijpētniecība: vēsture, metodes, teorijas / Valdis Tēraudkalns ;
redaktore Ilze Jansone ; Zigmunda Lapsas
vāka dizains. — Rīga : Mansards, 2014. — 326,
[1] lpp. : il. ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 297.[318.] lpp., zemsvītras piezīmēs un personu
rādītājs: 319.-[327.] lpp. — Kopsavilkums
angļu valodā. — ISBN 978-9934-12-045-9. —
[0314002104]
2-1(091)
Vidzemes senās dabas svētvietas = Ancient
natural sacred sites of Vidzeme = Древние
святые места Видземе природного происхождения = Les anciens sites sacrés naturels
de Vidzeme / māksliniece Anda Nordena ;
fotogrāfi: Andris Kleperis [!], Baiba Baika,
Ilze Grinfelde, Ingūna Kuciņa, Normunds
Kažoks. — [Cēsis] : Vidzemes plānošanas reģions, 2013. — 107 lpp. : il., kartes ; 22 cm. —
Izdevumā kļūdaini norādīts Andris Kleperis,
jābūt Andris Klepers. — Paralēli latviešu,
angļu, krievu un franču valodā. — ISBN 9789984-49-896-6 (ies.). — [0314002028]
2-522(474.36)+904(474.3)
Votss, Alans. Dzenbudisma ceļš : izcelsme,
attīstība un prakse / Alans Votss ; no angļu
valodas tulkojis Normunds Pukjans ; atbildīgā
redaktore Kristīne Kirkila ; literārā redaktore
Brigita Šoriņa ; Aijas Andžānes mākslinieciskais noformējums. — Rīga : J.L.V., 2014. —
230, [2] lpp. ; 23 cm. — Bibliogrāfija: 210.216. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts
latviešu valodā, piezīmes ķīniešu valodā. —
Oriģ. nos.: The way of zen. — ISBN 978-993411-584-4. — [0314002091]
244.82
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SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Daga-Krūmiņa, Evi. Vērtībizglītība 1.-6. klašu skolēniem : metodiskais līdzeklis ētikas,
sociālo zinību un klases stundām / materiālu izstrādāja: biedrība «Elektronisko mācību
līdzekļu kvalitātes asociācija» ; autores: Evi
Daga-Krūmiņa, Ieva Rocēna ; zinātniskais
redaktors Igors Šuvajevs ; literārā redaktore Anda Lasmane ; ilustrācijas: Dace Liepa ;
mākslinieciskais dizains: Tomaš Jundo ; VISC
koordinatore Spodra Austruma. — [Rīga] :
Valsts izglītības satura centrs, ©2014. — 1 tiešsaistes resurss (80 lapas, PDF) : ilustrācijas ;
4,67 MB. — «Ir izveidots elektronisks mācību
un metodiskā līdzekļa komplekts «Vērtībizglītība» ētikas, sociālo zinību vai klases stundās
1.-6. klasē, kas sastāv no interaktīva mācību
līdzekļa skolēniem «Vērtībizglītība ētikas, sociālo zinību un klases stundām» un metodiskā
līdzekļa skolotājiem «Vērtībizglītība ētikas, sociālo zinību un klases stundām 1.-6. klasē»—
[1.] lp.». — Ietver bibliogrāfiju. — ISBN 9789984-573-90-8.
3(072)
Latvia the heart of the Baltics 2014 : Riga
European capital of culture / photos: Kaspars
Garda, Aleksandrs Kendenkovs. — Riga : ICD
Group, 2014. — 61, [2] lpp. : il. ; 29 cm. —
ISBN 978-9984-9947-5-8. — [0314002038]
304.4(474.362.2)+316.722(474.362.2)
316

Socioloģija

Bambuļaka, Marija. Epizodisko notikumu
emocionālās valences ietekme uz etnisko attieksmju implicīto mērījumu rādītājiem : sociālā psiholoģija : promocijas darbs / Marija
Bambuļaka ; darba zinātniskā vadītāja: Irina
Plotka ; Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Sociālās psiholoģijas katedra. —
Daugavpils, 2014. — 170 lp. : il., diagr., tab. ;
31 cm + piel. (1 sēj. ; 278 lp.). — Bibliogrāfija:
9.-11., 157.-170. lp. — (Ies.). — [0314003896]
316.64(043)
Latvia : human development report,
2012/2013 : Sustainable Nation / editor and
introduction, p. 9-12, by Baiba Bela ; translator
Ieva Lešinska ; english language editor Viktors
Freibergs ; foreword, p. 3, by Andris Bērziņš ;
cover design Agris Dzilna. — Riga : Advanced Social and Political Research Institute of
the University of Latvia, 2014. — 112 lpp. :
il., diagr., tab., karte ; 30 cm. — Bibliogrāfija:
104.-112. lpp. — ISBN 978-9984-45-856-4. —
[0314002002]
316.42(474.3)(05)+
+308(474.3)(05)+338.1(474.3)(05)
Ločmele, Klinta. Lauku diskurss presē latviešu valodā Latvijā (1989-2012) : promocijas
darbs doktora grāda iegūšanai komunikācijas
zinātnes nozarē, apakšnozare: komunikācijas teorija / Klinta Ločmele ; darba zinātniskā vadītāja: Vita Zelče ; Latvijas Universitāte.
Sociālo zinātņu fakultāte. Komunikācijas studiju nodaļa. — Rīga, 2014. — 360 lp. : tab. ;
31 cm. — Bibliogrāfija: 289.-322. lp., 324.326. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts
latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā. —
(Ies.). — [0314003954]
316.774(474.3)(043)+
+316.773.4(474.3)(043)

2014. gada 1.–15. septembris

Stipras kopienas ceļvedis. — [Rīga] : Sorosa
fonds Latvija, [2014]. — 1 tiešsaistes resurss
(26 lapas, PDF) : ilustrācijas ; 421 KB. — Materiāls tapis sadarbībā ar «Sorosa fonds—Latvija» iniciatīvu «Pārmaiņu iespējas skolām»,
jauniešu attīstības programmu «Go Beyond»
un starppaaudžu iniciatīvu Brocēnos «Kopā
varam, kopā darām!». — Bibliogrāfija: 25. lp.
316.354
Šaplavska, Jeļena. Dzīves izturības mērījumi
ar eksplicītajām un implicītajām metodēm
(ar risku saistīto profesiju pārstāvjiem) : sociālā psiholoģija : promocijas darbs / Jeļena
Šaplavska ; darba zinātniskā vadītāja Irina
Plotka ; Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Sociālās psiholoģijas katedra. — Daugavpils, 2013. — 136, [46] lp. : il.,
diagr., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 10.-16.,
116.-134. lp. — (Ies.). — [0314003895]
316.6(043)+159.923.35(043)
32

Politika

323(474.3) Latvijas Iekšlietas. Iekšpolitika
Birka, Ieva. Integration and sense of belonging — case study Latvia : doctoral thesis /
Ieva Birka ; supervisor: Daunis Auers, Nils
Muižnieks ; University of Latvia. Faculty of
the Social Sciences. Political Science Department. — Rīga, 2013. — 221 lp. : il., tab. ;
31 cm. — Bibliogrāfija: 199.-218. lp. un
zemsvītras piezīmēs. — Teksts angļu valodā, anotācija arī latviešu valodā. — (Ies.). —
[0314003953]
323(474.3)(043.3)+
+316.4.063.3(474.3)(043.3)
327 Starptautiskās attiecības. Pasaules,
globālā politika. Starptautiskie jautājumi.
Ārpolitika
Perceptions and strategies of arcticness in
sub-Arctic Europe / edited by Andris Sprūds
and Toms Rostoks ; authors: Norbert Beckmann-Dierkes, Andris Sprūds, Toms Rostoks, Kristīne Bērziņa, Alyson Bailes, Margrét
Cela, Katla Kjartansdóttir, Kristinn Schram,
Lassi Heininen, Piotr Kościński, Wojciech
Lorenz, Lidia Puka, Stefan Steinicke, Steffen
Weber, Mārtiņš Vargulis, Mindaugas Jurkynas ; English language editor: Emily Kernot ;
design: Ieva Stūre. — Riga : Latvian Institute
of International Affairs, 2014. — 234, [5] lpp. :
kartes ; 22 cm. — Autori minēti titullapas otrā
pusē. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. —
ISBN 978-9984-583-51-8. — [0314001371]
327(4-17)
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Perceptions and strategies of arcticness in
sub-Arctic Europe / edited by Andris Sprūds
and Toms Rostoks ; authors: Norbert Beckmann-Dierkes, Andris Sprūds, Toms Rostoks,
Kristīne Bērziņa, Alyson Bailes, Margrét Cela,
Katla Kjartansdóttir, Kristinn Schram, Lassi
Heininen, Piotr Kościński, Wojciech Lorenz,
Lidia Puka, Stefan Steinicke, Steffen Weber, Mārtiņš Vargulis, Mindaugas Jurkynas ;
English language editor: Emily Kernot ; design:
Ieva Stūre. — Riga : Latvian Institute of International Affairs, 2014. — 245, [1] lpp. : kartes ;
22 cm. — Autori minēti titullapas otrā pusē. —
Ziņas par autoriem: 241.-[246.] lpp. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 9789984-583-51-8 (ies.). — [0314002022]
327(4-17)
33

Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Bušs, Ginters. Prognozēšana un signālu iegū
šana ar regularizēta daudzdimensiju tiešā
filtra pieeju / Ginters Bušs. — [Rīga] : Latvijas
Banka, ©2013. — 1 tiešsaistes resurss (40 lapas, PDF) : grafiki, ilustrācijas, tabulas ; 2,70
MB. — (Pētījums / Latvijas Banka ; 6/2013). —
Bibliogrāfija: 38.-39. lpp. — ISBN 978-9984888-23-1.
330.4
332 Reģionālā, teritoriālā, zemes,
dzīvokļu ekonomika

336

Finanses

Bistrova, Jūlija. Akcionāru kapitāla vērtības
ilgtspējības sasniegšanas nosacījumi Centrāl
eiropas un Austrumeiropas akciju tirgū :
promocijas darba kopsavilkums : nozare: va
dībzinātne, apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība / Jūlija Bistrova ; darba zinātniskā vadītāja
Nataļja Lāce ; recenzenti: Kārlis Ketners, Ingrīda Jakušonoka, Rima Tamošiūnienė ; Rīgas
Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas un
vadības fakultāte. Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts. Finanšu katedra. — Rīga : RTU
izdevniecība, 2014. — 57 lpp. : il., diagr., tab. ;
21 cm. — Bibliogrāfija: 9.-12. lpp. — ISBN
978-9934-10-558-6 : 75 eks. — [0314001240]
336.76(4)(043)
Eriņa, Jana. Development of customer centric business model in a commercial bank :
summary of doctoral thesis : field: management science, sub-field: entrepreneurship and
business management / Jana Eriņa ; scientific
supervisor N. Lāce ; reviewers: Elīna Gaile-Sarkane, Andrejs Čirjevskis, Rima Tamošiuniene ; Riga Technical University. Faculty
of Engineering Economics and Management.
Institute of Production and Entrepreneurship.
Department of Finance. — Riga : RTU Press,
2014. — 63 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. —
Bibliogrāfija: 9.-13., 57.-63. lpp. — ISBN 9789934-10-546-3 : 50 copies. — [0314001198]
336.71(043)

Bulderberga, Zane. Pilsētu—lauku mijiedarbības izvērtējums Latvijas reģionos : promocijas darbs ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai / Zane Bulderberga ;
promocijas darba zinātniskā vadītāja Irina Pilvere ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte.
Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte. Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts. — Jelgava, 2014. — 209, [50] lp. : diagr.,
il., kartes, tab. ; 31 cm. — «Promocijas darbs
ir izstrādāts Ekonomikas nozares Reģionālās
ekonomikas apakšnozarē»—Titlp. — Bibliogrāfija: 190.-208. lp. — Teksts latviešu valodā,
anotācija latviešu, angļu un krievu valodā. —
(Ies.). — [0314003904]
332.1(474.3)(043)

Eriņa, Jana. Uz klientu orientēta komercbankas biznesa modeļa attīstība : promocijas darba kopsavilkums : nozare: vadīzinātne, apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība / Jana Eriņa ;
zinātniskais vadītājs N. Lāce ; recenzenti: Elīna Gaile-Sarkane, Andrejs Čirjevskis, Rima
Tamošiuniene ; Rīgas Tehniskā universitāte.
Inženierekonomikas un vadības fakultāte. Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts. Finanšu
katedra. — Rīga : RTU izdevniecība, 2014. —
63 lpp. : il., diagr., tab. ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 8.-13., 57.-63. lpp. — ISBN 978-9934-10547‑0 : 70 eks. — [0314001197]
336.771(043)+336.713(043)

Geipele, Sanda. Nekustamā īpašuma tirgus
attīstības vadīšanas sistēma Latvijā : promocijas darba kopsavilkums : nozare: vadībzinātne,
apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība / Sanda Geipele ; darba zinātniskā vadītāja Tatjana
Tambovceva ; recenzenti: Kārlis Ketners, Dzintra Atstāja, Frank Riemenschneider ; Rīgas
Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas
un vadības fakultāte. Būvuzņēmējdarbības un
nekustamā īpašuma ekonomikas institūts. —
Rīga : RTU izdevniecība, 2014. — 62 lpp. : il.,
diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 11.-13.,
57.-62. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN
978-9934-10-572-2 : 40 eks. — [0314001364]
332.622(474.3)(043)

