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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

004 Datorzinātne un datortehnoloģija.  
Skaitļošana. Datu apstrāde

Kozmina, Natālija. Metadata-based personalization in 
data warehouses : doctoral thesis for Ph.D. (Dr. sc. comp.) 
academic degree, field: computer science, subfield: data 
processing systems and computer networks / Natālija 
Kozmina ; advisor Laila Niedrīte ; University of Latvia. — 
Rīga, 2014. — 158 lp. : diagr., sh., tab. ; 31 cm + piel. (1 sēj. ; 
91 lp.). — Atsevišķais pielikuma sējums satur saistītās pub-
likācijas. — Bibliogrāfija: 12.-13., 137.-145. lp. un zemsvītras 
piezīmēs. — (Iesiets).

UDK	 004.658(043)
	 004.65(043.3)

Kozmina, Natālija. Metadata-based personalization in 
data warehouses : summary of doctoral thesis submitted 
for the degree of doctor of computer science, subfield of 
data processing systems and computer networks / Natālija 
Kozmina ; supervisor Laila Niedrīte ; reviewers: Kārlis Če-
rāns, Benkt Wangler, Gatis Vītols ; University of Latvia. Fa-
culty of Computing. — Rīga : University of Latvia, 2014. — 
30 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 28.-30. lpp.

UDK	 004.658(043)
	 004.65(043.2)

Kozmina, Natālija. Uz metadatiem balstīta datu noliktavu 
personalizācija : promocijas darba kopsavilkums doktora 
grāda iegūšanai datorzinātnes nozarē, apakšnozare: datu 
apstrādes sistēmas un datortīkli / Natālija Kozmina ; darba 
zinātniskā vadītāja Laila Niedrīte ; darba recenzenti: Kārlis 
Čerāns, Benkt Wangler, Gatis Vītols ; Latvijas Universitāte. 
Datorikas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. — 
30 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 28.-30. lpp.

UDK	 004.658(043)
	 004.65(043.2)

Minecraft : cīņu rokasgrāmata / sarakstījusi Stefānija Mil-
tone ar Pola Soresa jaunākā palīdzību ; Andreas Filpotsas 
mākslinieciskais noformējums ; Teo Kordnera ilustrācijas ; 
tulkojusi Diāna Alksne ; redaktore Antra Jansone. — Rīga : 
Egmont Latvija, ©2015. — 79 lpp. : il. ; 21 cm. — «Mojang»—
Titullapā. — Oriģ. nos.: Minecraft: the official combat hand-
book. — ISBN 978-9934-16-062-2 (iesiets).

UDK	 004.9:794(035)

005 Pārvaldība. Vadzinības

Leikums, Toms. Vienotu dokumentu vadības sistēmu pa-
matprincipu izstrāde valsts pārvaldes iestādēm : promoci-
jas darbs doktora grāda ieguvei informācijas tehnoloģiju 
nozarē (Dr. sc. ing.) / Toms Leikums ; promocijas darba 
zinātniskā vadītāja Rudīte Čevere ; Latvijas Lauksaimniecī-
bas universitāte. Informācijas tehnoloģiju fakultāte. Datoru 
sistēmu katedra. — Jelgava, 2015. — 258 lp. : diagr., il., tab. ; 
31 cm. — Bibliogrāfija: 161.-167. lp. — Teksts latviešu valo-
dā, anotācija angļu un vācu valodā. — (Iesiets).

UDK	 005.92(043)
	 004.9:005.92(043)

06 Vispārīga rakstura organizācijas

Zīverte, Linda. Kolektīvās rīcības nozīme kopienas soci-
ālās drošības stiprināšanā : rīcībpētījums par Talsu nova-
da fonda ieguldījumu iedzīvotāju iniciatīvu veicināšanā / 
Linda Zīverte ; zinātniskā redaktore Feliciana Rajevska ; 
zinātniskie recenzenti: Ritma Rungule, Baiba Bela ; literārā 
redaktore Gita Bērziņa ; priekšvārdu sarakstīja Iveta Ror-
baha ; vāka dizains: Andra Liepiņa ; Valsts pētījumu prog-
ramma «Nacionālā identitāte». Projekts «Nacionālā identi-
tāte un sociālā cilvēkdrošība». — Rīga : LU Akadēmiskais 
apgāds, ©2014. — 109 lpp. : diagr., il., sh., tab. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 105.-109. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 
978-9984-45-953-0 (brošēts).

UDK	 061.27(474.324)

087.5 Izdevumi jauniešiem

Abraka — darbīgi uzdevumi : veido savu likteni pati! Laip-
ni lūgta burvestību pilnajā Senlaiku skolā! : uzdevumi un 
prāta spēles ar burvīgām uzlīmēm / tulkojusi Eva Janso-
ne ; redaktore Līvija Baumane. — Rīga : Egmont Latvija, 
©2015. — 23, [1] lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 30 cm. — (Ever 
after high). — Oriģ. nos.: Ever after high — activity book 
with stickers. — ISBN 978-9934-16-077-6 (brošēts).

UDK	 087.5

L’Arronge, Lilli. Es liels, tu mazs : [bilžu grāmatiņa pirms-
skolas vecuma bērniem] / teksts un ilustrācijas: Lilli L’Ar-
ronge ; tulkojums latviešu valodā: Inga Karlsberga. — Rīga : 
Jāņa Rozes apgāds, ©2015. — [47] lpp. : il. ; 14×14 cm. — 
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Oriģ. nos.: Ich groß — du klein. — ISBN 978-9984-23-511-0 
(iesiets).

UDK	 087.5

My little Pony : krāsojamā grāmata ar uzlīmēm. — Rīga : 
Egmont Latvija, ©2015. — 32 lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 
30 cm. — (My little Pony). — ISBN 978-9934-16-085-1 (bro-
šēts).

UDK	 087.5

Uzbūvē traktoru : ar 4 viegli pagatavojamiem modeļiem 
bez līmes un šķērēm : iepazīsti lielos ekskavatorus! / ilus-
trācijas: Jean-Michel Girard ; modeļu ilustrācijas: Lee Mont-
gomery. — [Rīga] : Jāņa Rozes apgāds, ©2014. — [10] lpp. : 
il. ; 22 cm. — «Iepazīsti lielos ekskavatorus!»—Uz vāka. — 
ISBN 978-9984-23-491-5 (iesiets).

UDK	 087.5

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

101 Filozofijas būtība un loma

Vīks, Markuss. Filosofija īsumā : 200 pamatjēdzienu īsi 
skaidrojumi / Markuss Vīks ; no angļu valodas tulkoju-
si Anda Dzenīte. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2015. — 
415 lpp. : il., portr. ; 13×13 cm. — Alfabētiskais rādītājs: 
411.-415. lpp. — Oriģ. nos.: Philosophy in minutes. — ISBN 
978-9984-23-499-1 (iesiets).

UDK	 101(035)
	 14(035)

13 Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves metafizika. 
Ezotērika

Akmeņi tavai veselībai. — [Rīga] : Astarots, [2014]. — 
[47] lpp. : il. ; 15 cm.

UDK	 133
	 615.85

Rūnu maģija : mazā rokasgrāmata. — [Rīga] : Astarots, 
©2014. — 63, [1] lpp. : il. ; 15 cm.

UDK	 133.3(035)
	 003.345(035)

Sīklis, Sandis. Zīlēšana ar spēļu kārtīm : mīlestība, veik-
sme, bagātība / Sandis Sīklis. — [Rīga] : Astarots, [2014]. — 
47, [1] lpp. : il. ; 21 cm.

UDK	 133.3

Sterniņa, Linda Elizabete. Zīlēšanas noslēpumi / Eliza-
bete Sterniņa ; redaktors Vidvuds Medenis ; vāka dizains: 
Līga Priedeslaipa. — Rīga : [b.i.], 2014. — 211 lpp. : il. ; 21 cm.

UDK	 133.3

Zīlēšana ar Lenormānas kārtīm. — [Rīga] : Astarots, 
[2014]. — 47 lpp. : il., portr. ; 15 cm.

UDK	 133.3

Zīlēšana ar svārstu. — [Rīga] : Astarots, [2014]. — 45, 
[2] lpp. : il. ; 15 cm.

UDK	 133.3

159.9 Psiholoģija

Blūma, Inta. Latvietes karma : sievišķā enerģija tuvplānā / 
Inta Blūma ; mākslinieciskais noformējums: Vazgens Ste-
panjans. — [Jelgava] : autorizdevums, 2014. — 238, [2] lpp. : 
il. ; 21 cm. — «Garīgā psiholoģija»—Vāka 4. lpp. — Biblio-
grāfija: 238. lpp. — ISBN 978-9934-14-418-9 (brošēts).

UDK	 159.922.1-055.2
	 133

Gatena, Katarīna fon der. Izskaidro man! : 100 īsti bēr-
nu jautājumi par kutelīgu tēmu / Katarīna fon der Gatena, 
Anke Kūla ; tulkojums latviešu valodā: Inga Karlsberga ; 
ilustrācijas, vāks un grafiskais dizains: Anke Kuhl. — Rīga : 
Jāņa Rozes apgāds, ©2015. — 100, [5] lpp. : il. ; 20×15 cm. — 
Oriģ. nos.: Klär mich auf. — ISBN 978-9984-23-512-7 (ie-
siets).

UDK	 159.922
	 613.88-053.4

Vende, Kristīne. Mātes neverbālā pieskaņošanās, depresi-
jas iezīmes, emociju regulācijas stratēģijas un bērna uzve-
dības problēmas : promocijas darbs psiholoģijas doktora 
grāda iegūšanai psiholoģijas zinātņu nozarē, klīniskās psi-
holoģijas apakšnozarē / Kristīne Vende ; darba zinātnis-
kā vadītāja Sandra Beatrice Sebre ; Latvijas Universitāte. 
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. — Rīga, 
2014. — 97 lp. : il., sh., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 86.-
96. lp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu 
valodā. — (Iesiets).

UDK	 159.922.76-056.49(043)
	 159.942.5(043)

Zande, Diāna. Depresijas simptomi vecākiem grūtniecības 
laikā un pēc dzemdībām, sociālais atbalsts un zīdaiņa tem-
peraments : promocijas darbs psiholoģijas doktora grāda 
iegūšanai psiholoģijas zinātņu nozarē klīniskās psiholoģi-
jas apakšnozarē / Diāna Zande ; darba zinātniskā vadītāja 
Sandra Sebre ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiho-
loģijas un mākslas fakultāte. — Rīga, 2015. — 149 lp. : sh., 
tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 117.-141. lp. — Teksts latviešu 
valodā, kopsavilkums arī angļu valodā. — (Iesiets).

UDK	 159.942.5-055.52(043)
	 159.974(043)
	 159.923.4(043)
	 616.89-008.44(043.3)
	 616.895.4(043)

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Bībele / Bībeles tulkošanas komisija: komisijas koordina-
tors: Juris Cālītis ; Vecās Derības tulkotāji: Uldis Bērziņš, 
Laila Čakare, Enoks Neilands, Knuts Skujenieks, Ilmārs 
Zvirgzds ; Jaunās Derības tulkotāji: Aleksandrs Bite, Dainis 
Zeps ; literārā redaktore: Milda Klampe. — [Rīga] : Latvijas 
Bībeles biedrība, ©2014. — 1271, [1] lpp., [16] lpp. iel. : kar-
tes ; 19 cm. — «Karšu izstrāde un saturs: Norwegian Bible 
Society, Oxford Cartographers, 2012»—Titlp. otrā pusē. — 
«Šis ir trešais nozīmīgākais Bībeles izdevums latviešu valo-
dā pēc Ernsta Glika veiktā pirmā Bībeles tulkojuma latvie-
šu valodā (Jaunā Derība — 1685.g., Vecā Derība — 1689.g.) 
un emigrācijā tapušā Bībeles 1965. gada izdevuma»—Titlp. 
otrā pusē. — ISBN 978-9984-834-56-6 (iesiets).

