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VISPĀRĪGĀ NODAĻA

004 Datorzinātne un datortehnoloģija.
Skaitļošana. Datu apstrāde
Strazdiņš, Ģirts. Bezvadu sensoru tīklu pro
grammatūras izstrādes vadlīnijas : promocijas
darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai
datorzinības nozarē, apakšnozare: datu apstrā
des sistēmas un datortīkli / Ģirts Strazdiņš ;
darba zinātniskais vadītājs: Leo Seļāvo ; re
cenzenti: Guntis Arnicāns, Valērijs Zagurskis,
Michael Huhns ; Latvijas Universitāte. Dato
rikas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte,
2014. — 32 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. — Bib
liogrāfija: 7.-9., 31.-32. lpp. — [0314001430]
004.77:621.398(043)+004.451(043)
Strazdiņš, Ģirts. Wireless sensor network
software design rules : summary of doctoral
thesis submitted for the degree of doctor of
computer science, subfield: systems of data
processing and computer networks / Ģirts
Strazdiņš ; supervisor: Leo Seļāvo ; reviewers:
Guntis Arnicāns, Valērijs Zagurskis, Michael
Huhns ; University of Latvia. Faculty of Com
puting. — Riga : University of Latvia, 2014. —
32 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija:
7.-10., 31.-32. lpp. — [0314001431]
004.77:621.398(043)+004.451(043)
Taranovs, Romans. Cooperative interaction
of components in wireless sensor networks :
summary of the doctoral thesis / Romans Ta
ranovs ; scientific advisor V. Zagurskis ; oppo
nents: Janis Grundspenkis, Egils Ginters, Igors
Scukins ; Riga Tecnical University. Faculty of
Computer Science and Information Techno
logy. Institute of Computer Control, Auto
mation and Computer Engineering. — Riga :
RTU Press, 2014. — 48 lpp. : il., tab. ; 22 cm. —
Bibliogrāfija: 11.-13., 45.-48. lpp. — ISBN 9789934-10-543-2 : 25 eks. — [0314001308]
004.72:621.396(043)

16.–30. septembris

Sastādītājas: Inese Krūmiņa, Ginta Silirova
304. telpa, Mūkusalas ielā 5, Rīgā, LV-1423
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Pārvaldība. Vadzinības

Bernande, Māra. Jauniešu mērķtiecības un
sasniegumu veidošanās mijsakarības dzīves
darbībā : skolas pedagoģija : promocijas darba
kopsavilkums / Māra Bernande ; darba zināt
niskā vadītāja Ausma Špona ; recenzenti: Ine
se Jurgena, Rudīte Andersone, Baiba Briede ;
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības aka
dēmija. Pedagoģijas fakultāte = Correlation
between youth ambition purposefulness and
achievement development in life activities :
synopsis of Ph.D. thesis promotion to Ph.D.
in pedagogy, sub-branch: school pedagogy /
Māra Bernande ; scientific supervisor of the
thesis: Ausma Špona ; reviewers: Inese Jur
gena, Rudīte Andersone, Baiba Briede ; Riga
Teacher Training and educational manage
ment academy. — Rīga : Rīgas Pedagoģijas un
izglītības vadības akadēmija, 2014. — 88 lpp. :
diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 41.-43.,
86.-88. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā,
ar atsevišķām titullapām, uz vāka nosaukums
abās valodās. — ISBN 9789934503078 (kļū
da). — [0314001229]
005.966(043)+37.015.3(043)
Zēverte-Rivža, Sandija. Risku izvērtējums at
jaunojamās enerģijas ražošanā lauku saimnie
cībās Latvijā : promocijas darba kopsavilkums
ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā
grāda iegūšanai = Risk evaluation in produc
tion of renewable energy in rural enterprises
in Latvia : summary of the doctoral thesis
for the scientific degree of Dr. oec. / Sandija
Zēverte-Rivža ; promocijas darba zinātnis
kā vadītāja Irina Pilvere ; recenzenti: Ingrīda
Jakušonoka, Remigijs Počs, Maria Parlinska ;
Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Eko
nomikas un sabiedrības attīstības fakultāte. —
Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universi
tāte, 2014. — 114 lpp. : il., tab., diagr., karte ;
21 cm. — Bibliogrāfija: 6.-10., 110.-114. lpp. —
Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. —
ISBN 978-9984-48-140-1. — [0314001272]
005.334:005.332.3(474.3)(043)+
+631.15(474.3)(043)+620.95(474.3)(043)+
+662.767.2(474.3)(043)

1

2014
02

Bibliotēku zinātnes. Bibliotēku darbs

Latvijas mazās Gaismas pilis : katalogs / sastā
dītājs un priekšvārda autors Jānis Dripe ; lite
rārā redaktore Daina Vilemsone ; māksliniece
Kristiāna Kalniņa ; izmantoti Jāņa Dripes, In
driķa Stūrmaņa, Anša Starka, Ligitas Ieviņas,
Laimoņa Šmita, Dainas Ģeibakas, Aijas Ru
benes, Kristiānas Kalniņas, Dainas Girvaites,
Velgas Birkenšteines, Brigitas Krauzes fotoat
tēli. — [Rīga] : Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Atbalsta biedrība, 2014. — 95 lpp. : il., ģīm.,
karte ; 22 cm. — ISBN 978-9934-14-251-2. —
[0314002120]
027(474.3)
08

Jaukta satura krājumi. Kolektīvi darbi

087.5

Izdevumi jauniešiem

Barbie un Slepenās durvis : krāsojamā grā
mata pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma
bērniem / latviskojusi Eva Jansone. — Rīga :
Egmont Latvija, 2014. — 24 lpp. : il. ; 30 cm. —
(Barbie). — Aprakstīts pēc vāka. — Oriģ. nos.:
Barbie and the Secret door coloring book. —
ISBN 978-9934-16-007-3. — [0314002145]
087.5
Barbie un Slepenās durvis : uzdevumu grāma
ta ar uzlīmēm pirmsskolas un jaunākā skolas
vecuma bērniem / latviskojusi Eva Jansone. —
Rīga : Egmont Latvija, 2014. — 24 lpp., [2] lp.
uzlīmes : il. ; 30 cm. — (Barbie). — Aprakstīts
pēc vāka. — Oriģ. nos.: Barbie and the Secret
door activity book. — ISBN 978-9934-16008‑0. — [0314002144]
087.5
Hello Kitty : saldā ballīte / sastādītāja un re
daktore Pauline fon Gehlen ; no vācu valodas
tulkojusi Anita Poļakovska ; redaktore Margi
ta Krasnā. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. —
63 lpp. : il. ; 23 cm. — Oriģ. nos.: Hello Kit
ty. Süße party. — ISBN 978-9934-0-4493-9
(ies.). — [0314002166] 087.5+641.85(083.12)
Izkrāso manu pasauli! : vairāk nekā 60 krā
sojamu lappušu un burvīgi uzdevumi /
Dis
ney ; tul
kojusi Eva Jansone ; redaktore
Ilze Collenkopfa. — Rīga : Egmont Latvija,
2014. — [64] lpp. : il. ; 27 cm. — (Disney prin
ceses). — Oriģ. nos.: Disney Princess colour
my world. — ISBN 978-9984-43-977-8. —
[0314002138]
087.5

Lidmašīnas : dzēš un glāb : ugunīgās krāsas :
krāsojamā grāmata pirmsskolas un jaunā
kā skolas vecuma bērniem / Disney ; tulkojis
Valērijs Černejs ; redaktore Ilze Collenkop
fa. — Rīga : Egmont Latvija, 2014. — 32 lpp. :
il. ; 30 cm. — (Disney lidmašīnas). — Ap
rakstīts pēc vāka. — Oriģ. nos.: Planes 2 co
loring book. — ISBN 978-9984-43-979-2. —
[0314002146]
087.5
Monster High 1000 uzlīmju : vairāk nekā 50
uzdevumu! / tulkojusi Eva Jansone ; redakto
re Ilze Collenkopfa. — Rīga : Egmont Latvija,
2014. — 64 lpp., [8] lp. uzlīmes : il. ; 27 cm. —
(Monster High). — Oriģ. nos.: Monster High
1000 stickers. — ISBN 978-9984-43-970-9. —
[0314002147]
087.5
Regan, Lisa. Glamour girl : tērpu dizains / wri
ter: Lisa Regan ; illustrators: Liz Lorini, Olga
Weber and Mirela Tufan ; no angļu valodas tul
kojusi Ingrīda Kreicberga ; redaktore Iveta Ika
le. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — [20] lpp.,
[24] lp., [1] lp. uzlīmes. : il. ; 25 cm. — (Grā
mata stilīgām un radošām meitenēm). — Ap
rakstīts pēc vāka. — Autore uzrādīta iespiedzi
ņās. — Oriģ. nos.: Glamour girl. Learn to be a
fashion designer!. — ISBN 978-9934-0-4423-6
(spirālies.). — [0314002204]
087.5+687.01(02.053.2)
Regan, Lisa. Glamuor girl : topiņu dizains /
writer: Lisa Regan ; illustrators: Liz Lorini,
Olga Weber and Mirela Tufan ; no angļu va
lodas tulkojusi Ingrīda Kreicberga ; redaktore
Iveta Ikale. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. —
[20] lpp., [24] lp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 25 cm. —
(Grāmata stilīgām un radošām meitenēm). —
Aprakstīts pēc vāka. — Autore uzrādīta
iespiedziņās. — Oriģ. nos.: Glamour girl. Le
arn to be a t-shirt designer!. — ISBN 9789934-0-4422-9 (spirālies.). — [0314002203]
087.5+687.01(02.053.2)
Saint-Exupéry, Antoine de. Mazais princis :
krāsojamā grāmata : ar krāsainām lappusēm /
Antoine de Saint-Exupéry. — Rīga : Zvaigzne
ABC, 2014. — [64] lpp. : il. ; 27 cm. — Apraks
tīts pēc vāka, autors uzrādīts vāka 4. lpp. —
Oriģ. nos.: Le Petit prince. — ISBN 978-99340-4632-2. — [0314002169]
087.5
Sofija Pirmā : krāsu priekam : ar uzlīmēm /
Disney ; tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Ilze
Collenkopfa. — Rīga : Egmont Latvija, 2014. —
[24] lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 30 cm. — (Disney
junior). — Nosaukums no vāka. — Oriģ. nos.:
Disney Sofia the First colouring book. — ISBN
978-9934-16-005-9. — [0314002139] 087.5
Suesa, Anne. Lielā bilžu grāmata / Anne Sue
sa. — [Rīga] : BaibaBooks, [2014]. — [8] lpp. :
il. ; 36 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — ISBN
978-9934-8441-6-4. — [0314002126] 087.5
Zumis, Eimija. Anabellas leļļu namiņš :
manas draudzenes / Eimija Zumis ; no an
gļu valodas tulkojusi Dace Rudzīte. — Rīga :
Zvaigzne ABC, 2014. — [6] lpp., [6] lp. : il. ;
25 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — Oriģ. nos.:
Zarabelle’s fairy playhouse. — ISBN 978-99340-4080-1. — [0314002167]
087.5
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FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

13 Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves
metafizika. Ezotērika
Ozola, Elizabete. Garīgi un praktiski padomi /
teksts un zīmējumi: Elizabete Ozola ; atbildīgā
redaktore Liene Soboļeva ; literārā redaktore
Brigita Šoriņa. — Rīga : Jumava, [2014]. — 85,
[1] lpp., [1] lp. iel. : il. ; 20 cm. — ISBN 9789934-11-527-1. — [0314001908] 133+159.9
159.9

Psiholoģija

Bērns ar garīgās attīstības traucējumiem ģi
menē : metodiskais materiāls vecākiem /
Aija Tereško, Aija Kondrova, Mārīte Ro
zenfelde, Ieva Želve ; Rēzeknes Augstsko
las Speciālās izglītības laboratorija. — Rīga :
VISC, 2013. — 1 tiešsaistes resurss (20 lapas,
PDF) ; 3,92 MB. — Eiropas Sociālā fonda
projekts «Izglītojamo ar funkcionāliem trau
cējumiem atbalsta sistēmas izveide» (vieno
šanās Nr.2010/0330/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/
VIAA/001). — Bibliogrāfija: 14. lp. — ISBN
9789984573755 (kļūda).
159.922.76-056.34(072)
Informatīvs materiāls vecākiem, kas audzina
bērnus ar autisma spektru / D. Bethere, A. Lī
daka, A. Plostniece, J. Ponomarjova, S. Strigu
na ; Liepājas Universitātes Speciālās izglītības
laboratorija. — [Rīga : Valsts izglītības satura
centrs], 2013. — 1 tiešsaistes resurss (30 lapas,
PDF) ; 437,19 KB. — Eiropas Sociālā fonda
projekts «Izglītojamo ar funkcionāliem trau
cējumiem atbalsta sistēmas izveide» (vieno
šanās Nr.2010/0330/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/
VIAA/001).
159.922.76-056.3
Informatīvs materiāls vecākiem, kas audzina
bērnus ar uzvedības traucējumiem / D. Bethe
re, A. Līdaka, A. Plostniece, J. Ponomarjova, S.
Striguna ; Liepājas Universitātes Speciālās iz
glītības laboratorija. — [Rīga : Valsts izglītības
satura centrs], 2013. — 1 tiešsaistes resurss (30
lapas, PDF) ; 445 KB. — Eiropas Sociālā fonda
projekts «Izglītojamo ar funkcionāliem trau
cējumiem atbalsta sistēmas izveide» (vieno
šanās Nr. 2010/0330/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/
VIAA/001). — Ietver bibliogrāfiju.
159.922.76-056.49
Mūrs, Gerets. Optiskās ilūzijas : ap 150 mal
dinošu attēlu un prātamežģu / Gerets Mūrs ;
no angļu valodas tulkojusi Renāte Punka. —
[Rīga] : Jāņa Rozes apgāds, 2014. — 96 lpp. :
il. ; 28 cm + piel. 1 lp. — Pielikumā «Vizuālais
tulks». — Oriģ. nos.: Optical illusions. — ISBN
978-9984-23-468-7 (ies.). — [0314002157]
159.937.3
2

Linns, Deniss. Atmiņu dziedināšana : pie
došanas posmi, dziedinot dzīves ievaino
jumus / Deniss Linns un Metjū Linns ; no
franču valodas tulkojusi Inese Gagaine ; re
daktore Ilze Kurša-Briede ; vāka apstrāde:
Ainārs Vanags. — Rīga : Dzīvības Straumes,
2014. — 233 lpp. : tab. ; 20 cm. — Oriģ. nos.:
La guérison des souvenirs. — ISBN 978-9984874-27-2. — [0314002277]
27-468.6
Volkova, Vivanta. Latvijas Dievnami / Vi
vanta Volkova ; atbildīgā redaktore Evija
Veide ; priekšvārdu sarakstīja Inga Šīna ;
māksliniece Dina Ābele ; fotogrāfi: Ilmārs
Birulis, Jānis Podnieks, Valdis Semjonovs,
Timurs Subhankulovs, Guntis Ščerbinskis ;
vāka noformējumam izmantotas Vivantas
Volkovas fotogrāfijas. — Rīga : Lauku Avīze,
2014. — 249, [2] lpp. : il. ; 29 cm. — Biblio
grāfija: [251.] lpp. — ISBN 978-9934-15-033-3
(ies.). — [0314002035]
27-9(474.3)+
+27-523.4(474.3)+726.5(474.3)
Zubko-Melne, Andra. Nautrānu Romas ka
toļu draudze : veltījums Nautrānu Romas ka
toļu baznīcai 100 gadu jubilejā / Andra Zub
ko-Melne ; redaktore Anna Stafecka ; vāka
dizainu veidoja Marika Marcinkus ; vāka no
formējumam izmantoti Gunta Sosina, Jāņa
Nogdas foto. — Dekteri, Nautrēnu pagasts :
Biedrība «Sovim ļaudim», 2014. — 143 lpp. :
il., ģīm., faks., kartes ; 25 cm. — Bibliogrāfija:
138.-140. lpp. — Teksts latviešu un latgaliešu
valodā. — ISBN 978-9934-14-221-5 (ies.). —
[0314002030]
272-9(474.384)
3
316

SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
Socioloģija

Bambuļaka, Marija. Epizodisko notikumu
emocionālās valences ietekme uz etnisko
attieksmju implicīto mērījumu rādītājiem :
promocijas darba kopsavilkums psiholoģijas
doktora (Dr. psych.) zinātniskā grāda iegū
šanai, (apakšnozare: sociālā psiholoģija) =
The impact of emotional valence of episodic
events on the implicit measurements of the
ethnic attitudes : summary of the thesis for
obtaining the doctoral degree in psychology
(Dr. Psych), (speciality: social psychology) /
Marija Bambuļaka ; promocijas darba zi
nātniskais vadītājs: Irina Plotka ; recenzenti:
Māra Vidnere, Malgožata Raščevska, Albinas
Bagdonas ; Daugavpils Universitāte. Sociālo
zinātņu fakultāte. Sociālās psiholoģijas kated
ra. — Daugavpils : Daugavpils Universitāte,
2014. — 62 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Biblio
grāfija: 11., 40.-41. lpp. — Teksts latviešu un
angļu valodā. — ISBN 978-9934-522-20-8. —
[0314001281]
316.64(043)

RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Latviešu nacionālā filozofija tautas dzīves
ziņā / Tomariņu Kārļa Sidabrenes raksti ;
2. lpp. Edvarta Virzas dzejolis «Lūgšana». —
Atkārtots papildināts izdevums. — Rīga :
Neatkarīgā dievturu draudze «Sidabrene»,
[2013]. — 156 lpp. : diagr., il., notis ; 21 cm. —
Titullapā uzrādīts izdošanas gads: 12013. —
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — (Ies.). —
[0314002275]
257.7(474.3)

2

2014. gada 16.–30. septembris

Veizāns, Edmunds. Pusaudžu vērtību attīs
tība hip-hop kultūras deju skolā : promocijas
darba kopsavilkums doktora zinātniskā grāda
iegūšanai pedagoģijā, apakšnozare: nozaru
(dejas) pedagoģija / Edmunds Veizāns ; darba
zinātniskā vadītāja Zenta Anspoka ; recenzen
ti: Andra Fernāte, Rita Spalva, Alīda Samusē
viča ; Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības
akadēmija. Pedagoģijas fakultāte = Adoles
cent value development at a hip-hop cultu
re dance school : brench (dance) padagogy :
summary of Ph.D. dissertation / Edmunds
Veizāns ; scientific supervisor: Zenta Anspo
ka ; reviewers: Andra Fernāte, Rita Spalva,
Alīda Samusēviča ; Riga Teacher Training and
Education Management Academy. Faculty of
Pedagogy. — Rīga : Rīgas Pedagoģijas un iz
glītības vadības akadēmija, [2014]. — 64 lpp. :
il., tab. ; 21 cm. — Titlp. un uz vāka izdošanas
gads uzrādīts 2013. — Bibliogrāfija: 28.-30.,
62.-64. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā,
ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums
abās valodās. — ISBN 9789934503108 (kļū
da). — [0314001233]
316.752-053.6(474.3)(043)+
+793.32(072)(043)+159.923.5-053.6(043)
33

Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Dubra, Ilona. Inovācijas Baltijas valstīs un to
ietekmējošie faktori : promocijas darba kopsa
vilkums ekonomikas doktora (Dr. oec.) zināt
niskā grāda iegūšanai, apakšnozare: Latvijas
tautsaimniecība / Ilona Dubra ; zinātniskā
vadītāja: Ērika Šumilo ; recenzenti: Elita Jer
molajeva, Vitālijs Jurēnoks, Edgars Brēķis ;
Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības
fakultāte = Innovation in Baltic countries and
affecting factors : summary of doctoral thesis
submitted for the doctoral degree in econo
mics (Dr. oec.), subfield: national economy
of Latvia / Ilona Dubra ; supervisor: Ērika
Šumilo ; reviewers: Elita Jermolajeva, Vitālijs
Jurēnoks, Edgars Brēķis ; University of Latvia.
Faculty of Economics and management. —
Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. — 95 lp. :
diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 40.-48.,
90.-95. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts
latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titulla
pām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN
978-9984-45-838-0. — [0314001598]
330.341.1(474)(043.2)+
+005.591.6(474)(043.2)

Lukjanska, Renāte. Inovācijas kapacitātes
analīze Latvijā Eiropas reģiona valstu kontek
stā : promocijas darba kopsavilkums ekono
mikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda ie
gūšanai, apakšnozare: reģionālā ekonomika =
Analysis of innovation capacity in Latvia in
the context of European region : summary of
the doctoral thesis for the scientific degree of
Dr. oec., sub-sector: regional economics / Re
nāte Lukjanska ; promocijas darba zinātniskā
vadītāja Aina Dobele un Aina Muška ; recen
zenti: Baiba Rivža, Tatjana Muravska, Ligita
Šimanskiene ; Latvijas Lauksaimniecības uni
versitāte. Ekonomikas un sabiedrības attīstības
fakultāte. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecī
bas universitāte, 2014. — 132 lpp. : diagr., il.,
tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 6., 66.-68., 131.132. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā. —
ISBN 978-9984-48-149-4. — [0314001664]
330.341.1(474.3)(043)+
+658.589(474.3)(043)
332 Reģionālā, teritoriālā, zemes,
dzīvokļu ekonomika
Geipele, Sanda. Management system of real
estate market development in Latvia : sum
mary of doctoral thesis : field: management
science, subfield: entrepreneurship and busi
ness management / Sanda Geipele ; scientific
supervisor: Tatjana Tambovceva ; reviewers:
Kārlis Ketners, Dzintra Atstāja, Frank Rie
menschneider ; Riga Technical University.
Faculty of Engineering Economics and Mana
gement. Institute of the Civil Engineering and
Real Estate Economics. — Riga : RTU Press,
2014. — 63 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bib
liogrāfija: 11.-13., 58.-63. lpp. un zemsvītras
piezīmēs. — ISBN 978-9934-10-571-5 : 40
eks. — [0314001365]
332.622(474.3)(043)
336

Finanses

Bistrova, Jūlija. Achieving shareholder value
sustainability on Central and Eastern Europe
an equity markets : summary of doctoral dis
sertation : field: management, sub-field: busi
ness administration / Jūlija Bistrova ; scientific
supervisor Natalja Lāce ; reviewers: Karlis Ket
ners, Ingrida Jakusonoka, Rima Tamosiu
niene ; Riga Technical University. Faculty of
Engineering Economics and Management.
Institute of Production and Entrepreneurship.
Department of Finance. — Riga : RTU Press,
2014. — 55 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bib
liogrāfija: 9.-12. lpp. — ISBN 978-9934-10557-9 : 50 eks. — [0314001239]
336.76(4)(043)
Ketners, Kārlis. Eiropas Savienības nodokļu
politika : mācību līdzeklis / Kārlis Ketners,
Māra Pētersone ; literārā redaktore Silvi
ja Minkevica ; Rīgas Tehniskā universitāte.
Inženierekonomikas un vadības fakultāte.
Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas
institūts. Muitas un nodokļu katedra. — Rīga :
RTU Izdevniecība, 2014. — 205 lpp. : diagr., il.,
sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 204. lpp. (13
nos.) un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 9789934-10-582-1 : 300 eks. — [0314002160]
336.22(4)(075)
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Naudas zīmes : eiro un centi / redaktore Indra
Putre ; māksliniece Signe Ērmane-Ļitvina. —
Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 1 lp., saloc. [4]
daļās, 56 kartītes : il. ; 15×10 cm. — (Zīlēna
skola). — «Apdomā labi, padari gudri!»—
Uz vāka. — ISBN 978-9934-0-4751-0. —
[0314002218]
336.74(076)
338 Ekonomiskais stāvoklis. Ekonomiskā
politika. Pārvalde un plānošana ekonomikā.
Ražošana. Pakalpojumi. Cenas
Arbidāne, Iluta. Latgales reģiona sociāli eko
nomisko procesu izpēte : zinātniskā mono
grāfija / Iluta Arbidāne, Iveta Mietule, Irēna
Silineviča ; latviešu teksta redaktore Vita An
sone ; angļu teksta redaktore Viktorija Pokule ;
autoru foto: Māris Justs ; Rēzeknes Augstskola.
Ekonomikas un vadības fakultāte. Reģionālis
tikas zinātniskais institūts. — Rēzekne : Rē
zeknes Augstskola, 2014. — 231 lpp. : diagr.,
ģīm., sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija nodaļu
beigās. — Anotācijas un kopsavilkums an
gļu valodā. — ISBN 978-9984-44-137-5. —
[0314002247]
338(474.38)+
+332.1(474.38)+316.4(474.38)
338.5

Cenas. Cenu veidošanās. Izmaksas

Beņkovskis, Konstantīns. PVN likmju ietek
me uz cenu veidošanos Latvijā : par ko lieci
na PCI mikrodati? / Konstantīns Beņkovskis,
Ludmila Fadejeva. — [Rīga] : Latvijas Banka,
©2013. — 1 tiešsaistes resurss (49 lapas, PDF) :
ilustrācijas, grafiki, tabulas ; 1,37 MB. — (Pētī
jums / Latvijas Banka ; 1/2013). — Bibliogrā
fija: 47.-48. lapā un zemsvītras piezīmēs. —
ISBN 978-9984-888-32-3
338.51(474.5)+336.226.322(474.3)
339 Tirdzniecība. Starptautiskās
ekonomiskās attiecības. Pasaules
ekonomika
Āboltiņš, Krišjānis. Automobiļu pēcpārdo
šanas pakalpojumu tirgus attīstības iespējas
Latvijas reģionos : promocijas darba kopsa
vilkums ekonomikas doktora (Dr. oec.) zināt
niskā grāda iegūšanai, apakšnozare: reģionālā
ekonomika = Development opportunities
for the regions of Latvia in the car aftersales
servicing market : summary of the docto
ral thesis for the scientific degree of Dr. oec.,
sub-discipline: regional economics / Krišjānis
Āboltiņš ; promocijas darba zinātniskā vadī
tāja Baiba Rivža ; recenzenti: Ligita Melece,
Remigijs Počs, Bartošs Mickevičs ; Latvijas
Lauksaimniecības universitāte. Ekonomikas
un sabiedrības attīstības fakultāte. — Jelga
va : Latvijas Lauksaimniecības universitāte,
2014. — 119 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — Bib
liogrāfija: 8.-11., 118.-119. lpp. — Teksts pa
ralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 9789984-48-139-5. — [0314001273]
339.13(474.3)(043)+
+338.467(474.3)(043)+
+629.3.083(474.3)(043)+
+332.1(474.3)(043)

2014. gada 16.–30. septembris

Eksporta un inovācijas balva 2013 : Latvijas
ekonomikas lepnums / Latvijas Investīciju
un attīstības aģentūra ; priekšvārdu sarakstīja
Andris Ozols. — Rīga : Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūra, 2013. — 40 lpp. : il., ģīm. ;
30 cm. — (Latvijas ekonomikas lepnums). —
[0314002221]
339.564(474.3)+
+005.591.6(474.3)
34

Tiesības. Jurisprudence

Ābula, Marta. Tiesību aizsardzības pagaidu
līdzekļi starptautiskajā investīciju strīdu iz
šķiršanas centrā (ICSID) : promocijas darba
kopsavilkums doktora grāda iegūšanai juridis
ko zinātņu nozarē, apakšnozare: starptautiskās
tiesības / Marta Ābula ; darba zinātniskais va
dītājs: Juris Bojārs ; recenzenti: Jautrīte Briede,
Jānis Načisčionis, Kristians Kollers ; Latvijas
Universitāte. Juridiskā fakultāte. — Rīga :
Latvijas Universitāte, 2014. — 27, [1] lpp. ;
21 cm. — Bibliogrāfija: 14.-15., 26.-27. lpp. un
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9984-45842-7. — [0314001654]
341.63(043)
Eiropas Savienības tiesības / sagatavojis auto
ru kolektīvs: Arnis Buka, Kaspars Gailītis, Vija
Kalniņa, Kristīne Markus, Aleksandrs Potai
čuks, Christoph Schewe (Kristofs Ševe), Ģirts
Strazdiņš ; Christoph Schewe (Kristofa Ševes),
Arņa Bukas, Kaspara Gailīša, Ģirta Strazdiņa
zinātniskajā redakcijā ; priekšvārdu sarakstīja
Christoph Schewe (Kristofs Ševe) ; māksli
nieciskais noformējums: Marina Selunska. —
Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2014.
1. daļa, Institucionālās tiesības. —
414 lpp. : tab. ; 23 cm. — Bibliogrāfija:
[387.]-414. lpp., zemsvītras piezīmēs un
jēdzienu alfabētiskais rādītājs: [378.]386. lpp. — ISBN 978-9934-508-16-5
(ies.). — [0314002159]
34(4)+341.17(4)
Latvijas kiberdrošības stratēģija 2014-2018 :
Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra
rīkojums Nr. 40. — [Rīga : Latvijas Republi
kas Aizsardzības ministrija, 2014]. — 1 tieš
saistes resurss (26 lapas, PDF) : ilustrācija ;
15,67 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezī
mēs.
34:004(474.3)
35 Valsts administratīvā pārvalde.
Karalietas
Landzmane, Ligita. The guidance of profes
sional performance development of gover
nment specialists: the context of mediation
institutionalization : summary of doctoral
thesis submitted for the degree of doctor of
management science, subfield: public admi
nistration / Ligita Landzmane ; supervisor:
Andris Kangro ; reviewers: Tatjana Volkova,
Marga Živitere, Konstantīns Didenko ; Uni
versity of Latvia. Faculty of Economy and
Management. — Rīga : University of Latvia,
2014. — 80 lpp. : diagr., il., sh., tab. ; 21 cm. —
Bibliogrāfija: 77.-80. lpp. — ISBN 978-9934517-42-6. — [0314001594] 35.08(474.3)(043)
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Landzmane, Ligita. Valsts pārvaldes spe
ciālistu profesionālās veiktspējas attīstības
vadība: mediācijas institucionalizācijas kon
teksts : promocijas darba kopsavilkums dok
tora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnes
nozarē, apakšnozare: sabiedrības vadība /
Ligita Landzmane ; darba zinātniskais vadī
tājs: Andris Kangro ; recenzenti: Tatjana Vol
kova, Marga Živitere, Konstantīns Didenko ;
Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadī
bas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte,
2014. — 77 lpp. : diagr., il., sh., tab. ; 21 cm. —
Bibliogrāfija: 72.-77. lpp. — ISBN 978-9934517-41-9. — [0314001595] 35.08(474.3)(043)
351 Valsts administratīvā pārvalde
(policija)
Gaveika, Artūrs. Eiropas Savienības ārējās
robežas Latvijā tiesiskā reglamentācija : pro
mocijas darba kopsavilkums doktora grāda
iegūšanai juridiskajā zinātnē, apakšnozare:
policijas tiesības / Artūrs Gaveika ; darba zi
nātniskais vadītājs: Zenons Indrikovs ; re
cenzenti: Ineta Ziemele, Jānis Lazdiņš, Jānis
Načisčionis ; Latvijas Universitāte. Juridis
kā fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte,
2014. — 46 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 10.14. un 38.-46. lpp. — ISBN 978-9934-51738‑9. — [0314001442]
351.746.1(474.3)(043)+
+341.222(4)(043)+
+341.222(474.3)(043)
37

Izglītība

371 Audzināšanas un izglītības
organizēšana. Skolvedība
Badjanova, Jeļena. Holistiskā pieeja muzi
kālās kultūras vērtību apguvē pamatizglītības
skolotāju skatījumā : promocijas darba kop
savilkums pedagoģijas doktora (Dr. paed.) zi
nātniskā grāda iegūšanai : pedagoģijas zinātņu
nozare, skolas pedagoģijas apakšnozare = Ho
listic approach to facilitating the acquisition
of musical cultural values: primary education
teachers’ views : summary of the thesis for
obtaining a doctoral degree in pedagogy (Dr.
paed.) / Jeļena Badjanova ; promocijas dar
ba zinātniskais vadītājs: Aleksejs Vorobjovs ;
recenzenti: Irēna Katane, Jeļena Davidova,
Malgoržata Susvillo ; Daugavpils Universitāte.
Ilgspējīgas izglītības institūts. — Daugavpils :
Daugavpils Universitātes Akadēmiskais ap
gāds «Saule», 2014. — 74 lpp. : il., diagr., tab. ;
22 cm. — Bibliogrāfija: 12.-15., 46.-50. lpp. —
Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. —
ISBN 978-9984-14-672-0. — [0314001244]
371.315(043)+37.017(043)
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373

Vispārējā izglītība

Kauliņa, Anda. Integratīvā mācību metodika
sākumskolēnu specifisku lasīšanas traucēju
mu mazināšanai : promocijas darba kopsavil
kums : apakšnozare: skolas pedagoģija / Anda
Kauliņa ; darba zinātniskā vadītāja Sarmīte
Tūbele ; recenzenti: Emīlija Černova, Bai
ba Briede, Dace Markus ; Rīgas Pedagoģijas
un izglītības vadības akadēmija = Integrative
teaching methodology to decrease the pre
valence of specific reading disorders in pri
mary school pupils : synopsis of Ph.D. thesis
promotion to Ph.D. in pedagogy, sub-branch:
school pedagogy / Anda Kauliņa ; scientific
supervisor of the thesis: Sarmite Tubele ; re
viewers: Baiba Briede, Emīlija Černova, Dace
Markus. — Rīga: Rīgas Pedagoģijas un iz
glītības vadības akadēmija, 2014. — 60 lpp. :
diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 26.-29.,
55.-59. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā,
ar atsevišķām titullapām, nosaukums uz vāka
abās valodās. — ISBN 0051313253 (kļūda). —
[0314001235]
373.3(043)
378 Augstākā izglītība. Augstskolas.
Akadēmiskās studijas
Gedžūne, Ginta. Topošo skolotāju atskaites
sistēmas bērnu sociālās atstumtības pārva
rēšanai klases vidē : promocijas darba kop
savilkums pedagoģijas doktora (Dr. paed.)
zinātniskā grāda iegūšanai (apakšnozare:
augstskolu pedagoģija) = Pre-service teachers’
frames of reference for addressing children’s
social exclusion in the classroom : summary
of the thesis for obtaining a doctoral degree
in pedagogy (Dr. paed.) (sub-branch: higher
education pedagogy) / Ginta Gedžūne ; darba
zinātniskais vadītājs: Ilga Salīte ; recenzenti:
Irēna Žogla, Dzintra Iliško, Charlotte Hol
land ; Daugavpils Universitāte. Ilgtspējīgas
izglītības institūts. — Daugavpils : Daugavpils
Universitāte, 2014. — 101 lpp. : tab. ; 21 cm. —
«Pedagoģijas nozare. Augstskolu pedagoģijas
apakšnozare»—Uz vāka. — Bibliogrāfija: 17.22., 43.-52., 92.-101. lpp. — Teksts latviešu un
angļu valodā. — ISBN 978-9984-14-675-1. —
[0314001548]
378.14(043)
Imants Gronskis / sastādīja: Mintauts Āboliņš,
Ināra Melgalve ; bibliogrāfijas aprakstu redak
tore Sarmīte Palma ; priekšvārdu sarakstīja
Juris Skujāns ; ievada autore Ināra Melgalve ;
fotomateriāli: Ina Alsiņa, Valdis Āboliņš ; Lat
vijas Lauksaimniecības universitāte. — Jelga
va : Latvijas Lauksaimniecības universitāte,
2014. — 139 lpp. : il., ģīm., faks. ; 21 cm. —
(JLA-LLA-LLU rektori). — Bibliogrāfija: 114.139. lpp. — ISBN 978-9984-48-145-6 (ies.). —
[0314002151]
378.11(474.3)(092)+
+378.6:63(474.3)(092)