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

3

Enkuzena, Signe. Vadītāju mācību izvērtējums pakalpojumu sektora uzņēmumos
Latvijā un tā pilnveides iespējas : promocijas
darba kopsavilkums. Nozare: Vadībzinātne.
Apakšnozare: Uzņēmējdarbības vadība = Management training evaluation in service sector
enterprises in Latvia and possibilities of its
improvement : summary of Doctoral Thesis.
Discipline of Management Science. Sub-discipline of Business Administration / Signe
Enkuzena ; zinātniskā vadītāja Daiga Kamerāde-Hanta ; Banku augstskola ; recenzenti:
Andra Zvirbule–Bērziņa, Elīna Gaile-Sarkane,
Alex Avramenko. — Rīga : Banku augstskola, ©2014. — 1 tiešsaistes resurss (111 lapas,
PDF) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 2,30 MB. — Ietver bibliogrāfiju. — Teksts
paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 9789984-746-19-7.
338.46(474.3)(043)

2014. gada 1.–15. septembris

339 Tirdzniecība. Starptautiskās
ekonomiskās attiecības. Pasaules
ekonomika
Praude, Valērijs. Teritoriālais mārketings :
(teorija un prakse) / Valērijs Praude, Jekaterina Vozņuka ; zinātniskais redaktors Daina
Šķiltere ; vāku dizains: Olga Petrova ; Sociālo
un humanitāro problēmu zinātniski pētnieciskais institūts. Baltijas Starptautiskā akadēmija. — Rīga : Sociālo un humanitāro problēmu zinātniski pētnieciskais institūts : Baltijas
Starptautiskā akadēmija, 2013. — 533 lpp. :
diagr., sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 519.533. lpp. (243 nos.) un zemsvītras piezīmēs. —
ISBN 978-9984-47-081-8. — [0314001943]
339.138+332.146.2+658.8
34

Tiesības. Jurisprudence

Ķīmisko vielu un vides aizsardzības likumdošana: REAC, IPPC/Rūpniecisko emisiju direktīva, Ūdens struktūrdirektīva, Jūras Stratēģijas
struktūrdirektīva, Atkritumu struktūrdirektīva
un to mijiedarbība : normatīvie akti un to mijiedarbības : brošūra / Valters Toropovs, Antonia Reihlen, Heli Nõmmsalu, Zita Dudutytė ;
tulkojis Valters Toropovs. — [Rīga] : Baltijas
Vides Forums, 2013. — 28 lpp. : il., tab., karte ;
30 cm. — «Eusbsr EU Strategy For the Baltic
Sea Region»—Uz vāka. — [0314001917]
349.6(4)
Latvija. Civillikums. — 9. izdevums. — Rīga :
Latvijas Vēstnesis, 2014. — 448 lpp. ; 21 cm. —
Civillikums un pārējie tiesību akti ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 22.05.2014. — ISBN
978-9984-840-32-1 (ies.). — [0314002085]
347(474.3)(094)
Latvija. Civilprocesa likums. — [Rīga] : AFS,
2014. — 371, [1] lpp. ; 20 cm. — «Civilprocesa
likums pieņemts 1998. gada 14. oktobrī (spēkā ar 1999. gada 1. martu). Latvijas Vēstnesis, 1998. 3. novembris, Nr. 326/330; Latvijas
Republikas Saeimas un Ministru Kabineta
Ziņotājs, 1998., Nr. 23»—Titlp. otrā pusē. —
Bibliogrāfija tekstā. — ISBN 978-9984-88923-8 ; ISBN 978-9984-787-23-8 (kļūda). —
[0314002056]
347.91/.95(474.3)(094)
Latvija. Kriminālprocesa likums : ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2014. gada 29.
maijam / Latvijas Republikas Prokuratūra. — Rīga : Latvijas Republikas Prokuratūra,
2014. — 448 lpp. ; 21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-14245-1. — [0314002084]
343(474.3)(094)
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta spriedumi un lēmumi, 2013 / sagatavoja:
Veronika Krūmiņa, Agris Dreimanis, Edīte
Vernuša, Zinaida Indrūna, Pēteris Dzalbe,
Nora Magone ; redaktores: Rasma Zvejniece,
Signe Terihova ; priekšvārdu sarakstīja Ivars
Bičkovičs ; Latvijas Republikas Augstākā tiesa. — Rīga : Latvijas Republikas Augstākā
tiesa : Tiesu namu aģentūra, 2014. — VII,
[1431] lpp. ; 23 cm. — Palīgrādītāji grāmatas
beigās. — ISBN 978-9934-508-17-2 (ies.). —
[0314002001]
347.991(474.3)(05)
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35 Valsts administratīvā pārvalde.
Karalietas
Landzmane, Ligita. Valsts pārvaldes speciālistu profesionālās veiktspējas attīstības vadība: mediācijas institucionalizācijas konteksts :
promocijas darbs doktora zinātniskā grāda
iegūšanai vadībzinātnes nozarē, apakšnozare:
sabiedrības vadība / Ligita Landzmane ; darba zinātniskais vadītājs: Andris Kangro ; darba zinātniskā konsultante: Inesa Vorončuka ;
recenzenti: Tatjana Volkova, Marga Živitere,
Konstantīns Didenko ; Latvijas Universitāte.
Ekonomikas un vadības fakultāte. Publiskās pārvaldes katedra. — Rīga, 2014. — 161,
[119] lp. : il., diagr., sh., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 143.-160. lp. — (Ies.). — [0314003923]
35.08(474.3)(043.3)
351 Valsts administratīvā pārvalde
(policija)
Gaveika, Artūrs. Eiropas Savienības ārējās
robežas Latvijā tiesiskā reglamentācija : promocijas darbs / Artūrs Gaveika ; promocijas
darba zinātniskais vadītājs Zenons Indrikovs ;
promocijas darba zinātniskie konsultanti: Juris
Bojārs, Jautrīte Briede ; Latvijas Universitāte.
Juridiskā fakultāte. — Rīga, 2014. — 292 lp. :
il., kartes, diagr., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 225.-270. lpp. un zemsvītras piezīmēs. —
Teksts latviešu valodā, anotācija latviešu, angļu
un vācu valodā. — (Ies.). — [0314003906]
351.746.1(474.3)(043)+
+341.222(474.3)(043)+341.222(4)(043)
36 Garīgo un materiālo dzīves vajadzību
nodrošinājums. Apdrošināšana. Patērētāju
interešu aizsardzība
Jansone, Ivita. Sociālā rehabilitācija krīzes situāciju pārvarēšanā veciem cilvēkiem sociālās
aprūpes institūcijā : metodiskais līdzeklis /
Ivita Jansone, Iveta Dambe. — [Rīga] : Profesionālās pilnveides un supervīzijas centrs
«Aisma», 2013. — 79 lpp. : il., diagr., tab. ;
20 cm. — (Sociālā darba speciālista bibliotēka ; 3). — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Bibliogrāfija: 77.-78. lpp. — ISBN 9789934-8254-3-9. — [0314002023] 364-785.12
37

Izglītība

Kronberga, Ginta. Augstskolas zināšanu pārnesē Latvijā : promocijas darbs : promocijas
darbs izstrādāts socioloģijas nozarē, apakšnozare: lietišķā socioloģija / Ginta Kronberga ;
darba zinātniskā vadītāja: Aija Zobena ; Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Socioloģijas nodaļa. — Rīga, 2014. — 175 lpp. :
sh., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 153.167. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotācija
arī angļu valodā. — [0314003950]
37.015.4(474.3)(043)+378(474.3)(043)

4

Kunda, Ilona. Inovācijas universitātē: varas
un leģitimitātes aspekti : promocijas darbs
doktora grāda iegūšanai socioloģijas nozarē, apakšnozare: lietišķā socioloģija / Ilona
Kunda ; darba zinātniskais vadītājs: Tālis
Tisenkopfs ; Latvijas Universitāte. — Rīga,
2014. — 190 lp. : tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija:
172.-184. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā. — (Ies.). — [0314003952]
37.015.4(043)+378.1(043)
Starpaugstskolu zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference «Mūsdienu izglītības problēmas» (Rīga, Latvija). Mūsdienu
izglītības problēmas : starpaugstskolu zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference : raksti = Actual problems of education :
International inter-higher school scientific
and educational conference : papers / Transporta un sakaru institūts ; priekšvārdu sarakstīja Boriss Mišņevs. — Rīga : Transporta un
sakaru institūts, 2013. — 72 lpp. : diagr., sh.,
tab. ; 30 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. —
Teksts latviešu, angļu un krievu val. — ISBN
978-9984-818-66-5. — [0314001859] 37(062)
Zuimača, Eleonora. Piedzīvojuma pedagoģijas metožu pielietojums sociālpedagoģiskajā
darbā : metodiskais līdzeklis / Eleonora Zuimača. — [Rīga] : Profesionālās pilnveides un
supervīzijas centrs «Aisma», 2013. — 68 lpp. :
il., tab. ; 21 cm. — (Pedagoga bibliotēka ; 3). —
Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Bibliogrāfija: 62.-63. lpp. — ISBN 978-9934-82542-2. — [0314002024]
37.013.42
373

Vispārējā izglītība

Stangaine, Inga. Pirmsskolas vecuma bērna dialogrunas attīstība rotaļās : promocijas
darbs pedagoģijas doktora grāda iegūšanai
pirmsskolas pedagoģijas apakšnozarē / Inga
Stangaine ; zinātniskā darba vadītāja Agrita
Tauriņa ; Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija. Pedagoģijas fakultāte. — Rīga,
2014. — 196 lp. : il., diagr., tab. ; 31 cm + 1
DVD. — Bibliogrāfija: 143.-152. lp. — (Ies.). —
[0314003960]
373.2(043)+81’232(043)
Vigule, Dagnija. Pirmsskolēna gribas īpašību
veidošanās darbībās ar rotaļlietām : promocijas darbs doktora zinātniskā grāda iegūšanai
pedagoģijā, apakšnozare: pirmsskolas pedagoģija / Dagnija Vigule ; darba zinātniskā
vadītāja: Tija Zīriņa ; Rīgas Pedagoģijas un
izglītības vadības akadēmija. Pedagoģijas fakultāte. — Rīga, 2014. — 206 lp. : il., diagr.,
tab. ; 31 cm + 1 CD-R. — Bibliogrāfija: 159.170. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī
angļu valodā. — (Ies.). — [0314003959]
373.2(043)+37.015.3(043)

2014. gada 1.–15. septembris

377 Speciālā izglītība. Aroda, tehniskā
un profesionālā izglītība. Arodkoledžas,
institūti. Politehnikumi
Zembergs, Imants. … Kur meži šalc, vidū
tehnikums balts… : 1955-1959 / Imants Zembergs ; sastādītājs Imants Zembergs ; literārais
redaktors Viesturs Vecgrāvis ; vāka mākslinieciskais un vizuālais noformējums: Jānis
Počs. — Salaspils : Rigdava, 2014. — 220 lpp. :
il. ; 21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN
aģentūrā. — ISBN 978-9934-14-190-4. —
[0314001945]
377(474.3)(091)+
+630(474.3)(091)
378 Augstākā izglītība. Augstskolas.
Akadēmiskās studijas
Gedžūne, Ginta. Pre-service teachers’ frames
of reference for addressing children’s social exclusion in the classroom : doctoral thesis for
obtaining a doctoral degree in pedagogy in the
sub-branch of higher education pedagogy /
Ginta Gedžūne ; scientific advisor: Ilga Salīte ;
Daugavpils University. — Daugavpils, 2014. —
229, [25] lp. : il., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija:
212.-229. lp. — (Ies.). — [0314003916]
378.14(043)
Gedžūne, Inga. Orientation of pre-service
teachers’ frames of reference towards inclusion
in nature : doctoral thesis for obtaining a doctoral degree in pedagogy in the sub-branch of
higher education pedagogy / Inga Gedžūne ;
scientific advisor: Ilga Salīte ; Daugavpils University. — Daugavpils, 2014. — 188, [3] lp. : il.,
tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 166.-188. lp. —
(Ies.). — [0314003915]
378.14(043)
Vasiļevska, Daina. Sociāli ekonomiskie faktori augstākās izglītības pieejamības nodrošinājumam Latvijā : promocijas darbs : promocijas
darbs izstrādāts vadībzinātnes doktora (Dr.
sc. administr.) zinātniskā grāda iegūšanai :
nozare — vadībzinātne, apakšnozare — izglītības vadība / Daina Vasiļevska ; zinātniskais
vadītājs: Andris Grīnfelds ; recenzenti: Grigorijs Oļevskis, Ilze Sproģe, Jūlija Stukaļina ;
Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas
un mākslas fakultāte. — Rīga, 2014. — 170,
[18] lp. : il., diagr., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija:
153.-169. lp. — (Ies.). — [0314003922]
378(474.3)(043)
39 Etnoloģija. Etnogrāfija. Tikumi.
Paražas. Tradīcijas. Tautu dzīve. Folklora
398

