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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

004 Datorzinātne un datortehnoloģija.  
Skaitļošana. Datu apstrāde

Information and communications technology / Latvi-
jas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) = Investment 
and Development Agency of Latvia ; foreword by Andris 
Ozols. — [Riga] : Investment and development agency of 
Latvia, [2014]. — 42 lpp. : diagr., il., portr., tab. ; 30 cm. — 
(Industry in Latvia). — «Magnetic Latvia»—Uz vāka. 

UDK	 004(474.3)(058)
	 621.39(474.3)(058)

Klieders, Jānis. Datorzinības : mācību līdzeklis / Jānis 
Klieders. — Rīga : Juridiskā koledža, 2015. — 262 lpp. : il., 
tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 261.-262. lpp. — ISBN 978-
9984-9913-8-2 (brošēts).

UDK	 004(075)

005 Pārvaldība. Vadzinības

Kohs, Ričards. Princips 80/20 : kā sasniegt vairāk, darot 
mazāk / Ričards Kohs ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Vai-
ne. — Rīga : J.L.V., ©2014. — 301, [1] lpp. : diagr., il., tab. ; 
20 cm. — Bibliogrāfija: 293.-[302.] lpp. — Oriģ. nos.: The 
80/20 principle. — ISBN 978-9934-11-721-3 (brošēts).

UDK	 005.962.11
	 159.9

Leikums, Toms. Vienotu dokumentu vadības sistēmu pa-
matprincipu izstrāde valsts pārvaldes iestādēm : promoci-
jas darba kopsavilkums doktora grāda ieguvei informācijas 
tehnoloģiju nozarē (Dr. sc. ing.) / Toms Leikums ; promo-
cijas darba zinātniskais vadītājs Rudīte Čevere ; oficiālie 
recenzenti: Oksana Ņikiforova, Gatis Vītols, Bogdan Oan-
cea ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Informācijas 
tehnoloģiju fakultāte. Datoru sistēmu katedra = Basic prin-
ciples on development of unified document management 
systems for state institutions : summary of the PhD thesis 
for acquiring the doctor’s degree in the field of informa-
tion technologies (Dr. sc. ing.) / Toms Leikums ; scientific 
adviser of the doctoral thesis: Rudīte Čevere ; official re-
viewers: Oksana Ņikiforova, Gatis Vītols, Bogdan Oancea ; 
Latvia University of Agriculture. Faculty of Information Te-
chnologies. Department of Computer Systems. — Jelgava : 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2015. — 91 lpp. : 

il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 4.-5., 82.-91. lpp. — Teksts 
paralēli latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, 
nosaukums uz vāka abās valodās.

UDK	 005.92(043)
	 004.9:005.92(043)

02 Bibliotēku zinātnes. Bibliotēku darbs

Bibliotēkas — pārliecinoši partneri mūžizglītības projek-
tu rezultātu izplatīšanā un izmantošanā : metodiskais ma-
teriāls. — [Rīga] : Baltic Bright, 2014. — 76 lpp. : il., tab. ; 
24 cm. — Di-XL projekta partneri: Latvijas Nacionālā bib-
liotēka ; Baltic Bright Mācību un konsultāciju centrs, Latvi-
ja ; Action Synergy, Grieķija ; Sedukon, Čehijas Republika ; 
Belgradas pilsētas bibliotēka, Serbija ; Sociālo Inovāciju 
fonds, Lietuva ; Nacionālā tehnoloģiju bibliotēka, Čehijas 
Republika. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 
978-9934-8460-7-6 (brošēts).

UDK	 02:37

Libraries as powerful partners in dissemination and ex-
ploitation of results of lifelong learning projects : meth-
odological material. — [Riga] : Baltic Bright, Ltd., 2014. — 
76 lpp. : il., tab. ; 24 cm. — «Di-XL project partners: National 
Library of Latvia ; Baltic Bright Training and Consulting, 
Latvia ; Action Synergy, Greece ; Sedukon, Czech Repub-
lic ; Belgrade City Library, Serbia ; Social Innovation Fund, 
Lithuania ; National Library of Technology, Prague, Czech 
Republic.» — «EU LLP project Di-XL «Dissemination and 
Exploitation via Libraries for Success and Sustainability of 
LLP Results», project No: 551194-LLP-1-2012-LV-KA4»—Ti-
tullapas otrā pusē. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — 
ISBN 978-9934-8460-4-5 (brošēts).