2014. gada 16.–30. septembris

International Conference on Global Research and Education (13 : 2014 : Rīga,
Latvija). The 13th International Conferen
ce on Global Research and Education «Inter
Academia 2014» : digest : September 10-12,
2014 / editorial board: Arturs Medvids, Andris
Ozols, Gundars Mezinskis, Talivaldis Puritis,
Steponas Asmontas, Pavels Onufrijevs, Igor
Dmitruk, Jevgenijs Kaupužs, Karlis Gross ;
preface, p. 3, by Arturs Medvids ; Riga Tech
nical University. — Riga, Latvia : Riga Tech
nical University, 2014. — 292 lpp. : diagr., il.,
tab. ; 25 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās un
rādītājs: 278.-283. lpp. — ISBN 978-9934-10583‑8. — [0314002245]
378(062)
Pauls Galenieks / sastādīja: Ināra Melgalve,
Inta Liepiņa ; bibliogrāfijas aprakstu redakto
res: Brigita Papendika, Sarmīte Palma ; ievadu
sarakstīja Ināra Melgalve ; priekšvārda autors
Juris Skujāns ; fotomateriāli: Valdis Āboliņš,
Inta Liepiņa; Latvijas Lauksaimniecības uni
versitāte. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecī
bas universitāte, 2014. — 293 lpp. : il., ģīm.,
faks. ; 21 cm. — (JLA-LLA-LLU rektori). —
Bibliogrāfija: 231.-293. lpp. — ISBN 978-998448-150-0 (ies.). — [0314002152]
378.11(474.3)(092)+378.6:63(474.3)(092)
Rēzeknes Augstskola. Mana augstskola : pir
mā kursa studenta informatīvā rokasgrāmata /
Rēzeknes Augstskolas Studiju daļa. — Rēzek
ne : RA izdevniecība, 2014. — 52 lpp. : sh.,
tab. ; 15 cm. — [0314002246]
378.4(474.3)(03)
Zinātniskā darbība Rēzeknes Augstskolā :
pārskats par 2013. gadu / Rēzeknes Augst
skola ; sagatavoja: Karīne Laganovska, Sintija
Augule ; priekšvārdu sarakstīja Ilga Šuplinska ;
Māra Justa vāka noformējums. — Rēzekne :
Rēzeknes Augstskola, 2014. — 80 lpp. : diagr.,
tab. ; 20 cm. — Bibliogrāfija tekstā. — ISBN
978-9984-44-145-0. — [0314002249]
378(474.3)(05)
39 Etnoloģija. Etnogrāfija. Tikumi.
Paražas. Tradīcijas. Tautu dzīve. Folklora
Latviešu tautastērpi / teksta autore un redak
tore Daina Garokalna ; tulkojumi: Mārtiņš
Parņickis (angļu val.), Gunta Reihenberga
(vācu val.) ; akvareļi: Voldemārs Vimba ; da
tordizains: Irēna Ansava. — [Rīga] : Apgāds
Pūce, 2014. — 39 lpp. : il. ; 25 cm. — Izdevē
jziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Paralēli
latviešu, angļu un vācu valodā. — ISBN 9789934-8403-5-7 (ies.). — [0314002121]
391(=174)
398

Folklora

Briedis, Alfreds. Latviešu tautas laika un ra
žas pazīmes / Alfreds Briedis. — [Alūksne] :
Eraksti, ©2013. — 1 tiešsaistes resurss (16 la
pas, PDF) ; 200 KB. — Izdevējziņas precizētas
ISBN aģentūrā.
398.3(474.3)+551.509.8(474.3)
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MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

502/504 Vides zinātne. Dabas resursu
aizsardzība. Draudi videi un aizsardzība
pret tiem
Valtere, Sarma. Vides vadība un energo
pārvaldība : zinātniskā monogrāfija / Sarma
Valtere, Silvija Nora Kalniņš, Dagnija Blum
berga ; recenzenti: Ritvars Sudārs, Māris Kļa
viņš ; redaktore Inga Ivanova ; literārā redak
tore Silvija Minkevica ; dizains: Paula Pelše ;
vāka dizains: Marika Latsone ; Rīgas Tehniskā
universitāte. Vides aizsardzības un siltuma
sistēmu institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība,
2014. — 288 lpp. : diagr., il., sh., tab. ; 24 cm. —
Bibliogrāfija nodaļu beigās. — Kopsavilkums
latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-993410-566-1. — [0314002162]
502.13+620.9+697.11
51

Matemātika

Helmane, Ineta. Matemātika 2. klasei : mācī
bu grāmata / Ineta Helmane, Anita Dāvida ;
redaktore Ināra Dzērve ; māksliniece Mari
ta Maizīte ; foto: Laila Dambīte. — 1. izde
vums. — Lielvārde : Lielvārds, 2014).
1. daļa. — 143, [1] lpp. : il. ; 25 cm. —
Mācību grāmata recenzēta IZM saskaņā ar
MK noteikumiem «Kārtība, kādā izvērtē
un apstiprina mācību literatūras atbilstību
valsts pamatizglītības standartam un valsts
vispārējās vidējās izglītības standartam»
un atbilst standartam—Titlp. — ISBN 9789984-11-392-0. — [0314002234] 51(075.2)
Milaša, Irina. Matemātika : darba burtnīca :
3. klase / Irina Milaša ; galvenais redaktors
Vilnis Purēns ; literārā redaktore Rita Cimdi
ņa ; zīmējumi: Rudīte Kravale. — Rīga : RaKa,
2014. — 97 lpp. : il., tab. ; 30 cm. — (Lai vei
cas). — «Mācību komplektā ietilpst: mācību
grāmata, darba burtnīca»—Vāka 4. lpp. —
ISBN 978-9984-46-313-1. — [0314002242]
51(076)
Milaša, Irina. Matemātika : mācību grāmata :
3. klase / Irina Milaša ; galvenais redaktors Vil
nis Purēns ; literārā redaktore Rita Cimdiņa ;
zīmējumi, dizains: Rudīte Kravale. — Rīga :
RaKa, 2014. — 112 lpp. : il., tab. ; 30 cm. — (Lai
veicas). — «Mācību komplektā ietilpst: mācī
bu grāmata, darba burtnīca»—Vāka 4. lpp. —
ISBN 978-9984-46-306-3. — [0314002241]
51(075.2)
Ужга-Ребров, Олег Иванович. Управле
ние неопределённостями / О.И. Ужга-Реб
ров. — Резекне : RA Izdevniecība, 2014.
Часть 4, Комбинирование неопре
делённостей. — 407 lpp. : diagr., il., tab. ;
21 cm. — Bibliogrāfija: 405.-407. lpp. —
Krievu valodā, anotācija arī latviešu un an
gļu valodā. — ISBN 978-9984-44-146-7 : 50
eks. — [0314002248]
519.2(075.8)

5

52 Astronomija. Astrofizika. Kosmosa
pētniecība. Ģeodēzija
Hokings, Stīvens. Īsi par manu vēsturi / Stī
vens Hokings ; no angļu valodas tulkojusi Vita
Holma ; mākslinieciskais noformējums: Iveta
Paegle. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2014. —
114, [5] lpp. : il. ; 23 cm. — Oriģ. nos.: My brief
history. — ISBN 978-9984-23-492-2 (ies.). —
[0314002155]
524.8(410)(092)+
+530.122(410)(092)
53

Fizika

Dunce, Marija. Phase transitions and physical
properties of Na1/2Bi1/2TiO3-based solid so
lutions : summary of doctoral thesis : submit
ted for the degree of doctor of physics, subfield:
solid state physics / Marija Dunce ; supervisor
Andris Sternberg ; reviewers: Māris Ozoliņš,
Māris Knite, Robertas Grigalaitis ; University
of Latvia. Institute of Solid State Physics. —
Riga : University of Latvia, 2014. — 39 lpp. : il.,
diagr. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 32.-38. lpp. —
ISBN 978-9984-45-803-8. — [0314001363]
539.2(043.2)
54

Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Andžāns, Zigmārs. Optiski aktīvu 1,4-dihid
ropiridīn-6-sulfanilalkilkarbonskābju esteru
sintēze un īpašības : promocijas darba kopsa
vilkums doktora grāda iegūšanai ķīmijas no
zarē, apakšnozare: organiskā ķīmija / Zigmārs
Andžāns ; darba zinātniskie vadītāji: Aivars
Krauze, Andris Zicmanis ; recenzenti: Māris
Kļaviņš, Ērika Bizdēna, Grigorijs Veinbergs ;
Latvijas Universitāte. Ķīmijas fakultāte. —
Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. — 20 lpp. :
il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 19. lpp. —
[0314001565] 547.827-326(043)+661.74(043)
Andžāns, Zigmārs. Synthesis and properties
of optically active 1,4-dihydropyridine-6-sul
fanylalkylcarboxylic acid esters : summary of
doctoral thesis submitted for the degree of
doctor of chemistry, subfield: organic chemis
try / Zigmārs Andžāns ; supervisors: Aivars
Krauze, Andris Zicmanis ; reviewers: Māris
Kļaviņš, Ērika Bizdēna, Grigorijs Veinbergs ;
University of Latvia. Faculty of Chemistry. —
Riga : University of Latvia, 2014. — 20 lpp. :
il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 19. lpp. —
[0314001566] 547.827-326(043)+661.74(043)
Drille, Modris. Ķīmija 9. klasei : mācību grā
mata / Modris Drille, Velga Kakse ; redaktore
Liene Zeile ; izmantoti Aigara Truhina fotoat
tēli ; Aigara Truhina ilustrācijas un mākslinie
ciskais noformējums. — Rīga : Zvaigzne ABC,
2014. — 160 lpp. : il., tab. ; 23 cm. — Alfabē
tiskais rādītājs: 156. lpp. — ISBN 978-9934-04436-6 (ies.). — [0314002175]
54(075.2)

2014. gada 16.–30. septembris

Pavloviča, Sanita. Environmentally friendly
ionic liquids — (2-Hydroxyethyl)ammonium
carboxylates : summary of doctoral thesis su
bmitted for the degree of doctor of chemistry,
subfield of organic chemistry / Sanita Pavlovi
ča ; supervisor A. Zicmanis ; reviewers: Gunars
Duburs, Valdis Kokars, Martins Katkevics ;
University of Latvia. Faculty of Chemistry. —
Riga : University of Latvia, 2014. — 25 lp. : dia
gr., il., tab. ; 21 cm. — Aprakstīts pēc vāka. —
Bibliogrāfija: 24.-25. lp. — [0314001540]
547-145.82(043.2)
Pavloviča, Sanita. Videi draudzīgie jonu šķid
rumi — (2-hidroksietil)amonija karboksilāti :
promocijas darba kopsavilkums doktora grāda
iegūšanai ķīmijas nozarē, apakšnozare: orga
niskā ķīmija / Sanita Pavloviča ; zinātniskais
vadītājs A. Zicmanis ; recenzenti: Gunārs Du
burs, Valdis Kokars, Mārtiņš Katkevičs ; Lat
vijas Universitāte. Ķīmijas fakultāte. — Rīga :
Latvijas Universitāte, 2014. — 25 lp. : diagr., il.,
tab. ; 21 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — Biblio
grāfija: 24.-25. lp. — [0314001539]
547-145.82(043.2)
Popļausks, Raimonds. Ultraplāni anodēta
alumīnija oksīda pārklājumi un to pielietoju
mi : promocijas darba kopsavilkums doktora
grāda iegūšanai ķīmijas nozarē, apakšnozare:
neorganiskā ķīmija / Raimonds Popļausks ;
darba zinātniskais vadītājs: Donāts Erts ; re
cenzenti: Antonija Dindune, Gunārs Bajārs,
Sigitas Tamulevičius ; Latvijas Universitāte. Ķī
mijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte,
2014. — 41 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. — Bib
liogrāfija: 8.-12., 37.-40. lpp. — [0314001563]
544.653.23(043)+621.794.61(043)
Popļausks, Raimonds. Ultrathin anodized
aluminum oxide coatings and their applica
tions : summary of doctoral thesis submitted
for the degree of doctor of chemistry, subfield
of inorganic chemistry / Raimonds Popļausks ;
supervisor: Donāts Erts ; reviewers: Antonija
Dindune, Gunārs Bajārs, Sigitas Tamuleviči
us ; University of Latvia. Faculty of Chemis
try. — Riga : University of Latvia, 2014. —
41 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija:
8.-12., 37.-40. lpp. — [0314001564]
544.653.23(043)+621.794.61(043)
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Bioloģijas zinātnes kopumā

Bioloģija angliski : mācību stundu piemēri /
atbildīgā par izdevumu Rita Kursīte. — [Rīga] :
Valsts izglītības satura centrs, [2013]. — 1 tieš
saistes resurss (98 lapas, PDF) : ilustrācijas, ta
bulas ; 12,31 MB.
57(07)
Salmiņa, Kristīne. Activation of self-renewal
and meiotic genes in tumour cell lines resis
tant to genotoxic treatment : summary of
doctoral thesis submitted for the degree of
doctor of biology, subfield of molecular bio
logy / Kristīne Salmiņa ; supervisor: Jekate
rina Ērenpreisa ; reviewers: Pauls Pumpēns,
Valērija Groma, Joanna Rzeszowska-Wolny ;
University of Latvia. Faculty of Biology. —
Riga : University of Latvia, 2014. — 36 lpp. :
diagr., il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 5.-6.,
32.-36. lpp. — [0314001761]
577.21(043)+616-006(043)

Latvijas Jaunākās Grāmatas Nr. 18

Salmiņa, Kristīne. Pašatjaunošanās un mei
jotisko gēnu aktivācija pēc genotoksiskas
apstrādes rezistentās audzēju šūnu līnijās :
promocijas darba kopsavilkums doktora grā
da iegūšanai bioloģijas nozarē, apakšnozare:
molekulārā bioloģija / Kristīne Salmiņa ; dar
ba zinātniskā vadītāja: Jekaterina Ērenpreisa ;
recenzenti: Pauls Pumpēns, Valērija Groma,
Joanna Rzeszowska ; Latvijas Universitāte.
Bioloģijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Uni
versitāte, 2014. — 36 lpp. : diagr., il., tab. ;
21 cm. — Bibliogrāfija: 5.-6., 32.-36. lpp. —
[0314001760]
577.21(043)+616-006(043)
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Botānika

Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi
Latvijā : noteikšanas rokasgrāmata / galve
nais redaktors Ainārs Auniņš ; autori: Ainārs
Auniņš, Liene Auniņa, Baiba Bambe, Lelde
Eņģele, Sandra Ikauniece, Ivars Kabucis, Bri
gita Laime, Viesturs Lārmanis, Ilze Rēriha,
Ieva Rove, Solvita Rūsiņa, Rūta Sniedze-Kre
talova, Solvita Strāķe ; redkolēģija: Ainārs
Auniņš Rūta Sniedze-Kretalova Valda Baro
niņa Ivars Kabucis ; valodas redaktores: Val
da Baroniņa Inese Bernsone ; makets: Marta
Grīnberga ; vāka fotogrāfija: Uvis Suško. — 2.
precizēts izdevums. — Rīga : Latvijas Dabas
fonds, ©2013. — 1 tiešsaistes resurss (361
lapa, PDF) : ilustrācijas, karte, diagrammas,
tabulas ; 19,55 MB. — Rokasgrāmata saga
tavota projekta «Metodikas un rokasgrāma
tas izstrāde ES nozīmes biotopu noteikšanai
dabā» ietvaros, kurš finansēts ar Norvēģijas
finanšu instrumenta granta palīdzību no Nor
vēģijas. — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — ISBN
9789934140181 (kļūda).
581.526(474.3)(035)+
+502.211:582(474.3)(035)
European Union protected habitats in Latvia :
interpretation manual / editor in chief: Ainārs
Auniņš ; authors: Ainārs Auniņš, Liene Auni
ņa, Baiba Bambe, Lelde Eņģele, Sandra Ikau
niece, Ivars Kabucis, Brigita Laime, Viesturs
Lārmanis, Ilze Rēriha, Ieva Rove, Solvita Rū
siņa, Rūta Sniedze-Kretalova, Solvita Strāķe ;
editorial advisors: Ainārs Auniņš, Rūta Snie
dze-Kretalova, Valda Baroniņa, Ivars Kabucis ;
layout: Marta Grīnberga ; cover photo: Uvis
Suško. — 2nd revised edition. — Riga : Latvi
jas Dabas fonds, ©2013. — 1 tiešsaistes resurss
(361 lapa, PDF) : ilustrācijas, kartes, diagram
mas, tabulas ; 19,62 MB. — Rokasgrāmata sa
gatavota projekta «Metodikas un rokasgrāma
tas izstrāde ES nozīmes biotopu noteikšanai
dabā» ietvaros, kurš finansēts ar Norvēģijas
finanšu instrumenta granta palīdzību no Nor
vēģijas. — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — ISBN
9789934140198 (kļūda).
581.526(474.3)(035)+
+502.211:582(474.3)(035)
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Zooloģija

Dzirkale, Zane. Dabas vielu ietekme uz peļu
uzvedības reakcijām : promocijas darba kop
savilkums doktora grāda iegūšanai farmācijas
nozarē, apakšnozare: farmaceitiskā farmako
loģija / Zane Dzirkale ; darba zinātniskā vadī
tāja: Vija Kluša ; recenzenti: Nikolajs Sjakste,
Līga Zvejniece, Lembit Allikmets ; Latvijas
Universitāte. Medicīnas fakultāte = Influence
of natural substances on behavioral responses
in mice : summary of doctoral thesis submit
ted for the degree of doctor of pharmacy, su
bfield of pharmaceutical pharmacology / Zane
Dzirkale ; supervisor: Vija Kluša ; reviewers:
Nikolajs Sjakste, Līga Zvejniece, Lembit Allik
mets ; University of Latvia. Faculty of Medi
cine. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. —
73 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija:
8.-11., 70.-73. lpp. — Teksts latviešu un angļu
valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka nofor
mējums abās valodās. — ISBN 978-9984-45837-3. — [0314001178]
599.323.4(043)
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Medicīnas zinātnes

Bērnu ķirurģija : primārās aprūpes speciālis
tiem : [mācību līdzeklis] / autori: Zane Ābo
la, Arnis Eņģelis, Ainārs Ģīlis, Jānis Krasts,
Leonīds Lugovskojs, Aigars Pētersons, Alek
sandrs Zaķis ; A. Pētersona redakcijā ; lite
rārās redaktores: Inga Lievīte, Linda Pēter
sone ; vāka dizains: Mikus Čavarts ; Rīgas
Stradiņa universitāte. — Rīga : RSU, 2014. —
167 lpp. : il. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 164 lpp.
(5 nos.). — ISBN 978-9984-793-50-4 (ies.). —
[0314002285]
617-053.2(07)+
+616-089-053.2(07)
Bumbure, Lada. Digital medical x-ray device
radiation stability evaluation method : PhD
thesis summary : field: mechanical engine
ering, subfield: measurement instrumentation
and metrology / Lada Bumbure ; supervisor
Y. Dekhtyar ; opponents: Juris Krizbergs, Do
nats Millers, Franco Milano ; Riga Technical
University. Faculty of Transport and Mecha
nical Engineering. Institute of Biomedical
Engineering and Nanotechnologies. — Riga :
Riga Technical University, 2014. — 32 lpp. :
il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 10.11., 32. lpp. — ISBN 978-9934-10-562-3 : 40
eks. — [0314001276]
616-073.7(043)
Fūrmans, Džoels. Ēst, lai dzīvotu : pārsteidzo
ša, uzturvielām bagāta programma ātrai un
noturīgai svara zaudēšanai / Džoels Fūrmans ;
no angļu valodas tulkojusi Agija Krasta ; re
daktore Ieva Plūme ; priekšvārda, 19.-22. lpp.,
autors Mehmets C. Ozs. — Papildināts izde
vums. — Rīga : The White Book, [2014]. —
411 lpp. : il., diagr., tab. ; 22 cm. — Biblio
grāfija: 347.-393. lpp. un priekšmetu rādītājs:
395.-411. lpp. — Oriģ. nos.: Eat to live. — ISBN
978-9934-526-13-8 (ies.). — [0314002195]
613.24