Folklora

Labie vārdiņi : [buramvārdi] / sastādīja un
priekšvārdu sarakstīja Terēza Laube ; rediģēja:
Antra Krastiņa, Anda Šteinharde ; vāka foto:
Andris Šmits. — Rīga : Zintnieks, [2014].
3. daļa. — 196, [11] lpp. : il. ; 15 cm. —
ISBN 978-9984-739-28-7. — [0314002037]
398.3(=174)
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MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES
Fizika

Dunce, Marija. Fāžu pārejas un fizikālās īpašības cietajos šķīdumos uz Na½Bi½TiO3 bāzes :
promocijas darba kopsavilkums doktora grāda
iegūšanai fizikas nozarē, apakšnozare: cietvielu fizika / Marija Dunce ; darba zinātniskais
vadītājs Andris Šternbergs ; recenzenti: Māris
Ozoliņš, Māris Knite, Robertas Grigalaitis ;
Latvijas Universitāte. Cietvielu fizikas institūts. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. —
39 lpp. : il., diagr. ; 21 cm. — Bibliogrāfija:
32.-38. lpp. — ISBN 978-9984-45-802-1. —
[0314001362]
539.2(043.2)
Fizika vāciski : mācību stundu piemēri / atbildīgā par izdevumu Rita Kursīte. — [Rīga] :
Valsts izglītības satura centrs, [2014]. — 1 tiešsaistes resurss (42 lapas, PDF) : ilustrācijas,
shēmas, tabulas ; 3,65 MB. — Ietver bibliogrāfiju.
53(072)
Traskovskis, Kaspars. Fotonikas un optoelektronikas ierīču materiāliem perspektīvu amorfo organisko savienojumu sintēze un īpašības :
promocijas darbs / Kaspars Traskovskis ; zinātniskais vadītājs Valdis Kokars ; recenzenti:
Andris Zicmanis, Edgars Sūna, Aivars Krauze ; Rīgas Tehniskā universitāte. Materiālzinātnes un lietišķās kīmijas fakultāte. Lietišķās ķīmijas institūts. — Rīga, 2014. — 153, [73] lp. :
il., diagr., tab. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 138.153. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī
angļu valodā. — (Ies.). — [0314003913]
535.215(043)+544.23(043)
54

Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Andžāns, Zigmārs. Optiski aktīvu 1,4-dihidropiridīn-6-sulfanilalkilkarbonskābju esteru
sintēze un īpašības : promocijas darbs / Zigmārs Andžāns ; darba vadītāji: Aivars Krauze,
Andris Zicmanis ; recenzenti: Māris Kļaviņš,
Ērika Bizdēna, Grigorijs Veinbergs ; Latvijas Universitāte. Ķīmijas fakultāte. — Rīga,
2014. — 141 lp. : il., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 9.-10., 83.-86. lp. — Promocijas darbs
latviešu valodā, pievienotās publikācijas angļu
valodā. — (Ies.). — [0314003919]
547.827-326(043)+661.74(043)
Pavloviča, Sanita. Videi draudzīgie jonu
šķidrumi — (2-hidroksietil)amonija karboksilāti : promocijas darbs / Sanita Pavloviča ;
zinātniskais vadītājs: A. Zicmanis ; recenzenti:
Gunārs Duburs, Valdis Kokars, Mārtiņš Katkevičs ; Latvijas Universitāte. Ķīmijas fakultāte. — Rīga, 2014. — 150, [64] lp. : il., diagr.,
graf., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 125.-142.,
148.-149. lp. — Promocijas darbs latviešu valodā, pievienotās publikācijas angļu valodā. —
(Ies.). — [0314003910]
547-145.82(043.3)

5

Popļausks, Raimonds. Ultraplāni anodēta
alumīnija oksīda pārklājumi un to pielietojumi : promocijas darbs / Raimonds Popļausks ;
darba zinātniskais vadītājs Donāts Erts ; recenzenti: Antonija Dindune, Gunārs Bajārs,
Sigitas Tamulevičius ; Latvijas Universitāte.
Ķīmijas fakultāte. — Rīga, 2014. — 98 lp.,
[37] lpp. : il., diagr., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 91.-98. lp. — Promocijas darbs latviešu valodā, pievienotās publikācijas angļu valodā. —
(Ies.). — [0314003918]
544.653.23(043)+621.794.61(043)
55

Zemes zinātnes. Ģeoloģijas zinātnes

Kāds ir Gaujas ūdens? : ūdens kvalitāte un tās
noteikšana / galvenā redaktore Ilze Kalvāne ;
redkolēģija: Edgars Bojārs, Agnija Skuja, Dace
Strigune, Iveta Teibe, Kristīna Veidemane ;
valodas redaktore Sanda Roze ; zīmējumi: Jānis Kārkliņš ; dizains: Lolita Piterniece ; vāka
foto: Heiko Kruusi ; karte: Sandra Sprukta. — [Rīga] : Baltijas Vides Forums, 2013. —
16 lpp. : il., karte ; 30 cm. — [0314001916]
556.531(474.36)+597.2/.5(474.3)
Nartišs, Māris. Ledājkušanas ūdeņu baseini Ziemeļvidzemes un Vidusgaujas zemienēs
Vēlā Vislas leduslaikmeta beigu posmā : disertācija doktora zinātniskā grāda iegūšanai
ģeogrāfijas nozares dabas ģeogrāfijas apakšnozarē / autors: Māris Nartišs ; darba vadītājs
Vitālijs Zelčs ; recenzenti: Oļģerts Nikodemus,
Algimantas Česnulevičius, Ilze Vircava ; Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un zemes zinātņu
fakultāte. Ģeogrāfijas nodaļa. — Rīga, 2014. —
142 lp. : il., diagr., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 13.-16., 120.-142. lp. — Teksts latviešu
valodā, anotācija arī angļu valodā. — (Ies.). —
[0314003957]
551.332.56(474.36)(043)+
+551.793(474.36)(043)
Ūdensceļi un ūdensmalas : vadlīnijas ūdeņu
un to piekrastes izmantošanas plānošanai /
teksta autori: Egons Bērziņš, Andris Urtāns,
Loreta Urtāne ; redaktore Loreta Urtāne ;
kartes: Mihails Čeburaškins ; dizains: Loreta
Urtāne ; zīmējums: Zane Rubene ; foto: Jānis
Urtāns, Kārlis Millers, Egons Bērziņš, Andris
Urtāns, Loreta Urtāne. — [Cēsis] : Vidzemes
plānošanas reģions, [2014]. — 209 lpp. : il.,
tab., kartes ; 22×30 cm. — Bibliogrāfija: 207.208. lpp. — Kopsavilkums angļu valodā. —
(Spirālies.). — [0314002029]
556.18(474.3)
57

Bioloģijas zinātnes kopumā

Bioloģija vāciski : mācību stundu piemēri / atbildīgā par izdevumu Rita Kursīte. — [Rīga] :
Valsts izglītības satura centrs, [2014]. — 1 tiešsaistes resurss (17 lapas, PDF) : ilustrācijas ;
2,44 MB.
57(072)
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Brangulis, Kalvis. Structural analysis of the
infectious phenotype associated outer surface lipoproteins from Borrelia burgdorferi
paralogous gene family PFam54 : promotion
to the degree of doctor of biology: molecular
biology / Kalvis Brangulis ; supervisor Renāte Ranka ; reviewers: Andris Zeltiņš, Edvards
Liepiņš, Peter Kraiczy ; University of Latvia.
Faculty of Biology. — Riga, 2014. — 101 lp. :
il., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 84.-86., 88.101. lp. — Teksts angļu valodā, kopsavilkums
arī latviešu valodā. — (Ies.). — [0314003939]
577.217(043.3)
Rutkis, Reinis. Study of Zymomonas mobilis
uncoupled energy metabolism : doctoral thesis submitted for the degree of doctor of biology, subfield of microbiology / Reinis Rutkis ;
supervisor Uldis Kalnenieks ; reviewers: Indrikis Muižnieks, Raivo Vilu, Tālis Juhna ; University of Latvia. Faculty of Biology. — Riga,
2014. — 129 lpp. : diagr., sh., tab. ; 31 cm. —
Bibliogrāfija: 105.-107., 109.-120. lpp. —
Teksts angļu valodā, kopsavilkums arī latviešu
valodā. — (Ies.). — [0314003940]
579.22(043.3)
Salmiņa, Kristīne. Activation of self-renewal
and meiotic genes in tumour cell lines resistant to genotoxic treatment : doctoral thesis /
Kristīne Salmiņa ; supervisor: Jekaterina Ērenpreisa ; opponents: Pauls Pumpēns, Valērija
Groma, Joanna Rzeszowska-Wolny ; University of Latvia. Department of Molecular Biology and Biochemistry Faculty of Biology. —
Riga, 2014. — 84 lp. : il., diagr., sh., tab. ;
31 cm. — Bibliogrāfija: 75.-84. lp. — (Ies.). —
[0314003941]
577.21(043)+616-006(043)
58

Botānika

Rutkovska, Santa. Augājs kā pilsētvides indikators Daugavpilī : promocijas darbs doktora
grāda iegūšanai ģeogrāfijas nozares, dabas
ģeogrāfijas apakšnozarē / Santa Rutkovska ;
darba zinātniskais vadītājs: Māris Laiviņš ; recenzenti: Oļģerts Nikodemus, Anita Osvalde,
Inga Straupe ; Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte. Ģeogrāfijas
nodaļa. — Rīga, 2014. — 120, [29] lp. : il., diagr., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 99.-120. lp. —
Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā. — (Ies.). — [0314003955]
581.5(474.346.1)(043)
Savito identiteto pažinimas per Žiemgalos
krašto florą : «Green Environment» / Aija
Dižgalve, Rudīte Sausserde, Ieva Žukauska,
Asta Klimienė, Rimanta Vainorienė, Roberta
Dubosaitė-Lepeškevičė, Virginija Aleknienė,
Valentinas Ramonas, Ramutė Liucvaikienė,
Emilija Ivanova, Rima Skirvainienė. — [Jelgava] : Latvijas Lauksaimniecības universitāte,
2013. — 60 lpp. : il., tab. ; 30 cm. — Paralēlā
izdevuma nosaukums latviešu valodā: Zemgales reģiona vides izzināšana un identitātes
atšķirību saglabāšana. — Bibliogrāfija: 35.-36.,
59.-60. lpp. — ISBN 978-9984-48-125-8. —
[0314001425]
581.526(474.3)(035)
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The cognition and preservation of distinctive
identity through the environment of Semigallia region : «Green Environment» / Aija
Dižgalve, Rudīte Sausserde, Ieva Žukauska,
Asta Klimienė, Rimanta Vainorienė, Roberta
Dubosaitė-Lepeškevičė, Virginija Aleknienė,
Valentinas Ramonas, Ramutė Liucvaikienė,
Emilija Ivanova, Rima Skirvainienė. — [Jelgava] : Latvijas Lauksaimniecības universitāte,
2013. — 60 lpp. : il., tab. ; 30 cm. — Paralēlā
izdevuma nosaukums latviešu valodā: Zemgales reģiona vides izzināšana un identitātes
atšķirību saglabāšana. — Bibliogrāfija: 36.,
59.-60. lpp. — ISBN 978-9984-48-124-1. —
[0314001426]
581.526(474.3)(035)
59

Zooloģija

Kivleniece, Inese. Terminal investment in
male mealworm beetles: metabolic rate, personality and immunity = Miltu melnuļu tēviņu
terminālās investīcijas: metabolisms, personalitātes un imunitāte : doctoral thesis in biology for scientific degree (branch ecology) /
Inese Kivleniece ; supervisor: Indriķis Krams ;
co-supervisor: Markus J. Rantala ; opponents:
Toomas Tammaru, Nataļja Škute, Voldemārs
Spuņģis ; University of Daugavpils. Institute of
systematic biology. Laboratory of animal ecology and evolution. — Daugavpils, 2014. — 81,
[75] lp. : il., diagr., tab. ; 30 cm. — Bibliogrāfija:
68.-81. lp. — Teksts paralēli angļu un latviešu
valodā. — [0314003949]
595.767(043.2)
Vrubļevska, Jolanta. Ecological factors and
personality correlates in fitness of birds =
Ekoloģisko faktoru un personalitāšu ietekme
uz putnu individuālo ģenētisko pielāgotību :
doctoral thesis in biology for obtaining the
doctoral degree (branch: ecology) / Jolanta Vrubļevska ; supervisor: Tatjana Krama ;
co-supervisor: Indrikis Krams ; opponents:
Raivo Mänd, Artūrs Škute, Tatjana Zorenko ;
University of Daugavpils. Institute of systematic biology. — Daugavpils, 2014. — 89,
[72] lp. : il., diagr., tab. ; 30 cm. — Bibliogrāfija:
80.-88. lp. — Teksts paralēli angļu un latviešu
valodā. — [0314003948]
598.2(043)
6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.
TEHNIKA
61