UDK	 02:37

06 Vispārīga rakstura organizācijas

Latvijas Zinātņu akadēmija. Gadagrāmata 2015 / Latvi-
jas Zinātņu akadēmija ; sastādītāji: Baiba Ādamsone, Anita 
Draveniece, Alma Edžiņa, Līva Griņeviča, Valdis Kampars 
(vadītājs), Sofja Negrejeva, Kristīne Polačenko, Ilze Sten-
grevica ; redaktore Ieva Jansone ; priekšvārda, 5.-[10.] lpp., 
autors Ojārs Spārītis ; fotogrāfi: Jānis Brencis, Alma Edži-
ņa, Elita Grosmane, Andrejs Jaudzems, Nauris Dainis, Ojārs 
Spārītis, Indriķis Stūrmanis, Evija Trifanova, Aldis Pūtelis, 
Ilmārs Znotiņš, Andrejs Vasjukevičs. — Rīga : Latvijas Zi-
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nātņu akadēmija : Zinātne, 2015. — 250, [1] lpp., [8] lpp. iel. : 
il., portr., tab. ; 20 cm. — (Gadagrāmata / Latvijas Zināt-
ņu akadēmija, ISSN 1407-0413 ; 2015). — Personu rādītājs: 
247.-[251.] lpp. — ISBN 978-9984-879-84-0 (brošēts).

UDK	 061.12(474.3)(058)
	 001:061.12(474.3)(058)

«Уздым» на пачатку 21 стагоддзя : (1993-2013), (да 20 
годдзя) / рэдактары: Л. Сінякова, М. Паўловiч, В. Паў-
ловiч, С. Валодзька. — Даўгаўпiлс : Беларускае культур-
на-асветнiцкае таварыства «Уздым», ©2015. — 63 lpp. : 
diagr., il., portr. ; 27 cm. — ISBN 978-9934-14-474-5 (iesiets).

UDK	 061.23(=161.3)(474.346.1)(091)
	 316.722(=161.3)(474.346.1)

069 Muzeji. Pastāvīgas izstādes

Stunda muzejā : muzejpedagoga rokasgrāmata / autori: 
Marta Pallo, Ineta Zelča Sīmansone, Danute Dūra, Lauris 
Bokišs ; redaktors: Raivis Sīmansons ; projekta vadītāja: 
Ineta Zelča Sīmansone ; dizains: Edvards Percevs ; fotogrā-
fi: Didzis Grodzs, Rolands Krutovs. — [Rīga] : Creative Mu-
seum, ©2014. — 78 lpp. : portr. ; 34 cm. — Izdevējziņas pre-
cizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-14-262-8.

UDK	 069(07)

087.5 Izdevumi jauniešiem

Barbie : izkrāso koši! : krāsojamā grāmata pirmsskolas un 
jaunākā skolas vecuma bērniem. — Rīga : Egmont Latvija, 
©2015. — [16] lpp. : il. ; 30 cm. — (Barbie). — Oriģ. nos.: 
Barbie coloring book. — ISBN 978-9934-16-089-9 (bro-
šēts).

UDK	 087.5

Krāsas : tausti un sajūti!. — Rīga : Egmont Latvija, 
©2015. — [12] lpp. : il. ; 14 cm. — (Manam bērniņam). — 
ISBN 978-9934-16-051-6 (iesiets).

UDK	 087.5

Lauku sētā : tausti un sajūti!. — Rīga : Egmont Latvija, 
©2015. — [12] lpp. : il. ; 14 cm. — (Manam bērniņam). — 
ISBN 978-9934-16-050-9 (iesiets).

UDK	 087.5

Ledus sirds : izkrāso pēc cipariem! : krāsojamā grāma-
ta pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem / 
Disney. — Rīga : Egmont Latvija, ©2015. — [16] lpp. : il. ; 
30 cm. — Oriģ. nos.: Frozen color by numbers. — ISBN 978-
9934-16-075-2 (brošēts).

UDK	 087.5

Maša un Lācis : krāso un domā! : krāsojamā un uzdevumu 
grāmata pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem / 
idejas un tēlu autors: O. Kuzovkovs ; mākslinieki: I. Trusovs, 
J. Zacepina, J. Ivaškina, M. Ņefjodova, N. Konstantinova. — 
Rīga : Egmont Latvija, ©2015. — 16 lpp. : il. ; 30 cm. — Tulk. 
no izd.: Masha and the Bear. — ISBN 978-9934-16-114-8 
(brošēts).

UDK	 087.5

Minnie Mouse : krāso ar prieku! : krāsojamā grāmata ar ko-
šām uzlīmēm pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bēr-

niem / Disney. — Rīga : Egmont Latvija, ©2015. — 32 lpp., 
[2] lp. uzlīmes : il. ; 30 cm. — (Disney Minnie). — Oriģ. nos.: 
Minnie Mouse colouring book with stickers. — ISBN 978-
9934-16-088-2 (brošēts).

UDK	 087.5

Pelnrušķīte : brīnumaini uzdevumi : ar vairāk nekā 100 
uzlīmēm / latviskojusi Linda Kalna ; redaktore Ilze Collen-
kopfa. — Rīga : Egmont Latvija, ©2015. — 16 lpp., [4] lp. 
uzlīmes : il. ; 27 cm. — (Mana pirmā pasaka). — Oriģ. nos.: 
Cinderella sticker fun. — ISBN 978-9934-16-046-2 (bro-
šēts).