UDK	 27-23
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Gavriļins, Aleksandrs. Jānis (Garklāvs): pareizticīgais 
latvietis : monogrāfija / Aleksandrs Gavriļins ; zinātnis-
kie recenzenti: Andrejs Vasks, Solveiga Krūmiņa-Koņkova, 
Nadežda Pazuhina ; literārā redaktore Arta Jāne ; priekš-
vārdu sarakstīja Solveiga Krūmiņa-Koņkova ; vāka dizains: 
Māris Kūlis. — Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas insti-
tūts, 2015. — xv, 354 lpp. : il., portr. ; 22 cm. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: 335.-354. lpp. — 
Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 
978-9934-506-25-3 (iesiets).

UDK	 271.2-726.1(474.3)
	 271.2-726.1(73)

Katoliskās baznīcas īss katehisms / [sakopojis A. Pie-
balgs]. — [Rēzekne] : Rēzeknes—Aglonas diecēzes kūrija, 
2014. — 82 lpp. ; 15 cm. — Sastādītājs noskaidrots analogā 
izdevumā latgaliešu valodā. — ISBN 9984192563 (kļūda) 
(brošēts).

UDK	 272-282.4

Kopā ar Jēzu : lūgšanu grāmata bērniem un jauniešiem / 
[Jānis Bulis]. — 6., papildinātais un pārstrādātais izde-
vums. — [Rēzekne] : Rēzeknes—Aglonas diecēzes kūrija, 
2015. — 220 lpp. : il., notis, tab. ; 15 cm. — ISBN 9984192563 
(kļūda) (iesiets).

UDK	 272-282.5

Kūpā ar Jezu : lyugšonu grōmota bārnim un jaunīšim / 
[Jānis Bulis]. — 6., papyldynōtais un pōrstrōdōtais izda-
vums. — [Rēzekne] : Rēzeknes—Aglyunas diecezes kurija, 
2015. — 221 lpp. : il., notis, tab. ; 15 cm. — Teksts latgaliešu 
valodā. — ISBN 9984192563 (kļūda) (iesiets).

UDK	 272-282.5

Saule Pasaule / tulkojums latviešu valodā: Gints Bar-
kovskis ; atvēruma foto: Jeļena Karņejeva ; dizains: Jūli-
ja Podskočija ; Enriko Enānī pēcvārds. — [Rīga] : Eurika, 
[2014]. — 100, [3] lpp. : il. ; 22 cm. — Nosaukums no vāka. — 
Eksemplāriem atšķirīga lappušu numerācija. — ISBN 978-
9934-8453-0-7 (iesiets).

UDK	 2-29

Teicit Kungu : 1186-1986 : Kristticeibas 800 g. pīmiņai 
Mōras zemē : lyugšonu grōmota katolim / Julijans Vaivods, 
Jōņs Pujats. — [Rēzekne] : Rēzeknes—Aglyunas diecezes 
kūrija, 2015. — 559 lpp. : il., tab. ; 15 cm. — Teksts latgaliešu 
valodā. — (Iesiets).

UDK	 272-535.7
	 272-282

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

316 Socioloģija

Daugavietis, Jānis. Amatiermāksla Latvijā: kopienas at-
tīstība un kultūrpolitika : promocijas darbs doktora grāda 
iegūšanai socioloģijā, lietišķās socioloģijas apakšnozarē / 
Jānis Daugavietis ; darba vadītājs Aivars Tabuns ; Latvijas 
Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Socioloģijas noda-
ļa. — Rīga, 2015. — 363 lp. : diagr., il., kartes, tab. ; 31 cm. — 
Bibliogrāfija: 291.-308. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts 
latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā. — (Iesiets).

UDK	 316.74:7(474.3)(043)
	 304.4(474.3)(043)
	 7.077(474.3)(043.3)

Deiviss, Ēriks. Tehgnosis : mīti, maģija un misticisms in-
formācijas laikmetā / Ēriks Deiviss ; tulkotāja no angļu 
valodas Linda Vēbere ; zinātniskā redaktore Rasa Šmite ; 
literārā redaktore Inta Rozenvalde ; dizains Mārtiņš Rat-
niks. — Rīga : Jauno mediju kultūras centrs RIXC, 2014. — 
382 lpp. ; 23 cm. — Bibliogrāfija: 373.-382. lpp. — Oriģ. nos.: 
Techgnosis: myth, magic and mysticism in the age of infor-
mation. — ISBN 978-9934-8434-2-6 (brošēts).

UDK	 316.422.44

Lazda-Mazula, Inese. Starpkultūru komunikācija II / Ine-
se Lazda-Mazula, Liesma Ose, Kārlis Viša ; Rasas Jansones 
dizains un vāka glezna «Ziemas rīts». — [Rīga] : Sabiedrī-
bas integrācijas fonds, ©2015. — 88 lpp. : il., tab. ; 30 cm. — 
Bibliogrāfija rakstu beigās.

UDK	 316.77
	 316.73

Procevska, Olga. Latvijas publiskie intelektuāļi perestroi-
kas un atmodas laikā: identitāšu konstruēšana un publis-
kie diskursi (1986-1992) : promocijas darba kopsavilkums 
doktora grāda iegūšanai komunikācijas zinātnes nozarē, 
apakšnozare: komunikācijas teorija / Olga Procevska ; 
darba zinātniskais vadītājs: Aivars Tabuns ; darba recen-
zenti: Viesturs Zanders, Ainārs Dimants, Deniss Hanovs, 
Barbara Misztāla ; Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu 
fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2015. — 30 lpp. : 
il. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 21.-30. lpp. — ISBN 978-9984-
45-915-8 (brošēts).

UDK	 316.344.32(474.3)(043)
	 316.7(474.3)(091)(043)

Procevska, Olga. Latvijas publiskie intelektuāļi perestroi-
kas un atmodas laikā: identitāšu konstruēšana un publiskie 
diskursi (1986-1992) : promocijas darbs / Olga Procevska ; 
darba vadītājs Aivars Tabuns ; Latvijas Universitāte. So-
ciālo zinātņu fakultāte. Komunikācijas studiju nodaļa. — 
Rīga, 2015. — 273 lp. : diagr., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 
194.-224. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu va-
lodā, anotācija arī angļu valodā. — (Iesiets).

UDK	 316.344.32(474.3)(091)(043)
	 316.7(474.3)(091)(043)

Solomatina, Inna. Kolektīvās vainas izjūtas ietekme uz 
konflikta risināšanas stratēģiju vērtējumu: Izraēlas — Pa-
lestīnas konflikta gadījums : promocijas darbs psiholoģijas 
doktora grāda iegūšanai psiholoģijas zinātņu nozarē soci-
ālās psiholoģijas apakšnozarē / Inna Solomatina ; darba 
zinātniskais vadītājs Ivars Austers ; Latvijas Universitāte. 
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. — Rīga, 
2015. — 104 lp. : tab., sh. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 78.-
88. lp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu 
valodā. — (Iesiets).

UDK	 316.64(043)
	 316.485.6(043)

32 Politika

Baldiņš, Alvars. Politoloģijas pamati : mācību līdzeklis / 
Alvars Baldiņš ; recenzents Gunārs Ozolzīle ; atbildīgā par 
izdevumu Anita Vēciņa ; literārā redaktore Silvija Minkevi-
ca. — Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, ©2015. — 87 lpp. : 
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il., portr. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 86.-87. lpp. un zemsvītras 
piezīmēs. — ISBN 978-9934-10-647-7 (brošēts).

UDK	 32(075.8)

How democratic is Latvia? audit of democracy, 2005-2014 / 
scientific editor: Juris Rozenvalds ; translaters: Ieva Birka, 
Laura Hatsone, Viesturs Sīlis, Diāna Štrausa ; layout: An-
dra Liepiņa ; cover design: Ieva Tiltiņa ; University of Latvia 
Advanced Social and Political Research Institute. — Riga : 
LU Akadēmiskais apgāds, 2015. — 302 lpp. : diagr., sh., tab. ; 
30 cm. — Autori uzrādīti 291. lpp. — «The Audit of Demo-
cracy 2014 prepared within the scope of National Research 
Programme «National Identity»—Titullapas otrā pusē. — 
«LU ASPRI ; Valsts pētījumu programma «Nacionālā iden-
titāte» ; Latvijas Universitāte» —Uz vāka. — Bibliogrāfija 
rakstu beigās. — ISBN 978-9984-45-966-0 (brošēts).

UDK	 321.7(474.3)
	 342(474.3)

Šuvajevs, Igors. Krievijas homo imperii : (ģenealoģiskas 
piezīmes) / Igors Šuvajevs ; literārā redaktore Arta Jāne. — 
Rīga : Filozofijas un socioloģijas institūts, 2015. — 92 lpp. : 
il., portr. ; 17 cm. — (Filosofijas lekcijas Rīgā = Philosophis-
che Vorlesungen in Riga = Philosophical lectures in Riga = 
Conférences philosophiques à Riga). — Bibliogrāfija: 89.-
92. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, 
kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-506-28-4 
(brošēts).

UDK	 32:1(470+571)(042)

323 Iekšlietas. Iekšpolitika

Mazākumtautību tiesiskais un faktiskais stāvoklis Latvi-
jā : pēc viņu aizstāvju datiem : demogrāfija, valoda, izglī-
tība, vēsturiskā atmiņa, pilsonība, sociālā nevienlīdzība : 
rakstu krājums / Vladimira Buzajeva redakcijā ; priekšvār-
da autors Vladimirs Buzajevs. — Rīga : Latvijas Cilvēktiesī-
bu komiteja : 2015. — 184 lpp. : diagr., tab. ; 22 cm. — Bib-
liogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8245-6-2 
(brošēts).

UDK	 323.1(474.3)
	 341.234(474.3)

33 Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

334 Organizācijas un sadarbības veidi ekonomikā

Garanti, Žanete. Reģionālo klasteru izveides un attīstības 
iespējas Latvijā : promocijas darbs ekonomikas doktora 
(Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai / Žanete Garanti ; pro-
mocijas darba zinātniskā vadītāja Andra Zvirbule-Bērziņa ; 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Ekonomikas un 
sabiedrības attīstības fakultāte. Uzņēmējdarbības un vadī-
bzinātnes institūts. — Jelgava, 2015. — 174, [46] lp. : diagr., 
il., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 149.-173. lp. — Teksts latvie-
šu valodā, anotācija arī angļu un krievu valodā. — (Iesiets).

UDK	 334.73(474.3)(043)
	 338(474.3)(043)
	 332.1(474.3)(043)

336 Finanses

Bistrova, Jūlija. Shareholder value sustainability in equity 
investing : scientific monograph / Julija Bistrova, Natalja 
Lace ; reviewers: Sergejs Hiļkevičs, Rima Tamošiūnienė ; 
atbildīgā par izdevumu Natālija Čina ; literārā redaktore 
(angļu valoda) Tatjana Smirnova ; vāka dizains: Jekaterina 
Ribajeva. — Riga : RTU Press, 2014. — 178 lpp. : diagr., tab. ; 
25 cm. — Bibliogrāfija: 142.-155. lpp. — ISBN 978-9934-10-
631-6 (iesiets).