Medicīnas zinātnes

Balode, Līga. Leikotriēna B4 un lipoksīna A4
loma plaušaudu iekaisuma hronizācijas patoģenēzē : promocijas darbs medicīnas zinātņu
doktora grāda iegūšanai patoloģijas apakšnozarē / Līga Balode ; darba zinātniskais vadītājs: Immanuels Taivans ; recenzenti: Nikolajs
Sjakste, Andrejs Šķesters, Vaiva Lesauskaite ; Latvijas Universitāte. Medicīnas fakultāte. — Rīga, 2013. — 168 lp. : il., diagr., tab. ;
31 cm. — Bibliogrāfija: 143.-164. lp. — Teksts
latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā. — (Ies.). — [0314003951]
616.24-008.4(043.3)

6

Bumbure, Lada. Digitālās medicīniskās rentgeniekārtas starojuma stabilitātes novērtēšanas metode : promocijas darba kopsavilkums :
nozare: mašīnzinātne, apakšnozare: mēraparāti un metroloģija / Lada Bumbure ; zinātniskais vadītājs J. Dehtjars ; recenzenti: Juris
Krizbergs, Donāts Millers, Franko Milano ;
Rīgas Tehniskā universitāte. Transporta un
mašīnzinību fakultāte. Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts. — Rīga :
Rīgas Tehniskā universitāte, 2014. — 32 lpp. :
il., diagr. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 10.-11.,
32. lpp. — ISBN 978-9934-10-563-0 : 40
eks. — [0314001275]
616-073.7(043)
Grava, Evelīna. Izkoptais ļaunums : psihoterapijas rokasgrāmata / Evelīna Grava ; redaktore
Ieva Pelcmane ; vāku veidojusi Ilze Ramane ;
mākslinieciskā noformējuma koncepcija:
Ināra Liepa. — [Jūrmala] : Creative Global
Company, 2013. — 519, [1] lpp. ; 25 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Bibliogrāfija: 519.-[520.] lpp. — ISBN 978-99348430-0-6 (ies.). — [0314002079] 615.851(035)
Ivanova, Patrīcija. Operācijas rezultātu korelācija ar miega artērijas revaskularizācijas metodēm : promocijas darbs medicīnas zinātņu
doktora grāda iegūšanai medicīnas un farmācijas nozarē, ķirurģijas apakšnozarē / Patrīcija
Ivanova ; darba zinātniskais vadītājs Dainis
Krieviņš ; recenzenti: Māris Mihelsons, Ināra
Logina, Armando Mansilha ; Latvijas Universitāte. Medicīnas fakultāte. — Rīga, 2014. —
171 lp. : il., diagr., tab. ; 30 cm. — Bibliogrāfija:
158.-171 lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā. — (Ies.). — [0314003921]
616.133(043)
Jakovels, Dainis. Ādas parametru izpēte un
kartēšana ar optiskām metodēm : promocijas
darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai fizikā, apakšnozare: medicīniskā fizika /
Dainis Jakovels ; darba zinātniskais vadītājs
Jānis Spīgulis ; recenzenti: Aleksejs Kataševs,
E. Göran Salerud, Donāts Millers ; Latvijas
Universitāte. Atomfizikas un spektroskopijas institūts. — Rīga : Latvijas Universitāte,
2014. — 57 lpp. : il., diagr. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 8.-10., 52.-56. lpp. — ISBN 978-998445-815-1. — [0314001369] 616.5-073(043.2)
Li, Hundži. Džuaņ Faluņ : (Latviešu valodā) /
Li Hundži. — Rīga : Nordik, 2014. — 350,
[1] lpp. ; 22 cm. — Nosaukums arī ķīniešu
valodā. — ISBN 978-9984-854-58-8 (ies.). —
[0314002075]
615.851.8+24-584
Misiņš, Jānis. Saslimstība ar kuņģa un kolorektālo vēzi Latvijā un vēža slimnieku uzskaites sistēmas ticamības un kvalitātes analīze :
promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai medicīnas nozarē, apakšnozare:
sabiedrības veselība / Jānis Misiņš, ; darba
zinātniskais vadītājs Mārcis Leja ; recenzenti:
Alfrēds Sīpols, Anita Villeruša, Isabelle Soerjomataram ; Latvijas Universitāte. Medicīnas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte,
2013. — 41 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 9.-12.,
36.-40. lpp. — ISBN 978-9934-517-09-9. —
[0314001202]
616.33-006(043.2)+
+616.35-006(043.2)
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Inženierija. Tehnoloģija vispār

621 Mehāniskā inženierija vispār.
Kodolu tehnoloģija. Elektriskā inženierija.
Ražošanas iekārtas
Junusovs, Sergejs. Gāzes turbīnas dzinēja
plūsmas daļas diagnosticēšanas modeļu un
metožu uzlabošana lidaparāta spēkiekārtas
monitoringa sistēmās : promocijas darbs :
zināt
nes nozare «Transports un satiksme»,
apakšnozare «Telemātika un loģistika» / Sergejs Junusovs ; zinātniskie vadītāji: J. Kopitovs,
V. Labendiks ; zinātniskais konsultants Š. Guseinovs ; Transporta un sakaru institūts. —
Rīga, 2014. — 204 lp. : il., diagr., tab. ; 31 cm. —
Bibliogrāfija: 165.-177. lp. — Teksts angļu
valodā, titullapas un anotācija latviešu, angļu
un krievu valodā. — (Ies.). — [0314003883]
621.438(043)+629.7.017:629.7.03(043)+
+629.7.03:621.438(043)
Supe, Andis. Optical Kerr effect in telecommunications fiber measurements and signal
regeneration : summary of the promotion
work / Andis Supe ; scientific adviser J. Poriņš ;
reviewers: Ernests Pētersons, Arnis Gulbis,
Mārtiņš Rutkis ; Riga Technical University. Faculty of Electronics and Telecommunication.
Institute of Telecommunications. — Riga :
RTU Press, 2014. — 31 lpp. : il., diagr., tab. ;
21 cm. — Bibliogrāfija: 7.-9., 29.-31. lpp. —
ISBN 978-9934-10-564-7 : 40 copies. —
[0314001315]
621.391.6:681.7.068(043)+
+621.391.6:535.18(043)
Supe, Andis. Optiskais Kerra efekts telekomunikāciju šķiedru mērījumos un signālu
atjaunošanā : promocijas darba kopsavilkums / Andis Supe ; zinātniskais vadītājs J.
Poriņš ; recenzenti: Ernests Pētersons, Arnis
Gulbis, Mārtiņš Rutkis ; Rīgas Tehniskā universitāte. Elekronikas un telekomunikācijas
fakultāte. Telekomunikāciju institūts. —
Rīga : RTU izdevniecība, 2014. — 30 lpp. :
il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 7.-9.,
28.-30. lpp. — ISBN 978-9934-10-565-4 : 40
eks. — [0314001316]
621.391.6:681.7.068(043)+
+621.391.6:535.18(043)
Zabašta, Anatolijs. Datorvadības metožu un
pieeju izstrāde kritisko infrastruktūru savstarpējās ietekmes analīzei : promocijas darbs /
Anatolijs Zabašta ; zinātniskais vadītājs N.
Kuņicina ; Rīgas Tehniskā universitāte. Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts. — Rīga, 2014. — 155 lpp. : il., tab., diagr. ;
25 cm. — Bibliogrāfija: 104.-110. lpp. — Teksts
latviešu valodā, kopsavilkums latviešu, angļu
un krievu valodā. — [0314003942]
621.311.6(043)+628.14:621.311(043)
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628 Sanitārā tehnika. Ūdens. Sanitārija.
Apgaismes tehnika
Pubule, Jeļena. Cleaner production in biowaste management : doctoral thesis / Jeļena Pubule ; scientific supervisors Dagnija
Blum
berga, Marika Rošā ; Riga Technical
University. Faculty of Power and Electrical
Engineering. Institute of Energy Systems and
Environment. — Riga, 2014. — 96, [107] lpp. :
il., diagr., tab., kartes ; 25 cm. — Bibliogrāfija
nodaļu beigās. — Teksts angļu valodā, anotācija arī latviešu valodā. — ISBN 978-9934-50761-8. — [0314001560]
628.4.042(043)
629

Transportlīdzekļu inženierija

Bistrovs, Vadims. Perfomance increasing of
low-cost integrated GPS/IMU system for land
vehicle navigation : doctoral thesis / Vadims
Bistrovs ; scientific adviser A. Kluga ; Riga
Technical University. Faculty of Electronics
and Telecommunications. Department of
Transport Electronics and Telematics. — Riga,
2014. — 197 lp. : il., diagr., tab. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 13.-14., 190.-197. lp. — Promocijas
darbs angļu valodā, anotācija arī latviešu valodā. — (Ies.). — [0314003917]
629.3.056.6(043)
63 Lauksaimniecība. Mežsaimniecība.
Medības. Zivsaimniecība
631

Lauksaimniecība kopumā

Briška, Vineta. Mīlu zemi un cilvēkus : Valkas
rajona kopsaimniecības «Oktobris» ilggadējā
priekšsēdētāja Ēvalda Viļumsona darbīgais
mūžs / Vineta Briška ; redaktore Vineta Briška ;
dizains: Rihards Delvers, Andris Pudāns ; foto:
Konrāds Krauklis, Mihails Ignats ; uz 1. vāka
Evijas Bračas (Kalējas) foto. — Rīga : DUE,
2014. — 183, [1] lpp. : il., ģīm. ; 25 cm. — ISBN
978-9934-8174-9-6 (ies.). — [0314001887]
631.115.6(474.3)(092)+63(474.3)(092)
633/635

Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Терешко, Артурс. Лечебные травы божест
венного сада / Артурс Терешко ; фото: Илзе
Нимане, Игорь Меиден ; художественное
оформление: Раимондс Рамутис. — [Cēsis] :
[Artūrs Tereško], 2014. — 173, [3] lpp. : il. ;
23 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-14-199-7 (ies.). —
[0314002061]
633.88
639

Medības. Zveja. Zivju audzēšana

Baumanis, Jānis. Medījamo dzīvnieku un
trofeju novērtēšana : noteicējs / autoru kolektīvs: Jānis Baumanis, Linards Sisenis, Alda
Stepanova ; sastādītājs un priekšvārda autors
Aldis Sāvičs ; atbildīgā redaktore Evija Veide ;
literārā redaktore Dzintra Zālīte ; māksliniece
Baiba Lūsīte-Teikmane ; Rūtas Kazākas zīmējumi ; izmantotas Jāņa Baumaņa, Lindas
Dombrovskas, Andra Eglīša, Linarda Siseņa,
Aldas Stepanovas fotogrāfijas. — Rīga : Lauku
Avīze, 2014. — 91, [5] lpp. : il., tab. ; 20 cm. —
Bibliogrāfija: [94.] lpp. — ISBN 978-9934-15030‑2. — [0314002033]
639.1.02

7

64 Mājturība. Mājsaimniecība.
Komunālā un sadzīves saimniecība.
Sadzīves pakalpojumi
Īsais kurss konservēšanā : ātri, vienkārši,
garšīgi / tulkojums latviešu valodā: Iveta Galēja ; tulkojuma redaktores: Kristīne Kupce, Gunta Šustere. — Rīga : Zvaigzne ABC,
2014. — 192 lpp. : il. ; 23 cm. — Rādītājs: 188.191. lpp. — Oriģ. nos.: A little course in preserving. — ISBN 978-9934-0-4698-8 (ies.). —
[0314002173]
641.4(083.12)
Omītes pavārgrāmata : vairāk nekā 200 recepšu ar padomiem un ieteikumiem no senām
pavārgrāmatām / no angļu valodas tulkojuši
Mārtiņš Karelis, Arita Piķe, Kristaps Šoriņš ;
atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā
redaktore Brigita Šoriņa ; Aijas Andžānes vāka
grafiskais noformējums. — [Liepāja] : Liegra,
2014. — 384 lpp. : il., tab. ; 26 cm. — (Reader’s
digest). — «Jumava»—Uz vāka. — Oriģ. nos.:
Grandma’s quick & thrifty cookbook. — ISBN
978-9934-8442-3-2 (ies.). — [0314002082]
641.55(083.12)
655 Poligrāfiskā rūpniecība. Iespiešana.
Izdevējdarbība. Grāmattirdzniecība
Zelta ābele, 2013 : grāmatu mākslas konkurss
«Zelta ābele 2013» : katalogs / Latvijas Grāmatizdevēju asociācija ; raksta par Inesi Hofmani,
62.-63. lpp. autors Imants Lancmanis ; māksliniece Ilze Ramane. — Rīga : Latvijas Grāmat
izdevēju asociācija, 2014. — 63 lpp. : il., ģīm. ;
22 cm. — Paralēli latviešu, angļu valodā. —
[0314002114]
655.41(474.3)(085)
656 Transporta un pasta pakalpojumi.
Satiksmes organizācija un kontrole
Kundler, Jörg. The methodology of maintenance and technical service model development for air traffic control service providers :
doctoral thesis to obtain the scientific degree
doctor of science in engineering (Dr. sc. ing.),
scientific area «Transport and communications», scientific subarea «Telematics and
logistics» / Jörg Kundler ; scientific supervisor
Igors Kabashkin ; Transport and telecommunication institute. — Riga, 2014. — 191 lp. : il.,
tab. ; 31 cm + piel. (1 sēj., 138 lp.). — Bibliogrāfija: 183.-191. lp. — Teksts angļu valodā, anotācija arī latviešu un krievu valodā. — ISBN
0051449097 (ies.) (kļūda). — [0314003946]
656.7.05(043)
658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība.
Tirdzniecības organizācija
Soško, Oksana. Modelēšanā sakņota daudz
ešelonu piegādes ķēžu taktiskā vadīšana : promocijas darbs / Oksana Soško ; zinātniskie
vadītāji: J. Merkurjevs, H. Van Landeghem ;
recenzenti: Zigurds Markovičs, Egils Stalidzāns, Krzysztof Amborski ; Rīgas Tehniskā
universitāte. Datorzinātnes un informācijas
tehnoloģijas fakultāte. Informācijas tehnoloģijas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība,
2014. — 145 lp. : il., diagr., tab., sh. ; 31 cm. —
Bibliogrāfija: 115.-124. lp. — Teksts latviešu
valodā, anotācija arī angļu valodā. — (Ies.). —
[0314003947] 658.7(043)+004.94:658.7(043)
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Šūpulniece, Inese. Biznesa procesu izpildes
personalizēšana uzņēmumu lietotnēs : promocijas darbs / Inese Šūpulniece ; zinātniskais
vadītājs J. Grabis ; Rīgas Tehniskā universitāte.
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas
fakultāte. Informācijas tehnoloģijas institūts. — Rīga, 2014. — 159 lpp. : il., diagr., tab. ;
25 cm. — Bibliogrāfija: 118.-132. lpp. — Teksts
latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā. —
[0314003963]
658(043)+004.413(043)+
+004.9:658(043)
66 Ķīmijas tehnoloģija. Ķīmijas un
radniecīgās saskarnozares
662