UDK	 087.5

Sarkangalvīte : brīnumaini uzdevumi : ar vairāk nekā 100 
uzlīmēm / latviskojusi Linda Kalna ; redaktore Ilze Collen-
kopfa. — Rīga : Egmont Latvija, ©2015. — 16 lpp., [4] lp. 
uzlīmes : il. ; 27 cm. — (Mana pirmā pasaka). — Oriģ. nos.: 
Little Red Riding Hood sticker fun. — ISBN 978-9934-16-
047-9 (brošēts).

UDK	 087.5

Vāģi : izkrāso aši! : krāsojamā grāmata pirmsskolas un 
jaunākā skolas vecuma bērniem / Disney, Pixar. — Rīga : 
Egmont Latvija, ©2015. — [16] lpp. : il. ; 30 cm. — (Vāģi). — 
Oriģ. nos.: Cars/Cars 2 colouring book. — ISBN 978-9934-
16-111-7 (brošēts).

UDK	 087.5

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

122/129 Speciālā metafizika

Ošo. Prast dzīvot un prast mirt : svinēt dzīvi un svinēt 
nāvi / Osho ; tulkojusi Agnija Zizlāne ; redaktore Aija Ro-
žlapa ; Andretas Strades dizains. — Rīga : Sētava, ©2014. — 
205 lpp. ; 24 cm. — Par autoru: 202. lpp. — Oriģ. nos.: The 
art of living and dying. — ISBN 978-9934-502-12-5 (bro-
šēts).

UDK	 128
	 2-186

13 Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves metafizika. 
Ezotērika

Mikušina, Tatjana. Gudrības vārds / Tatjana Mikušina ; 
no krievu valodas tulkojusi Lauma Ērgle ; redaktore Ieva 
Šuplinska. — Rīga : Sol Vita, [2015].

10. — 55 lpp., [1] lp. iel. : il. ; 22 cm + CD MP 3 formātā. — 
(Gaismas Skolotāju vēstījumi). — «Diskā diktāti krievu 
valodā. Lasa T. Mikušina»—Uz vāka. — Oriģ. nos.: Слово 
мудрости. — ISBN 978-9984-894-49-2 (brošēts).
UDK	 133.9

Mikušina, Tatjana. Rozāriji / Tatjana Mikušina ; no krie-
vu valodas tulkojusi Lauma Ērgle ; rediģējusi Marita Frei-
ja ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. — Rīga : Sol Vita, 
[2015]. — 142, [1] lpp. ; 19 cm. — Autore minēta ievadā 
4. lpp. — Par autori: 5.-[7.] lpp. — Oriģ. nos.: Розарии 
Матери Марии. — ISBN 9789984759913 (kļūda) (brošēts).

UDK	 133.9
	 27-29
	 27-534.35
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159.9 Psiholoģija

Bensons, Harijs. Turēsimies kopā! : grāmata par attiecī-
bām jaunajiem vecākiem / Harijs Bensons ; tulkotāja Alise 
Bērziņa ; atbildīgā redaktore Gita Siliņa ; literārā redaktore 
Brigita Šoriņa ; priekšvārdu sarakstīja Robs Pārsonss ; Na-
taļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums. — 
Rīga : Jumava, ©2015. — 133, [1] lpp. ; 19 cm. — (Praktiski 
padomi). — Oriģ. nos.: Let’s stick together. — ISBN 978-
9934-11-662-9 (brošēts).

UDK	 159.9-055
	 316.362.1-055.52

Vende, Kristine. Mātes neverbālā pieskaņošanās, depresi-
jas iezīmes, emociju regulācijas stratēģijas un bērna uzve-
dības problēmas : promocijas darba kopsavilkums doktora 
grāda iegūšanai psiholoģijas nozarē, apakšnozare: klīniskā 
psiholoģija / Kristīne Vende ; darba zinātniskā vadītāja: 
Sandra Beatrice Sebre ; darba recenzenti: Ieva Bite, Aija 
Dudkina, Rasa Bieliauskaite ; Latvijas Universitāte. Pedago-
ģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte = Maternal nonver-
bal attunement, depression symptoms, emotion regulation 
strategies and child’s behaviour problems : summary of 
doctoral theses submitted for the degree of doctor of psy-
chology, subfield of clinical psychology / Kristine Vende ; 
scientific advisor Sandra Beatrice Sebre ; reviewers: Ieva 
Bite, Aija Dudkina, Rasa Bieliauskaite ; University of Latvia. 
Faculty of Education, Psychology and Art. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2014. — 56 lpp. : tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
24.-28., 52.-56. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar 
atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās.