UDK	 336.74(4)

338.48 Tūrisms

Rokasgrāmata tūrisma informācijas sniedzējiem : tūris-
ma informācijas sniegšana un sociālais tūrisms Latvijā / 
LATTŪRINFO ; grāmatu veidoja: Anda Rezgale, Aivita He-
niņa, Līga Orupa ; redaktore Ilze Āķe-Vīksne ; priekšvārdu 
sarakstīja Ingrīda Smuškova ; foto: Ainārs Gaidis. — Salac-
grīva : Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācija 
LATTŪRINFO, 2014. — 144 lpp. : il. ; 21 cm. — Izdevējziņas 
precizētas ISBN aģentūrā. — Bibliogrāfija: 140. lpp. — ISBN 
978-9934-14-404-2 (brošēts).

UDK	 338.486(035)

Каталог Латвийского оздоровительного туризма / 
Латвийская Ассоциация курортов Кластер оздорови-
тельного туризма Латвии. — [Рига] : Латвийская Ассо-
циация курортов Кластер оздоровительного туризма 
Латвии, [2014].

[1]. — 44, [4] lpp. : il. ; 24 cm.
2. — 46, [2] lpp. : il. ; 24 cm.
UDK	 338.48-53(474.3)(083.82)

339 Tirdzniecība. Starptautiskās ekonomiskās 
attiecības. Pasaules ekonomika

Praude, Valērijs. Integrētā mārketinga komunikācija : 
reklāma, produktu realizācijas veicināšana, tiešais mārke-
tings, interaktīvais mārketings, sabiedriskās saskarsmes, 
sponsorēšana, personiskā apkalpošana, izstādes / Valērijs 
Praude, Jeļena Šalkovska ; recenzenti: Baiba Rivža, Biruta 
Sloka, Inna Stecenko, Dainis Zelmenis. — Rīga : Burtene, 
2015.

1. grāmata. — 460, [1] lpp. : sh., tab. ; 25 cm. — Biblio-
grāfija daļu beigās. — Teksts latviešu valodā, kopsavil-
kums angļu valodā. — ISBN 978-9984-833-10-1 (iesiets).

2. grāmata. — 404, [1] lpp. : diagr., sh., tab. ; 25 cm. — 
Bibliogrāfija daļu beigās. — Teksts latviešu valodā, kop-
savilkums angļu valodā. — ISBN 978-9984-833-12-5 (ie-
siets).
UDK	 339.138
	 658.8+659

37 Izglītība

Ambrouza, Džeimija. 365 izzinošas aktivitātes, kas tev jā-
izmēģina / Džeimija Ambrouza ; no angļu valodas tulkojuši: 
Guntis Kalns, Dace Markota, Marika Taube ; tulkojuma re-
daktore Kristīne Kupce. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 
191 lpp. : il. ; 22 cm. — Rādītājs: 189.-191. lpp. — Oriģ. nos.: 
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365 outdoor activities you have to try!. — ISBN 978-9934-
0-5102-9 (brošēts).

UDK	 37.033
	 745.5(0.053.2)

373 Vispārējā izglītība

Grūbe, Antra. 95 Talsu Valsts ģimnāzijas asprātības un 
neprātības / Antra Grūbe ; izmantoti Friča Makstnieka zī-
mējumi, Jāņa Bērziņa, Antras Grūbes fotoattēli. — Talsi : 
Aleksandra Pelēča lasītava, 2014. — 129, [2] lpp. : il., portr. ; 
20 cm. — «Talsu ģimnāzija, Anno 1919»—Uz vāka. — ISBN 
978-9934-513-12-1 (brošēts).

UDK	 373.5(474.324)(091)

Smolmens, Stīvs. Vēro, prāto, skaiti : dzīvnieku paslēpes / 
teksts: Stīvs Smolmens ; ilustrācijas: Nikola Sleitere ; tulko-
jums: Renāte Punka, Olita Rause. — Rīga : Jāņa Rozes ap-
gāds, ©2015. — [26] lpp. : il. ; 30 cm. — Oriģ. nos.: Spot a lot. 
Animal escape. — ISBN 978-9984-23-501-1 (iesiets).

UDK	 373.2(076)

378 Augstākā izglītība. Augstskolas.  
Akadēmiskās studijas

Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultā-
te. Pamatstudiju programmas : 2015./2016. akadēmiskais 
gads / Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakul-
tāte ; atbildīgie par izdevumu: Kristīne Zaksa, Klāvs Zutis ; 
literārā redaktore Gita Bērziņa ; vāka dizains: Reinis Anzi-
ķis. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2015. — 31 lpp. : il., por-
tr. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-45-949-3 (brošēts).

UDK	 378(474.3)(073)

394 Sabiedriskā dzīve, svētki

Svētku ABC : ceļvedis svētku svinēšanai Latvijā / teksts, 
sastādījums: Linda Kusiņa ; atbildīgā redaktore Renāte Ne-
imane ; Melānijas Vilkas ilustrācijas ; dizains: Baiba Lūsī-
te-Teikmane ; izmantoti Daiņa Bušmaņa, Valda Semjonova, 
Timura Subhankulova, Ievas Čīkas, Evijas Trifanovas, Edi-
ja Pālēna, Evas Mārtužas fotoattēli. — Rīga : Lauku Avīze, 
©2015. — 55, [1] lpp. : il. ; 24 cm. — Nosaukums uz vāka 
arī: Ceļvedis svētku svinēšanai Latvijā. — ISBN 978-9934-
15-052-4 (brošēts).

UDK	 394.2(474.3)(035)

5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

51 Matemātika

Gedroics, Aigars. Matemātiskās fizikas problēmu ar pe-
riodiskiem robežnosacījumiem matemātiskā modelēšana : 
promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūša-
nai matemātikā, apakšnozare: skaitliskā analīze / Aigars 
Gedroics ; zinātniskais vadītājs Harijs Kalis ; darba re-
cenzenti: Andrejs Koliškins, Arvet Pedas, Uldis Strautiņš ; 
Latvijas Universitāte. Fizikas un matemātikas fakultāte. — 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. — 48 lpp. : diagr., il., sh., 
tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 8.-9., 46.-48. lpp. — ISBN 978-
9984-45-818-2 (brošēts).

UDK	 519.673(043)
	 517.958(043)

Glendinings, Pauls. Matemātika īsumā : 200 pamatjē-
dzienu īsi skaidrojumi / Pauls Glendinings ; no angļu va-
lodas tulkojis Jānis Smotrovs. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 
©2015. — 415 lpp. : il. ; 13×13 cm. — Alfabētiskais rādītājs: 
412.-415. lpp. — Oriģ. nos.: Maths in minutes. — ISBN 978-
9984-23-500-4 (brošēts).

UDK	 51(035)

Januma, Silva. Uzdevumu krājums matemātikā 8. klasei / 
Silva Januma ; redaktore Rudīte Kriķe ; Eduarda Groševa di-
zains ; Ilzes Šmites tehniskie zīmējumi ; uz vāka Jāņa Janu-
ma fotogrāfija. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 248 lpp. : 
diagr., il., tab. ; 24 cm. — Mācību komplektā ietilpst: mācību 
grāmata (1. un 2. daļa), skolotāja grāmata, uzdevumu krā-
jums. — ISBN 978-9934-0-4582-0 (brošēts).

UDK	 51(076)

Vronskis, Olafs. Studentu grafiskās kompetences attīstība 
tēlotājas ģeometrijas studijās : promocijas darbs pedagoģi-
jas zinātnes nozarē augstskolas pedagoģijas apakšnozarē / 
Olafs Vronskis ; zinātniskie vadītāji: Baiba Briede, Ilmārs 
Žanis Klegeris ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 
Tehniskā fakultāte. Izglītības un mājsaimniecības insti-
tūts. — Jelgava, 2015. — 195 lp. : diagr., il., tab. ; 31 cm. — 
Bibliogrāfija: 156.-168. lp. — Teksts latviešu valodā, anotā-
cija arī angļu valodā. — (Iesiets).

UDK	 514.18:378.147(043)
	 378.091.322.7(043)
	 514.18:378.147(043)
	 378.091.322.7(043)

Spiridovska, Nadežda. Netradicionālie regresijas mo-
deļi transporta plānošanā un modelēšanā : promocijas 
darbs izvirzīts inženierzinātņu doktora zinātniskā grā-
da iegūšanai, zinātnes nozare «Transports un satiksme», 
apakšnozare «Telemātika un loģistika» / Nadežda Spi-
ridovska ; zinātniskā vadītāja Irina Jackiva ; konsultants 
Aleksandrs Andronovs ; Transporta un sakaru institūts. — 
Rīga, 2014. — 128 lp. : il., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 113.-
121. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu un 
krievu valodā. — (Iesiets).

UDK	 519.233.5:656(043)
	 656:519.2(043)

53 Fizika

Fescenko, Ilja. Laser spectroscopy studies of the coherent 
processes in alkali atoms and molecules : doctoral thesis 
submitted for the degree of doctor of physics, subbranch: 
laser physics and spectroscopy / Ilja Fescenko ; scientific 
advisor: Marcis Auzinsh ; reviewers of the thesis: Ilze Klin-
care, Andris Ozols, Dmitry Budker ; University of Latvia. Fa-
culty of Physics and Mathematics. — Riga, 2014. — 43 lpp. : 
diagr., il., sh. ; 31 cm. — Spirāliesējums. — Promocijas darbs 
ir publikāciju apkopojums. — Ietver bibliogrāfiju.

UDK	 535.337(043)
	 537.632(043)
	 543.42:621.375.826(043)

Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference (73 : 
2015 : Rīga, Latvija). Sekcija: Projekta «Fotonika-LV — 
FP7-Regpot-CT-2011-285912» zinātniskie sasniegumi. 
73rd Annual Scientific Conference of the University of 
Latvia : section: the project «Fotonika-LV-FP7-Regpot-
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CT-2011-285912» the third year scientific outcomes : 6th 
February, 2015 Riga Photonics Center, Skunu street 4, Riga, 
Latvia : book of abstracts / conference section chairs: Ar-
nolds Ubelis, V. Beldavs, I. Eglitis, Aigars Atvars, Darta Ube-
le ; editors: Aigars Atvars, Vidvuds Beldavs, Arnolds Ube-
lis. — [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2015. — 62 lpp. : diagr., 
il., tab. ; 21 cm. — Virstitulā: European Commission. FP7-
Regpot-CT-2011-285912 — project Fotonika-LV; uz vāka 
arī: Fotonika-LV, Latvijas Universitātes zinātnisko institūtu 
asociācija. — «International year of light, 2015.» — Biblio-
grāfija kopsavilkumu beigās. — ISBN 978-9984-45-936-3 
(brošēts).

UDK	 535.215(062)
	 001(062)
	 378.4(474.362.2)(062)

55 Zemes zinātnes. Ģeoloģijas zinātnes

Krievāns, Māris. Hidrogrāfiskā tīkla veidošanās Lejas 
Gaujas senielejā pēdējā apledojuma beigu posmā : mono-
grāfija / Māris Krievāns ; redaktors un priekšvārda autors 
Valdis Segliņš ; recenzenti: Vitālijs Zelčs, Juris Soms, Ivars 
Strautnieks ; literārā redaktore Gita Bērziņa ; vāka dizains: 
Andra Liepiņa. — [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2015. — 
130 lpp. : diagr., il., kartes, tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 115.-
130. lpp. — Kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9984-
45-973-8 (brošēts).