Sprāgstvielas. Kurināmais

Birkavs, Aivars. Rapša eļļas degvielas izmešu
sastāva normalizācija dīzeļmotoros : promocijas darbs Dr. sc. ing. zinātniskā grāda iegūšanai / darba autors: Aivars Birkavs ; darba
vadītājs: Gints Birzietis ; konsultanti: Gunārs
Vērdiņš, Ilmārs Dukulis ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Tehniskā fakultāte.
Spēkratu institūts. — Jelgava, 2014. — 148 lp. :
il., tab., diagr. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 122.129. lp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums
arī angļu valodā. — (Ies.). — [0314003903]
662.756.3(043)+621.436-634.5(043)+
+621.436.068(043)
Bode, Ilmārs. Sadales gāzesvadu sistēmu tehniskā stāvokļa novērtēšanas metodoloģija :
promocijas darbs / Ilmārs Bode ; zinātniskais
vadītājs I. Platais ; Rīgas Tehniskā universitāte. Būvniecības fakultāte. Siltuma, gāzes un
ūdens tehnoloģiju institūts. — Rīga, 2014. —
103 lpp. : il., diagr., tab., kartes ; 25 cm. —
Bibliogrāfija: 95.-103. lpp. — Teksts latviešu
valodā, anotācija paralēli latviešu, angļu valodā. — [0314003911]
662.76:621.643(043)+
+620.1:621.643.2-034.14(043)
663 Mikrobioloģiskā rūpniecība.
Mikoloģiskā rūpniecība. Raudzēšanas,
fermentu rūpniecība. Dzērienu rūpniecība.
Alkohola rūpniecība
Dubņika, Arita. Kontrolētas izdalīšanās
zāļu piegādes sistēmas uz sudrabu saturoša
hidroksilapatīta bāzes : promocijas darbs /
Arita Dubņika ; zinātniskie vadītāji L. Bērziņa-Cimdiņa, D. Loča ; Rīgas Tehniskā universitāte. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas
institūts. — Rīga, 2014. — 157 lp. : il., diagr.,
tab. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 119.-137. lp. —
Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā. — [0314003962]
663.1(043)+616.71-089.843(043)
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67 Dažādas nozares, amatniecība un
amati

7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE.
SPORTS

Borisova, Anna. Kokvilnas/poliestera drānas
apdares pētījumi un tehnoloģijas izstrāde :
promocijas darba kopsavilkums / Anna Borisova ; zinātniskā vadītāja S. Reihmane ; recenzenti: Ausma Viļumsone, Jurijs Ozoliņš,
Guntis Strazds ; Rīgas Tehniskā universitāte.
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. Polimērmateriālu institūts. — Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 2014. — 26 lpp. :
il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 8.10., 26. lpp. — ISBN 978-9934-10-555-5 : 35
eks. — [0314001206]
677.027.44(043)+677-489(043)

Brīnumainā pasaule: simboliskās pārvērtības
jūgendstilā = A strange world hybridisation in
art nouveau and symbolism : katalogs / konsultants, zinātniskais redaktors un pēcvārda
autors Jānis Krastiņš ; redaktore Iveta Sproģe ;
tulkojums: Līva Zariņa, Inta Liepiņa, Kārlis
Streips ; ievadvārdus sarakstīja: Nils Ušakovs,
Zanda Ķergalve, Rūdijs Ferforts ; ievada autore Elēna Guenē ; priekšvārdu sarakstīja Terēza-Montserata Sala ; grafiskais iekārtojums:
Ieva Masule. — [Rīga : Rīgas Jūgendstila muzejs, 2014]. — 155, [1] lpp. : il. ; 19×21 cm. —
Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Bibliogrāfija: 147.-149. lpp. — Paralēli latviešu un
angļu valodā. — ISBN 978-9934-14-182-9. —
[0314001934]
7.035.93(083.824)

Freivalde, Līga. Tehnoloģiju ietekme uz kaņepju šķiedru siltumizolācijas materiālu īpašībām : promocijas darbs / Līga Freivalde ; zinātniskais vadītājs Silvija Kukle ; zinātniskais
konsultants Stephen Russell ; Rīgas Tehniskā
universitāte. Materiālzinātnes un lietišķās
ķīmijas fakultāte. Dizaina tehnoloģiju institūts. — Rīga, 2014. — 145 lpp. : il., diagr., tab. ;
25 cm. — Bibliogrāfija: 133.-145. lpp. — Teksts
latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā. —
[0314003961]
677.012.076.4(043)+
+699.86:691.15(043)
Vihodceva, Svetlana. Nanolīmenī modificētu
tekstiliju sortimenta paplašināšana : promocijas darbs / Svetlana Vihodceva ; zinātniskā
vadītāja Silvija Kukle ; zinātniskā konsultante
Malgožata Zimnievska ; zinātniskais konsultants Jānis Barloti ; Rīgas Tehniskā universitāte. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. Dizaina tehnoloģiju institūts. — Rīga,
2014. — 207 lpp. : il., diagr., tab. ; 25 cm. —
Bibliogrāfija: 14.-17., 174.-192. un 207. lpp. —
Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā. — [0314003924] 677.21.027.625(043)+
+677.077.625.13(043)
69 Celtnieka (būvēšanas) arods.
Būvmateriāli. Būvdarbu veikšanas
tehnoloģija un process
Mačanovskis, Artūrs. Īso šķiedru kompozītu iekšējās ģeometrijas ietekme uz materiāla
nestspēju un sabrukšanu : promocijas darba
kopsavilkums / Artūrs Mačanovskis ; zinātniskais vadītājs Andrejs Krasņikovs ; recenzenti: Igors Tipāns, Aleksandrs Korjakins,
Heiko Herrmann ; Rīgas Tehniskā universitāte. Transporta un mašīnzinību fakultāte. Mehānikas institūts. — Rīga : RTU izdevniecība,
2014. — 29 lpp. : il., diagr. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 7.-8., 28.-29. lpp. — ISBN 978-993410-549-4 : 30 eks. — [0314001223]
691.328:620.17(043)
Stankeviča, Gaļina. Impact of indoor climate
on energy efficiency and productivity in office
buildings : doctoral thesis / Gaļina Stankeviča ;
scientific advisor A. Krēsliņš ; Riga Technical
University. Faculty of Civil Engineering. Institute of Heat, Gas and Water Technology. —
Riga, 2014. — 91 lpp. : il., diagr., tab. ; 25 cm. —
Bibliogrāfija: 85.-91. lpp. — [0314003908]
697.1(043)
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Duets : izstāžu sērija : tradicionālo un laikmetīgo mākslas formu apvienošana Tukuma Mākslas muzejā (2012-2014) = Duet :
exhibition series : fusion of traditional and
contemporary art forms at the Tukums art
Museum (2012-2014) / koncepcija un teksti
Līga Lindenbauma ; literārā redaktore Liene
Akmens ; tulkojums: Valts Miķelsons ; priekšvārdu sarakstīja Agrita Ozola ; dizains: Dārta
Hofmane ; fotogrāfijas: Didzis Grodzs, Reinis
Hofmanis, Valdis Jansons, Mārtiņš Lablaiks,
Līga Lindenbauma, Kristīne Ozola, Uldis Pauzers, Gundega Rugāja, Līva Rutmane. — Tukums : Tukuma muzejs, 2014. — 97, [2] lpp. :
il., ģīm., karte ; 21 cm. — Paralēli latviešu un
angļu valodā. — ISBN 978-9934-8463-0-4. —
[0314002057] 7.036/.038(474.332)(083.824)
Patmalniece, Elita. Prieks :) no A līdz Z / Elita ; projekta vadītāja Inguna Kļava-Švanka ;
redaktore Ilze Sausiņa ; māksliniece Laura
Mortensena-Floresa. — Rīga : Zvaigzne ABC,
2014. — 95 lpp. : il., ģīm. ; 25 cm. — Par auto
ri: 92.-93. lpp. — ISBN 978-9934-0-4769-5
(ies.). — [0314001983]
7.071.1(474.3)(084)
Tipāne, Agrita. Riga Art Nouveau museum /
text: A. Tipāne, Z. Bogdanova ; photographer:
R. Salcevičs, B. Buceniece ; designer I. Masule. — Riga : Riga Art Nouveau museum,
[2014]. — [12] lpp. : il. ; 21 cm. — Nosaukums no vāka. — ISBN 978-9984-49-944-4. —
[0314001930]
7:069(474.362.2)+
+7.035.93(474.362.2)
Tipāne, Agrita. Rīgas Jūgendstila muzejs /
teksts: A. Tipāne, Z. Bogdanova ; dizains: I.
Masule ; foto: R. Salcevičs, B. Buceniece. —
Rīga : Rīgas Jūgendstila centrs, [2014]. —
[12] lpp. : il. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-49942-0. — [0314001933]
7:069(474.362.2)+
+7.035.93(474.362.2)
Zariņa, Solvita. Digitālās mākslas vizuālie
aspekti informācijas tehnoloģiju attīstības
kontekstā : promocijas darbs / Solvita Zariņa ;
Latvijas Mākslas akadēmija. — Rīga, 2013. —
222 lp. : il., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 211.222. lp. un zemsvītras piezīmēs. — (Ies.). —
[0314003943]
7:004.92(043.2)
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71 Teritoriālā plānošana. Reģionālā,
pilsētbūvnieciskā un lauku plānošana.
Ainavas, parki, dārzi
Kalnozola, Agrita. Citāds košumdārzs : no
vīzijas līdz projektam, augu izvēle un stādījumu veidi, mazās arhitektūras formas dārzā,
kā veidot tematisku dārzu, krāšņi un savdabīgi dārzi ierosmei / Agrita Kalnozola ; redaktore un priekšvārda autore Inta Brikere ; 1.
vāka dizains: Aija Andžāne. — Rīga : Lauku
Avīze, 2014. — 64 lpp. : il., ģīm., tab., plāni ;
28 cm. — (Lauku Avīzes tematiskā avīze, ISSN
1407-4338 ; 2014/9 (236)). — EUR 1,35. —
[0314002113]
712.3+635.9
72

Arhitektūra

Eniņa, Agate. Mākslu ēku arhitektūra Latvijā : promocijas darbs / Agate Eniņa ; zinātniskais vadītājs J. Krastiņš ; Rīgas Tehniskā
universitāte. Arhitektūras un pilsētplānošanas
fakultāte. Arhitektūras vēstures un teorijas
katedra. — Rīga, 2014. — 270 lp. : il., faks. ;
30 cm + piel. (1 sēj. ; 91 lp.). — Bibliogrāfija:
12.-14., 240.-270. lp. — Teksts latviešu valodā,
kopsavilkums arī angļu valodā. — (Ies.). —
[0314003892]
725.035/.036(474.3)(043)
Zilgalvis, Jānis. Laiks ceļot : Latvijas sakoptākās pilis, muižas, parki un pastorāti = Time
to travel : Latvia’s best-kept castles, manors,
parks and pastorages = Zeit zum reisen : die
schönsten Schlösser, Gutshäuser, Parks und
Pastorate Lettlands / Jānis Zilgalvis ; literārā
redaktore Guna Pence ; tulkojums angļu valodā: Valdis Liepiņš ; tulkojums vācu valodā:
Nora Rutka ; māksliniece Daiga Brinkmane ;
foto: Jānis Zilgalvis, Andris Tone, Imants Urtāns, Daiga Brinkmane. — Rīga : Vesta LK,
2014. — 487 lpp. : il. ; 20 cm. — (Laika grāmata). — Bibliogrāfija: 481.-486. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu, angļu un
vācu valodā. — ISBN 978-9934-511-09‑7. —
[0314001953]
728.82/.83(474.3)
73