UDK	 159.922.76-056.49(043)
	 159.942.5(043)
	 159.943(043.2)

Zande, Diāna. Depresijas simptomi vecākiem grūtniecī-
bas laikā un pēc dzemdībām, sociālais atbalsts un zīdaiņa 
temperaments : promocijas darba kopsavilkums doktora 
grāda iegūšanai psiholoģijas nozarē, apakšnozare: klīnis-
kā psiholoģija / Diāna Zande ; darba zinātniskā vadītāja 
Sandra Sebre ; darba recenzenti: Semjuels Putnams, Jeļena 
Koļesņikova, Anika Miltuze ; Latvijas Universitāte. Pedago-
ģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte = Perinatal depres-
sion symptoms and perceived social support for mothers 
and fathers in association with early infant temperament : 
summary of doctoral thesis submitted for the degree of 
doctor of psychology, subfield of clinical psychology / Di-
āna Zande ; supervisor Sandra Sebre ; reviewers: Samuel 
Putnam, Jeļena Koļesņikova, Anika Miltuze ; University of 
Latvia. Faculty of Education, Psychology and Art. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2015. — 52 lpp. : tab. ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija: 22.-26., 48.-52. lpp. — Teksts latviešu un angļu 
valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās 
valodās.

UDK	 159.942.5-055.52(043)
	 159.974(043)
	 159.923.4-053.3(043)
	 616.89-008.44(043.2)
	 616.895.4(043)

16 Loģika. Epistemoloģija. Zināšanu teorija.  
Loģikas metodoloģija

Ābels, Ginters. Kas cilvēku padara neatkārtojamu? / 
Ginters Ābels ; sastādītājs, tulkotājs un pēcvārda autors 
Rihards Kūlis ; literārā redaktore Arta Jāne. — Rīga : Fi-
lozofijas un socioloģijas institūts, 2015. — 91 lpp. : portr. ; 
17 cm. — (Filosofijas lekcijas Rīgā = Philosophische Vorle-
sungen in Riga = Philosophical lectures in Riga = Conféren-
ces philosophiques à Riga). — Par autoru: 83. lpp. — Bib-
liogrāfija: 84.-85. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Oriģ. nos.: 
Was macht den Menschen einzigartig?. — ISBN 978-9934-
506-29-1 (brošēts).

UDK	 165(042)
	 165.12(042)

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Baznīcas liturģiskais kalendārs, 2014-2015 / tulkojis lat-
viešu valodā un sastādījis Jānis Bulis. — Rēzekne : Rē-
zeknes—Aglonas diecēzes kūrija, 2014. — 146 lpp. : tab. ; 
21 cm. — Tulkots no latīņu valodas. — Oriģ. nos.: Secun-
dum calendarium Romanum generale pro anno liturgico, 
2014-2015. — 250 eks.

UDK	 272(059)

Eldredžs, Džons. Dieva tēvišķība : kā iemācīties to, ko tavs 
tētis tā arī nekad nevarēja tev iemācīt / Džons Eldredžs ; 
redaktore Ilze Kurša-Briede ; no angļu valodas tulkojusi 
Inese Gagaine ; vāka apstrāde: Ainārs Vanags. — Rīga : Dzī-
vības straumes, ©2014. — 199 lpp. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: 
Fathered by God. — ISBN 978-9984-874-29-6 (brošēts).

UDK	 27-144.892
	 27-42

Kalniņš, Jānis. Process / virspriesteris Jānis Kalniņš. — 
Rīga : G & M Trading, 2015. — 239, [1] lpp. : faks., il., portr. ; 
22 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Bib-
liogrāfija zemsvītras piezīmes. — ISBN 978-9934-14-388-5 
(brošēts).

UDK	 271.222(474.3)-726.3

Maijāra, Emanuēla, māsa. Mieram piederēs pēdējais 
vārds : ziediņi un liecības / Māsa Emanuēla Maijāra ; re-
daktore Ilze Kurša-Briede ; no franču valodas tulkojusi Ine-
se Gagaine ; priekšvārdu sarakstīja Māsa Brīge Makkenna ; 
vāka apstrāde: Ainārs Vanags. — Rīga : Dzīvības straumes, 
©2015. — 327 lpp. : il., portr. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: La paix 
aura le dernier mot. — ISBN 978-9984-874-30-2 (brošēts).

UDK	 27-312.47

Novenna Pompejas Dievmātes godam / teoloģiskais kon-
sultants Andris Kravalis ; redaktore Aija Balode ; pēcvārdu 
sarakstīja Inese Šuļžanoka ; māksliniece Laura Feldber-
ga. — Atkārtots izdevums. — Rīga : Kala Raksti, ©2015. — 
46, [1] lpp. ; 15 cm. — ISBN 978-9984-871-27-1 (brošēts).

UDK	 272-534.3
	 27-36:929(450)

Šego, Krešimirs. Sarunas ar vizionāriem / Krešimirs 
Šego ; redaktore Ilze Kurša-Briede ; no franču valodas 
tulkojusi Inese Gagaine ; vāka apstrāde: Ainārs Vanags. — 
Rīga : Dzīvības straumes, 2015. — 130, [1] lpp. : il., portr. ; 
20 cm. — ISBN 978-9984-874-31-9 (brošēts).