UDK	 551.435.1(474.36)
	 556.51(474.36)
	 551.332(474.36)

Purmalis, Oskars. Kūdras humusvielas: to sastāvs un to 
veidošanos ietekmējošie faktori : promocijas darbs dokto-
ra grāda iegūšanai ģeogrāfijā, vides nozarē, dabas aizsar-
dzības apakšnozarē / Oskars Purmalis ; darba zinātniskais 
vadītājs Māris Kļaviņš ; recenzenti: Viesturs Kreicbergs, 
Laimdota Kalniņa, Vija Lepane ; Latvijas Universitā-
te. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte = Peat humic 
substances: composition and influencing factors of their 
formation : summary of doctoral thesis submitted for the 
degree of doctor of geography in environmental science, 
subfield of environmental protection / Oskars Purmalis ; 
supervisor Māris Kļaviņš ; reviewers: Viesturs Kreicbergs, 
Laimdota Kalniņa, Viia Lepane ; University of Latvia. Fa-
culty og Geography and Earth Sciences. Department of 
Environmental Science. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 
2015. — 158 lpp. : diagr., il., kartes, tab. ; 24 cm. — Biblio-
grāfija: 107.-119., 155.-158. lpp. — Promocijas darbs latviešu 
valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9984-45-
957-8 (brošēts).

UDK	 553.577(043)
	 547.992(043)
	 552.577(043.3)

57 Bioloģijas zinātnes kopumā

Cilvēks [elektroniskais resurss] / redaktori: Agnese Kapa-
ce, Una Kalva, Dainis Builis ; Lindas Vēveres, Marutas Kusi-
ņas, Anitas Jaunzemes, Kristīnes Pastares, Lindas Lamste-
res-Segliņas tulkojums ; konsultante un recenzente Agnese 
Biteniece ; Daiņa Buiļa vāka noformējums. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, ©2015.

I, Cilvēka orgānu sistēmas. — 1 DVD : skaņa, krāsa ; 
12 cm + 2 teksta pielikumi (15 lpp.). — (iZvaigzne). — 
(Mazā interaktīvā enciklopēdija). — Aprakstīts pēc diska 
uzlīmes un ietvara. — Izmantoti Universal Curriculum & 
Young Digital Planet 2010 materiāli. — ISBN 978-9934-0-
3986-7 (PDF).

II, Cilvēku vairošanās, veselība un uzturzinātne. — 1 
DVD : skaņa, krāsa ; 12 cm + 2 teksta pielikumi (15 lpp.). — 
(iZvaigzne). — (Mazā interaktīvā enciklopēdija). — 
Aprakstīts pēc diska uzlīmes un ietvara. — Izmantoti 
Universal Curriculum & Young Digital Planet 2010 mate-
riāli. — ISBN 978-9934-0-4818-0 (PDF).
UDK	 57(031)(075.2)(0.034.2)
	 611/612

58 Botānika

Šmite, Rasa. Talk to me : exploring human-plant commu-
nication = Runā ar mani : pētot cilvēku-augu komunikāci-
ju / Rasa Šmite, Raitis Šmits, Mārtiņš Ratniks ; translators: 
Daina Silina, Rasa Smite, Linda Vebere ; photo credits: Rai-
tis Smits, Rasa Smite, Martins Ratniks, Daina Silina, Eva 
Flury, Laura Stasane. — Riga : RIXC, Center for New Media 
Culture, 2014. — 144 lpp. : il. ; 21 cm. — Bibliogrāfija tek-
stā. — Teksts angļu un latviešu valodā. — ISBN 978-9934-
8434-0-2 (brošēts).

UDK	 58.01/.08

59 Zooloģija

Vīsners, Hennings. Vai dzīvniekiem jātīra zobi? : … un citi 
jautājumi zoodārza direktoram / Hennings Vīsners, Vallija 
Millere ; ilustrējis Ginters Matejs ; no vācu valodas tulko-
jusi Dace Lāže. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2015. — 116, 
[3] lpp. : il. ; 25 cm. — Rādītājs: 116.-[117.] lpp. — Par auto-
riem: [119.] lpp. — Oriģ. nos.: Müssen Tiere Zähne putzen? 
… Und andere fragen an einen Zoodirektor. — ISBN 978-
9984-23-510-3 (iesiets).

UDK	 59

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes

Berouzs, Stenlijs. Organisma attīrīšana / Stenlijs Berouzs ; 
Arņa Kilbloka vāka dizains ; tulkojums: Kristīne Stalte ; re-
daktore Veronika Pužule. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 
63 lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: The master cleanser. — ISBN 
978-9934-0-4218-8 (iesiets).

UDK	 613.2

Kislina, Agnese. Smēķēšanas izraisīto agrīno patoloģisko 
pārmaiņu novērtēšana plaušās un to saistība ar hronis-
kas obstruktīvas plaušu slimības kandidātgēnu polimor-
fismiem : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda 
iegūšanai farmācijas nozarē, apakšnozare: farmaceitiskā 
farmakoloģija / Agnese Kislina ; darba zinātniskā vadītāja: 
Gunta Strazda ; darba recenzenti: Ruta Muceniece, Dag-
māra Sprūdža, Maria-Lieselotte Mlynek-Kersjes ; Latvijas 
Universitāte. Medicīnas fakultāte. — Rīga : Latvijas Univer-



7Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 7 2015. gada 1.–15. aprīlis

sitāte, 2015. — 29 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
7., 27.-29. lpp.

UDK	 616.24(043.2)
	 616.24-008.8(043.2)
	 616.24-008.4(043.2)
	 616-074(043.2)
	 616-076(043.2)
	 613.84(043.2)

Krasiļņikova, Jeļena. Biochemical aspects of some dis-
eases : for RSU study programmes «Cell metabolism» and 
«Preclinical dysmetabolism» / Jeļena Krasiļņikova ; senior 
editor: Aija Lapsa ; editor: Regīna Jozauska ; cover de-
sign: Mikus Čavarts ; Rīga Stradiņš University. Department 
of Human Physiology and Biochemistry. — Rīga : RSU, 
2015. — 56 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 56. lpp. — 
ISBN 978-9984-793-67-2 (brošēts).

UDK	 616-008.9(075.8)
	 577.1(075.8)
	 612.015.3(075.8)

Rīgas Stradiņa universitāte. International Student 
Conference (64 : 2015 : Rīga, Latvija). Health and social 
sciences, 2015 : programme : Riga Stradiņš University In-
ternational Student conference, Riga, March 25, 2015 / Rī-
gas Stradiņa Universitāte, RSU SP. — Riga : Riga Stradiņš 
University, 2015. — 40 lpp. ; 30 cm.

UDK	 61(474.3)(062)

Rīgas Stradiņa universitāte. Zinātniskā konference 
(2015 : Rīga, Latvija). 2015. gada zinātniskā konference : 
Rīgā, 2015. gada 26.-27. martā : tēzes / Rīgas Stradiņa uni-
versitāte ; sakārtojis Uldis Berķis. — Rīga : Rīgas Stradiņa 
universitāte, 2014. — XXX, 470 lpp. ; 29 cm. — Uz vāka: 
«65 RSU izaugsmes gadi». — Autoru alfabētiskais rādītājs: 
460.-470. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 
978-9984-793-69-6 (brošēts).

UDK	 61(474.3)(062)

Rīgas Stradiņa universitāte. Zinātniskā konference 
(2015 : Rīga, Latvija). Rīgas Stradiņa universitātes 2015. 
gada zinātniskā konference : programma : Rīgā 2015. gada 
26.-27. martā / Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas 
Stradiņa universitāte, 2015. — 40 lpp. ; 28 cm.

UDK	 61(474.3)(062)

Sveces stāsta un dziedina / sastādīja Terēza Laube ; redi-
ģēja: Antra Krastiņa, Anda Šteinharde ; vāka foto: Terēza 
Laube. — Rīga : Zintnieks, [2015]. — 151, [8] lpp. : portr. ; 
15 cm. — (Zintnieks). — ISBN 978-9984-739-30-9 (bro-
šēts).

UDK	 615.85

Zviedrāns, Jānis. Talsu slimnīca, 1894.-2013. : Fakti. Do-
kumenti. Apceres / Jānis Zviedrāns ; Zigurda Kalmaņa 
mākslinieciskais iekārtojums. — Talsi : Aleksandra Pelēča 
lasītava, 2014. — 272 lpp. : faks., il., portr., tab. ; 27 cm. — 
Bibliogrāfija: 272. lpp. — ISBN 978-9934-513-06-0 (iesiets).

UDK	 614.21(474.324)(091)

62 Inženierija. Tehnoloģija vispār

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

Antonovs, Dmitrijs. Energosistēmas asinhronā režīma 
modelēšana, vadība un novēršana : promocijas darba kop-
savilkums / Dmitrijs Antonovs ; zinātniskie vadītāji: A. 
Sauhats, A. Utāns ; oficiālie oponenti: Kārlis Briņķis, Diāna 
Žalostība, Arturas Klementavicius ; Rīgas Tehniskā univer-
sitāte. Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. Enerģēti-
kas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2015. — 43 lpp. : 
diagr., il., sh. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 9., 41.-43. lpp. — ISBN 
978-9934-10-666-8 (brošēts).

UDK	 621.316.9(043)

Karnītis, Edvīns. Platjoslas sakari Latvijā: attīstība un 
perspektīvas / Edvīns Karnītis, Andris Virtmanis ; literā-
rā redaktore Ruta Puriņa ; angļu valodas redaktore An-
dra Damberga ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa. — Rīga : LU 
Akadēmiskais apgāds, 2015. — 150 lpp. : diagr., il., tab. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts lat-
viešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-
9984-45-965-3 (brošēts).

UDK	 621.396.2.018.424(474.3)
	 338.47(474.3)
	 004.7:621.396(474.3)
	 338.47(474.3)
	 654(474.3)
	 004.738.5(474.3)

629 Transportlīdzekļu inženierija

Hauka, Māris. Gaisa kuģu konstrukcijas inspekcijas plā-
nošana : promocijas darba kopsavilkums / Māris Hau-
ka ; zinātniskais vadītājs J. Paramonovs ; recenzenti: Vla-
dimirs Šestakovs, Rafal Chatys, Nikolajs Nečvaļs ; Rīgas 
Tehniskā universitāte. Transporta un mašīnzinību fakul-
tāte. Aeronautikas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 
2015. — 28 lpp. : diagr., il., sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
9.-10. lpp. — ISBN 978-9934-10-664-4 (brošēts).

UDK	 629.7.018.4:620.17(043)
	 539.421(043)

Hauka, Māris. Gaisa kuģu konstrukcijas inspekcijas plāno-
šana : promocijas darbs / Māris Hauka ; zinātniskais vadī-
tājs J. Paramonovs ; Rīgas Tehniskā universitāte. Transpor-
ta un mašīnzinību fakultāte. Aeronautikas institūts. — Rīga, 
2015. — 151 lpp. : diagr., il., sh., tab. ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 
96.-103. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu 
valodā.