2014. gada 16.–30. septembris

Jakovels, Dainis. Study and mapping of skin
parameters with optical methods : summary
of doctoral thesis : submitted for the doctoral
degree in physics, subfield: medical physics /
Dainis Jakovels ; supervisor Janis Spigulis ; re
viewers: Aleksejs Katasevs, E. Göran Salerud,
Donats Millers ; University of Latvia. Insti
tute of Atomic Physics and Spectroscopy. —
Riga : University of Latvia, 2014. — 57 lpp. :
il., diagr. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 8.-10.,
52.-56. lpp. — ISBN 978-9984-45-816-8. —
[0314001370]
616.5-073(043.2)+
+616.5-07(043)

Spila, Daiga. Medicīnas informācijas mek
lēšanas pamatu apgūšana elektroniskajos
resursos : mācību materiāls informācijpratī
bā / Daiga Spila, Inga Znotiņa ; IPD vadītājs
Tenis Nigulis ; vecākā redaktore Aija Lapsa ;
redaktore Regīna Razovska ; makets: Ilze Rei
tere ; vāka dizains: Mikus Čavarts. — Rīga :
Rīgas Stradiņa universitāte, ©2014. — 1 tieš
saistes resurss (72 lapas, PDF) : ilustrācijas ;
2,62 MB. — Virstitulā: Rīgas Stradiņa uni
versitāte. Bibliotēka. — Ietver bibliogrāfiju. —
ISBN 978-9984-793-45-0.
61(075.8)+
+001.102(075.8)

Jurgenss, Viktors. Ar insulīnu man atkal
klājas labi : konvencionālā insulīna ārstēša
na / Viktors Jurgenss, Monika Grīsere, Peters
Kronsbeins ; priekšvārdu sarakstīja Indra Štel
mane. — Rīga : Latvijas Diabēta federācija,
2013. — 138 lpp. : il., ģīm., tab. ; 21 cm. — Iz
devējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Oriģ.
nos.: Mit Insulin geht es mir wieder besser. —
ISBN 978-9984-49-991-8. — [0314002223]
616.379-008.64-06

Znotiņa, Inga. Uz pierādījumiem balstī
tas medicīnas resursi — labāko pierādījumu
meklēšana un izmantošana : mācību mate
riāls informācijpratībā / Inga Znotiņa ; IPD
vadītājs Tenis Nigulis ; vecākā redaktore Aija
Lapsa ; redaktore Regīna Razovska ; makets:
Ilze Reitere ; vāka dizains: Mikus Čavarts. —
Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, ©2014. —
1 tiešsaistes resurss (48 lapas, PDF) : 2,88
MB. — Virstitulā: Rīgas Stradiņa universitāte.
Bibliotēka. — Bibliogrāfija: 49. lp. — ISBN
978-9984-793-21-4.
61(075.8)+
+001.102(075.8)

Kupča, Sarmīte. Aptaukošanās bērniem Lat
vijā un ar to saistītie riska faktori : promocijas
darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai
medicīnas nozarē, apakšnozare: pediatrija /
Sarmīte Kupča ; darba zinātniskā vadītāja: In
grīda Rumba-Rozenfelde ; recenzenti: Renāte
Ligere, Jānis Kloviņš, Vallo Tillmann ; Latvijas
Universitāte. Medicīnas fakultāte. — Rīga : Lat
vijas Universitāte, 2014. — 27, [1] lpp. : diagr.,
tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 27.-[28.] lpp. —
ISBN 978-9984-45-847-2. — [0314001428]
613.25-053.2(474.3)(043)
Kupča, Sarmīte. Childhood obesity in Lat
via and its associated risk factors : summary
of doctoral thesis submitted for the doctoral
degree in medicine, subfield of paediatrics /
Sarmite Kupca ; supervisor: Ingrida Rum
ba-Rozenfelde ; reviewers: Renāte Ligere, Jānis
Kloviņš, Vallo Tillmann ; University of Latvia.
Faculty of Medicine. — Riga : University of
Latvia, 2014. — 28 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. —
Bibliogrāfija: 27.-28. lpp. — ISBN 978-998445-848-9. — [0314001429]
613.25-053.2(474.3)(043)
Misins, Janis. Incidence of gastric and colo
rectal cancer in Latvia and evalution of cre
dibility and quality of registration system of
cancer patients : summary of doctoral thesis
submitted : submitted for the degree of doctor
of medicine, subfield of public health / Janis
Misins ; supervisor Marcis Leja ; reviewers:
Jānis Alfrēds Sīpols, Anita Villeruša, Isabelle
Soerjomataram ; University of Latvia. Faculty
of Medicine. — Riga : Latvijas Universitāte,
2013. — 43 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 9.-12.,
38.-42. lpp. — ISBN 978-9934-517-10‑5. —
[0314001203]
616.33-006(043.2)+
+616.35-006(043.2)
Satklifa, Dženija. Muguras bībele : cilvēkiem
ar muguras problēmām vai vēlmi no tām iz
vairīties / Dženija Satklifa ; konsultanti Da
niels E. Gelbs, Sāra Džārvisa ; no angļu valo
das tulkojusi Kristīne Stalte ; redaktors Gints
Tenbergs. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. —
223 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Rādītājs: 216.222. lpp. — Oriģ. nos.: The back bible. — ISBN
978-9934-0-4541-7 (ies.). — [0314002210]
616.711
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Inženierija. Tehnoloģija vispār

621 Mehāniskā inženierija vispār.
Kodolu tehnoloģija. Elektriskā inženierija.
Ražošanas iekārtas
Yunusov, Sergey. Gāzes turbīnas dzinēja plūs
mas daļas diagnosticēšanas modeļu un metožu
uzlabošana lidaparāta spēkiekārtas monitorin
ga sistēmās : promocijas darba kopsavilkums,
izvirzītst [!] inženierzinātņu doktora (Dr. sc.
ing.) zinātniskā grāda iegūšanai, zinātņu no
zare «Transport [!] un satiksme», apakšnozare
«Telemātika un loģistika» = Improvement of
models and methods for diagnosis of gas path
of gas turbine engine in aircraft power plant
monitoring system : summary of the promo
tion work to obtain the scientific degree doctor
of science in engineering (Dr. sc. ing.) scien
tific area «Transport and Communications»,
scientific subarea «Telematics and logistics» =
Совершенствование моделей и методов ди
агностирования проточной части газотур
бинного двигателя в системе мониторинга
силовой установки летательного аппарата :
автореферат диссертационной работы на
соискание ученой степени доктора инже
нерных наук, научная область «Транспорт
и сообщение», подобласть «Телематика
и логистика» / Sergey Yunusov ; zinātniskie
vadītāji: Jevgeņijs Kopitovs, Vladimirs Laben
diks ; zinātniskais konsultants Šarifs Gusei
novs ; recenzenti: Igors Kabaškins, Vladimirs
Šestakovs, Rafals Hatis ; Transporta un saka
ru institūts. — Rīga : Transporta un sakaru
institūts, 2014. — 180 lpp. : diagr., il., tab. ;
21 cm. — Uz vāka: Rīga, 2013. — Bibliogrāfi
ja: 12.-13., 69.-70., 127.-128., 178.-180. lpp. —
Teksts latviešu, angļu un krievu valodā. —
ISBN 978-9984-818-62-7. — [0314001274]
621.438(043)+629.7.017:629.7.03(043)+
+629.7.03:621.438(043)

7

Zabašta, Anatolijs. Datorvadības metožu un
pieeju izstrāde kritisko infrastruktūru sav
starpējās ietekmes analīzei : promocijas darba
kopsavilkums / Anatolijs Zabašta ; zinātnis
kais vadītājs N. Kuņicina ; recenzenti: Ivars
Raņķis, Elias Kyriakides, Andris Šnīders ;
Rīgas Tehniskā universitāte. Enerģētikas un
elektrotehnikas fakultāte. Industriālās elek
tronikas un elektrotehnikas institūts. — Rīga :
Rīgas Tehniskā universitāte, 2014. — 25 lpp. :
diagr., il., tab. ; 21 cm. — [2.] lpp. kļūdaini
uzrādīts izdošanas gads: 2009. — Bibliogrā
fija: 25. lpp. — ISBN 978-9934-10-580-7 : 30
eks. — [0314001772]
621.311.6(043)+
+628.14:621.311(043)
Zabašta, Anatolijs. Development of compu
ter control methods and approaches for criti
cal infrastructure interdependencies analysis :
summary of thesis / Anatolijs Zabašta ; scien
tific supervisor N. Kuņicina ; opponents: Ivars
Rankis, Elias Kyriakides, Andris Šnīders ; Riga
Technical University. Faculty of Power and
Electrical Engineering. Institute of Industrial
Electronics and Electrical Engineering. —
Riga : Riga Technical University, 2014. —
26 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrā
fija: 26. lpp. — ISBN 978-9934-10-581-4 : 30
eks. — [0314001771]
621.311.6(043)+
+628.14:621.311(043)
628 Sanitārā tehnika. Ūdens. Sanitārija.
Apgaismes tehnika
Pubule, Jeļena. Cleaner production in
biowaste management : summary of doctoral
thesis / Jeļena Pubule ; scientific supervisors
D. Blumberga, M. Rošā ; opponents: Agrita
Briede, Gintaras Denafas, Gatis Bažbauers ;
Riga Technical University. Faculty of Power
and Electrical Engineering. Institute of Ener
gy Systems and Environment. — Riga : Riga
Technical university, 2014. — 35 lpp. : diagr.,
tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 9.-11. lpp. —
[0314001562]
628.4.042(043)
Pubule, Jeļena. Tīrāka ražošana bioloģisko at
kritumu apsaimniekošanā : promocijas darba
kopsavilkums / Jeļena Pubule ; zinātniskie va
dītāji D. Blumberga, M. Rošā ; recenzenti: Ag
rita Briede, Gintaras Denafas, Gatis Bažbau
ers ; Rīgas Tehniskā universitāte. Enerģētikas
un elektrotehnikas fakultāte. Vides aizsardzī
bas un siltuma sistēmu institūts. — Rīga : Rīgas
Tehniskā universitāte, 2014. — 35 lpp. : diagr.,
tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 9.-11. lpp. —
ISBN 978-9934-507-62-5. — [0314001561]
628.4.042(043)
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Transportlīdzekļu inženierija

Bistrovs, Vadims. Performance increasing
of low-cost integrated GPS/IMU system for
land vehicle navigation : summary of the
doctoral thesis / Vadims Bistrovs ; scientific
adviser A. Kluga ; reviewers: Modris Greitans,
Igor Kabashkin, Victor Boicov ; Riga Tech
nical University. Faculty of Electronics and
Telecommunications. Department of Trans
port Electronics and Telematics. — Riga :
RTU Press, 2014. — 39 lpp. : diagr., il., tab. ;
21 cm. — Bibliogrāfija: 38.-39.lpp. — ISBN
978-9934-10-579-1 : 40 eks. — [0314001559]
629.3.056.6(043)
2014. gada 16.–30. septembris

Bistrovs, Vadims. Zemu izmaksu integrētu
GPS/IMU zemes transportlīdzekļu navigācijas
sistēmu veiktspējas palielināšana : promocijas
darba kopsavilkums / Vadims Bistrovs ; zināt
niskais vadītājs A. Klūga ; recenzenti: Modris
Greitāns, Igors Kabaškins, Viktors Boicovs ;
Rīgas Tehniskā universitāte. Elektronikas un
telekomunikācijas fakultāte. Transporta elek
tronikas un telemātikas katedra. — Rīga : RTU
izdevniecība, 2014. — 40 lpp. : diagr., il., tab. ;
21 cm. — Bibliogrāfija: 39.-40.lpp. — ISBN
978-9934-10-578-4 : 40 eks. — [0314001558]
629.3.056.6(043)

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

63 Lauksaimniecība. Mežsaimniecība.
Medības. Zivsaimniecība

Gee, Edward. Cepam! : maize, cepumi un
kūkas no visas pasaules / receptes un stāsti:
Edward Gee ; tulkojums latviešu valodā: Iveta
Galēja. — [Rīga] : Jāņa Rozes apgāds, 2014. —
383, [1] lpp. : il. ; 28 cm. — Alfabētiskais rādī
tājs: 378.-382. lpp. — Autors uzrādīts titullapas
otrā pusē. — Oriģ. nos.: Bake: beautiful baking
recipes from around the world. — ISBN 9789984-23-475-5 (ies.). — [0314002158]
641.85(083.12)+641.84(083.12)+
+641.568(083.12)

632 Augu bojājumi. Augu slimības.
Augu kaitēkļi, augiem kaitīgie organismi.
Augu aizsardzība
Bankina, Biruta. Ziemāju labības un to sli
mības / Biruta Bankina, Zinta Gaile ; redak
tore Inga Skuja ; priekšvārdu sarakstīja: An
tons Ruža, Olga Treikale. — Jelgava : Latvijas
Lauksaimniecības universitāte, 2014. — 103,
[1] lpp. : diagr., il., tab. ; 25 cm. — Bibliogrāfi
ja: 99.-[104.] lpp. (96 nos.). — ISBN 978-998448-141-8 (ies.). — [0314002150]
632.3+632.4+633.1”324”
633/635 Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība
Tereško, Artūrs. Dieva dārza ārstniecības
augi / Artūrs Tereško ; Ilzes Nīmanes, Igora
Meidena fotogrāfijas. — 2. izdevums. — [Cē
sis : Artūrs Tereško], 2014. — 167, [5] lpp. : il. ;
23 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģen
tūrā. — ISBN 978-9934-14-168-3 (ies.). —
[0314002060]
633.88+615.322
639

Medības. Zveja. Zivju audzēšana

International Scientific Conference «Deer
Genetics and Management» (2014 : Sigulda,
Latvija). The International Scientific confe
rence on deer genetics and management : Si
gulda, Latvia, August 6-7, 2014 : proceedings /
organizers: International Deer and Ungulate
Breeder Association IDUBA, Latvian Wild
Animal Breeders Association LWABA, Insti
tute of Food Safety, Animal Health and En
vironment «BIOR». — [Riga] : Institute of
Food Safety, animal health and environment,
2014. — 29 lpp. ; 22 cm. — Izdevējziņas pre
cizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-14239-0 (spirālies.). — [0314002125]
639.111.1(062)
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Dumbere, Laura. Ievas pavārgrāmata : Lauras
Dumberes labākās receptes / teksts un recep
tes: Laura Dumbere ; literārā redaktore Kris
tīne Lagzdiņa ; priekšvārdu sarakstīja Inita
Sila ; mākslinieciskais noformējums: Madara
Kalniņa ; noformējumam izmantotas Ievas
Andersones, Gvido Kajona fotogrāfijas. —
[Rīga] : Žurnāls Santa, 2014. — 111 lpp. : il.,
ģīm. ; 21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN
aģentūrā. — ISBN 978-9984-9604-5-6. —
[0314002201]
641.55(083.12)

Kūku ābece : mācāmies cept soli pa solim :
vairāk nekā 1100 fotoattēlu / no vācu valodas
tulkojusi Anita Poļakovska ; redaktore Margita
Krasnā ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. —
Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 256 lpp. : il.,
tab. ; 27 cm. — Alfabētiskais rādītājs: 254.256. lpp. — Oriģ. nos.: Die neue Bildbac
kschule. — ISBN 978-9934-0-4388-8 (ies.). —
[0314002165]
641.85(083.12)
Pavārskola : mācāmies gatavot soli pa so
lim / no vācu valodas tulkojusi Iveta Galēja ;
redaktore Veronika Pužule ; vāka dizainu
adaptējusi Ilze Isaka. — Rīga : Zvaigzne ABC,
2014. — 256 lpp. : il. ; 27 cm. — Alfabētiskais
rādītājs: 254.-256. lpp. — Oriģ. nos.: Die große
Bildkochschule. — ISBN 978-9934-0-4390-1
(ies.). — [0314002170]
641.55(083.12)
Veselīgā oga — ķirbis / sastādījusi Inta Kal
niņa ; redaktore Ilze Čerņevska ; vāka dizai
nu veidojusi Lilija Rimicāne. — Rīga : Avots,
2014. — 109, [1] lpp. : il. ; 21 cm. — «Zāles pret
100 slimībām»—Uz vāka. — ISBN 978-9984859-94-1. — [0314002273]
641.56:635.62(083.12)+615.89
Zivis : dabā un mājās gatavoti ēdieni / sastā
dījusi un vāka dizainu veidojusi Lilija Rimicā
ne ; redaktore Ilze Čerņevska. — Rīga : Avots,
2014. — 92, [1] lpp. : il. ; 21 cm. — «Receptes
katrai gaumei»—Uz vāka. — ISBN 978-9984859-93-4. — [0314002272]
641.55:637’8(083.12)
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656 Transporta un pasta pakalpojumi.
Satiksmes organizācija un kontrole
Starptautiskā zinātniskā konference «Inže
nierzinātne un transporta pakalpojumi —
2014» (2014 : Rīga, Latvija). Starptautiskās
zinātniskās konferences «Inženierzinātne
un transporta pakalpojumi — 2014» rakstu
krājums = Proceedings of the international
scientific conference «Engineering and trans
port services — 2014» = Сборник статей
международной научной конференции
«Инженерные науки и услуги транспор
та — 2014» / zinātniskās komisijas priekšsē
dētājs O. Brinkmanis ; Rīgas Aeronavigāci
jas institūts. — Rīga : Rīgas Aeronavigācijas
institūts, 2014. — 120 lpp. : diagr., il., tab. ;
30 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts
latviešu, angļu un krievu valodā, kopsavilkumi
angļu valodā. — ISBN 978-9984-9996-5-4. —
[0314002127]
656(062)+629(062)
658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība.
Tirdzniecības organizācija
International Conference «Entrepreneurship and Innovation as Key Drivers of Regional Development» (2013 : Ventspils, Latvija). Entrepreneurship and innovation as key
drivers of regional development : international
conference, Ventspils, Latvia 15-16 July 2013 :
conference materials : abstract book / Vents
pils Augstskola … [et al.]. — Ventspils : Vents
pils University College, 2013. — 1 tiešsaistes
resurss (48 lapas, PDF) ; 343,54 KB. — Ietver
bibliogrāfiju.
658.589(062)+332.146.2(062)
International Conference «Entrepreneurship and Innovation as Key Drivers of Regional Development» (2013 : Ventspils,
Latvija). International conference: Entrepre
neurship and innovation as key drivers of re
gional development : Ventspils, Latvia, 15-16
July 2013 : book of proceedings / scientific
committee: David Smallbone, Tonis Mets, An
ders Paalzow, Anna Pobol, Arnis Sauka, Urve
Venesaar ; keynote speakers: Alexander Che
purenko, Anna Rogut ; Ventspils Augstskola
… [u.c.]. — Ventspils : Ventspils University
College, ©2014. — 1 tiešsaistes resurss (280 la
pas, PDF) : ilustrācijas, kartes, diagrammas, ta
bulas ; 8,98 MB. — ISBN precizēts ISBN aģen
tūrā. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN
978-9984-648-47-7 ; ISBN 97899884648477
(kļūda).
658.589(062)+332.146.2(062)
662