UDK	 27-587.5-051(047.53)
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3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

316 Socioloģija

Daugavietis, Jānis. Amatiermāksla Latvijā: kopienas at-
tīstība un kultūrpolitika : promocijas darba kopsavilkums 
doktora grāda iegūšanai socioloģijas nozarē, apakšnozare: 
lietišķā socioloģija / Jānis Daugavietis ; zinātniskais va-
dītājs Aivars Tabuns ; darba recenzenti: Ritma Rungule, 
Vladimirs Meņšikovs, Tālis Tisenkopfs, Harald Sverdrup ; 
Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Socioloģi-
jas nodaļa = Amateur arts in Latvia: community develop-
ment and cultural policy : summary of doctoral thesis in 
partial fulfillment of the requirements of the doctor degree 
in sociology, subdiscipline of applied sociology / Jānis Dau-
gavietis ; supervisor Aivars Tabuns ; reviewers: Ritma Run-
gule, Vladimirs Meņšikovs, Tālis Tisenkopfs, Harald Sver-
drup ; University of Latvia. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2015. — 80 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 7.-9., 75.-80. lpp. — 
Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, 
vāka noformējums abās valodās.

UDK	 316.74:7(474.3)(043)
	 304.4(474.3)(043)
	 7.077(474.3)(043.2)

Procevska, Olga. Public intellectuals in Latvia during pe-
restroika and atmoda (1986-1992): public discourses and 
the construction of identities : summary of doctoral thesis 
submited for the doctoral degree in communication su-
bfield of communication theory / Olga Procevska ; super-
visor: Aivars Tabuns ; reviewers: Viesturs Zanders, Ainārs 
Dimants, Deniss Hanovs, Barbara Misztal ; University of 
Latvia. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2015. — 32 lpp. : il. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 23.-32. lpp. — ISBN 978-9984-45-
916-5 (brošēts).

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

32 Politika

Zatlers, Valdis. Kas es esmu / Valdis Zatlers ; līdzautori: 
Gunta Barbāne, Juris Lorencs ; atbildīgā redaktore Lie-
ne Soboļeva ; noformējums: Ingus Feldmanis ; izmantoti 
Toma Kalniņa fotomateriāli, Ērika Oša, Gata Šļūkas karika-
tūras. — Rīga : Jumava, [2015]. — 471, [1] lpp., [24] lpp. iel. : 
il., portr. ; 25 cm. — ISBN 978-9934-11-745-9 (iesiets).

UDK	 32(474.3)”1991/…”
	 821.174-94
	 323(474.3)
	 929(474.3)

323 Iekšlietas. Iekšpolitika

Buzayev, Vladimir. Situation juridique et sociale de la mi-
norité russophone en Lettonie / Vladimir Buzayev ; tra-
duit en français Pierre Hendrick ; [priekšvārdu sarakstīja] 
Tatjana Zdanoka. — [Riga] : Latvijas Cilvēktiesību komite-
ja : Averti-R, ©2014. — 208 lpp. : diagr., karte, portr., tab. ; 
30 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Bib-
liogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Oriģ. nos.: Правовое по-
ложение русскоговорящего меньшинства в Латвии. — 
ISBN 978-9934-8245-4-8 (brošēts).

UDK	 323.1(474.3)(=161.1)
	 341.234(474.3)(=161.1)

328 Parlamenti. Tautas pārstāvība. Valdības

Ilvess, Tomass Hendriks. Tomass Hendriks Ilvess savā 
balsī : domas un pārdomas / intervējusi, apkopojusi un 
ievadu sarakstījusi Īvi Anna Masso ; no igauņu valodas 
tulkojis Juris Putriņš ; Ingas Apsītes un Jura Putriņa vāka 
dizains ; redaktore Ieva Rozenberga ; 1. vāka dizainā iz-
mantota Jelenas Rudi fotogrāfija, 4. vāka dizainā izman-
tota Raigo Pajulas fotogrāfija. — [Mārupe] : Drukātava, 
©2015. — 179, [2] lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs. — ISBN 978-9934-530-16-6 (brošēts).

UDK	 328(474.2)(092)

332 Reģionālā, teritoriālā, zemes, dzīvokļu 
ekonomika

Garanti, Žanete. Reģionālo klasteru izveides un attīstības 
iespējas Latvijā : promocijas darba kopsavilkums ekono-
mikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai = Re-
gional cluster establishment and development possibilities 
in Latvia : summary of the doctoral thesis for the scientific 
degree Dr. oec. / Žanete Garanti ; promocijas darba zināt-
niskā vadītāja Andra Zvirbule-Bērziņa ; recenzenti: Ingrī-
da Jakušonoka, Arnis Sauka, Jonas Jasaitis ; Latvijas Lauk-
saimniecības universitāte. Ekonomikas un sabiedrības 
attīstības fakultāte. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte, 2015. — 120 lpp. : diagr., karte, tab. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 6.-7. un 119.-120. lpp. — Teksts paralēli latvie-
šu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-48-172-2 (brošēts).

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

338.48 Tūrisms

Go rural Latvia : manual of rural tourism in Latvia / Bal-
tic Country Holidays. — Riga : Baltic Country Holidays, 
2014. — 56 lpp. : il., kartes ; 21 cm. — «Rural holidays, 
self-drive tours, food and crafts tours for groups, children 
summer camps and school trips, rural tourism and agricul-
tural study tours»—Uz vāka. 