UDK	 629.7.018.4:620.17(043)
	 539.421(043)

63 Lauksaimniecība. Mežsaimniecība. Medības. 
Zivsaimniecība

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

Bankina, Biruta. Exercises in basic plant pathology [elek-
troniskais resurss] : a study aid for students of the Agri-
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culture and Forest Faculties / Biruta Bankina and Gunita 
Bimšteine ; language editor: Inga Skuja ; Latvia University 
of Agriculture. Faculty of Agriculture. Institute of Soil and 
Plant Sciences. — Jelgava : LLU, 2014. — 1 CD (28 lp.) : il., 
sh., tab. ; 12 cm. — Aprakstīts pēc diska sākumlapām. — 
Bibliogrāfija: 5., 28. lp. — ISBN 978-9984-48-161-6.

UDK	 632.3(076.5)
	 632.4(076.5)

Bankina, Biruta. Praktikums vispārējā augu patoloģijā 
[elektroniskais resurss] : mācību līdzeklis augu patoloģijā 
Lauksaimniecības un Meža fakultātes studentiem / Biruta 
Bankina, Gunita Bimšteine ; valodas redaktore: Inga Skuja ; 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības 
fakultāte. Augsnes un augu zinātņu institūts. — Jelgava : 
LLU, 2014. — 1 CD (27 lp.) : il., sh., tab. ; 12 cm. — Aprakstīts 
pēc diska sākumlapām. — Bibliogrāfija: 5., 27. lp. — ISBN 
978-9984-48-160-9.

UDK	 632.3(076.5)
	 632.4(076.5)

633/635 Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Augļaugi : kultūraugu attīstības stadijas : rokasgrāmata / 
sagatavoja: Inta Jakobija, Māra Bērziņa, Inga Bēme, Līvija 
Šostaka, Anita Maija Plukse, Inese Liepiņa, Daiga Ozoliņa, 
Vija Graube, Māra Šteina, Anitra Lestlande, Dace Ūdre, Zoja 
Zujeva, Rita Pola, Guna Svoka ; vāka dizains: Laima Grāve, 
Tenis Nigulis. — Rīga : Valsts augu aizsardzības dienests, 
2014. — 118 lpp. : il. ; 18 cm. — (Kultūraugu attīstības stadi-
jas). — Bibliogrāfija: 118. lpp. — (Spirāliesējums).

UDK	 634+581.14

637 Lauksaimniecības dzīvnieku un medījamo 
dzīvnieku produkti

Īstiem siera cienītājiem : īsumā viss par sieru … / Käserei 
Champignon, Siera nams. — [Rīga] : Siera nams, [201-]. — 
43, [1] lpp. : faks., il., tab. ; 21 cm.

UDK	 637.3

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

Garšīgi un veselīgi : ātri un vienkārši pagatavojami ēdie-
ni / no angļu valodas tulkojuši: Kristīna Blaua, Kristaps 
Šoriņš ; Aijas Andžānes vāka grafiskais noformējums ; at-
bildīgā redaktore Ieva Heimane ; literārā redaktore Inta 
Kārkliņa. — [Liepāja] : Liegra, ©2015. — 288 lpp. : il., tab. ; 
29 cm. — (Reader’s digest). — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — «Jumava»—Uz vāka. — Alfabētiskais 
rādītājs: [282.]-287. lpp. — Oriģ. nos.: Superfoods supere-
asy. — ISBN 978-9934-8442-5-6 (iesiets).

UDK	 641.55(083.12)

Lūisa, Sāra. Sulu bārs : 85 veselīgu dzērienu receptes / 
Sāra Lūisa ; fotogrāfijas: Haraala Hamilton ; tulkojums lat-
viešu valodā: Renāte Punka. — [Rīga] : Jāņa Rozes apgāds, 
©2015. — 176 lpp. : il. ; 27 cm. — Rādītājs: 176. lpp. — Oriģ. 
nos.: The juice bar. — ISBN 978-9984-23-490-8 (iesiets).

UDK	 641.87(083.12)

Sīklis, Sandis. Himalaju sāls : mazā rokasgrāmata par ve-
selību un ilgu mūžu / Sandis Sīklis. — [Rīga] : Astarots, 
[2014]. — 62 lpp. : il. ; 15 cm.

UDK	 641.881+613.2

656 Transporta un pasta pakalpojumi. Satiksmes 
organizācija un kontrole

Raškova, Inga. Stāsts par Priekules dzelzceļu / Inga Raš-
kova. — [Priekule] : Priekules novada pašvaldība, 2014. — 
94 lp., [1] saloc. lp. karte : il., kartes ; 30 cm. — Autore 
uzrādīta 89. lp. — Bibliogrāfija: 93.-94. lp. un zemsvītras 
piezīmēs. — ISBN 978-9934-14-435-6 (spirāliesējums).

UDK	 656.2(474.321)(091)
	 908(474.321)

658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība. 
Tirdzniecības organizācija

Bočkāne, Jadviga. Latvijas Nedzirdīgo biedrības uzņē-
mumi MRD-MRK-MRU, 1945-2010 / Jadviga Bočkāne. — 
[Rīga] : Latvijas Nedzirdīgo savienība, ©2014. — 86 lpp. : 
il., portr., tab. ; 21 cm. — Autore uzrādīta ievadā. — ISBN 
978-9984-9070-9-3 (brošēts).

UDK	 658(474.3)(091)

Grizāns, Jurijs. Competitiveness of the business environ-
ment in Latvian urban areas and applicable tools for its 
improvement : summary of doctoral thesis : sector: mana-
gement, sub-sector: management of entrepreneurship / 
Jurijs Grizāns ; scientific supervisor Jānis Vanags ; official 
reviewers: Remiģijs Počs, Dzintra Atstāja, Ivans Potravny ; 
Riga Technical University. Faculty of Engineering Econo-
mics and Management. Institute of Civil Engineering and 
Real Estate Economics. Department of Civil Engineering 
and Real Estate Economics and Management. — Rīga : RTU 
Press, 2015. — 55 lpp. : tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 11.-12., 
53.-55. lpp. — ISBN 978-9934-10-670-5 (brošēts).

UDK	 658(474.3)(043)

Grizāns, Jurijs. Uzņēmējdarbības vides konkurētspēja 
Latvijas pilsētās un tās paaugstināšanā piemērojamie ins-
trumenti : promocijas darba kopsavilkums : nozare: vadī-
bzinātne, apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība / Jurijs 
Grizāns ; zinātniskais vadītājs Jānis Vanags ; recenzenti: 
Remiģijs Počs, Dzintra Atstāja, Ivans Potravnijs ; Rīgas 
Tehniskā univesritāte. Inženierekonomikas un vadības 
fakultāte. Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma 
ekonomikas institūts. Būvuzņēmējdarbības un nekustamā 
īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra. — Rīga : RTU 
Izdevniecība, 2015. — 55 lpp. : tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
10.-12., 53.-55. lpp. — ISBN 978-9934-10-669-9 (brošēts).

UDK	 658(474.3)(043)

Grizāns, Jurijs. Uzņēmējdarbības vides konkurētspē-
ja Latvijas pilsētās un tās paaugstināšanā piemērojamie 
instrumenti : promocijas darbs ekonomikas doktora (Dr. 
oec.) zinātniskā grāda iegūšanai, nozare: vadībzinātne, 
apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība / Jurijs Grizāns ; 
zinātniskais vadītājs Jānis Vanags ; Rīgas Tehniskā unives-
ritāte. Inženierekonomikas un vadības fakultāte. Būvuzņē-
mējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts. 
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Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas 
un vadīšanas katedra. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2015. — 
149., [39] lpp. : diagr., il., tab. ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 14.-16., 
141.-149. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu 
valodā.

UDK	 658(474.3)(043)

Uzņēmējdarbība reģionos Latvijā : aktivitāte, sadarbība, 
konkurētspēja / atbildīgais par izdevumu Gints Klāsons ; 
satura autori: Gints Klāsons, Uldis Spuriņš ; priekšvār-
du sarakstīja Līga Meņģelsone. — [Rīga] : Latvijas Darba 
devēju konfederācija, ©2015. — 114 lpp. : diagr., il., tab. ; 
25 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-
9934-14-443-1 (brošēts).

UDK	 658(474.3)

68 Gatavu vai samontētu preču rūpniecība,  
amati un arodi

Čeinija, Liza. Koko Šanele : apslēptā dzīve / Liza Čeinija ; 
no angļu valodas tulkojusi Lenvija Sīle ; atbildīgā redak-
tore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Cilda Redliha. — 
Rīga : J.L.V., ©2015. — 438, [2] lpp., [16] lpp. iel. : il., portr. ; 
23 cm. — Oriģ. nos.: Coco Chanel. An intimate life. — ISBN 
978-9934-11-717-6 (brošēts).

UDK	 687.01(44)(092)
	 821.111-94

7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Baranovska, Inese. ORLAN Rīgā : izstādes katalogs = 
ORLAN à Riga : catalogue d’exposition = ORLAN in Riga : 
exhibition catalogue / sastādīja un teksta autore Inese 
Baranovska ; tekstu autori: ORLAN, Catherine Grenier, Do-
minique Paini, Jean-Pierre Rehm, Sergey Timofeyev, Artur 
Punte, Alexander Zapol, Vladimir Svetlov, Eugene Sysoev ; 
tulkojums no franču valodas latviešu valodā: Kristīne Kiru-
le, Dita Podskočija, Astra Skrābane ; tulkojums no krievu 
valodas latviešu valodā: Pēteris Draguns ; tulkojums no lat-
viešu valodas franču valodā: Jonathan Durandin ; tulkojums 
franču valodā no krievu valodas: Lukas Aubin ; tulkojums 
angļu valodā no latviešu valodas: Uldis Brūns ; tulkojums 
angļu valodā no franču valodas: Julie Ettienne, Jean-Rene 
Ettienne, Michele Sommers, Elena Prozumente, Kevin M. 
F. Platt ; latviešu valodas redaktore Cilda Redliha ; franču 
tekstu redaktors Jonathan Durandin ; dizains un attēlu ap-
strāde Inga Ģibiete. — Rīga : Neputns, ©2014. — 223 lpp. : 
il., portr. ; 30 cm. — «Latvijas Nacionālais mākslas muzejs. 
Izstāde Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā Rīgas-Ei-
ropas kultūras galvaspilsētas 2014-notikums 7.10.2014.-
25.01.2015.» — «Eiropas kultūras galvaspilsēta Rīga-2014 : 
notikums». — Teksts latviešu, franču, angļu un krievu valo-
dā. — ISBN 978-9934-512-44-5 (iesiets).

UDK	 7.071.1(44)(083.824)

73 Tēlniecība

Stili un virzieni Latvijas rūpnieciskajā mākslā : porcelāns / 
redkolēģija: Zanda Ķergalve, Santa Dobele, Iliana Veinber-
ga, Marta Šuste, Ieva Nagliņa ; redaktore Iliana Veinberga ; 
fotogrāfs Gvido Kajons ; māksliniece Alise Landsberga ; li-

terārā redaktore Ieva Lejasmeijere. — [Rīga] : Rīgas paš-
valdības kultūras iestāžu apvienība, 2014. — 47 lpp. : il. ; 
24 cm. — Personu rādītājs: 47. lpp. — Izdevējziņas preci-
zētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-8493-4-3 (brošēts).

UDK	 738.1.036/.037(474.3)

Styles and trends in Latvian design : porcelain / editorial 
board Zanda Ķergalve, Santa Dobele, Iliana Veinberga, Mar-
ta Šuste, Ieva Nagliņa ; editor Iliana Veinberga ; photogra-
pher Gvido Kajons ; design and layout Alise Landsberga ; 
literary editor Ieva Lejasmeijere ; translation to English 
Sanita Grīna. — [Riga] : Association of cultural institutions 
of Riga City council, 2014. — 55 lpp. : il. ; 24 cm. — Izde-
vējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Personu rādītājs: 
55. lpp. — ISBN 978-9934-8493-5-0 (brošēts).