Sprāgstvielas. Kurināmais

Bode, Ilmārs. Methodology of assessment of
the technical condition of distribution gas pi
peline systems : summary of the thesis / Ilmārs
Bode ; scientific advisor I. Platais ; reviewers:
Egīls Dzelzītis, Vladimirs Tarasenko, Gun
ta Šlihta ; Riga Technical University. Faculty
of Building. Institute of Heat, Gas and Water
Technology. — Riga : RTU Press, 2014. —
23 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrā
fija: 23. lpp. — ISBN 978-9934-10-569-2 : 50
eks. — [0314001541] 662.76:621.643(043)+
+620.1:621.643.2-034.14(043)

2014. gada 16.–30. septembris

Bode, Ilmārs. Sadales gāzesvadu sistēmu
tehniskā stāvokļa novērtēšanas metodoloģi
ja : promocijas darba kopsavilkums / Ilmārs
Bode ; zinātniskais vadītājs I. Platais ; recen
zenti: Egīls Dzelzītis, Vladimirs Tarasenko,
Gunta Šlihta ; Rīgas Tehniskā universitāte.
Būvniecības fakultāte. Siltuma, gāzes un ūdens
tehnoloģiju institūts. — Rīga : RTU izdevnie
cība, 2014. — 21 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. —
Bibliogrāfija: 21. lpp. — ISBN 978-9934-10570-8 : 50 eks. — [0314001542]
662.76:621.643(043)+
+620.1:621.643.2-034.14(043)
67 Dažādas nozares, amatniecība un
amati
Borisova, Anna. Investigation and techno
logy elaboration of cotton/polyester fabric
chemical processing : summary of doctoral
thesis / Anna Borisova ; scientific supervisor
S. Reihmane ; opponents: Ausma Viļumsone,
Jurijs Ozoliņš, Guntis Strazds ; Riga Technical
University. Faculty of Materials Science and
Applied Chemisty. Institute of Polymer Ma
terials. — Riga : RTU Press, 2014. — 26 lpp. :
il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 8.10., 26. lpp. — ISBN 978-9934-10-556-2 : 35
eks. — [0314001207]
677.027.44(043)+677-489(043)
Vihodceva, Svetlana. Extension of the range
of textiles modified at nano-level : summary
of the doctoral thesis / Svetlana Vihodceva ;
scientific supervisor Silvija Kukle ; scientific
advisor Malgorzata Zimniewska, Janis Barloti ;
reviewers: Valdis Kampars, Rimvydas Milasi
us, Arnis Treimanis, Inara Helena Konosono
ka ; Riga Technical University. Faculty of Ma
terial Science and Applied Chemistry. Institute
of Design Technologies. — Riga : Riga Tech
nical university, 2014. — 39 lpp. : diagr., il. ;
21 cm. — Bibliogrāfija: 9.-13., 37.-39. lpp. —
ISBN 978-9934-507-65-6. — [0314001597]
677.21.027.625(043)+
+677.077.625.13(043)
Vihodceva, Svetlana. Nanolīmenī modificētu
tekstiliju sortimenta paplašināšana : promoci
jas darba kopsavilkums / Svetlana Vihodceva ;
zinātniskā vadītāja Silvija Kukle ; zinātniskā
konsultante Malgožata Zimnievska ; zināt
niskais konsultants Jānis Barloti ; recenzen
ti: Valdis Kampars, Rimvīds Milašus, Arnis
Treimanis, Ināra Helēna Konošonoka ; Rīgas
Tehniskā universitāte. Materiālzinātnes un
lietišķās ķīmijas fakultāte. Dizaina tehnoloģiju
institūts. — Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte,
2014. — 39 lpp. : diagr., il., ; 21 cm. — Biblio
grāfija: 9.-13., 37.-39. lpp. — ISBN 978-9934507-64-9. — [0314001596]
677.21.027.625(043)+
+677.077.625.13(043)
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69 Celtnieka (būvēšanas) arods.
Būvmateriāli. Būvdarbu veikšanas
tehnoloģija un process
Energy efficient and ecological housing in
Finland, Estonia and Latvia: current experien
ces and future perspectives / editorial team:
Ingrīda Brēmere, Daina Indriksone, Irina
Aleksejeva ; Baltic Environmental Forum-Lat
via (BEF-Latvia), Latvia ; English language
editing: Līvija Anna Vārna-Uskale ; photos:
Irina Aleksejeva, Alo Allik, Anna Beloborod
ko, Daina Bojāre, Mart Hovi, Ari Ijäs, Daina
Indriksone, Toivo Kabanen, Jari Kiuru, Jussi
Koivunen, Minna Kuusela, Aivar Paabo, Erk
ki Pesonen, Maila Rajamets, Juris Romaņen
ko, Ants Soon, Kaspars Vārpiņš ; illustrative
photos: Irina Aleksejeva, Daina Indriksone,
Minna Kuusela, Anda Ruskule ; graphic de
sign: Lolita Piterniece. — Riga : Baltic Envi
ronmental Forum-Latvia, 2013. — 108 lpp. :
il., diagr., tab. ; 30 cm. — «This publication
was developed within the frame of the pro
ject «Energy efficient and ecological housing»
(EcoHousing) supported by «Central Baltic
INTERREG IVA Programme 2007-2013».—
Titullapas otrā pusē. — Ietver bibliogrāfiju. —
ISBN 978-9934-8238-4-8. — [0314001918]
697.1(474)+697.1(480)+
+620.92(474)+620.92(480)
Macanovskis, Arturs. Short fiber composite
internal geometry influence on the material’s
load bearing capacity and strength : summary
of thesis / Arturs Macanovskis ; scientific
supervisor Andrejs Krasnikovs ; reviewers:
Igors Tipāns, Aleksandrs Korjakins, Heiko
Herrmann ; Riga Tecnical University. Faculty
of Transport and Mechanical Engineering.
Institute of Mechanics. — Riga : RTU Press,
2014. — 29 lpp. : il., diagr. ; 21 cm. — Biblio
grāfija: 7.-8., 28.-29. lpp. — ISBN 978-993410-548-7 : 30 eks. — [0314001222]
691.328:620.17(043)
Stankeviča, Gaļina. Impact of indoor climate
on energy efficiency and productivity in office
buildings : summary of the doctoral thesis /
Gaļina Stankeviča ; scientific advisor A. Krēs
liņš ; opponents: Anatolijs Borodiņecs, Gaļina
Kaškarova, Uldis Iljins ; Riga Technical Uni
versity. Faculty of Civil Engineering. Institute
of Heat, Gas and Water Technology. — Riga :
RTU Press, 2014. — 21 lpp. : diagr., il., tab. ;
21 cm. — Bibliogrāfija: 21. lpp. — ISBN 9789934-10-575-3 : 50 eks. — [0314001518]
697.1(043)
Stankeviča, Gaļina. Telpu klimata iespaids
uz energoefektivitāti un produktivitāti biroju
ēkās : promocijas darba kopsavilkums / Gaļi
na Stankeviča ; zinātniskais vadītājs A. Krēs
liņš ; recenzenti: Anatolijs Borodiņecs, Gaļina
Kaškarova, Uldis Iljins ; Rīgas Tehniskā uni
versitāte. Būvniecības fakultāte. Siltuma, gāzes
un ūdens tehnoloģiju institūts. — Rīga : RTU
Izdevniecība, 2014. — 21 lpp. : diagr., il., tab. ;
21 cm. — Bibliogrāfija: 21. lpp. — ISBN 9789934-10-574-6 : 50 eks. — [0314001517]
697.1(043)
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7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE.
SPORTS
Baulins, Leonīds. Leonid Baulin. Variations /
redaktors, teksts: Valentīns Petjko ; tulkojums
angļu valodā: Broņislava Kalniņa ; dizains:
Inga Girvica ; foto: Baiba Priedīte. — [Daugav
pils] : Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs,
[2014]. — [49] lpp. : il., ģīm. ; 20×20 cm. — Pa
ralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 9789934-8467-3-1. — [0314002255]
7.071.1(474.3)(083.82)
Klucis, Gustavs. Gustavs Klucis. Kāda ekspe
rimenta anatomija : izstādes katalogs = Gustavs
Klucis. Anatomy of an experiment : catalogue
of the exhibition / sastādītāja un priekšvārda
autore Iveta Derkusova ; tekstu autori: Iveta
Derkusova, Marija Cancanoglou, Stīvs Jeitss ;
tulkojums no latviešu valodas angļu valodā:
Rita Laima Bērziņa ; tulkojums no angļu va
lodas latviešu valodā: Stella Pelše ; latviešu
valodas redaktore Guna Kalniņa ; angļu va
lodas redaktore Terēze Svilane ; dizains: Zane
Ernštreite ; foto: Normunds Brasliņš ; Latvijas
Nacionālais mākslas muzejs. — [Rīga] : Lat
vijas Nacionālais mākslas muzejs : Neputns,
2014. — 207 lpp. : il., ģīm., faks. ; 26 cm. — Iz
devējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Bib
liogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Paralēli lat
viešu un angļu valodā, autora citējumi paralēli
krievu, latviešu un angļu valodā. — ISBN 9789934-512-37-7. — [0314002202]
7.071.1(474.3)(083.824)
Mazākumtautību mākslinieku biedrības un
jauno talantu skolas Rīgā = Художники об
ществ и юные таланты школ националь
ных меньшинств Риги = Artists and young
talents from the schools of national minorities
in Riga / projekta autors un redaktors Mihails
Murza ; tulkojums: Irēna Ašaka ; mākslinieks
Georgijs Krutojs. — Rīga : Eiropas slāvu kultū
ras centrs «Līra», 2014. — 187 lpp. : il., ģīm. ;
25 cm. — «Dzimto zemi mīlot = С любовью
к родной земле = With love to native land»—
Uz vāka. — Teksts latviešu, krievu un angļu
valodā. — ISBN 978-9934-14-136-2 (ies.). —
[0314002062]
7.071.1(474.362.2)
Rīgas Bilžu grāmatu kvadriennāle (1 : 2014 :
Rīga, Latvija). Attēlu stāsts : pirmā Rīgas Bilžu
grāmatu kvadriennāle 2014 = Picture story :
First Riga Picture Book Quadrennial 2014 /
sastādītāja Austra Avotiņa ; mākslinieks Rauls
Liepiņš ; tulkojums angļu valodā: Ance Švajnz
gere ; latviešu teksta redaktore Inese Zandere ;
angļu ievadteksta redaktors Kārlis Rokpelnis ;
priekšvārdu sarakstīja Māris Matrevics, Silvi
ja Tretjakova ; vākam izmantots Artas Ozo
las-Jaunarājas darba fragments. — [Rīga] :
Latvijas Nacionālā bibliotēka, ©2014. — 1
tiešsaistes resurss (51 lapa, PDF) : ilustrācijas ;
19 MB. — ISBN 9789984850207 (kļūda).
74/76.05(4/9)(083.82)+
+74/76.05.071.1(4/9)(083.82)

2014. gada 16.–30. septembris

Taurens, Jānis. Konceptuālisms Latvijā. Do
māšanas priekšnosacījumi / Jānis Taurens ;
literārais redaktors Arturs Hansons ; zināt
niskā redaktore Stella Pelše ; tulkotājs angļu
valodā Andris Mellakauls ; fotoattēli: Ben
Blackwell, Jānis Buls, Sergejs Davidovs, D Ja
mes Dee, Jānis Deinats, Mārcis Gaujenietis,
Didzis Grodzs, Atis Ieviņš, Gvido Kajons,
Artūrs Kondrāts, Kristīne Kursiša, Benke Las
zló, George Maciunas, Fred McDarrah, Matteo
Monti, Ansis Starks, Andrejs Strokins, Diane
Wakoski, Imants Žodžiks. — Rīga : Neputns,
2014. — 317 lpp. : il., faks. ; 26 cm. — Par au
toru: [320.] lpp. — Bibliogrāfija: 268.-285. lpp.,
zemsvītras piezīmēs un palīgrādītāji: 286.310. lpp. — Teksts latviešu valodā, pēcvārds
angļu valodā. — ISBN 978-9934-512-32-2. —
[0314002019]
7.038.54(474.3)+141.311
72

Arhitektūra

Eniņa, Agate. Mākslu ēku arhitektūra Latvijā :
promocijas darba kopsavilkums / Agate Eni
ņa ; zinātniskais vadītājs J. Krastiņš ; recenzen
ti: Jana Jākobsone, Juris Dambis, Jānis Zilgal
vis ; Rīgas Tehniskā universitāte. Arhitektūras
un pilsētplānošanas fakultāte. Arhitektūras
vēstures un kultūras pieminekļu restaurācijas
profesora grupa = Architecture of buildings of
the arts in Latvia : the summary of the thesis /
Agate Eniņa ; scientific advisor J. Krastiņš ;
reviewers: Jana Jākobsone, Juris Dambis, Jānis
Zilgalvis ; Riga Technical University. Faculty
of Architecture and Urban Planning. Profes
sor’s Group for History of Architecture and
Restoration of Cultural Monuments. — Rīga :
Rīgas Tehniskā universitāte, 2014. — 70 lpp. ;
21 cm. — Bibliogrāfija: 11.-13., 42.-70. lpp. —
Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām
titullapām. — ISBN 978-9934-507-60-1. —
[0314001383]
725.035/.036(474.3)(043)
Laikmetīgā arhitektūra Latvijā = Contempo
rary architecture in Latvia / koncepta un ieva
da autores: Velta Holcmane, Agrita Lūse, Ilze
Žeivate ; projekta vadītāja Velta Holcmane ;
tulkotāji angļu vaodā: Uldis Verners Brūns,
Diāna Kondraša, Inta Liepiņa, Elīza Lūse,
Andris Mellakauls, Kārlis Streips ; priekšvārdu
sarakstīja Artis Zvirgzdiņš ; mākslinieks Rauls
Liepiņš ; fotogrāfi: Leons Balodis, Edgars Gri
busts, Martins Kudrjavcevs, Ainars Meiers,
Arturs Pērkons, Gatis Rozenfelds, Aivars Si
liņš, Ansis Starks, Indriķis Stūrmanis, Andris
Tone. — [Rīga] : Al secco, 2013. — 303 lpp. :
il., ģīm. ; 29 cm. — Par autorēm: 303. lpp. —
Bibliogrāfija: 282.-287. lpp. un personu rā
dītājs: 280.-281. lpp. — Paralēli latviešu un
angļu valodā. — ISBN 978-9984-9949-9-4. —
[0314002014]
72.036/.038(474.3)(084.12)
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Riga top! : 9 conditions of Riga : regenera
tion and transformation of the city — urban
environment and architecture / curator/ed
itor-in-chief Oskars Redbergs ; editor: Inga
Karlštrēma ; abstracts of the architectural pro
jects: Arta Vārpa, Agrita Lūse, Zanda Treima
ne, Artis Zvirgzdiņš ; authors of essays: Krzysz
tof Nawratek, Oskars Redbergs, Jānis Dripe,
Jānis Lejnieks, Artis Zvirgzdiņš, Inga Karlštrē
ma ; translator: Dārta Rīna ; photographer: Ai
vars Siliņš. — [Rīga] : Megaphone Publishers,
2013. — 96 lpp. : il., kartes ; 25 cm. — Apraks
tīts pēc vāka. — Oriģ. nos.: Rīga top!. — ISBN
978-9934-8192-1-6. — [0314001301]
72.036/.038(474.362.2)+711.4(474.362.2)
Turaidas pils 800 gadi : vēsture un mūsdienas :
ceļvedis / Turaidas muzejrezervāts ; dizains:
Nauris Dainis ; izmantotas Alberta Linarta,
Viļņa Pļaviņa, Naura Daiņa fotogrāfijas. — Tu
raida : Apgāds Mantojums, 2014. — 56 lpp. :
il. ; 24 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN
aģentūrā. — Bibliogrāfija: 56. lpp. — ISBN
978-9984-823-29-4. — [0314002219]
728.81(474.36)(036)
75

Glezniecība

Avotiņa, Austra. Aleksejs Naumovs. Iespaidu
kolekcija / Austra Avotiņa ; atbildīgā redaktore
Marta Ābele ; literārā redaktore Brigita Šori
ņa ; tulkotāji: Kārlis Streips, Ilze Kreišmane ;
mākslinieks Aleksejs Naumovs ; dizaina autors
Aivars Sprūdžs ; fotoreprodukciju autori: Ilze
Avotiņa, Gints Avotiņš, Vents Balodis, Nor
munds Brasliņš, Jānis Gailītis, Irēne Junke
re, Rauls Liepiņš, Aleksejs Naumovs, Anita
Paegle, Dita Podskočija, Laimonis Stīpnieks,
Vilnis Vītoliņš, Valts Vītums, Kristaps Za
riņš. — Rīga : Jumava, [2014]. — 239 lpp. : il.,
ģīm., faks. ; 25 cm. — Teksts latviešu un angļu
valodā. — ISBN 978-9934-11-574-5 (ies.). —
[0314002088]
75.071.1(474.3)(084.1)
Ingrema, Ketrīna. Tas ir Dalī / Ketrīna In
grema ; Endrū Reja ilustrācijas ; no angļu va
lodas tulkojusi Renāte Punka. — Rīga : Jāņa
Rozes apgāds, 2014. — 80 lpp. : il. ; 23 cm. —
Bibliogrāfija: 79. lpp. — Oriģ. nos.: This is
Dalí. — ISBN 978-9984-23-478-6 (ies.). —
[0314002154]
75.071.1(460)
Pīgoznis, Jāzeps. Pēckarš. Krāsas. Jaunī
ba : [atmiņas] / Jāzeps Pīgoznis ; redaktore
Māra Rune ; Eduarda Groševa dizains ; vāka
noformējumā izmantota Jāzepa Pīgožņa
gleznas «Saulainā rītā» reprodukcija, kā arī
Ievas Pīgoznes fotoattēls. — Rīga : Zvaig
zne ABC, 2014. — 254, [26] lpp. : il., ģīm.,
faks. ; 23 cm. — «Veltu savam mazdēlam»—
Titlp. — ISBN 978-9934-0-4553-0 (ies.). —
[0314002214]
75.071.1(474.3)(092)+
+821.174-94
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Grafiskā māksla. Lietišķā grafika