UDK	 338.483.11(474.3)(036)

Махнем в деревню Латвия : сельский туризм в Латвии 
и странах Балтии / Baltic Country Holidays. — Рига : Bal-
tic Country Holidays, 2014. — 56 lpp. : il., kartes ; 21 cm.

UDK	 338.483.11(474.3)(036)

34 Tiesības. Jurisprudence

Kriviņš, Anatolijs. Korupcijas novēršana un apkarošana 
publisko iepirkumu jomā : monogrāfija / Anatolijs Kriviņš ; 
recenzenti: J. Teivāns-Treinovskis, M. Sumbarova ; priekš-
vārdu sarakstīja Andrejs Vilks ; vāka noformējums: Rihards 
Freijs. — [Mārupe] : Drukātava, ©2015. — 389 lpp. : tab. ; 
21 cm. — (Mācību un zinātniskā literatūra). — Bibliogrāfi-
ja: 305.-357. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu 
valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-530-
18-0 (brošēts).

UDK	 346.546
	 343.352
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Latvijas Republikas starptautiskie līgumi = International 
agreements of the Republic of Latvia / tulkotāja Sarmīte 
Lietuviete ; kataloga dizaina autors Jānis Saulīte. — [Rīga] : 
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, ©2014. — [7] lpp. : 
il. ; 30 cm. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.

UDK	 341.24(474.3)

Latvijas valsts ārpolitikas sākums un Ārlietu ministrijas iz-
veidošana : pirmais Latvijas ārlietu ministrs Zigfrīds Anna 
Meierovics = Origins of Latvia’s foreign policy and the for-
mation of the ministry : Zigfrīds Anna Meierovics, Latvia’s 
first Minister of Foreign Affairs / projekta vadītāja Eva Vij-
upe ; teksts, dokumentu un fotouzņēmumu atlase: Natālija 
Dzene, Pauls Gailītis, Aija Gūtmane, Silvija Križevica, Inta 
Mazure, Valdis Rūsiņš, Iveta Šķiņķe ; tulkotāja Sarmīte Lie-
tuviete ; dizains: Estere Rožkalne. — Rīga : Latvijas Repub-
likas Ārlietu ministrija, ©2014. — [39] lpp. : faks., il., kartes, 
portr. ; 23 cm. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.

UDK	 342.518(474.3)
	 327(474.3)”1918/1940”

355/359 Militārās lietas. Kara māksla. Militārā 
zinātne. Aizsardzība. Bruņotie spēki

Ciganovs, Juris. Latvijas armijas intendantūras dienes-
ti (1919.-1940.) : promocijas darba kopsavilkums doktora 
grāda iegūšanai vēstures nozarē, apakšnozare: Latvijas 
vēsture / Juris Ciganovs ; darba zinātniskais vadītājs Ēriks 
Jēkabsons ; darba recenzenti: Inesis Feldmanis, Aleksandrs 
Ivanovs, Valters Ščerbinskis ; Latvijas Universitāte. Vēstu-
res un filozofijas fakultāte = Latvian army’s quartermaster 
services in 1919-1940 : summary of doctoral thesis submit-
ted for the doctoral degree in history, subfield of history 
of Latvia / Juris Ciganovs ; supervisor Ēriks Jēkabsons ; 
reviewers: Inesis Feldmanis, Aleksandrs Ivanovs, Valters 
Ščerbinskis ; University of Latvia. Faculty of history and 
philosophy. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. — 35 lpp. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 17., 35. lpp. — Teksts latviešu un an-
gļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums 
abās valodās. — ISBN 978-9984-45-846-5 (brošēts).

UDK	 355.351.5(474.3)(043)

Jermacāne, Ilze. Sarkanās armijas 201. (43. gvardes) lat-
viešu strēlnieku divīzija: sociālpolitiskie procesi, 1941. gada 
augusts—1943. gada aprīlis : promocijas darba kopsavil-
kums doktora grāda iegūšanai vēstures nozarē, apakšno-
zare: Latvijas vēsture / Ilze Jermacāne ; darba zinātniskais 
vadītājs Ēriks Jēkabsons ; darba recenzenti: Ineta Lipša, 
Valters Ščerbinskis, Irēna Saleniece ; Latvijas Universitā-
te. Vēstures un filozofijas fakultāte = 201st (43rd Guard) 
Latvian Riflemen Division of the Red Army: socio-political 
processes, August 1941—April 1943 : summary of doctoral 
thesis submitted for the degree of doctor of history, su-
bfield: history of Latvia / Ilze Jermacāne ; supervisor Ēriks 
Jēkabsons ; reviewers: Ineta Lipša, Valters Ščerbinskis, Irē-
na Saleniece ; University of Latvia. Faculty of History and 
Philosophy. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. — 53 lpp. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 14., 40.-41. lpp. — Teksts latviešu un 
angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums 
abās valodās. — ISBN 978-9984-45-886-1 (brošēts).