UDK	 738.1.036/.037(474.3)

Стили и направления в промышленном искусстве Лат-
вии : фарвор / редколлегия: Занда Кергалве, Санта До-
беле, Илиана Вейнберга, Марта Шусте, Иева Наглиня ; 
редактор Илиана Вейнберга ; фотограф Гвидо Кайонс ; 
художник Алисе Ландсберга ; литературный редактор 
Иева Леясмейере ; перевод на русский язык: Людмила 
Неймышева, Майя Никитина. — [Рига] : Объединение 
культурных учреждений Рижского самоуправления, 
2014. — 55 lpp. : il. ; 24 cm. — Personu rādītājs: 55. lpp. — 
ISBN 978-9934-8493-6-7 (brošēts).

UDK	 738.1.036/.037(474.3)

78 Mūzika

Auziņš, Varis. Bases spēlēšanas tradīcijas Latvijā / Varis 
Auziņš. — [Rīga] : [Varis Auziņš], 2014. — 1 tiešsaistes re-
surss (80 lapas, PDF) : ilustrācijas, kartes, tabulas ; 15,7 
MB. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-
9934-8433-2-7 (PDF).

UDK	 787.41(474.3)
	 78.071.2(474.3)(047.53)
	 78.071.2(474.3)(084.12)

Auziņš, Varis. Latviešu tradicionālās bases izgatavošanas 
rokasgrāmata / Varis Auziņš. — [Rīga] : [Varis Auziņš], 
2015. — 1 tiešsaistes resurss (96 lapas, PDF) : ilustrācijas, 
tabulas ; 12,8 MB. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentū-
rā. — ISBN 978-9934-8433-3-4 (PDF).

UDK	 780.614.335(474.3)(035)
	 681.817.41(474.3)(035)

Solozemnieks, Jānis. Gar malu Eiropai : epizodes iz kora 
«Gaudeamus» ikdienas / Jānis Solozemnieks ; vāka dizai-
nam izmantota Likteņdārza projekta autora S. Masuno ski-
ce. — Rīga : [b.i.], 2014. — 202 lpp. : faks., il., karte, portr. ; 
21 cm. — «Rīga, 2012-2014»—Titullapā. 

UDK	 78:061(474.3)

791 Kinematogrāfija. Filmas (kinofilmas)

Kino skolās : metodiskais materiāls skolotājiem / projek-
ta vadītāja un priekšvārda autore Dita Rietuma ; projekta 
komanda: Zane Balčus, Renāte Ničiporčika, Līva Pēterso-
ne, Dita Rietuma ; literārā redaktore Kristīne Stripkāne ; 
dizains, makets: Sarmīte Māliņa, Dace Eglīte ; Nacionālais 
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kino centrs. — [Rīga] : Nacionālais kino centrs, ©2015. — 
112 lpp. : il., karte, portr. ; 30 cm.

UDK	 791(072)
	 791.51(474.3)(072)
	 37.016:791

792 Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski uzvedumi

Sirds uz rampas : Krišjāņa Valdemāra Talsu Tautas teātra 
vēsture : fakti, dokumenti, atmiņas / teksta kārtojums un 
ilustrāciju atlase: Vita Kukute ; literārā redaktore Monta 
Bērziņa ; pēcvārdu sarakstīja Jolanta Skujeniece. — Tal-
si : Aleksandra Pelēča lasītava, 2014. — 318 lpp. : faks., il., 
portr. ; 20 cm. — Bibliogrāfija: 316.-317. lpp. un personu 
un lomu rādītājs: 254.-315. lpp. — ISBN 978-9934-513-07-7 
(brošēts).

UDK	 792.077(474.324)(091)

793 Sabiedriskas izklaides un izpriecas.  
Kustību māksla. Deja

Altmeiere, Marija Regīna. Dzimšanas dienas ballītes / 
Marija Regīna Altmeiere, Mihaels Altmeiers ; no vācu va-
lodas tulkojusi Sinda Krastiņa. — Rīga : J.L.V, ©2014. — 77, 
[2] lpp. : il. ; 19 cm. — Oriģ. nos.: Geburtstage für Mäd-
chen. — ISBN 978-9934-11-596-7 (brošēts).

UDK	 793.22

8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

81 Valodniecība un valodas

Bliska, Inga. Franču valoda kā trešā valoda Latvijā: leksis-
ki semantiskais mācību līmenis : promocijas darbs filolo-
ģijā valodniecības zinātņu nozares lietišķās valodniecības 
apakšnozarē / Inga Bliska ; darba zinātniskā vadītāja Diāna 
Laiveniece ; Liepājas Universitāte. Humanitāro un mākslas 
zinātņu fakultāte. — Liepāja, 2015. — 176, [2] lp. : il., tab. ; 
30 cm. — Bibliogrāfija: 162.-176. lp. — (Iesiets).

UDK	 811.133.1’243(474.3)(091)(043)

Starptautiska konference «Aktuāli baltu valodu vēstu-
res un dialektoloģijas jautājumi» (2014 : Rīga, Latvija). 
Starptautiska konference «Aktuāli baltu valodu vēstures 
un dialektoloģijas jautājumi» : veltījums valodnieces Mar-
tas Rudzītes (1924-1996) piemiņai : referātu kopsavilkumi : 
Rīga 2014. gada 7.-8. novembris / konferences programmas 
komiteja: Laimute Balode, Lidija Leikuma, Edmunds Trum-
pa, Pēteris Vanags ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zi-
nātņu fakultāte. Latvistikas un baltistikas nodaļa. Baltu va-
lodniecības katedra. — Rīga : Latvijas Universitātes Baltu 
valodniecības katedra, ©2014. — 69 lpp. : diagr. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu un lietuviešu 
valodā. — ISBN 978-9934-8387-2-9 (brošēts). — 60 eks.

UDK	 811.17’0(062)
	 811.17’282(062)

811.174 Latviešu valoda

Ciematniece, Līga. Teikuma semantiskās un sintaktiskās 
struktūras attieksmes mūsdienu latviešu valodā : promo-
cijas darbs filoloģijas doktora grāda iegūšanai valodniecī-
bas zinātņu nozares, latviešu sinhroniskās valodniecības 

apakšnozarē / Līga Ciematniece ; zinātniskā vadītāja: Ilze 
Lokmane ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakul-
tāte. Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra. — Rīga, 
2015. — 180 lp. : tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 167.-177. lp. 
un termiņu rādītājs: 178.-180. lp. — Teksts latviešu valodā, 
anotācija arī angļu valodā. — (Iesiets).

UDK	 811.174’367.5(043.3)

Ivulāne, Baiba. Palīgnozīmē lietotu darbības vārdu sistē-
ma latviešu valodā : promocijas darbs filoloģijas doktora 
zinātniskā grāda iegūšanai valodniecības zinātņu nozarē, 
latviešu sinhroniskās valodniecības apakšnozarē / Baiba 
Ivulāne ; darba zinātniskā vadītāja: Andra Kalnača ; Latvi-
jas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latviešu un 
vispārīgās valodniecības katedra. — Rīga, 2015. — 166 lp. : 
il., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 156.-166. lp. — (Iesiets).

UDK	 811.174’367.625.5(043)
	 811.174’367.625.5(043.3)

821 Daiļliteratūra

821.111 Angļu literatūra

Bolouri, Džoena. Nerātnais saraksts : [romāns] / Džoena 
Bolouri ; no angļu valodas tulkojusi Agija Krasta ; redak-
tore Ilze Antēna ; māksliniece Gundega Kalendra. — Rīga : 
The White book, [2015]. — 350, [1] lpp. ; 22 cm. — Oriģ. nos.: 
The list. — ISBN 978-9934-516-29-0 (iesiets).

UDK	 821.111-31

Bonfiljoli, Kirils. Netēmē uz mani : triloģija / Kirils Bon-
filjoli ; Valdas Melgalves tulkojums no angļu valodas ; 
epigrāfus atdzejojis Andris Zeibots ; mākslinieks Jānis 
Esītis. — Rīga : Dienas Grāmata, ©2015. — 196, [1] lpp. ; 
22 cm. — (Mortekajs / Kirils Bonfiljoli ; 1. grāmata). — Tri-
loģijas pirmā grāmata. — Oriģ. nos.: Don’t point that thing 
at me. — ISBN 978-9984-887-85-2 (iesiets).

UDK	 821.111-312.4

Klārks, Stīvens. Ellīgs gads Parīzē : skaties, kur liec kāju! : 
romāns / Stīvens Klārks ; no angļu valodas tulkojusi Ingrī-
da Krūmiņa ; redaktore Ilona Ancāne ; Arņa Kilbloka vāka 
dizains. — 2. izdevums. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 
343, [1] lpp. ; 22 cm. — Oriģ. nos.: A year in the Merde. — 
ISBN 978-9934-0-5269-9 (brošēts).

UDK	 821.111-31

Mans tētis ir vislabākais! : [stāsts pirmsskolas vecuma bēr-
niem] / ilustrējusi Sāra Vontrone-Leivere ; no angļu valo-
das tulkojusi Ita Lapsa ; redaktore Guna Pitkevica. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, ©2014. — [24] lpp. : il. ; 26 cm. — Oriģ. nos.: 
My dad is fantastic!. — ISBN 978-9934-0-4938-5 (iesiets).

UDK	 821.111-93-32

Sirsnīgie stāstiņi meitenēm : 4 skaistas grāmatiņas : kom-
plekts / no angļu valodas tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore 
Indra Putre. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2014. — 4 sēj. (22, 22, 
20, 22 lpp.) : il. ; 21 cm. — Aprakstīts pēc mapes. — Četras 
grāmatiņas kopējā mapē. — Oriģ. nos.: My collection of sto-
ries for girls. — ISBN 978-9934-0-4893-7 (brošēts).

UDK	 821.111-93-32

Teilore, Lulū. Torņa vilinājums : romāns / Lulū Teilore ; no 
angļu valodas tulkojusi Liāna Niedra ; vāka dizains: Dairis 
Hofmanis ; redaktore Ingūna Jundze. — Rīga : Kontinents, 
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©2015. — 476, [2] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: The winter fol-
ly. — ISBN 978-9984-35-778-2 (iesiets).

UDK	 821.111-31

Tesaro, Ketlīna. Flirts : romāns / Ketlīna Tesaro ; no an-
gļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs 
Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. — Rīga : Kontinents, 
©2015. — 411, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: The flirt. — ISBN 
978-9984-35-782-9 (iesiets).

UDK	 821.111-31

821.111(73) Amerikāņu literatūra

Devero, Džūda. Nakts pieder mīlētājiem : romāns / Džūda 
Devero ; no angļu valodas tulkojusi Anda Smilga ; vāka di-
zains: Dairis Hofmanis ; redaktore Liene Akmens. — Rīga : 
Kontinents, ©2014. — 397 lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: Moon-
light in the morning. — ISBN 978-9984-35-775-1 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-31

Grišams, Džons. Teodors Būns — aktīvists : [romāns] / 
Džons Grišams ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Strelē-
vica ; redaktore Margita Krasnā. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2015. — 254, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: Theodore Boo-
ne: The activist. — ISBN 978-9934-0-4977-4 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-312.4
	 821.111(73)-93-3

Žolude, Inga. Grēksūdzes dzeja amerikāņu un latviešu li-
teratūrā : promocijas darbs filoloģijas doktora grāda iegū-
šanai literatūrzinātnes nozarē, salīdzināmās literatūrzināt-
nes apakšnozarē / Inga Žolude ; darba zinātniskā vadītāja 
Sigma Ankrava ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu 
fakultāte. — Rīga, 2015. — 194 lp. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 
180.-189. lp. un zemsvītras piezīmēs. — (Iesiets).