Музей Марка Шагала (Vitebska, Baltkrievija). Marc Chagall and the painters of Eu
ropean avant-garde : lithographs from the col
lection of Marc Chagall Museum in Vitebsk :
the exhibition catalogue, Daugavpils Mark
Rothko Art Centre, Daugavpils, 2014 = Marks
Šagāls un Eiropas avangardisti : litogrāfijas
no Vitebskas Marka Šagāla muzeja krājuma :
izstādes katalogs, Daugavpils Marka Rotko
mākslas centrs, Daugavpils, 2014 = Марк Ша
гал и художники европейского авангарда :
литографии из коллекции музея Марка
Шагала в Витебске : каталог выставки, Да
угавпилсский арт-центр им. Марка Ротко,
Даугавпилс, 2014 / editor: Valentīns Petjko ;
text: Ludmila Khmelnitskaya, Valentins Petj
ko ; tulkojums latviešu, angļu valodā: Tatjana
Kolota, Ivars Magazeinis ; photo: Anton Ste
panischev ; design: Inga Girvica. — Daugav
pils : Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs,
2014. — [83] lpp. : il. ; 20 cm. — Izdevējziņas
precizētas ISBN aģentūrā. — Bibliogrāfija
zemsvītras piezīmēs. — Teksts paralēli angļu,
latviešu un krievu valodā. — ISBN 978-99348417-8-1. — [0314001318]
763.036/.037(4)(083.824)
78

Mūzika

International Scientific Conference «Music Science Today: the Permanent and the
Changeable» (Daugavpils, Latvija) Abstracts
of the 9th International scientific conferen
ce «Music science today: the permanent and
the changeable» = 9. starptautiskās zinātnis
kās konferences «Mūzikas zinātne šodien:
pastāvīgais un mainīgais» tēzes / krājuma sa
stādītājs: Ēvalds Daugulis ; redakcijas kolēģi
ja: Ilma Grauzdiņa, Ēvalds Daugulis, Georgs
Pelēcis, Leonidas Melnikas, Tatjana Mdivani,
Romualdas Apanāvičs, Mārtiņš Boiko, Jeļena
Ļebedeva, Juozas Antanāvičs, Anda Beitāne,
Kristofs Flāms, Vladimirs Konečni, Denis
Collins, Baiba Jaunslaviete, Jānis Kudiņš, Žan
na Kņazeva, Rytis Urnežius, Nelli Macaberi
dze ; Daugavpils University, Jāzeps Vītols Lat
vian Academy of Music, Lithuanian Music and
Theatre Academy. — Daugavpils : Daugavpils
Universitātes Akadēmiskais apgāds «Saule»,
2014. — 91 lpp. ; 21 cm. — Teksts angļu un lat
viešu valodā. — ISBN 978-9984-14-671‑3. —
[0314001246]
781(062)
Krēmers, Gidons. Vēstules jaunai pianis
tei / Gidons Krēmers ; tulkojis Ingmars
Zemzaris. — [Rīga] : Kremerata Baltica,
2014. — 111 lpp. ; 18 cm. — Oriģ. nos.: При
знания миражиста. — ISBN 978-9984-58772-1 (ies.) ; ISBN 978998458772X (kļūda). —
[0314002122]
78.01

2014. gada 16.–30. septembris

Misiņš, Jānis. Topošo mūzikas skolotāju dzie
dāšanas kompetences pilnveidošanās studi
ju procesā : promocijas darba kopsavilkums
doktora grāda iegūšanai pedagoģijā, apakš
nozare: nozaru (mūzikas) pedagoģija / Jānis
Misiņš ; darba zinātniskā vadītāja Māra Mar
nauza ; recenzenti: Marina Marčenoka, Jeļena
Davidova, Zenta Anspoka ; Rīgas Pedagoģijas
un izglītības vadības akadēmija. Pedagoģijas
fakultāte = The developing music teacher’s
improvement of singing competence in the
studying process : summary of the promotion
paper : promotion to the degree of doctor in
pedagogy, subfield: music pedagogy / Jānis
Misiņš ; advisor: Māra Marnauza ; reviewers:
Marina Marčenoka, Jeļena Davidova, Zenta
Anspoka ; Riga Teacher Training and Educa
tion Management Academy. — Rīga : Rīgas
Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija,
2014. — 50, [1] lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Biblio
grāfija: 23.-24., 49.-50. lpp. — Teksts latviešu
un angļu valodā ar atsevišķām titullapām, no
saukums uz vāka abās valodās. — ISBN 9789934-503-06-1. — [0314001231]
781.1(043)+784.9(043)
Pundurs, Andris. Kordiriģenta muzikālās
dzirdes attīstība studiju procesā : promocijas
darba kopsavilkums, nozaru (mūzikas) peda
goģija / Andris Pundurs ; darba zinātniskā va
dītāja Māra Marnauza ; recenzenti: Jeļena Da
vidova, Marina Marčenoka, Zenta Anspoka ;
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības aka
dēmija. Pedagoģijas fakultāte = Development
of the choral conductor’s musical hearing in
study process : summary of Ph.D. dissertation,
branch (music) pedagogy / Andris Pundurs ;
thesis supervisor Māra Marnauza ; thesis [re
viewers] : Jeļena Davidova, Marina Marčeno
ka, Zenta Anspoka ; Riga Teacher training and
educational Management academy. Faculty of
Pedagogy. — Rīga : Rīgas Pedagoģijas un iz
glītības vadības akadēmija, 2014. — 75 lpp. :
il., notis, tab. ; 21 cm + 1 CD. — Bibliogrāfija:
34.-36., 72.-75. lpp. — Teksts latviešu un angļu
valodā, ar atsevišķām titullapām, nosaukums
uz vāka abās valodās. — ISBN 978-9934-50316-0. — [0314001236]
781.1(043)+78.071.2(043)
Ustinskovs, Jevgeņijs. Improvizācijas apguves
izvērtēšana mūzikas vidusskolā : promocijas
darba kopsavilkums pedagoģijas doktora zi
nātniskā grāda iegūšanai : pedagoģijas nozare,
mūzikas pedagoģijas apakšnozare = Asses
sment of mastering improvisation in a music
secondary school : doctoral thesis summary to
obtain scientific doctor’s degree in pedagogy /
Jevgeņijs Ustinskovs ; promocijas darba zināt
niskā vadītāja Jeļena Davidova ; recenzenti:
Aleksandra Šļahova, Leonidas Melnikas, Ma
rina Marčenoka ; Daugavpils Universitāte. —
Daugavpils : Daugavpils Universitātes Aka
dēmiskais apgāds «Saule», 2014. — 58 lpp. :
il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 26.-29.,
54.-58. lpp. — Teksts paralēli latviešu un an
gļu valodā. — ISBN 978-9984-14-673-7. —
[0314001245]
781.65(043)+78:37(043)
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Kinematogrāfija. Filmas (kinofilmas)

Cāne, Renāte. Latvijas dokumentālā kino
komunikatīvo funkciju transformācija (19441990) : promocijas darba kopsavilkums :
promocijas darbs izstrādāts doktora grāda ie
gūšanai komunikācijas zinātnes nozarē, komu
nikācijas teorijas apakšnozarē / Renāte Cāne ;
darba zinātniskais vadītājs Ainārs Dimants ;
recenzenti: Jāko Lehtonens, Sergejs Kruks, Vita
Zelče ; Biznesa augstskola Turība. Komunikā
cijas fakultāte = Transformation of the com
municative functions of Latvian documentary
cinema (1944-1990) : summary of doctoral
thesis : thesis has been developed for acquiring
a doctorate degree in communication science
sub-category, communication theory / Renāte
Cāne ; scientific supervisor of the thesis Ainārs
Dimants ; reviewers: Jaakko Lehtonen, Sergejs
Kruks, Vita Zelče ; Turiba University. Faculty
of communication. — Rīga : Biznesa augstsko
la Turība, 2014. — 95 lpp. : tab. ; 21 cm. — Bib
liogrāfija: 44.-47., 92.-95. lpp. un zemsvītras
piezīmēs. — Teksts paralēli latviešu un angļu
valoda, ar atsevišķām titullapām, nosaukums
uz vāka abās valodās. — ISBN 978-9984-82886-2. — [0314001224] 791.229.2(474.3)(043)
792 Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski
uzvedumi
Bāliņa, Gunta. Liepājas Muzikāli dramatiskā
teātra baleta pedagoģiskā un mākslinieciskā
vērtība Latvijas kultūrā : promocijas darba
kopsavilkums doktora zinātniskā grāda iegū
šanai pedagoģijā, apakšnozare: nozaru (dejas)
pedagoģija / Gunta Bāliņa ; darba zinātniskā
vadītāja Rita Spalva ; recenzenti: Vladimirs
Kincāns, Jeļena Davidova, Inese Jurgena ;
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības aka
dēmija. Pedagoģijas fakultāte = Pedagogical
and artistic value of ballet at Liepāja Musical
drama theatre in Latvian culture : specialized
(dance) pedagogy : summary of the doctoral
thesis / Gunta Bāliņa ; scientific supervisors of
the thesis Rita Spalva ; opponents: Vladimirs
Kincāns, Jeļena Davidova, Inese Jurgena ; Riga
Teacher Training and Education Management
Academy. Faculty of Pedagogy. — Rīga : Rīgas
Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija,
2014. — 52 lpp. : il. ; 21 cm. — Bibliogrāfija:
22.-24., 50.-52. lpp. — Teksts paralēli latvie
šu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām,
nosaukums uz vāka abās valodās. — ISBN
9789984569994 (kļūda). — [0314001232]
792.82(474.321.2)(043.2)
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793 Sabiedriskas izklaides un izpriecas.
Kustību māksla. Deja
793.3

Kustību māksla. Deja

Vītola, Sandra. Interpretācijas prasmes veido
šanās deju skolotājiem studiju kursa «Klasis
kā deja» apguves procesā : promocijas darba
kopsavilkums doktora zinātniskā grāda iegū
šanai pedagoģijā, apakšnozare: nozaru (dejas)
pedagoģija / Sandra Vītola ; darba zinātniskā
vadītāja Rita Spalva ; recenzenti: Vladimirs
Kincāns, Jeļena Davidova, Anita Petere ; Rīgas
Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija.
Pedagoģijas fakultāte = Formation of inter
pretation skills among dance teachers during
the course «Classical dance» : summary of
Ph.D. Dissertation : branch (dance) peda
gogy / Sandra Vītola ; scientific supervisors of
the thesis Rita Spalva ; opponents: Vladimirs
Kincāns, Jeļena Davidova, Anita Petere ; Riga
Teacher Training and Education Management
Academy. Faculty of Pedagogy. — Rīga : Rīgas
Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija,
2014. — 52 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bib
liogrāfija: 21.-24., 47.-51. lpp. — Teksts latvie
šu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām,
vāka noformējums abās valodās. — ISBN
9789934503085 (kļūda). — [0314001234]
793.3(072)(043)
8 VALODAS. VALODNIECĪBA.
LITERATŪRA
Atslābsti un iedzer : [aforismi] / no angļu
valodas tulkojis Allens Pempers. — [Rīga] :
The White Book Kids, [2014]. — [156] lpp. ;
14 cm. — Oriģ. nos.: Keep calm and drink
up. — ISBN 978-9934-526-10-7 (ies.). —
[0314002198]
82-84(082)
Blondo : anekdotes un spurainas domas / sa
kopojusi un pārstāstījusi Dzintra Voitkāne. —
Rīga : Didam, [2014]. — 151 lpp. ; 19 cm. —
(Anekdotes un spurainas domas ; 33). — ISBN
precizēts ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9984755-94-6 ; ISBN 9789984755953 (kļūda). —
[0314002253]
82-36
Būs citi sūdi, šie aizmirsīsies : [aforismi] /
no angļu valodas tulkojis Allens Pempers. —
[Rīga] : The White Book Kids, [2014]. —
[155] lpp. ; 14 cm. — Oriģ. nos.: Shit happens
so get over it. — ISBN 978-9934-526-12-1
(ies.). — [0314002196]
82-84(082)
Kārkliņa, Renāte. Svētā Grāla mīta elemen
ti — metavēstījuma veidošanas līdzeklis
kriptovēstures romānos : promocijas darba
kopsavilkums doktora grāda iegūšanai litera
tūrzinātnes nozarē, apakšnozare: salīdzināmā
literatūrzinātne = Elements of the holy Grail
myth — means for impact on metanarrative
in crypto-history novels : summary of docto
ral thesis submitted for the degree of doctor
of philology, subfield of comporative lite
rature / Renāte Kārkliņa ; darba zinātniskā
vadītāja Sigma Ankrava ; recenzenti: Janīna
Kursīte-Pakule, Maija Burima, Zigrīda Frī
de ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zināt
ņu fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte,
2014. — 71 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 14.16., 46.-48., 68.-71. lpp. — Teksts latviešu un
angļu valodā. — ISBN 978-9984-45-823-6. —
[0314001324]
82-31.09(043)

2014. gada 16.–30. septembris

Krīti panikā un baidies : [aforismi] / no angļu
valodas tulkojis Allens Pempers. — [Rīga] :
The White Book Kids, [2014]. — [157] lpp. ;
14 cm. — Oriģ. nos.: Now panic and freak
out. — ISBN 978-9934-526-11-4 (ies.). —
[0314002197]
82-84(082)
Štokmane, Daina. Literatūra 7. klasei : mā
cību grāmata / Daina Štokmane, Iveta Vīdu
ša ; redaktors Aldis Vēvers ; Māras Alševskas,
Toma Auziņa, Mārtiņa Briģa, Ilzes Isakas, Vi
jas Kilblokas, Raita Lejasmeiera, Ģirta Rāviņa,
Dainas Štokmanes, Alda Vēvera, Ivetas Vīdu
šas fotogrāfijas. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014.
1. grāmata. — 112 lpp. : il., portr., kar
te ; 25 cm + CD. — Apstiprinājusi Latvijas
Republikas Izglītības un zinātnes minis
trija 2014. — ISBN 978-9934-0-3548-7. —
[0314002209]
82(075.2)
Veiklie un attapīgie : pasakas [pirmsskolas ve
cuma bērniem] : 80 skaņas / no krievu valodas
tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore Guna Pitkevi
ca. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 31 lpp. :
il. ; 27 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — Oriģ.
nos.: Smart & artful. — ISBN 978-9934-04472-4 (ies.). — [0314002205]
82-343+82-93-32
81

Valodniecība un valodas

Runas un lasītprasmes attīstīšana dzimtajā
(krievu) valodā jaunāko klašu skolēniem :
metodiskais materiāls / Valsts izglītības satura
centrs ; ar Ļubovas Jakoveles ievadu. — [Rīga] :
Valsts izglītības satura centrs, [2014]. — 1
tiešsaistes resurss (17 lapas, PDF) : tabulas ;
619 KB. — Bibliogrāfija: 17. lp.
811.161.1(072)
Strautmane, Silvija. Ceļojums burtu zemē =
Путешествие в странe букв : sākam mācīties
krievu valodu! / Silvija Strautmane ; galvenais
redaktors Vilnis Purēns ; literārā redaktore
Rita Cimdiņa ; zīmējumi, dizains: Rudīte Kra
vale. — Rīga : Raka, 2014. — 106, [2] lpp. : il. ;
30 cm. — Teksts latviešu un krievu valodā. —
ISBN 978-9984-46-311-7. — [0314002149]
811.161.1’243(075.2)
Treilona, Maija. English for advanced stu
dies / Maija Treilona, Jeļena Dorošenko,
Laura Karpinska ; redaktore Diāna Romano
vica ; Vitas Lēnertes vāka dizains. — Rīga :
Zvaigzne ABC, 2014. — 288 lpp. : tab. ;
24 cm. — «Mācību grāmata visiem, kas vē
las padziļināti apgūt angļu valodu!»—Vāka
4. lpp. — Bibliogrāfija: 287. lpp. — ISBN 9789934-0-3800‑6. — [0314002212]
811.111’243(075.4)