UDK	 355.31(47+57)(091)(043)
	 94(474.3)”1941/1943”(043.2)
	 356.16(47+57)(091)(043.2)

371 Audzināšanas un izglītības organizēšana. 
Skolvedība

Šmite, Anita. Izglītības iestādes vadība / Anita Šmite ; gal-
venais redaktors Vilnis Purēns ; vāka dizains: Arta Muce-
niece ; foto: Inese Libere. — Rīga : RaKa, 2015.

6. daļa, Gribu būt līderis. — 305 lpp. : il., tab. ; 22 cm. — 
(Pedagoģiskā bibliotēka. Izglītības vadība). — Bibliogrā-
fija: 302.-305. lpp. — ISBN 978-9984-46-321-6 (brošēts).
UDK	 371.1.05
	 371.11

373 Vispārējā izglītība

Bērna sasniegumu veicināšana pirmsskolā / sastādītāja, 
zi nāt niskā redaktore un priekšvārda autore Ausma Špona ; 
re cenzenti: Kristi Kīlu, Māra Vidnere, Emīlija Černova ; Rī-
gas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija. Pirmssko-
las pedagoģijas katedra. — Rīga : RaKa, ©2015. — 227 lpp. : 
il., notis, tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — Kop-
savilkums angļu valodā. — ISBN 978-9984-46-320-9 (bro-
šēts).

UDK	 373.2

374 Ārpusskolas izglītība un apmācība. 
Papildizglītība

Kuļšs, Dmitrijs. Mācīšanās rezultātu pieeja formālajā 
otrās iespējas izglītībā : promocijas darba kopsavilkums 
doktora grāda iegūšanai pedagoģijas nozarē, apakšnozare: 
pieaugušo pedagoģija / Dmitrijs Kuļšs ; darba zinātniskā 
vadītāja: Irina Maslo ; darba recenzenti: Irēna Žogla, Tat-
jana Koķe, Baiba Briede ; Latvijas Universitāte. Pedagoģi-
jas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. Pedagoģijas nodaļa. 
Pedagoģijas zinātniskais institūts = The learning outcomes 
approach in formal second chance education : summary of 
doctoral thesis submitted for the degree of doctor of ped-
agogy, subfield of adult pedagogy / Dmitrijs Kuļšs ; super-
visor: Irina Maslo ; reviewers: Irēna Žogla, Tatjana Koķe, 
Baiba Briede ; University of Latvia. Faculty of Education, 
Psychology and Art. Department of Pedagogy. Pedagogical 
Research Institute. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. — 
47 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 27.-28. un 42.-
46. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām 
titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-
9934-517-76-1 (brošēts).

UDK	 374.7(043.2)

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

Karlsone, Anete. Rakstainās jostas: kopīgais kultūrslānis = 
Patterned sashes: the common cultural layer / Anete Karl-
sone ; recenzenti: Dagmāra Prīberga, Dace Martinsone ; 
foto: Uldis Muzikants, Anete Karlsone, Māra Karlsone, Irbe 
Karlsone ; tehniskie zīmējumi: Gunta Zommere, Kaspars 
Dīriņš ; māksliniece Laura Lūse ; redaktore Elita Priedī-
te. — [Rīga] : Latvijas Nacionālais kultūras centrs, 2014. — 
128 lpp. : il., kartes ; 30 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — Bibliogrāfija: 128. lpp. — Teksts un kopsavil-
kums angļu valodā. — ISBN 978-9934-528-09-5 (brošēts).

UDK	 391(=174)
	 746.1(474.3)
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5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

51 Matemātika

Gedroics, Aigars. Mathematical modelling of problems of 
mathematical physics with periodic boundary conditions : 
summary of doctoral thesis submitted for the doctoral 
degree in mathematics, subfield: numerical analysis / Ai-
gars Gedroics ; scientic supervisor Harijs Kalis ; reviewers: 
Andrejs Koliškins, Arvet Pedas, Uldis Strautiņš ; University 
of Latvia. Faculty of Physics and Mathematics. — Riga : 
University of Latvia, 2014. — 48 lpp. : diagr., il., sh., tab. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 8.-9., 46.-48. lpp. — ISBN 978-9984-
45-819-9 (brošēts).

UDK	 519.673(043)
	 517.958(043)

Helmane, Ineta. Matemātika 2. klasei : mācību grāmata / 
Ineta Helmane, Anita Dāvīda ; redaktore Egina Birzgale ; 
māksliniece Marita Maizīte. — 1. izdevums. — Lielvārde : 
Lielvārds, 2014.