UDK	 821.111(73)-1.091
	 821.174-1.091(043)

821.113.6 Zviedru literatūra

Bakmans, Frēdriks. Vīrs, vārdā Ūve : romāns / Frēdriks 
Bakmans ; no zviedru valodas tulkojusi Ineta Balode ; 
māksliniece Sana Romanovska. — Rīga : Jāņa Rozes ap-
gāds, ©2015. — 324, [1] lpp. ; 22 cm. — Oriģ. nos.: En man 
som heter Ove. — ISBN 978-9984-23-507-3 (iesiets).

UDK	 821.113.6-31

Lindgrēne, Astrida. Protams, Lota māk braukt! : [stāsts 
pirmsskolas vecuma bērniem] / Astrida Lindgrēne, ilustrā-
cijas: Ilona Vīklande ; no zviedru valodas tulkojusi Mudīte 
Treimane ; redaktore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, ©2015. — [32] lpp. : il. ; 29 cm. — Oriģ. nos.: Visst kan 
Lotta cykla. — ISBN 978-9934-0-5028-2 (iesiets).

UDK	 821.113.6-93-32

821.161.1 Krievu literatūra

Maša un Lācis : makšķernieki : darbiņu grāmata ar uzlī-
mēm / idejas un tēlu autors O. Kuzovkovs ; mākslinieki: I. 
Trusovs, M. Ņefjodova, J. Zacepina, T. Šloma, N. Čerkasova, 
J. Ivaškina, N. Konstantinova ; tulkojusi Anna Bērziņa. — 
Rīga : Egmont Latvija, [2015]. — 32 lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 
27 cm. — (Maša un Lācis : darbiņu grāmata ; 2). — Tulk. no 

izd.: Masha and the Bear. — ISBN 978-9934-16-074-5 (bro-
šēts).

UDK	 821.161.1-93-32
	 087.5

Maša un Lācis : tikšanās pavasarī : darbiņu grāmata ar uz-
līmēm / idejas un tēlu autors O. Kuzovkovs ; mākslinieki: I. 
Trusovs, M. Ņefjodova, J. Zacepina, T. Šloma, N. Čerkasova, 
J. Ivaškina, N. Konstantinova ; tulkojusi Anna Bērziņa. — 
Rīga : Egmont Latvija, [2015]. — 31, [1] lpp., [2] lp. uzlīmes : 
il. ; 27 cm. — (Maša un Lācis : darbiņu grāmata ; 1). — Tulk. 
no izd.: Masha and the Bear. — ISBN 978-9934-16-073-8 
(brošēts).

UDK	 821.161.1-93-32
	 087.5

Межиньш, Людмила Анатольевна. Невероятинки 
для детей : инопланетные взгляды : стихотворения 
и стихотворные сказки для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста / Людмила Межиньш ; 
обложка: Ольга Цаплина. — Рига : Светоч, 2015. — 77, 
[1] lpp. : il. ; 22 cm. — Par autori: [2.] lpp. — ISBN 978-9934-
8492-2-0 (iesiets).

UDK	 821.161.1-93-1(474.3)

821.162.3 Čehu literatūra

Zmeškals, Tomāšs. Mīlestības vēstule ķīļu rakstā : ro-
māns / Tomāšs Zmeškals ; no čehu valodas tulkojusi Sand-
ra Nikuļceva ; redaktore Ingmāra Balode ; Zigmunda Lap-
sas dizains. — Rīga : Mansards, ©2014. — 459, [1] lpp. ; 
19 cm. — ISBN 978-9934-12-091-6 (brošēts).

UDK	 821.162.3-31

821.174 Latviešu literatūra

Austrums, Ernests. Mellenēs dus saburzījies kosmoss : 
dzeja / Ernests Austrums ; vāka noformējums: Diāna An-
dersone. — [Rīga] : Iespēju grāmata, ©2015. — 107 lpp. ; 
20 cm. — ISBN 978-9984-875-79-8 (iesiets).

UDK	 821.174-1

Bels, Alberts. Būris : romāns / Alberts Bels ; Vitas Lēner-
tes vāka dizains ; Viestura Vecgrāvja priekšvārds ; redak-
tore Inese Auziņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 172, 
[1] lpp. ; 21 cm. — (Skolas bibliotēka). — ISBN 978-9934-0-
4823-4 (iesiets).

UDK	 821.174-31

Bokums, Vilnis. Mūžīgā cerība : atmiņas / Vilnis Bo-
kums. — Liepāja : LiePA, 2015. — 80 lpp., [8] lpp. iel. : il. ; 
20 cm. — ISBN 978-9934-522-48-2 (brošēts).

UDK	 821.174-94

Butrima, Danuta. Caur tinas aci : romāns / Danuta Butri-
ma ; redaktore Eva Mārtuža ; Andras Otto-Hvoinskas zīmē-
jumi ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains. — Rīga : Lauku 
Avīze, ©2015. — 235, [2] lpp. : faks., il., portr. ; 20 cm. — 
(Lata romāns ; 4 (190)). — Bibliogrāfija: [237.] lpp. — ISBN 
978-9934-15-066-1 (brošēts).

UDK	 821.174-312.4

Kalniņa, Dzintra. Tase viegluma : [pārdomas un esejas] / 
Dzintra Kalniņa ; mākslinieks Svens Neilands. — Rīga : 
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Avots, ©2015. — 142, [1] lpp. : il. ; 11×11 cm. — ISBN 978-
9934-534-04-1 (brošēts).

UDK	 821.174-84

Kasims, Vilis. Lielā pasaule : romāns / Vilis Kasims ; re-
daktore Ieva Melgalve ; Ernesta Kļaviņa dizains. — Rīga : 
Mansards, ©2015. — 220, [1] lpp. ; 19 cm. — ISBN 978-9934-
12-096-1 (brošēts).

UDK	 821.174-31

Kārkla, Zita. Sieviete latviešu prozā ginokritikas aspektā 
(1960-2010) : promocijas darbs, zinātnes nozare: litera-
tūrzinātne, zinātnes apakšnozare: literatūras vēsture / 
Zita Kārkla ; darba vadītāja Ausma Cimdiņa ; Latvijas Uni-
versitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. — Rīga, 2015. — 
169 lp. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 160.-168. lp. un zemsvītras 
piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu va-
lodā. — (Iesiets).

UDK	 821.174-3.09(043)
	 821.174.09(043.2)

Laicens, Linards. Laimes putns : stāstu krājums / Linards 
Laicens, Andrejs Upīts, Vilis Lācis ; Anitas Rupeikas ilustrā-
cijas un mākslinieciskais noformējums ; Jūlijas Dibovskas 
sastādījums. — [Rīga] : J.L.V., [2015]. — 44, [3] lpp., [3] lp. 
iel. : il. ; 24 cm. — «7+»—Uz vāka. — ISBN 978-9934-11-747-
3 (brošēts).

UDK	 821.174-93-34(082)

Laimīgam mūžam / sastādījusi Lija Brīdaka ; redaktore 
Iluta Moldane ; Viļņa Lapiņa foto un dizains. — [Rīga] : An-
nele, ©2015. — [32] lpp. : il. ; 13×15 cm. — (Pērles). — ISBN 
978-9984-843-91-9 (iesiets).

UDK	 821.174-1(082)

Leģendas par mīlestību / redaktore Eva Savele-Gavare ; 
literārā redaktore Iveta Reinsone ; māksliniece Santa Sen-
kāne. — [Rīga] : Iespēju grāmata, ©2015.

1. grāmata. — 27 lpp. : il. ; 30 cm. — ISBN 978-9984-
875-80-4 (brošēts).
UDK	 821.174-93-343

Mēness Princese. Kāda jauna cilvēka dzīvesstāsts / teksts 
un vāka foto: Mēness Princese ; vāka noformējums: Diāna 
Andersone. — [Rīga] : Iespēju grāmata, ©2015. — 252 lpp. ; 
19 cm. — ISBN 978-9984-875-82-8 (brošēts).

UDK	 821.174-3

Putniņš, Māris. Mežonīgie pīrāgi un Imperators : [pasaka 
jaunākā skolas vecuma bērniem] / teksta un ilustrāciju au-
tors Māris Putniņš. — [Rīga] : Valters un Rapa, ©2015. — 
502 lpp. : il. ; 24 cm. — (Mežonīgie pīrāgi / Māris Putniņš ; 
5. grāmata). — ISBN 978-9984-805-87-0 (iesiets).

UDK	 821.174-93-31

Rozītis, Pāvils. Portrejas : [noveļu krājums] / Pāvils Rozī-
tis ; Pāvila Raudoņa pēcvārds ; Anša Rožkalna vāka māksli-
nieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Marta Ābele ; 
vāka noformējumam izmantota Žana Aželū fotogrāfija. — 
Rīga : Jumava, [2015]. — 228, [3] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-
9934-11-518-9 (brošēts).

UDK	 821.174-32

Svīre, Māra. Vasaras kalnā : atmiņas / Māra Svīre, Jānis 
Vasarietis ; redaktore Māra Rune ; lilijas fotografējis Jānis 
Vasarietis ; vāka noformējumā izmantots Māras Svīres 

foto. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 214, [2] lpp. : il., por-
tr. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-5013-8 (iesiets).

UDK	 821.174-94

Šteinberga, Ināra. Es spēlēšu teātri! : lugas, rotaļas un 
dziesmas bērniem : krājums / Ināra Šteinberga. — Grobi-
ņa ; [Rīga] : Pauliņa : Visual studio, ©2015.

3. grāmata. — 174, [4] lpp. : il., notis ; 21 cm. — ISBN 
978-9934-8040-6-9 (iesiets).
UDK	 821.174-93-2
	 784.67(474.3)

Tava un mana Sēlija : albums / fotogrāfi: Indulis Burka, Ul-
dis Grietiņš, Andris Ķerubins, Aivars Liberts, Sarmīte Ma-
novska, Roberts Orups, Imants Rancāns, Ivars Skudra, Vita 
Taškaua, Jana Vagulāne ; dzejnieki: Velta Aizupe, Zinaīda 
Auziņa, Marija Baltmane, Gunta Bogdanoviča, Maija Brie-
de, Laima Buķe, Biruta Čūdere, Mārtiņš Dubovskis, Naula 
Dzirkale, Vadims Hotuļovs, Vanda Krastiņa, Inga Krau-
ze, Alberts Kreņevskis, Zinaīda Ķedere, Dzintra Krievāne, 
Vita Liepiņa, Roberts Ludboržs, Tamāra Ļevašova, Ainārs 
Meškovskis, Juris Misiņš, Ināra Mūrniece, Anita Orbidāne, 
Dzintra Ozola, Lidija Ozoliņa, Eleonora Pirktiņa, Daila Stri-
ka, Elga Svilo, Dzidra Svirkoviča, Daina Vanaga, Maija Veg-
nere, Vilnis Vietnieks, Artūrs Vilmanis, Ināra Vilne, Inese 
Vuškāne, Lāsma Žikova ; projekta vadītāja un priekšvārda 
autore Zanda Arnicāne ; māksliniece Krista Garanča. — 
[Balvi] : [Balvu Olūts], [2015]. — [92] lpp. : il. ; 21×21 cm. — 
Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Teksts latviešu 
valodā, viens dzejolis [62.] lpp. krievu valodā. — ISBN 978-
9934-14-401-1 (iesiets).