Tēlniecība

Ravennas vēsturiskās mozaīkas : izstādes
ceļvedis = The ancient mosaics of Ravenna :
exhibition guide. — [Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2014]. — 15 lpp. : il., plāns ;
28 cm. — Paralēli latviešu un angļu valodā. —
[0314001923]
738.5(450)(083.824)+748
Savienošanās : ārzemju tēlnieku, 7. Starptautiskās laikmetīgās čuguna mākslas konferences dalībnieku un Kurzemes reģiona mākslinieku darbu izstāde : Talsu novada muzejs 23.
jūnijs—20. jūlijs, 2014 = Coalescence : group
exhibition showcasing international sculptors, 7th ICCCIA delegates and artists from
the Kurzeme region of Latvia : Talsi Regional
Museum, June 23—July 20, 2014 / sastādītāji:
Guna Millersone, Durant Thompson ; redaktori: Tamsie Ringler, Aija Balode ; tulkotāja
Inga Rusecka ; māksliniece Laura Feldberga ;
foto: Sandis Priede. — Pedvāle : Pedvāle, biedrība, 2014. — [35] lpp. : il., ģīm. ; 21×21 cm. —
Paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 9789934-8473-0-1. — [0314001828]
73.038(4/9)(083.824)+
+75.038(474.32)(083.824)
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Simpozijs «Dzelzs. Akmens» (2014 : Ped
vāle, Latvija). Dzelzs. Akmens : simpozijs :
sadarbībā ar 7. Starptautisko laikmetīgās čuguna mākslas konferenci, Pedvāles Brīvdabas
mākslas muzejs 15. maijs—20. jūnijs, 2014 :
svinot čuguna liešanas 15. gadadienu Latvijā =
Iron. Stone : symposium : in conjunction with
7th international conference on contemporary
cast iron art, Pedvāle Open-Air Art museum,
May 15—June 20, 2014 : celebrating 15 years
of iron casting in Latvia / sastādītāji: Laura
Feldberga, Tamsie Ringler ; redaktori: Tamsie
Ringler, Laura Feldberga ; tulkotāja Valda Akmentiņa ; māksliniece Laura Feldberga ; foto:
Ojārs Feldbergs, Laura Feldberga, Laura Miglone. — Pedvāle : Pedvāle, biedrība, 2014. —
[35] lpp. : il., ģīm. ; 21×21 cm. — Paralēli
latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-99348473-1-8. — [0314001827]
73.038(4/9)(083.824)
75

Glezniecība

Bunkše, Inga. Ivars Poikāns. Laikam nav nekādas nozīmes / Inga Bunkše ; literārā redaktore Māra Ņikitina ; tulkotājs angļu valodā
Valdis Bērziņš ; bibliogrāfijas sastādītāja Aivija
Everte ; dizains: Dita Pence ; fotogrāfi: Sergejs
Akuraters, Inga Bunkše, Normunds Brasliņš,
Atis Ieviņš, Gvido Kajons, Oļegs Kotovičs,
Andris Krieviņš, Normunds Lācis, Jānis Pipars. — Rīga : Neputns, 2014. — 207 lpp. : il.,
ģīm. ; 27 cm. — Bibliogrāfija: 178.-180. lpp.
un personu rādītājs: 184.-187. lpp. — Kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-51234-6. — [0314002018]
75.071.1(474.3)
78

Mūzika

Grauzdiņa, Ilma. Jāzeps Vītols: personība,
dzīve un darbi : metodiskais līdzeklis skolotājiem / Ilma Grauzdiņa ; priekšvārda autore
Baiba Moļņika. — [Rīga] : UNESCO Latvijas
Nacionālā komisija : Valsts izglītības satura
centrs, ©2014. — 1 tiešsaistes resurss (42 lapas,
PDF) : ilustrācijas ; 705,93 KB.
78.071.1(474.3)(072)
Pētersone, Ginta. Skolēnu mūzikas uztveres
attīstība ritmikas nodarbībās mūzikas skolā :
promocijas darbs pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai mūzikas pedagoģijas
apakšnozarē / Ginta Pētersone ; darba zinātniskā vadītāja R. Spalva ; Rīgas Pedagoģijas un
izglītības vadības akadēmija. Doktorantūras
studiju programma «Pedagoģija». — Rīga,
2014. — 247 lp. : il., diagr., tab. ; 31 cm + piel.
(2 ats. lp. ; CD-R). — Pielikumā: promocijas
darba anotācija latviešu un angļu valodā (2
atsevišķas lp.) ; CD: promocijas darba un kopsavilkumu elektroniskā versija PDF formatā. — Bibliogrāfija: 156.-162. lp. — (Ies.). —
[0314003958]
781.62(043)+78:37(043)
Surikova, Larisa. Klavierspēle iesācējiem /
Larisa Surikova, Daina Samta, Ilze Eglīte. —
[Sigulda] : Siguldas Mākslu skola «Baltais Flīģelis» atbalsta biedrība, 2014. — 95, [1] lpp.,
[1] lp. uzlīmes : il., notis ; 21×30 cm + CD ar
skaņdarbu un dziesmu ierakstiem. — (Spirālies.). — [0314001884]
786.2(075.2)+786.2(072)
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792 Teātris. Skatuves māksla.
Dramatiski uzvedumi
Dubkēvičs, Lotārs. Organizācijas kultūras
un klimata mijiedarbības vadīšana radošuma veicināšanai valsts teātros Latvijā : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda
iegūšanai uzņēmējdarbības vadīšanā, nozare:
vadībzinātne, apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība = Interrelation management of
organizational culture and climate for creativity for state theatres in Latvia : summary of
the doctorial thesis, discipline: management
science, sub-discipline: business administration / Lotārs Dubkēvičs ; zinātniskais vadītājs
Aleksejs Vorobjovs ; Banku augsskola ; recenzenti: Andrejs Čirjevskis, Māra Vidnere, Vladimiras Gražulis. — Rīga :Banku augstskola,
©2014. — 1 tiešsaistes resurss (76 lapas, PDF) :
diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ;
885,32 KB. — Ietver bibliogrāfiju. — Teksts
paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 9789984-746-18-0.
792(474.3)(043)+
+005.32(474.3)(043)
794 Galda spēles (balstītas uz domāšanu,
veiklību un veiksmi)
Ponomarenko, Vladimirs. Latvijas dambrete :
kas tas ir? / Vladimirs Ponomarenko. — Rīga :
Daugmale, 2014. — 96 lpp. : il. ; 21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 99849243-9-7 ; ISBN 9789984924397 (kļūda). —
[0314001939]
794.242(474.3)+794.242(07)
Ponomarenko, Vladimirs. Latvijas dambretes paņēmieni un kombinācijas / Vladimirs
Ponomarenko. — Rīga : Daugmale, 2014. —
111 lpp. : il., sh. ; 21 cm. — ISBN 99849696-6-5 ; ISBN 9789984969665 (kļūda). —
[0314001940]
794.242(474.3)(07)
8 VALODAS. VALODNIECĪBA.
LITERATŪRA
811.174

Latviešu valoda

Anspoka, Zenta. Latviešu valoda : skolotāja grāmata / Zenta Anspoka, Zaiga Dambe,
Iveta Marševska. — [Rīga] : Latviešu valodas
aģentūra, [2013]. — 1 tiešsaistes resurss (64
lapas, PDF) : ilustrācijas ; 2,67 MB. — Metodiskais līdzeklis komplektā ar mācību grāmatu
«Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 1.
klase» / Zenta Anspoka, Zaiga Dambe, Iveta
Marševska (ISBN 978-9984-815-85-6).
811.174(072)
Cibuļs, Juris. Uzziņu materiāls par latgaliešu
ābeci «Skreineite» / Juris Cibuļs. — Rīga : Latviešu valodas aģentūra, ©2014. — 1 tiešsaistes
resurss (16 lapas, PDF) ; 400 KB. — Latgaliešu
ābeces «Skreineite» komplektu veido mācību grāmata, darba burtnīca un metodiskais
meteriāls. — Ietver bibliogrāfiju. — ISBN
9789984815947 (kļūda). 811.174’282(075.2)
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Cybuļs, Jurs. Skreineite : vuicūs laseit : [mācību līdzeklis] / Jurs Cybuļs, Lideja Leikuma ;
māksliniece Anita Ozoliņa ; konsultantes Dr.
philol. Anna Stafecka, Mg. philol. Veronika
Dundure. — Reiga : Latviešu valodas aģentūra, ©2014. — 1 tiešsaistes resurss (158 lapas,
PDF) : ilustrācijas ; 45,67 MB. — Latgaliešu
ābeces «Skreineite» komplektu veido mācību
grāmata, darba burtnīca un metodiskais materiāls. — ISBN 978-9984-815-94-7.
811.174’282(075.2)
Cybuļs, Jurs. Skreineite : vuicūs raksteit /
Jurs Cybuļs ; māksliniece Anita Ozoliņa. —
1 tiešsaistes resurss (76 lapas) : ilustrācijas ;
3,89 MB. — Latgaliešu ābeces «Skreineite»
komplektu veido mācību grāmata, darba
burtnīca un metodiskais materiāls. — ISBN
9789984815947 (kļūda). 811.174’282(075.2)
Darini bilžu ābeci : 21. gadsimta ābece /
UNESCO Latvijas Nacionālā komisija…
[u.c.]. — [Rīga : UNESCO Latvijas Nacionālā
komisija, 2014]. — 1 tiešsaistes resurss (398 lapas, PDF) : ilustrācijas ; 231,18 MB.
811.174(075.2)
Marševska, Iveta. Latviešu valoda mazākumtautību skolā : 9. klase : skolotāja grāmata /
Iveta Marševska, Svetlana Neilande ; projekta
vadītāja Vineta Vaivade ; konsultantes: Ērika
Pičukāne, Liene Valdmane ; māksliniece Anita
Ozoliņa ; redaktore Gunta Lejniece ; tehniskā redaktore Ilga Klotiņa ; maketētājs Edgars
Švanks ; korektore Santa Kazāka ; recenzentes:
Sanita Lazdiņa, Astra Jansone. — [Rīga] : Latviešu valodas aģentūra, ©2013. — 1 tiešsaistes
resurss (128 lapas, PDF) : ilustrācijas, tabulas ;
690,90 KB. — (LAT2). — Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija
2013. gadā. — Bibliogrāfija: 127.-128. lpp. —
ISBN 978-9934-8157-3-2. 811.174’243(072)
821

Daiļliteratūra

821.111

Angļu literatūra

Boida, Hilarija. Ceturtdienas parkā : romāns / Hilarija Boida ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; redaktore Ilze Jankovska ;
vāka dizains: Artūrs Zariņš. — Rīga : Kontinents, 2014. — 383 lpp. ; 21 cm. — (Pasaules
bestsellers). — Oriģ. nos.: Thursdays in the
park. — ISBN 978-9984-35-736-2 (ies.). —
[0314002102]
821.111-31
Dilana, Lūsija. Trešais nav lieks : romāns /
Lūsija Dilana ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; redaktore Ingūna Jundze ; vāka
dizains: Artūrs Zariņš. — Rīga : Kontinents,
2014. — 457, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.:
Lost dogs and lonely hearts. — ISBN 9789984-35-739-3 (ies.). — [0314002101]
821.111-31
Hora, Reičela. Vētra ved mājup : romāns /
Reičela Hora ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; redaktore Ingūna Jundze ; vāka
dizains: Dairis Hofmanis. — Rīga : Kontinents, 2014. — 459, [1] lpp. ; 21 cm. — (Pasaules bestsellers). — Oriģ. nos.: A gathering
storm. — ISBN 978-9984-35-738-6 (ies.). —
[0314002103]
821.111-31
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Millers, Endrū. Tīrs : romāns / Endrū Millers ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; mākslinieks Tomass Folks. — [Rīga] :
Jāņa Rozes apgāds, 2014. — 333, [2] lpp. : il. ;
22 cm. — Oriģ. nos.: Pure. — ISBN 978-998423-494-6 (ies.). — [0314002153] 821.111-31
821.111(73) Amerikāņu literatūra
Palasio, R. Dž. Brīnums : [stāsts vidējā skolas
vecuma bērniem] / R. Dž. Palasio ; no angļu
valodas tulkojusi Guna Asare ; atbildīgā redaktore Ilze Fogele ; Anitas Rupeikas ilustrācijas. — [Rīga] : J.L.V., 2014. — 254, [2] lpp. ;
24 cm. — Oriģ. nos.: Wonder. — ISBN 9789934-11-593-6 (ies.). — [0314002089]
821.111(73)-93-3
821.112.2