811.174 Latviešu valoda
Anspoka, Zenta. Latviešu valoda 2. klasei :
mācību grāmata / Zenta Anspoka ; redaktore
Egina Birzgale ; māksliniece Marita Maizīte ;
foto: Zenta Anspoka, Anna Birzgale, Egina
Birzgale, Andris Gribusts. — 1. izdevums. —
Lielvārde : Lielvārds, 2014.
1. daļa. — 175, [1] lpp. : il. ; 25 cm. —
Mācību grāmata recenzēta IZM saskaņā ar
MK noteikumiem «Kārtība, kādā izvērtē
un apstiprina mācību literatūras atbilstību
valsts pamatizglītības standartam un valsts
vispārējās vidējās izglītības standartam»
un atbilst standartam—Titlp. — ISBN 9789984-11-388-3. — [0314002233]
811.174(075.2)
Burti un zilbes : + skaņu modeļi / redaktore
Indra Putre ; māksliniece Signe Ērmane-Ļit
vina. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 1 lp.,
saloc. [4] daļās, 127 burtu un zilbju kartītes
un 9 skaņu modeļu kartītes : il. ; 15×10 cm. —
(Zīlēna skola). — «Apdomā labi, padari gud
ri!»—Uz vāka. — ISBN 978-9934-0-4786-2. —
[0314002161]
811.174’351(075)
Cīrule, Zaiga. Mums kopā izdosies! : nodar
bības bērnu valodas attīstībā / Zaiga Cīrule,
Nora Cīrule, Raitis Cīrulis ; galvenais redak
tors Vilnis Purēns ; redaktore Rita Cimdiņa. —
Rīga : RaKa, 2014.
3. daļa. — 31 lpp. : il. ; 28 cm + piel.
(46 lp.). — Materiālu «Mums kopā izdosies!»
rekomendē Latvijas logopēdu asociācija. —
Pielikumā ilustrēts palīgmateriāls. — ISBN
978-9984-46-308-7. — [0314002243]
811.174’232(072)
Dortāne, Rūta. Sākam mācīties! Burti un
skaitļi : darblapas / Rūta Dortāne, Ināra
Dzērve, Ina Leite ; redaktore Egina Birzgale ;
māksliniece Inese Babre ; vāka māksliniece
Marita Maizīte. — 1. izdevums. — Lielvārde :
Lielvārds, 2014. — [104] lp. : il. ; 22×30 cm +
1 lp. — Nosaukums no vāka. — ISBN 9789984-11-384-5. — [0314002235]
811.174’35(076)
Irbe, Iveta. Latviešu valoda : skolotāja grā
mata : 3. klase / Iveta Irbe, Inita Vilciņa ;
galvenais redaktors Vilnis Purēns ; literārā
redaktore Rita Cimdiņa ; dizains: Baiba Laz
diņa. — Rīga : Raka, 2014. — 54 lpp. : tab. ;
30 cm. — (Lai veicas). — Metodisks līdzeklis
komplektizdevumā ar mācību grāmatu («Lai
veicas», latviešu val., 3. klase 1. daļa, I. Irbe,
I. Vilciņa, ISBN 978-9984-46-290-5. «Lai vei
cas», latviešu val., 3. klase 2. daļa, I. Irbe, I.
Vilciņa, ISBN 978-9984-46-299-8). — ISBN
978-9984-46-307-0. — [0314002148]
811.174(072)
Lauze, Linda. Pieturzīmju krustcelēs : vingri
nājumi latviešu interpunkcijā / Linda Lauze ;
vāka dizaina autors Mārtiņš Bergmanis. —
Liepāja : LiePA, 2014. — 38 lpp. ; 21 cm. —
Bibliogrāfija: 34.-37. lpp. — ISBN 978-9934522-34-5. — [0314002294] 811.174:003.086
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Siliņa, Līga. Tā runā Rūvenē / Līga Sili
ņa ; ilustrācijas: Egīls Kaužēns. — Rūjie
na : Rūjienas amatnieku biedrība «Rūzele»,
2014. — 87 lpp. : il. ; 21 cm. — Izdevējziņas
precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-993414-065‑5. — [0314002240]
811.174’282(474.36-22)
821

Daiļliteratūra

821.111

Angļu literatūra

Brakovska, Jeļena. Č.R. Metjurins un Dž.Š.
Le Fanī: gotiskās apziņas paradigmas : pro
mocijas darba kopsavilkums filoloģijas dok
tora (Dr. philol.) zinātniskā grāda iegūšanai
literatūrzinātnes nozarē, cittautu literatūras
vēstures apakšnozarē = C.R. Maturin and J.S.
Le Fanu: paradigms of gothic consciousness :
summary of the thesis for obtaining a doc
toral degree in philology (Dr. philol.), (spe
ciality: history of foreign literature) / Jeļena
Brakovska ; promocijas darba zinātniskā vadī
tāja: Anna Stankeviča ; recenzenti: Benedikts
Kalnačs, Ausma Cimdiņa, Sandra Meškova ;
Daugavpils universitāte. Komparatīvistikas
institūts. — Daugavpils : Daugavpils Univer
sitātes Akadēmiskais apgāds «Saule», 2014. —
71 lpp. ; 22 cm. — «Literatūrzinātnes nozare.
Cittautu literatūras vēstures apakšnozare»—
Uz vāka. — Bibliogrāfija: 14.-18., 48.-52. lpp.
un zemsvītras piezīmēs. — Teksts paralēli lat
viešu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-14666-9. — [0314001248]
821.111(417)(092)(043)+82-3.09(043)
Defo, Daniels. Robinsons Krūzo : [romāns] /
Daniels Defo ; adaptējis Seiviors Pirota ; Ales
andro Baldanzi ilustrācijas ; tulkojums latviešu
valodā: Aija Čerņevska ; redaktore Veronika
Pužule. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 46,
[2] lpp. : il. ; 24 cm. — (Klasikas kolekcija). —
Par autoru teksta beigās. — Oriģ. nos.: Ro
binson Crusoe. — ISBN 978-9934-0-4620-9
(ies.). — [0314002207]
821.111-31
Mogaha, Debora. Vislabākā eksotiskā viesnī
ca «Kliņģerīte» : romāns / Debora Mogaha ; no
angļu valodas tulkojusi Alda Vāczemniece ; re
daktore Elga Rusmane ; vāka dizainu adaptēja
Ilze Isaka. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. —
310, [2] lpp. ; 23 cm. — Orig. nos.: The best
exotic Marigold hotel. — ISBN 978-9934-04415-1 (ies.). — [0314002215]
821.111-31
Naits, Ričards. Galma gleznotāja māceklis :
[romāns] / Ričards Naits ; no angļu valodas
tulkojusi Arita Piķe ; atbildīgā redaktore Anna
Pavlovska ; literārā redaktore Keta Īve ; Natā
lijas Kugajevskas mākslinieciskais noformē
jums. — [Rīga] : J.L.V., 2014. — 180, [3] lpp. ;
21 cm. — Oriģ. nos.: The court painter’s ap
prentice. — ISBN 978-9934-11-630-8 (ies.). —
[0314002116]
821.111-31
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821.111(73) Amerikāņu literatūra

821.161.1

Baums, Laimens Frenks. Oza zemes burvis :
[stāsts jaunākā skolas vecuma bērniem] / Lai
mens Frenks Baums ; Ronas Rendelas pasakas
adaptācija ; Līzas Monehenas ilustrācijas ; tul
kojums latviešu valodā: Ieva Tarvida ; redak
tore Diāna Romanoviča. — Rīga : Zvaigzne
ABC, 2014. — 46, [2] lpp. : il. ; 24 cm. — (Kla
sikas kolekcija). — Par autoru teksta beigās. —
Oriģ. nos.: Wizard of Oz. — ISBN 978-9934-04572‑1 (ies.). — [0314002208]
821.111(73)-93-32

Vedela, Anastasija. Mīts par Tristanu un Izol
di 20. gadsimta pirmās puses krievu literatūras
kontekstā : promocijas darba kopsavilkums
doktora grāda iegūšanai literatūrzinātnes
nozarē, apakšnozare: salīdzināmā literatūrzi
nātne / Anastasija Vedela ; darba zinātniskā
vadītāja: Ludmila Sproģe ; recenzenti: Sigma
Ankrava, Anna Stankeviča, Marco Caratozzo
lo ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu
fakultāte = The myth about Tristan and Isolde
in the context of the Russian literature of the
first half of the XX century : summary of doc
toral thesis submitted for degree of doctor of
literary theory, subfield of comparative litera
ture / Anastasija Vedela ; supervisor: Ludmi
la Sproģe ; reviewers: Sigma Ankrava, Anna
Stankeviča, Marco Caratozzolo ; University of
Latvia. Faculty of humanities. — Rīga : Latvijas
Universitāte, 2014. — 51 lpp. ; 21 cm. — Bib
liogrāfija: 11.-13., 49.-51. lpp. un zemsvītras
piezīmēs. — Teksts latviešu un angļu valodā,
ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums
abās valodās. — ISBN 978-9934-517-32-7. —
[0314001393]
821.161.1.09(043)

821.112.2

Vācu literatūra

Scillata, Antje. Maija & Mote. Tīrais trakums! :
[stāsts jaunākā skolas vecuma bērniem] / Antje
Scillata ; Ninas Dullekas ilustrācijas ; no vācu
valodas tulkojusi Inese Miesniece ; redakto
re Margita Krasnā. — Rīga : Zvaigzne ABC,
2014. — 180, [4] lpp. : il. ; 21 cm. — Oriģ. nos.:
Maja & Motte. Ach, du dicker Hund!. — ISBN
978-9934-0-4618-6 (ies.). — [0314002174]
821.112.2-93-32
821.112.5

Holandiešu literatūra

Fogla, Kristela. Pasakas par laumiņām :
[pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bēr
niem] / Kristelas Foglas teksts un ilustrācijas ;
no nīderlandiešu valodas tulkojusi V. Jēkabso
ne-Valtere ; redaktore Iluta Moldane-Greiška
ne. — [Rīga] : Annele, 2014. — 127, [1] lpp. :
il. ; 25 cm. — ISBN 978-9984-843-78-0
(ies.). — [0314002191]
821.112.5-343
821.113.5

Norvēģu literatūra

Nesbē, Jū. Sikspārnis : kriminālromāns / Jū
Nesbē ; no norvēģu valodas tulkojis Ilmars
Briška ; redaktore Iveta Polkmane ; Arņa
Kilbloka vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC,
2014. — 366, [1] lpp. ; 23 cm. — (Zvaigznes
detektīvu klubs). — Oriģ. nos.: Flaggermus
mannen. — ISBN 978-9934-0-4291-1 (ies.). —
[0314002217]
821.113.5-312.4
821.113.6

Zviedru literatūra

Berjlindi, Silla. Pilnmēness paisums : ro
māns / Silla & Rolfs Berjlindi ; no zviedru
valodas tulkojusi Inga Grezmane ; redakto
re Marika Taube ; vāka dizainu adaptēja Ilze
Isaka. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 439,
[1] lpp. ; 22 cm. — (Zvaigznes detektīvu
klubs). — Oriģ. nos.: Springfloden. — ISBN
978-9934-0-4406-9. — [0314002216]
821.113.6-312.4
821.133.1

Franču literatūra

Martēna-Ligāna, Agnese. Laimīgie lasa
grāmatas un dzer kafiju : [romāns] / Agnese
Martēna-Ligāna ; no franču valodas tulkoju
si Ilze Fogele ; literārais redaktors Dens Di
miņš. — [Rīga] : J.L.V., 2014. — 189, [2] lpp. ;
23 cm. — Oriģ. nos.: Les gens heureux lisent
et boivent du café. — ISBN 978-9934-11609‑4. — [0314002118]
821.133.1-31
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Krievu literatūra

Богданович, Игорь. Во имя любви… :
избранная лирика : 2000-2013 гг. / Игорь
Богданович ; редактор, фото: Галина Мас
лобоева ; фото: Эдуард Утан. — [Резек
не] : Игорь Богданович, 2014. — 208 lpp. ;
17 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģen
tūrā. — Об авторе: с. 5-9. — ISBN 978-993414-146-1 : 300 eks. — [0314002186]
821.161.1-1(474.3)
Ваганова, Ольга Григорьевна. И о них,
наших любимых : (рассказы о животных) /
Ольга Ваганова ; иллюстрации: Екатерина
Киртоаке ; дизайн обложки: Анна Ште
фан. — Рига : [Olga Vaganova], 2014. — 93,
[1] lpp. ; il. ; 22 cm. — Izdevējziņas precizētas
ISBN aģentūrā. — Par autori: 4. lpp. — ISBN
978-9934-14-276-5 (ies.). — [0314002276]
821.161.1-93-32(474.3)
Ваганова, Ольга Григорьевна. Хочу, как
курица : рассказы о детях / Ольга Вагано
ва ; автор предисловия, с. 3, Светлана Семе
нова ; иллюстрации: Екатерина Киртоаке ;
дизайн обложки: Анна Штефан. — [Рига] :
Ольга Ваганова, 2014. — 106, [3] lpp. : il. ;
18 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģen
tūrā. — ISBN 978-9934-14-255-0 (ies.). —
[0314002190]
821.161.1-34(474.3)
Кудрявская, Инара Русский язык и лите
ратура для 11-го класса : mācību grāmata /
И. Кудрявская, Н. Кожанова ; redaktore
Oļesja Burkevica. — Рига : Zvaigzne ABC,
2014.
Часть 1. — 135 lpp. : il., portr., tab. ;
29 cm. — (Nāc!). — «Учебный комплект
для 11-го класса»: Mācību grāmata (часть
1-2), Книга для учителя. — ISBN 9789934-0-4075-7. — [0314002168]
821.161.1(075.3)
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821.174