UDK	 821.174-1(082)

Vācietis, Ojārs. Kāda kuram dziesma : dzejas izlase bēr-
niem / Ojārs Vācietis ; Natālijas Maļinovskas zīmējumi un 
mākslinieciskais noformējums. — Rīga : Jumava, [2015]. — 
44, [3] lpp. : il. ; 24 cm. — ISBN 978-9934-11-497-7 (brošēts).

UDK	 821.174-93-1

Zālīte, Māra. Pieci pirksti : [romāns] / Māra Zālīte ; redak-
tore Gundega Blumberga ; Māra Garjāņa vāka dizains. — 6. 
laidiens. — Rīga : Mansards, [2015].

1. grāmata. — 292, [5] lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-
12-024-4 (iesiets).
UDK	 821.174-31

Ziemeļnieks, Jānis. Zvērnīca : [dzejoļi pirmsskolas vecuma 
bērniem] / Jānis Ziemeļnieks ; Lindas Kukares-Aldersones 
zīmējumi un vāka mākslinieciskais noformējums ; atbil-
dīgā redaktore Jūlija Dibovska. — [Rīga] : J.L.V., [2015]. — 
15 lpp. : il. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-11-697-1 (brošēts).

UDK	 821.174-93-1

Zutis, Mārtiņš. Nenotikušais atklājums : [stāsts pirmssko-
las vecuma bērniem] / teksts, ilustrācijas, dizains: Mārtiņš 
Zutis ; redaktore Inese Zandere. — Rīga : Liels un mazs, 
©2015. — [28] lpp. : il. ; 24 cm. — ISBN 978-9934-533-24-2 
(iesiets).

UDK	 821.174-93-32

82–93 Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Ledus sirds : mazais romāns : [vidējā skolas vecuma bēr-
niem] / Disney ; tulkojis Valērijs Černejs ; redaktore Ilze 
Collenkopfa. — Rīga : Egmont Latvija, ©2015. — 128 lpp., 
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[8] lpp. iel. : il. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: Frozen. The junior no-
velization. — ISBN 978-9934-16-081-3 (brošēts).

UDK	 82-93-34

Pelnrušķīte : [pasaka pirmsskolas vecuma bērniem] / 
Disney ; tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Ilze Collen-
kopfa. — Rīga : Egmont Latvija, ©2015. — 95, [1] lpp. : il. ; 
29 cm. — (Disney princeses). — Oriģ. nos.: Cinderella. — 
ISBN 978-9934-16-084-4 (iesiets).

UDK	 82-93-343

Skaistāko pasaku zemē / tulkojusi Sandra Rutmane ; re-
daktore Ilze Collenkopfa ; [ilustrācijas]: Rene Cloke. — 
Pārstrādāts izdevums. — Rīga : Egmont Latvija, ©2015. — 
240 lpp. : il. ; 27 cm. — ISBN 978-9934-16-055-4 (iesiets).

UDK	 82-93-343

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

902 Arheoloģija

Pils. Arheoloģija. Muzejs : arheologam Jānim Graudonim 
100 : 2013. gada 29. augusta starptautiskās konferences zi-
ņojumi = The conference «Castle. Archaeology. Museum. 
The 100th jubilee of archaeologist Jānis Graudonis» : the 
collection of presentations of the international conference 
held on august 29, 2013 / tulkojums angļu un latviešu valo-
dā: Eva Eihmane ; mākslinieks Jānis Pavlovskis ; Turaidas 
Muzejrezervāts. — Rīga : Jumava, ©2014. — 127, [1] lpp. : 
il., portr. ; 30 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts 
latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-11-699-5 (bro-
šēts).

UDK	 902(474.3)(062)

908 Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Drīzumā Valmierā, Kocēnu, Burtnieku, Beverīnas novados 
[elektroniskais resurss] : [ceļvedis] / Valmieras Tūrisma 
informācijas centrs. — [Valmiera] : [Valmieras Tūrisma in-
formācijas centrs], 2014. — 1 CD : il. ; 12 cm. — Aprakstīts 
pēc diska ietveres. 

UDK	 908(474.364)(036)

Mīļotā pilsēta : [fotoalbums] = Beloved City = Любимый 
город / tekstu autores: Māra Skredele, Džeina Egle ; re-
daktori: Gita Juhņēviča, Sergejs Šteins, Anna Gogeļe, Dei-
vids Berijs, Linda Straume ; fotogrāfi: Denis Gorshkov, Dina 
Vinogradova ; dizaineris Deniss Gageļevs. — [Rīga] : Dia-
tom Art, ©2014. — [116] lpp. : il. ; 31 cm. — Izdevējziņas 
precizētas ISBN aģentūrā. — Teksts paralēli latviešu, angļu 
un krievu valodā. — ISBN 978-9934-14-252-9 (iesiets).

UDK	 908(474.362.2)(084.12)

Strazdiņa, Velta. Ķekavas novads : Pirmais pasaules karš 
un Brīvības cīņas / Velta Strazdiņa ; Nataļjas Kugajevskas 
vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene 
Soboļeva. — Rīga : Jumava, [2015]. — 236, [3] lpp. : faks., il., 
kartes, portr. ; 21 cm. — (Vēsturiski stāsti un fakti). — Bib-
liogrāfija: 231.-[239.] lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 
978-9934-11-739-8 (iesiets).

UDK	 908(474.362)
	 94(474.3)”1914/1918”
	 94(474.362)”1914/1920”

Valka municipality / Valka Municipality Council ; photo: 
Dainis Jansons ; translation: Dagnija Ūdre. — [Valka] : Val-
ka Municipality Council, [2015]. — 34, [1] lpp. : il., kartes ; 
21 cm. — «Estonia. Latvia. Russia. United by borders»—Uz 
vāka. 

UDK	 908(474.366)

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

Jūrmala / Jūrmala Tourism Information Centre ; foreword 
by Gatis Truksnis ; photos: O. Martinsons, E. Olavs, S. Plit-
kevich, A. Strukovs, V. Serdans. — Jūrmala : Jūrmala City 
Council, [2015]. — 57, [7] lpp. : il., kartes, tab. ; 24 cm.

UDK	 913(474.362.4)(036)

Jūrmala / priekšvārdu sarakstīja Gatis Truksnis ; Photos: 
O. Martinsons, E. Olavs, S. Plitkevičs, A. Strukovs, V. Ser-
dāns ; Stadtverwaltung Jūrmala. — Jūrmala : Stadtverwal-
tung Jūrmala, [2015]. — 57, [7] lpp. : il., kartes ; 24 cm.

UDK	 913(474.362.4)(036)

Jūrmala : [tūrisma ceļvedis] / Jūrmalas pilsētas dome. 
Jūrmalas tūrisma informācijas centrs ; priekšvārdu saraks-
tīja Gatis Truksnis ; fotogrāfijas: O. Martinsons, E. Olavs, 
S. Plitkevich, V. Serdāns. — Jūrmala : Jūrmalas pilsētas 
dome : Jūrmalas tūrisma informācijas centrs, [2015]. — 57, 
[7] lpp. : il., kartes, tab. ; 24 cm.

UDK	 913(474.3)(036)

Юрмала / автор предисловия Гатис Трукснис ; фо-
тографии: О. Мартинсонс, Э. Олавс, С. Плыткевич, В. 
Серданс. — Юрмала : Юрмальская городская дума, 
[2015]. — 57, [7] lpp. : il., kartes ; 24 cm.

UDK	 913(474.362.4)(036)

929 Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi

Mūsu karoga stāsti : 1940-1991 / sastādītāja un pēcvārda 
autore Anta Bergmane ; redkolēģija: Edīte Ozoliņa, Ingū-
na Mīlgrāve ; atbildīgā redaktore Evija Veide ; priekšvār-
du sarakstīja Tālis Pumpuriņš ; māksliniece Aija Andžāne ; 
vāka foto: Uldis Briedis. — Rīga : Lauku avīze, ©2015. — 
199 lpp. : faks., il., portr. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-15-051-7 
(iesiets).

UDK	 929.921(474.3)(091)
	 94(474.3)”1940/1991”(091)

Rislaki, Juka. Vorkuta! : sacelšanās ieslodzīto nometnē / 
Juka Rislaki ; no somu valodas tulkojusi Gunta Pāvola ; at-
bildīgā redaktore Renāte Neimane ; zinātniskais redaktors 
Valters Ščerbinskis ; literārā redaktore Brigita Šoriņa ; Bai-
bas Lūsītes-Teikmanes vāka un maketa dizains. — Rīga : 
Lauku Avīze, ©2015. — 365, [2] lpp. : il., kartes, portr. ; 
22 cm. — Bibliogrāfija: 348.-356. lpp. un personu rādītājs: 
358.-365. lpp. — Oriģ. nos.: Vorkuta! Vankileirin kapina ja 
sen suomalainen johtohahmo. — ISBN 978-9934-15-056-2 
(iesiets).

UDK	 929(=511.111)(470.13)
	 323.28(470.13)
	 323.269.3(470.13)
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Vulfs, Vitālijs. Liktenīgās sievietes : no Kleopatras līdz Me-
rilinai Monro / Vitālijs Vulfs, Serafima Čebotara ; tulkojums 
latviešu valodā: Irīda Miska. — Rīga : J.L.V, [2015]. — 333, 
[1] lpp. : portr. ; 23 cm. — Oriģ. nos.: Роковые женщины. — 
ISBN 978-9934-11-723-7 (brošēts).

UDK	 929-055.2

94 Vispārīgā vēsture

94(474.3) Latvijas vēsture

Ar parakstu par Latviju : biogrāfiskā vārdnīca : Latvijas 
Centrālās Padomes Memoranda parakstītāju biogrāfijas / 
sastādītāja Ieva Kvāle ; zinātniskais redaktors un priekš-
vārda autors Juris Ciganovs ; literārā redaktore Elita Prie-
dīte ; priekšvārdu sarakstīja Aija Fleija ; Latvijas Kara mu-

zejs. — [Rīga] : Latvijas Kara muzejs, ©2014. — 336 lpp. : 
faks., il., portr. ; 24 cm. — Bibliogrāfija tekstā un personu 
rādītājs: 332.-334. lpp. — ISBN 978-9934-8270-5-1 (iesiets).

UDK	 94(474.3)(092)(038)
	 929(474.3)(038)

Feldmanis, Inesis. Latvija Otrajā pasaules karā (1939-
1945) : jauns konceptuāls skatījums / Inesis Feldmanis ; re-
dakcijas kolēģija: Inesis Feldmanis, Ainārs Lerhis, Bonifā-
cijs Daukšts ; literārā redaktore Ruta Puriņa ; vāka dizains: 
Baiba Lazdiņa. — 2., pārstrādātais izdevums. — Rīga : 
LU Akadēmiskais apgāds, ©2015. — 97, [1] lpp. : faks. ; 
20 cm. — (Latvijas vēstures mazā bibliotēka). — ISBN 978-
9984-45-969-1 (brošēts).

UDK	 94(474.3)”1941/1945”