Vācu literatūra

Boehlendorff, Casimir Ulrich. Gedichte /
Casimir Ulrich Boehlendorff ; Lettisch nachgedichtet von Valdis Bisenieks ; Zusammengestellt von Sarmīte Pijola ; Gestaltet von
Valdis Villerušs = Dzejas / Kazimirs Ulrihs
Bēlendorfs ; atdzejojis Valdis Bisenieks ; sastādītāja Sarmīte Pijola ; priekšvārda autors
Romis Bēms ; mākslinieks Valdis Villerušs. —
Rīga : Jumava, [2014]. — 230, [1] lpp. : faks. ;
21 cm. — Bibliogrāfija piezīmēs: 16.-18., 26.29. lpp. — Tulkots no vācu valodas, teksts paralēli vācu un latviešu valodā. — ISBN 9789934-11-534‑9. — [0314002087]
821.112.2-1(474.3)=030.112.2=174
821.133.1

Franču literatūra

Sent-Ekziperī, Antuāns de. Draudzība : [aforismi] / Antuāns de Sent-Ekziperī ; tulkojums:
Maija Silmale, Ieva Lase ; sakārtojums Inese
Pelūde ; dizains: Vita Lēnerte. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — [47] lpp. : il. ; 12×12 cm. —
(Skaistākie citāti). — Grāmatā izmantotas
Antuāna de Sent-Ekziperī ilustrācijas no grāmatas «Mazais princis». — ISBN 978-9934-04774-9 (ies.). — [0314002039] 821.133.1-84
Sent-Ekziperī, Antuāns de. Dzīves atziņas :
[aforismi] / Antuāns de Sent-Ekziperī ; tulkojums: Maija Silmale, Ieva Lase ; sakārtojums: Inese Pelūde ; dizains: Vita Lēnerte. —
Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — [47] lpp. : il. ;
12×12 cm. — (Skaistākie citāti). — Grāmatā
izmantotas Antuāna de Sent-Ekziperī ilustrācijas no grāmatas «Mazais princis». — ISBN
978-9934-0-4776-3 (ies.). — [0314002041]
821.133.1-84
Sent-Ekziperī, Antuāns de. Es domāju par
tevi : [aforismi] / Antuāns de Sent-Ekziperī ;
tulkojums: Maija Silmale, Ieva Lase ; sakārtojums: Inese Pelūde ; dizains: Vita Lēnerte. —
Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — [47] lpp. : il. ;
12×12 cm. — (Skaistākie citāti). — Grāmatā
izmantotas Antuāna de Sent-Ekziperī ilustrācijas no grāmatas «Mazais princis». — ISBN
978-9934-0-4773-2 (ies.). — [0314002040]
821.133.1-84
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Sent-Ekziperī, Antuāns de. Mīlestība : [aforismi] / Antuāns de Sent-Ekziperī ; tulkojums:
Maija Silmale, Ieva Lase ; sakārtojums: Inese
Pelūde ; dizains: Vita Lēnerte. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — [47] lpp. : il. ; 12×12 cm. —
(Skaistākie citāti). — Grāmatā izmantotas
Antuāna de Sent-Ekziperī ilustrācijas no grāmatas «Mazais princis». — ISBN 978-9934-04775-6 (ies.). — [0314002042] 821.133.1-84
821.161.1

Krievu literatūra

Teika par Igora karagaitu / Knuta Skujenieka un Ulža Bērziņa atdzejojumā ar Marijas
Pļuhanovas eseju un komentāriem ; Arvīds
Grigulis: atdzejojums, komentāri ; redaktore
Ināra Stašulāne ; priekšvārda, 9.-12. lpp. autors
Uldis Bērziņš ; priekšvārda, 13.-16. lpp., autors
Knuts Skujenieks ; pēcvārda, 192.-[199.] lpp.,
autore Ruta Veidemane ; mākslinieks Valdis Villerušs. — Rīga : Zinātne, 2014. — 198,
[1] lpp. : il., faks., ģeneal. tab. ; 22 cm. — (Literatūras pieminekļi). — Oriģ. nos.: The Igor
tale. — ISBN 978-9984-879-68-0 (ies.). —
[0314002093] 821.161.1-13+821.161.1-13.09
Turgeņevs, Ivans. Asja : [stāsts] / Ivans Tur
geņevs ; tulkojusi Anna Ozola-Sakse ; Aijas
Andžānes grafiskais noformējums. — Rīga :
J.L.V., [2014]. — 190, [1] lpp. : il. ; 18 cm. —
Oriģ. nos.: Ася. — ISBN 978-9934-11631‑5. — [0314002092]
821.161.1-34
Плинер, Я. Г. Обращение к человеку : (стихотворения публикуются в хронологичес
ком порядке их написания в 2014 году) /
Яков Плинер ; редактор Яков Плинер ;
обложка: Александр Грановский. — Рига :
[Jakovs Pliners], 2014. — 141 lpp. : portr. ;
21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN
aģentūrā. — ISBN 978-9934-14-250-5. —
[0314002058]
821.161.1-1(474.3)
821.174

Latviešu literatūra

Aizkalniete, Inta. Visas zvaigznes manis pašas : [dzejoļu krājums] / Inta Aizkalniete ;
redaktore Ilona Vītola ; mākslinieks, vāka
dizains: Andris Fersters. — [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2014]. — 119 lpp. : il. ;
20 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9984-835-75-4 (ies.). —
[0314002108]
821.174-1
Austriņš, Antons. Bērna domas : [dzejolis
pirmsskolas vecuma bērniem] / Antons Austriņš ; dzejoļu izlases sastādītāja Inese Zandere ; māksliniece Līga Lazdiņa ; dizains: Rūta
Briede, Artis Briedis. — [Rīga] : Liels un mazs,
2014. — [21] lpp. : il. ; 11×15 cm. — (Biki buks :
100 dzejoļu izlase bērniem līdz 1940 ; 037). —
ISBN 978-9984-820-97-2. — [0314002099]
821.174-93-1
Baltvilks, Jānis. Kaķuzirņi un kurmjukārkli / Jāņa Baltvilka pekstiņi ; sastādījis Māris
Rungulis ; redaktore Inese Zandere ; Anitas
Paegles zīmējumi ; dizains: Rūta Briede, Artis
Briedis. — [Rīga] : Liels un mazs, 2014. — 30,
[1] lpp. : il. ; 15×19 cm. — ISBN 978-9984820-96-5 (ies.). — [0314002094]
821.174-93-32

2014. gada 1.–15. septembris

Bērsons, Ilgonis. Segvārdi un segburti : noslēpumi un meklējumi / Ilgonis Bērsons ;
redaktore Aija Lāce ; Alda Aleka dizains un
vāka dizains ; vāka noformējumā izmantota
Friča Makstnieka (1936-1994) grāmatzīme
(1981). — Rīga : Mansards, 2014.
1. grāmata. — 388, [1] lpp. : il., ģīm.,
faks. ; 20 cm. — Segvārdu un segburtu rādītājs: 360.-[365.] lpp., personu un pseidonīmu rādītājs: 366.-[385.] lpp. — ISBN 9789934-12-049-7 (ies.). — [0314001952]
821.174(092)
Brūveris, Pēters. Durvju burvis : [dzejolis
pirmsskolas vecuma bērniem] / Pēters Brūveris ; dzejoļu izlases sastādītāja Inese Zandere ;
mākslinieks Paulis Liepa ; dizains: Rūta Briede, Artis Briedis. — [Rīga] : Liels un mazs,
2014. — [23] lpp. : il. ; 11×15 cm. — (Biki buks :
100 dzejoļu izlase bērniem pēc 1990 ; 040). —
ISBN 978-9984-820-99-6. — [0314002100]
821.174-93-1
Celle, Māra. Meitene no Mežaparka : atcerēšanās / Māra Celle ; redaktore Ligita Kovtuna ;
Annas Žīgures ievadvārdi ; mākslinieks Aldis Aleks. — Rīga : VESTA-LK, 2014. — 198,
[1] lpp. : il., ģīm., faks. ; 21 cm. — (Laika grāmata). — ISBN 978-9934-511-10-3 (ies.). —
[0314001954]
821.174-94
Cielēna, Māra. Klusuma orķestris : [dzejolis
pirmsskolas vecuma bērniem] / Māra Cielēna ; dzejoļu izlases sastādītāja Inese Zandere ;
māksliniece Helēna Heinrihsone ; dizains:
Rūta Briede, Artis Briedis. — [Rīga] : Liels
un mazs, 2014. — [16] lpp. : il. ; 11×15 cm. —
(Biki buks : 100 dzejoļu izlase bērniem pēc
1990 ; 041). — ISBN 978-9934-533-00-6. —
[0314002095]
821.174-93-1
Deģis, Arvīds Dinijs. Kristaps Morbergs : no
baskāja par multimiljonāru / Arvīds Deģis ;
redaktore Lilita Vīksna ; vāka dizains: Una
Spektore. — Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2014. — 253 lpp., [8] lpp. iel. : il., ģīm. ;
21 cm. — (Uz zaļa zara ; Nr. 3). — Bibliogrāfija: 252.-253. lpp. — ISBN 978-9984-828-89-3
(ies.). — [0314001883]
821.174-94+72.071.1(474.3)
Ermlere, Franciska. Jūgenda pasāža : detektīvromāns / Franciska Ermlere ; manuskripta
pirmā redaktore Ligita Bībere ; mākslinieks
Artūrs Bērziņš. — Rīga : Mansards, 2014. —
271, [1] lpp. ; 19 cm. — (Rīgas detektīvs ; 2). —
Cikla «Rīgas detektīvs» otrais romāns. — ISBN
978-9934-12-064-0. — [0314002027]
821.174-312.4
Igo. Debesis karstas : [dzejoļu krājums] /
teksts un grafikas: Igo ; mākslinieciskais noformējums: Gita Straustiņa. — [Rīga] : J.L.V.,
[2014]. — 109, [2] lpp. : il. ; 21 cm. — ISBN
978-9934-11-659-9 (ies.). — [0314002090]
821.174-1
Kad apstājas laiks : dzeja un pārdomas / Aina
Kalva, Jans Ikes, Smaida Maskina, Sanita Rēdmane, Inita Saleniece ; sastādīja un pēcvārdu
sarakstīja Dace Solovjeva ; vāka foto: Dace
Solovjeva. — [Mārupe] : Drukātava, 2013. —
149, [2] lpp. : il., ģīm. ; 20 cm. — [0314002080]
821.174-1(082)
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Kantāne, Krista. Vēja zieds : dzejoļi / Krista
Kantāne ; sastādīja Krista Kantāne ; vāka dizains: Viesturs Reķis ; foto: Agate Radionova,
Aigars Šveicers. — [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2014]. — 119 lpp. ; 20 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN
978-9984-835-76-1. — [0314002106]
821.174-1
Loinerte, Luāna. Kaisle : [romāns] / Luāna
Loinerte ; uz 1. vāka Eiženijas Annas Freimanes foto. — Rīga : Ināras Giričas apgāds,
2014. — 75 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-14238-3. — [0314001993]
821.174-31
Mauriņš, Osvalds. Dzīves ziedēšana : pārdomas, vērojumi, atziņas / Osvalds Mauriņš ;
sastādījusi Ilona Vītola ; vāka dizains: Viesturs Reķis. — [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2014]. — 71 lpp. ; 21 cm. — Izdevējziņas
precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9984835-74-7 ; ISBN 9789984835570 (kļūda). —
[0314002105]
821.174-34
Nella, no Krotes. Nāve stiprāka par mīlu : romāns / Ilga Liepiņa ; redaktore Māra Rune ;
Arņa Kilbloka vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne
ABC, 2014. — 191, [1] lpp. ; 20 cm. — ISBN
978-9934-0-4325-3. — [0314002047]
821.174-31
Pakraste, Lida. Lidvāvere un sikspārnis : pasakas par putniem un dzīvniekiem : grāmata
5-7 gadus veciem bērniem / Lida Pakraste ;
redaktore Guna Pitkevica ; māksliniece Elīna
Brasliņa, Krista Jūlija Kreišmane ; dizaina un
vāka noformējuma autore Māra Alševska. —
Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 45, [2] lpp. :
il. ; 21 cm. — (Lasītprieks!, ISSN 14073730). — ISBN 978-9934-0-3329-2 (ies.). —
[0314001987]
821.174-93-34
Podnieks, Ivars. Drupatiņas : [romāns] /
Ivars Podnieks. — [Mālpils : Ivars Podnieks],
2014. — 380 lpp. ; 21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-14135-5. — [0314002031]
821.174-31
Rainis, Jānis. Lietus sievas : [dzejolis pirmsskolas vecuma bērniem] / Rainis ; dzejoļu izlases sastādītāja Inese Zandere ; mākslinieks
Ilmārs Blumbergs ; dizains: Rūta Briede, Artis
Briedis. — [Rīga] : Liels un mazs, 2014. —
[31] lpp. : il. ; 11×15 cm. — (Biki buks : 100
dzejoļu izlase bērniem līdz 1940 ; 038). —
ISBN 978-9984-820-98-9. — [0314002096]
821.174-93-1
Repše, Gundega. Jauki ļaudis : [stāsti] / Gundega Repše ; redaktore Dace Sparāne ; māksliniece Katrīna Vasiļevska. — Rīga : Dienas Grāmata, 2014. — 124, [4] lpp. : il. ; 22 cm. — ISBN
978-9984-887-76-0 (ies.). — [0314002034]
821.174-34
Sirmā, Daina. Iekšpagalms : dzeja / Daina Sirmā ; redaktors un priekšvārda autors Ronalds
Briedis ; māksliniece Gita Treice. — Rīga : Pētergailis, 2014. — 75, [3] lpp. ; 16 cm. — ISBN
978-9984-33-388-5. — [0314002074]
821.174-1
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Skujiņš, Zigmunds. Gulta ar zelta kāju : romāns / Zigmunds Skujiņš ; redaktore Gundega
Sēja ; priekšvārdu sarakstīja Guntis Berelis ;
Vitas Lēnertes vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne
ABC, 2014. — 420, [3] lpp. ; 21 cm. — ISBN
978-9934-0-2805-2 (ies.). — [0314001986]
821.174-31
Štelmahere, Vita. Annemarija : nežēlīgās
gadsimtnieku spēles : [romāns vidējā skolas
vecuma bērniem] / Vita Štelmahere ; atbildīgā
redaktore Renāte Neimane ; literārais redaktors Kaspars Poikāns ; māksliniece Nataļja Kugajevska. — Rīga : Lauku Avīze, 2014. — 205,
[1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-15-027-2
(ies.). — [0314002032]
821.174-93-31
Trivaškevičs, Maksims. # 528 / Maksims Trivaškevičs ; vāka dizains: Inga Apsīte ; korektore Kristīne Keiša. — [Rīga] : Publicētava,
[2013]. — 1 ePUB datne ; 1,35 MB. — Izdevēj
ziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 9789984-899-37-4.
821.174-31
Vērdiņš, Kārlis. Mežā : [dzejolis pirmsskolas
vecuma bērniem] / Kārlis Vērdiņš ; dzejoļu
izlases sastādītāja Inese Zandere ; māksliniece Daiga Krūze ; dizains: Rūta Briede, Artis
Briedis. — [Rīga] : Liels un mazs, 2014. —
[20] lpp. : il. ; 11×15 cm. — (Biki buks : 100
dzejoļu izlase bērniem pēc 1990 ; 042). —
ISBN 978-9934-533-01-3. — [0314002097]
821.174-93-1
Zandere, Inese. Pasaciņa asaciņa par sēņošanu blēņošanu : [dzejolis pirmsskolas vecuma
bērniem] / Inese Zandere ; dzejoļu izlases sastādītāja Inese Zandere ; mākslinieks Edmunds
Jansons ; dizains: Rūta Briede, Artis Briedis. —
[Rīga] : Liels un mazs, 2014. — [28] lpp. : il. ;
11×15 cm. — (Biki buks : 100 dzejoļu izlase
bērniem 1940-1990 ; 039). — ISBN 978-9984820-93-4. — [0314002098]
821.174-93-1
Zandere, Inese. Putna miegā : dzejoļi / Inese
Zandere ; redaktore Ieva Lešinska ; mākslinieki: Rūta Briede, Artis Briedis. — Rīga : Neputns, 2014. — 79 lpp. ; 17 cm. — ISBN 9789934-512-28-5. — [0314001994]
821.174-1
Zālīte, Māra. Pieci pirksti : [romāns] / Māra
Zālīte ; redaktore Gundega Blumberga ; Māra
Garjāņa vāka dizains. — Rīga : Mansards,
2013.
1. grāmata. — 292, [5] lpp. ; 22 cm. — Izdevējziņās: 2014. gadā 4. laidiens. — ISBN
978-9934-12-024-4 (ies.). — [0314002021]
821.174-31
9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS.
VĒSTURE
904 Vēsturisko laikmetu materiālās
kultūras liecības
Kalniņš, Gundars. Cēsu pils / Gundars Kalniņš ; dizains: Jānis Saliņš ; fotogrāfi: Kaspars
Kurcens, Jānis Vīksna. — Cēsis : Cēsu Kultūras un tūrisma centrs, 2014. — 49 lpp. :
il. ; 30 cm. — ISBN 978-9934-8472-0-2. —
[0314002036]
904:72(474.365)