Latviešu literatūra

Aistars, Jānis. Spogulis : romāns / teksts un
vinjetes: Jānis Aistars ; vāka zīmējums un ap
dare: Jānis Aistars, Māra Aistara. — [Rīga] :
Jānis Aistars, 2014. — 239 lpp. : il., ģīm. ;
21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģen
tūrā. — Par autoru: 3.-4. lpp. — ISBN 9789934-14-073-0. — [0314002135] 821.174-31
Atmodināt Saulcerīti : [bērnu un jauniešu
domrakstu krājums] / redaktore Māra Cielē
na ; priekšvārdu sarakstīja Silvija Tretjakova ;
ilustrāciju autors Reinis Pētersons ; māks
linieciskais noformētājs Rauls Liepiņš. —
[Rīga] : Lietusdārzs, 2014. — 127, [1] lpp. :
il. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-869-51-3. —
[0314002187]
821.174-93-9(082)
Auseklis, Uldis. Dziesmiņa piekusušai ka
ķenītei : dzejolis : [pirmsskolas vecuma bēr
niem] / Uldis Auseklis ; Signes Ērmanes ilus
trācijas ; Ulda Fridrihsona mūzika. — Rīga :
Annele, 2014. — [23] lpp. : il., notis ; 20 cm. —
ISBN 978-9984-843-80-3. — [0314002224]
821.174-93-1
Bergmanis, Mārtiņš. Tu uz manām trepēm :
[dzeja] / Mārtiņš Bergmanis ; literārā redak
tore Linda Lauze ; dizains: Alvis Inne ; fo
togrāfijas: Elvīra Gruze. — Rīga : [Mārtiņš
Bergmanis], 2013. — 92 lpp. : il. ; 14 cm. — Iz
devējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN
978-9984-49-921-5 (ies.). — [0314002291]
821.174-1
Dzejas dārzs : ilustrēta latviešu dzejas chresto
matija pamatskolai un pirmskolai / sakārtojis
A. Baumanis. — [Alūksne] : Eraksti, 2013. — 1
tiešsaistes resurss (63 lapas, PDF) : ģīmetnes ;
761 KB. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģen
tūrā.
821.174-1(075.2)
Ezera, Regīna. Aka / Regīnas Ezeras romāns ;
atbildīgā redaktore Santa Jirgensone ; Ivara
Vimbas vāka grafiskais noformējums. — Rīga :
Jumava, [2014]. — 270, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN
978-9934-11-667-4 (ies.). — [0314002288]
821.174-31
Gabris, Roberts. Latvian officer No. 35473 /
Roberts Gabris ; text: Ausma Līdumniece ;
translated by Evalds Lasis and Anita Lasis. —
Rīga : Jumava, [2014]. — 343, [1] lpp. : portr. ;
20 cm. — «This book was first published under
the title «Norilsk — Baltic Katyn», printed by
the publishing house «Liesma», 1997.»—Titlp.
otrā pusē. — Teksts angļu valodā, tulkots no
latviešu valodas. — Oriģ. nos.: Latvju virsnieks
Nr. 35473. — ISBN 978-9934-11-652-0. —
[0314002086]
821.174-94
Gekišs, Nauris. Koku šalkās ieklausoties : vel
tījums skolotājai Valentīnai Šarpilo : dzeja /
Nauris Gekišs. — [Jūrmala] : Nauris Gekišs,
2014. — 53 lpp. ; 21 cm. — Izdevējziņas preci
zētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-84474-4. — [0314002132]
821.174-1
Gekišs, Nauris. Putni un mēs : veltījums
skolotājai Lilijai Skangalei : dzeja / Nauris
Gekišs. — [Jūrmala] : Nauris Gekišs, 2014. —
77 lpp. ; 21 cm. — Izdevējziņas precizētas
ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-84473‑7. — [0314002131]
821.174-1
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Gekišs, Nauris. Zemūdens pavalstnieki : vel
tījums skolotājam Gunāram Bulam : dzeja /
Nauris Gekišs. — [Jūrmala] : Nauris Gekišs,
2014. — 58 lpp. ; 21 cm. — Izdevējziņas preci
zētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-84476-8. — [0314002130]
821.174-1
Gekišs, Nauris. Zvēru pulkā : veltījums sko
lotājai Indrai Krūmbergai : dzeja / Nauris
Gekišs. — [Jūrmala] : Nauris Gekišs, 2014. —
61 lpp. ; 21 cm. — Izdevējziņas precizētas
ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-84475‑1. — [0314002129]
821.174-1
Jansone-Treice, Daina. Tā pasaule, kas ap
mani : [dzejoļu krājums] / Daina Janso
ne-Treice ; atbildīgā redaktore Santa Jirgen
sone ; priekšvārdu sarakstīja Inese Bum
biere-Kaže ; Dinas Ābeles mākslinieciskais
noformējums. — Rīga : Jumava, [2014]. —
134, [1] lpp. : il. ; 17 cm. — ISBN 978-9934-11664-3. — [0314002117]
821.174-1
Just dziļi dzīvību un nāvi… : Jānis Ziemeļ
nieks dialogā ar Aspaziju un Raini / sastādī
tājs, priekšvārda un komentāru autors Jānis
Zālītis ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ;
Alda Aleka vāka noformējums ; vāka nofor
mējumam izmantotas V. Rīdzenieka fotogrāfi
jas. — [Rīga] : J.L.V., [2014]. — 207, [1] lpp. :
il., ģīm., faks. ; 20 cm. — Ietver bibliogrāfiju
un personu rādītāju: 198.-[206.] lpp. — ISBN
978-9934-11-601-8. — [0314002286]
821.174(092)+821.174-2
Kalniņa, Lonija. Dzintariņi : trīsrindes latvie
šu haikas / Lonija Kalniņa ; priekšvārda autore,
māksliniece un vāka dizainere Santa Korotke
viča ; foto: Lonija Kalniņa. — [Ogre] : Lonija
Kalniņa, [2014]. — 37, [1] lpp. : il. ; 21 cm. —
Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. —
ISBN 978-9934-14-162-1. — [0314002128]
821.174-1
Kalniņa, Lonija. Vārsmas par mīlestību / Lo
nijas Kalniņas dzejoļu krājums. — [Ogre] :
Lonija Kalniņa, [2014]. — 113 lpp. : il., ģīm. ;
21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN
aģentūrā. — ISBN 978-9934-14-101-0. —
[0314002134]
821.174-1
Kokle-Līviņa, Vēsma. Jāmeklē ir Tev! : dzī
ves atziņas = You must find it yourself! : life
affirmations / Vēsma Kokle-Līviņa ; sastā
dītāja un redaktore Māra Siliņa ; tulkojums
angļu valodā Amanda Jātniece ; angļu teksta
redaktore Līga Kriķe ; ievadu sarakstīja Liene
Bērziņa ; dizains: Rihards Delvers ; izmantoti
Vēsmas Kokles-Līviņas autordarbu fragmenti ;
foto: Andrejs Voicišs. — Rīga : Due, 2014. —
223 lpp. : il., ģīm. ; 21 cm. — Paralēli latviešu
un angļu valodā. — ISBN 978-9934-8479-0-5
(ies.). — [0314002200]
821.174-84=030.174=111
Lanss, Ēriks. Par putnu, kas ceļu mājup mū
ždien meklē / Ēriks Lanss ; autora redakcijā ;
māksliniece Madara Dūka. — [Rīga : Juris
Vīksne], 2014. — 65, [2] lpp. : il. ; 16 cm. — Iz
devējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN
978-9934-14-194-2 (ies.). — [0314002123]
821.174-1
Lācis, Vilis. Vēlais pavasaris : [romāns] / Vilis
Lācis ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais
noformējums. — [Rīga] : J.L.V., [2014]. —
190, [1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-11627‑8. — [0314002115]
821.174-31
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Neiburga, Natālija. Tēvs, Natiņa un latvis
kie sapņi / Natālijas Neiburgas dzīvesstāsts
Anitas Mellupes redzējumā ; intervijas, ma
teriāla atlase, redakcija un priekšvārds: Anita
Mellupe. — [Siguldas nov.] : Anita Mellupe,
2014. — 195 lpp. : il., ģīm., faks. ; 21 cm. —
Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. —
ISBN 978-9934-14-218-5 (ies.) : 500 eks. —
[0314001941]
821.174-94
Rokpelnis, Jānis. Dzejas izlase = Selected
poems / Jānis Rokpelnis ; sastādītāja un at
dzejotāja angļu valodā Margita Gailītis ; re
daktore Cilda Rēdliha ; māksliniece Anna
Aizsilniece ; foto: Uldis Briedis. — Rīga : Ne
putns, 2014. — 119 lpp. : ģīm. ; 17 cm. — Par
autoru: 9.-10. lpp. — Paralēli latviešu un angļu
valodā. — ISBN 978-9934-512-36-0 (ies.). —
[0314002164]
821.174-1
Rupenheite, Ieva. Nepāriet : dzejoļi / Ieva
Rupenheite ; redaktore Inese Zandere ; dizains
un ilustrācijas: Paulis Liepa. — Rīga : Neputns,
2014. — 57, [2] lpp. : il. ; 15 cm. — ISBN 9789934-512-35-3. — [0314002163]
821.174-1
Šmite, Linda. Aušas un Tiepšas : [pasaka jau
nākā skolas vecuma bērniem] / Linda Šmite ;
redaktore Ingrida Vāverniece ; mākslinie
ce Gundega Muzikante. — [Rīga] : Annele,
2014. — 141, [2] lpp. : il. ; 25 cm. — ISBN 9789984-843-79-7 (ies.). — [0314002192]
821.174-93-32
Uzdziedi, sirds gaiša kļūs! / Zaļo un Zemnie
ku savienība ; priekšvārdu sarakstīja Imants
Skrastiņš ; saruna ar Aivaru Lembergu, 3.4. lpp. ; pēcvārdu sarakstīja: Augusts Brigma
nis, Raimonds Vējonis, Uldis Augulis. — [Lat
vija : Zaļo un Zemnieku savienība], 2014. — 77,
[3] lpp. : il., ģīm. ; 21 cm. — [0314002220]
821.174-192+78.071.2(474.3)(084.12)
Ūdris, Jānis. Meierovics. Trīs Annas : biogrā
fisks romāns / Jānis Ūdris ; redaktore Anda
Brazauska ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; vāka
noformējumam izmantots J. Rieksta fotoat
tēls. — Atkārtots, paplašināts izdevums. —
Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 294, [10] lpp. :
il., ģīm. ; 23 cm. — Bibliogrāfija: [292.] lpp. un
personu rādītājs: [284.]-291. lpp. — ISBN 9789934-0-4583-7 (ies.). — [0314002176]
821.174-94+327(474.3)(092)
Viegliņa, Gaļina. Ziedu pļavā : dzeja / Gina
Viegliņa-Valliete ; Ivara Vimbas vāka no
formējums. — Rīga : Jumava, 2014. — 86,
[1] lpp. ; 17 cm. — ISBN 978-9934-11647‑6. — [0314002290]
821.174-1
821.62 Literatūra malajiešu un
polinēziešu valodās
Manicka, Rāni. Rīsumāte : krāšņs romāns
par vienas dzimtas sieviešu likteņiem / Rāni
Manicka ; no angļu valodas tulkojusi Tamāra
Liseka ; redaktore Dace Kraule ; mākslinieks
Arnis Zariņš ; vāka noformējumā izmantots
Vijas Kilblokas fotoattēls. — 2. izdevums. —
Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 502, [2] lpp. ;
22 cm. — Oriģ. nos.: The Rice mother. — ISBN
978-9934-0-3599-9. — [0314002211]
821.621.251-31=111
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82–93 Bērnu literatūra. Jauniešu
literatūra
Garā pupa : dzejas gadagrāmata bērniem /
redkolēģija: Sandra Okuņeva, Juris Petraš
kēvičs, Māris Rungulis, Ilze Stikāne, Mudīte
Treimane ; sastādītāja un redaktore Inese Zan
dere ; atdzejotāji: Ingmāra Balode, Guntars
Godiņš, Inese Paklone, Māra Cielēna, Jānis
Elsbergs ; ilustrācijas: Mārtiņš Zutis, dizains:
Rūta Briede, Artis Briedis. — Rīga : Ascen
dum, biedrība, 2014. — 207 lpp. : il. ; 20 cm. —
[0314002188]
82-93-1(082)
Lācēns, kurš pazaudēja rūcienu : [stāsts
pirmsskolas vecuma bērniem] / latviskojusi
Anna Bērziņa ; redaktore Ilze Collenkopfa. —
Rīga : Egmont Latvija, [2014]. — [12] lpp. :
il. ; 19 cm. — (Pūkaini stāsti). — Nosaukums
no vāka. — Oriģ. nos.: The Teddy who lost
his growl. — ISBN 978-9984-43-888-7. —
[0314002142]
82-93-32
Ledus sirds : lasi un spēlējies : izlasi stāstu,
piešķir krāsas, izmanto uzlīmes / Disney ;
tulkojis Valērijs Černejs ; redaktore Ilze Col
lenkopfa. — Rīga : Egmont Latvija, 2014. —
[24] lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 30 cm. — Nosau
kums no vāka. — Oriģ. nos.: Disney Frozen
read & play. — ISBN 978-9984-43-999-0. —
[0314002137]
82-93-32+087.5
Minnie : mazie mākslinieki : saliec attēlus! /
Disney ; latviskojusi Anna Bērziņa. — Rīga :
Egmont Latvija, 2014. — [8] lpp. : il. ; 19 cm. —
(Disney junior). — Aprakstīts pēc vāka. —
ISBN 978-9984-43-952-5. — [0314002140]
82-93-32
Pīlēni brīvsolī : [stāsts pirmsskolas vecuma
bērniem] / latviskojusi Anna Bērziņa ; redak
tore Ilze Collenkopfa. — Rīga : Egmont Latvi
ja, [2014]. — [12] lpp. : il. ; 19 cm. — (Pūkaini
stāsti). — Nosaukums no vāka. — Oriģ. nos.:
The little lost ducklings. — ISBN 978-9984-43889-4. — [0314002143]
82-93-32
Pūcītes pasakas : [pirmsskolas vecuma bēr
niem] / no angļu valodas tulkojusi Ieva Tar
vida ; redaktore Guna Pitkevica ; cover illus
tration: Guiliano Ferri. — Rīga : Zvaigzne
ABC, 2014. — 160 lpp. : il. ; 29 cm. — (Palasi
man grāmatiņu!). — Oriģ. nos.: Storytimes
tales. — ISBN 978-9934-0-4518-9 (ies.). —
[314002206]
82-93-32
Vakara pasakas par zvēriņiem : [pirmsskolas
vecuma bērniem] / Sūzenas Deividsones un
Keitijas Deinsas pārstāstījumā ; ilustrējis Ri
čards Džonsons ; no angļu valodas tulkojusi
Diāna Romanoviča ; redaktore Margita Kras
nā. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 96 lpp. :
il. ; 22 cm. — Oriģ. nos.: Animal stories for
bedtime. — ISBN 978-9934-0-4132-7 (ies.). —
[0314002213]
82-93-32
Vāģi 2 : lielās sacīkstes : Saliec attēlus! / Disney,
Pixar ; latviskojusi Anna Bērziņa. — Rīga : Eg
mont Latvija, 2014. — [8] lpp. : il. ; 19 cm. —
Aprakstīts pēc vāka. — Oriģ. nos.: Cars 2. —
ISBN 978-9984-43-958-7. — [0314002141]
82-93-32
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Vāģi : lasi un spēlējies : izlasi stāstu, piešķir
krāsas, izmanto uzlīmes / Disney, Pixar ;
tulkojis Edvīns Raups ; redaktore Ilze Col
lenkopfa. — Rīga : Egmont Latvija, 2014. —
[32] lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 30 cm. — Ap
rakstīts pēc vāka. — Oriģ. nos.: Disney — Cars
read & play. — ISBN 978-9934-16-009-7. —
[0314002136]
82-93-32+087.5
9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS.
VĒSTURE
91 Ģeogrāfija. Zemes un atsevišķu valstu
pētīšana. Ceļojumi. Reģionālā ģeogrāfija
Jēkabpils, labo pārmaiņu pilsēta : [fotoal
bums] / Jēkabpils pilsētas pašvaldība ; priekš
vārdu sarakstīja Leonīds Salcevičs ; foto: J.
Lācis, J. Štelmahers, G. Balodis. — [Jēkab
pils : Jēkabpils pilsētas pašvaldība], 2014. —
[108] lpp. : il., ģīm. ; 23 cm. — Izdevējziņas
precizētas ISBN aģentūrā. — Paralēli latviešu,
krievu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-14228-4 (ies.). — [0314002199]
913(084.12)
Kreis Talsi : Reiseführer / zusammengestel
lt von: Līva Dāvidsone, Bibi Millersone und
Inese Roze ; Übersetzer: Ieva Liepiņa ; Illus
trationen: Antra Auziņa und Bibi Millerso
ne ; Umschlagfoto: Dainis Kārkluvalks ; Fo
tos: M. Bumbiera, L. Dāvidsone, A. Denčiks,
A. Dzenis, I. Indriksone, D. Kārkluvalks, L.
Markusa-Martinsone, B. Millersone, S. Pori
ņa, G. Kaijons, K. Poriņš, I. Priede, R. Riek
stiņš, I. Roze, E. Sudakova, I. Ulmane ; Ges
taltung: Zane Neimane ; Agentur des Kreises
Talsi «Talsu novada tūrisma informācijas
centrs». — Talsi : Agentur des Kreises Talsi
«Talsu novada tūrisma informācijas centrs»,
2014. — 23 lpp. : il., kartes ; 30 cm. — Apraks
tīts pēc vāka. — Tulkots no latviešu valodas. —
Oriģ. nos.: Talsu novads. — [0314002182]
913(474.324)(036)
Talsi Region : guide book / text: Līva Dāvidso
ne, Bibi Millersone and Inese Roze ; translator:
Santa Svarinska ; illustration: Antra Auziņa
and Bibi Millersone ; cover photo: Dainis Kār
kluvalks ; photos: M. Bumbiera, L. Dāvidsone,
A. Denčiks, A. Dzenis, I. Indriksone, G. Kai
jons, D. Kārkluvalks, L. Markusa-Martinsone,
B. Millersone, S. Poriņa, K. Poriņš, I. Priede,
S. Priede, R. Riekstiņš, I. Roze, R. Strautma
nis, E. Sudakova, I. Ulmane ; design: Zane
Neimane ; Talsi Region Tourist Information
Centre. — Talsi : Talsi Region Tourist Infor
mation Centre, 2014. — 23 lpp. : il., kartes ;
30 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — Tulkots
no latviešu valodas. — Oriģ. nos.: Talsu no
vads. — [0314002184]
913(474.324)(036)
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Talsu novads : tūrisma ceļvedis / sastādīja:
Līva Dāvidsone, Bibi Millersone, Inese Roze ;
ilustācijas: Antra Auziņa, Bibi Millersone ;
dizains: Zane Neimane ; foto: M. Bumbieris,
L. Dāvidsone, A. Denčiks, A. Dedzis, O. Feld
bergs, I. Indriksone, D. Kārkluvalks, L. Mar
kusa-Martinsone, B. Millersone, S. Poriņa,
G. Kajons, K. Poriņš, I. Priede, R. Riekstiņš,
I. Roze, E. Sudakova, I. Ulmane ; vāka foto:
Dainis Kārkluvalks. — Talsi : Talsu novada
pašvaldības aģentūra «Talsu novada tūrisma
informācijas centrs», 2014. — 23 lpp. : il., kar
tes ; 30 cm. — [0314002185]
913(474.324)(036)
Veloceļvedis : Daugavpils un Ilūkstes no
vads. — [Latvija : b.i., 2014]. — [13] lpp. : il.,
kartes ; 21 cm. — Izdevums ir tapis, apkopojot
Eiropas zivsaimniecības fonda ietvaros īsteno
tos projektus. — [0314002274]
913(474.346)(036)
Тукумс и окрестность : Тукумский, Эн
гурский, Яунпилский и Кандавский край :
туристический путеводитель / TIC, Tu
kuma tūrisma informācijas centrs ; фото: С.
Атте, У. Баелис, С. Балоде, Я. Бусенбергс,
И. Дравниеце, С. Езериня, У. Федоровичс,
У. Грантиньш, К. Гринвалде, Д. Гудрике, Г.
Ханецкис, М. Игнатс, А. Янсонс, Ю. Клуша,
И. Ланцманис, А. Нейланде, Ю. Нейманис,
К. Озола, И. Паже, С. Лейпиньш, И.
Пиесе, А. Приеде, Л. Ратниеце, И. Ренцис,
Д. Редмане, Э. Редманис, Р. Рекис, Р.
Салцевичс, В. Серданс, И. Смушкова, А.
Стикане, А. Штрауса, И. Турка, Я. Витолс,
Л. Закис, В. Жуковс. — Тукумс : Тукумский
туристический информационный центр,
2014. — 70 lpp. : il., kartes ; 30 cm. — Aprak
stīts pēc vāka. — [0314001579]
913(474.332)(036)
929 Biogrāfijas un līdzīga rakstura
pētījumi
Bērziņš, Alfrēds. Labie gadi : pirms un pēc
15. maija / Alfrēds Bērziņš ; atbildīgā redak
tore Renāte Neimane ; ievadu sarakstīja Ine
sis Feldmanis ; Artas Ozolas-Jaunarājas vāka
mākslinieciskais noformējums. — Rīga : Lau
ku Avīze, 2014. — 399 lpp., [16] lpp. iel. : il.,
ģīm., faks. ; 22 cm. — Grāmata sagatavota pēc
apgāda «Grāmatu Draugs» 1963. gada izde
vuma. — ISBN 978-9934-15-032-6 (ies.). —
[0314002180]
929(474.3)+
+94(474.3)”1934/1940”
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Mans laikabiedrs = Мой современник /
priekšvārdu sarakstīja Māra Nizinska. — Rē
zekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība,
2014. — 261 lpp. : il., ģīm. ; 25 cm. — Teksts
latviešu un krievu valodā. — ISBN 978-998429-250-2 (ies.) : 2000 eks. — [0314002026]
929(474.384)
94

Vispārīgā vēsture

Ostrovska, Ilze. Eiropas ideja un idejas Eiro
pā : mācību līdzeklis / Ilze Ostrovska, Vija
Daukšte ; atbildīgā redaktore Liene Soboļe
va ; literārais redaktors Aldis Lauzis ; Laimas
Šķetres vāka grafiskais noformējums. — Rīga :
Jumava, [2014]. — 390, [1] lpp. ; 20 cm. — Bib
liogrāfija: 385.-[391.] lpp. — ISBN 978-993411-649-0. — [0314002289]
94(4)(075.8)
Pasaules vēsture pamatskolai 3 : darba burt
nīca / Sarmīte Goldmane, Aija Kļaviņa, Ināra
Misāne, Ligita Straube ; redaktors Juris Gold
manis ; Irēnas Žgutas dizains. — Rīga : Zvaig
zne ABC, 2014. — 31 lpp. : il., kartes, portr.,
tab. ; 29 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — ISBN
978-9934-0-4656-8. — [0314002171]
94(100)(076)
Pasaules vēsture pamatskolai 3 : mācību grā
mata / Sarmīte Goldmane, Aija Kļaviņa, Ināra
Misāne, Ligita Straube ; redaktors Juris Gold
manis ; Irēnas Žgutas dizains. — Rīga : Zvaig
zne ABC, 2014. — 103 lpp. : diagr., il., kartes,
portr., tab. ; 29 cm + CD. — «Apstiprinājusi
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes mi
nistrija 2014». — ISBN 978-9934-0-4554-7. —
[0314002172]
94(100)(075.2)
Zariņš, Klāvs. Vācu okupācijas režīms Kurze
mes guberņā (1915-1917): militārā pārvalde
un civiliedzīvotāji / Klāvs Zariņš ; vāka nofor
mējums: Inga Apsīte. — [Mārupe] : Drukātava,
2014. — 131 lpp. : il. ; 21 cm. — Bibliogrāfija:
104.-131. lpp. (464 nos.). — ISBN 978-9934530-06-7. — [0314002133]
94(474.32/.34)”1915/1917”
94(474.3)

Latvijas vēsture

Aivenss, Sidnijs. Debesis tik tumšas / Sidnijs
Aivenss ; Andrieva Ezergaiļa priekšvārds, 5.9. lpp. ; tulkotāja Marta Eniņa Mannenbach ;
redaktore Gundega Saulīte ; mākslinieciskais
iekārtojums: Daiga Brinkmane. — Rīga : Vesta
LK, 2014. — 332 lpp. : il., kartes ; 22 cm. —
(Laika grāmata). — Izdevējziņas precizētas
ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-511-08-0
(ies.). — [0314002283]
94(474.3)(=411.16)”1939/1945”(093.3)+
+94(474.5)(=411.16)”1939/1945”(093.3)
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