2014. gada 1.–15. septembris

91 Ģeogrāfija. Zemes un atsevišķu valstu
pētīšana. Ceļojumi. Reģionālā ģeogrāfija
Latvija : albums / redaktores: Aija Balcere,
Elga Rusmane ; Ingunas Kļavas dizains ; Aiga
ra Truhina vāka noformējums ; Māras Alševskas, Ilonas Ancānes, Aijas Balceres, Ilzes
Briģes, Mārtiņa Briģa, Eduarda Groševa, Vijas
Kilblokas, Aleksandra Lebeda, Ilzes Šmites,
Marikas Taubes, Aigara Truhina, Jāņa Vītiņa
fotogrāfijas. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. —
[77] lpp. : il. ; 14 cm. — Uz vāka: Latviešu =
English = Deutsch = Français = Русский. —
Paralēli latviešu, angļu, vācu, franču un krievu
valodā. — ISBN 978-9934-0-4570-7 (ies.). —
[0314001977]
913(474.3)(084.12)
Latvija : albums / redaktores: Aija Balcere,
Elga Rusmane ; Ingunas Kļavas dizains ; Aigara
Truhina vāka noformējums ; Māras Alševskas,
Ilonas Ancānes, Māra Balcera, Aijas Balceres,
Kristīnes Bertukas, Ilzes Briģes, Mārtiņa Briģa,
Eduarda Groševa, Daiņa Jansona, Gunta Kalna, Vijas Kilblokas, Aleksandra Lebeda, Lauras
Mortensenas-Floresas, Edgara Švanka, Marikas Taubes, Aigara Truhina, Indras Zeltiņas,
Irēnas Žgutas fotogrāfijas. — Rīga : Zvaigzne
ABC, 2014. — 77, [3] lpp. : il. ; 21 cm. — Titlp.: Latviešu = English = Deutsch = Français =
Русский. — Paralēli latviešu, angļu, vācu,
franču un krievu valodā. — ISBN 978-9934-04571-4 (ies.). — [0314001978]
913(474.3)(084.12)
Lulle, Aija. Time-space of possibilities:
translocal geographies of Latvians in Guernsey : submitted for the degree of doctor of
geography, subfield: human geography / Aija
Lulle ; supervisor Zaiga Krišjāne ; examiners:
Pārsla Eglīte, Žaneta Ozoliņa, Allan Williams ;
external academic advisor Russell King ; University of Latvia. — Riga, 2014. — 239 lp. : il.,
kartes, shēmas, diagr., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 215.-233. lp. — (Ies.). — [0314003956]
911.3:314(043.3)+314.15-024.64(043)
Rīga : albums / redaktores: Aija Balcere, Elga
Rusmane ; Ingunas Kļavas dizains ; Aigara
Truhina vāka noformējums ; Māras Alševskas,
Ilonas Ancānes, Aijas Balceres, Mārtiņa Briģa,
Eduarda Groševa, Vijas Kilblokas, Ingunas
Kļavas, Lauras Mortensenas-Floresas, Edgara
Švanka, Aigara Truhina fotogrāfijas. — Rīga :
Zvaigzne ABC, 2014. — [69] lpp. : il. ; 14 cm. —
Uz vāka: Latviešu = English = Deutsch =
Français = Русский. — Paralēli latviešu, angļu,
vācu, franču un krievu valodā. — ISBN 9789934-0-4491-5 (ies.). — [0314001976]
913(474.362.2)(084.12)
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Rīga : albums / redaktores: Aija Balcere, Elga
Rusmane ; Ingunas Kļavas dizains ; Aigara
Truhina vāka noformējums ; Māras Alševskas,
Ilzes Briģes, Mārtiņa Briģa, Eduarda Groševa, Vijas Kilblokas, Ingunas Kļavas, Lauras
Mortensenas-Floresas, Edgara Švanka, Aigara Truhina fotogrāfijas. — Rīga : Zvaigzne
ABC, 2014. — 77, [3] lpp. : il. ; 21 cm. — Titlp.: Latviešu = English = Deutsch = Français =
Русский. — Paralēli latviešu, angļu, vācu,
franču un krievu valodā. — ISBN 978-9934-04492-2 (ies.). — [0314001979]
913(474.362.2)(084.12)
Taube, Marika. Mūsu Latvija / Marika Taube ; redaktore Aija Balcere ; māksliniece
Juta Tīrona ; zīmējumi: Agija Staka, Aina
Alksne-Alksnīte ; Edgara Švanka dizains. —
Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 23, [1] lpp. : il.,
karte ; 24 cm. — ISBN 978-9934-0-4803-6. —
[0314002052]
913(474.3)(0.053.2)+
+908(474.3)(0.053.2)
930.85 Civilizācijas vēsture.
Kultūras vēsture
Kultūrvēstures avoti un Alūksnes novads / sastādīja, autoru tekstus rediģēja, papildināja un
priekšvārdu sarakstīja Dace Markus, Saulvedis
Cimermanis ; galvenais redaktors Arno Jundze ; redaktore Anastasija Brice ; redaktore Līvija Dūmiņa ; tulkotāja Antra Legzdiņa ; Jura
Ekmaņa uzruna ; uz vākiem Johana Kristofa
Broces zīmējumi ; Alūksnes novada pašvaldība, Latvijas Zinātņu akadēmija, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija. — Rīga :
Apgāds «Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis»,
2013. — 383 lpp. : il., ģīm., faks., tab., plāni ;
25 cm. — (Letonikas bibliotēka). — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Kopsavilkumi angļu
valodā. — ISBN 978-9934-8052-3-3 (ies.). —
[0314002109] 930.85(474.367)+908(474.367)
94

Vispārīgā vēsture

Baltijas guberņas un Somija Krievijas impērijas sastāvā : vēstures avotu krājums / sastādījusi, tulkojusi un komentējusi Kristīne Ante ;
sērijas atbildīgais redaktors Ilgvars Misāns ;
zinātniskais redaktors Juris Goldmanis ; literārās redaktores: Lilija Jurģīte, Ruta Puriņa ;
kopsavilkumu angļu valodā tulkoja Marita
Gintere. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds,
2014. — 261, [2] lpp. : sh., karte ; 20 cm. —
(Vēstures avoti augstskolai ; 7. sējums). —
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu
rādītājs: 258.-261. lpp. — Kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9984-45-862-5. —
[0314001865]
94(474)”1721/1918”(093)(075.8)+
+94(480)”1809/1918”(093)(075.8)
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Международная конференция «Евреи в
меняющемся мире» (1996 : Rīga, Latvija).
Евреи в меняющемся мире : материалы
7-й международной конференции, Рига, 27
августа 2009 г. / Центр изучения иудаики
Латвийского университета ; под редакцией
Г. Брановера и Р. Фербера ; редколлегия:
Герман Брановер, Рувин Фербер, Валтс
Апинис, Карина Баркан, Рита Богданова,
Абрам Клецкин, Григорий Смирин,
Айварс Странга, Гита Умановская. — Рига :
Центр изучения иудаики Латвийского
университета, 2013. — 319, [8] lpp. il. : il.,
faks., portr., tab. ; 20 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — [0314001583]
94(100)(=411.16)(062)+
+94(=411.16)(474.3)(062)
94(474.3)

Latvijas vēsture

Bankovičs, Vilnis. Los, Los! Davai, Davai! :
Otrais pasaules karš manās atmiņās / Vilnis Bankovičs ; literārā redaktore Aija Lāce ;
priekšvārdu sarakstīja Valters Nollendorfs ;
pēcvārda autore Rita Drone ; pēcvārdu sarakstīja Māris Roze ; mākslinieks Māris Garjānis. — 2., paplašinātais izdevums. — Rīga :
Mansards, 2014. — 377, [2] lpp. : il., ģīm.,
faks., kartes ; 19 cm. — ISBN 978-9934-12043-5. — [0314001951]
94(474.3)”1939/1945”(092)+821.174-94
Turaida 13.-16. gadsimta dokumentos / sastādīja Vija Stikāne ; zinātniskais redaktors
Ilgvars Misāns ; latīņu valodas redaktore Gita
Bērziņa ; vācu valodas redaktors Kārlis Zvirg
zdiņš ; angļu valodas redaktore Antra Legzdiņa ; latviešu valodas redaktore Ieva Jansone ;
dokumentu tekstu tulkojumi no latīņu valodas
Brigita Cīrule ; dokumentu tekstu tulkojumi
no vācu valodas: Aleksandrs Jansons, Andris
Levāns, Indra Ozoliņa, Vija Stikāne, Kārlis
Zvirgzdiņš ; kopsavilkuma tulkojums angļu
valodā Eva Eihmane ; māksliniece Aija Andžāne ; priekšvārdu sarakstīja Anna Jurkāne ;
uz vāka Turaidas pils 16. gadsimtā: Gunāra
Jansona rekonstrukcija ; Turaidas muzejrezervāts. — [Rīga] : Turaidas muzejrezervāts :
Zinātne, 2014. — 383 lpp. : il., faks. ; 31 cm. —
Bibliogrāfija: 324.-334. lpp., vietvārdu rādītājs: 335.-342. lpp. un personu rādītājs: 343.359. lpp. — Teksts latviešu, latīņu un vācu
valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN
978-9984-879-66-6 (ies.). — [0314002112]
94(474.362)(093)
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