2. daļa. — 160 lpp. : il. ; 25 cm. — Komplektizdevumā 
ietilpst arī «Sākumskolas skolotāja grāmata 2. klasei» un 
darba lapas—Titlp. otrā pusē. — ISBN 978-9984-11-393-7 
(iesiets).
UDK	 51(075.2)

Spiridovska, Nadežda. Netradicionālie regresijas modeļi 
transporta plānošanā un modelēšanā : promocijas darba 
kopsavilkums izvirzīts inženierzinātņu doktora (Dr. sc. ing.) 
zinātniskā grāda iegūšanai : zinātņu nozare «Transports un 
satiksme», apakšnozare «Telemātika un loģistika» = Non-
traditional regression models in transport planning and 
modeling : summary of the promotion work to obtain the 
scientific degree of doctor of science in engineering (Dr. 
sc. ing.) : scientific area «Transport and communications», 
scientific subarea «Telematics and logistics» / Nadežda 
Spiridovska ; zinātniskā vadītāja Irina Jackiva ; konsultants 
Aleksandrs Andronovs ; oficiālie recenzenti: Jurijs Para-
monovs, Jurijs Merkurjevs, Ilia B. Frenkel ; Transporta un 
sakaru institūts. — Rīga : Transporta un sakaru institūts, 
2014. — 78 lpp. : tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 77.-78. lpp. — 
Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-818-69-
6 (brošēts).

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

Vronskis, Olafs. Studentu grafiskās kompetences attīstība 
tēlotājas ģeometrijas studijās : promocijas darba kopsa-
vilkums pedagoģijas doktora (Dr. paed.) zinātniskā grāda 
iegūšanai augstskolas pedagoģijas apakšnozarē / Olafs 
Vronskis ; darba zinātniskie vadītāji Baiba Briede, Ilmārs 
Žanis Klegeris ; darba recenzenti: Zenta Anspoka, Alek-
sandra Šļahova, Elita Volāne ; Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte. Tehniskā fakultāte. Izglītības un mājsaimnie-
cības institūts = Development of students’ graphical com-
petence in descriptive geometry studies : summary of the 
doctoral thesis in sub-discipline of university pedagogy, for 
the scientific degree of Dr. paed. / Olafs Vronskis ; scientific 
advisers of the doctoral thesis: Baiba Briede, Ilmārs Žanis 
Klegeris ; official reviewers: Zenta Anspoka, Aleksandra 
Šļahova, Elita Volāne ; Latvia University of Agriculture. 
Faculty of Engineering. Institute of Education and Home 
Economics. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības univer-
sitāte, 2015. — 72 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrā-

fija: 32.-35., 69.-72. lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu 
valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās 
valodās.

UDK	 514.18:378.147(043)
	 378.091.322.7(043)

58 Botānika

Koki un akmeņi : «Latvijas valsts meži» un mammadaba 
gaida tevi ciemos! / Latvijas valsts meži ; Dzintras Zālītes 
pēcvārds. — Rīga : Latvijas valsts meži, ©2015. — 17 lpp. : 
il., kartes, portr. ; 24 cm. — Virstit.: Mammadaba dzīvo Lat-
vijas valsts mežos. 

UDK	 582.091:502.17(474.3)(036)
	 552.321:502.17(474.3)(036)

59 Zooloģija

Pedersens, Jans. Putnu dziesmas : 150 pazīstami put-
ni un to dziesmas / teksts: Jans Pedersens ; skaņa: Lāršs 
Svensons ; fotoattēli: Jari Peltomeki, Markuss Vāresvū ; 
ilustrācijas: Jonijs Ēriksons ; no zviedru valodas tulkojusi 
Inga Grezmane ; redaktore Gunta Šustere ; [ilustrators]: 
Jony Eriksson. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2014. — 255 lpp. : 
il. ; 28 cm. — Grāmatai pievienota putnu dziesmu atska-
ņošanas ierīce. — Par autoriem: 255. lpp. — Bibliogrāfija: 
254. lpp. un alfabētiskais putnu saraksts: 252.-253. lpp. — 
Oriģ. nos.: Fågelsång. — ISBN 978-9934-0-4882-1 (iesiets).

UDK	 591.582(086.7)

Stalažs, Arturs. Latvijas augļaugu kaitēkļi bezmugurkaul-
nieki un to saimnieciskā nozīme / Arturs Stalažs ; recenzen-
ti: Valentīna Petrova, Voldemārs Spuņģis. — Dobele : RPD 
Science, ©2014. — 1 tiešsaistes resurss (283 lapas, PDF) : 
ilustrācijas ; 3,14 MB. — (Scripta Letonica, ISSN 2255-8934 ; 
Vol. 1, Nr. 2/2014). — Entomologa Artura Mārtiņa Priedī-
tes (1928-2014) piemiņai. — Bibliogrāfija: 206.-230. lapā un 
rādītāji: 231.-278. lapā. — Teksts latviešu valodā, kopsavil-
kums angļu valodā. — ISBN 978-9934-8502-1-9 (PDF).

UDK	 592(474.3)

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes

Chemical, pharmaceutical and biotechnological indus-
try in Latvia / Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 
(LIAA) = Investment and Development Agency of Latvia ; 
foreword by Andris Ozols. — [Riga] : Investment and de-
velopment agency of Latvia, [2014]. — 46 lpp. : diagr., il., 
portr., tab. ; 30 cm. — (Industry in Latvia). — «Magnetic 
Latvia»—Uz vāka. 

UDK	 615(474.3)(05)

Igaune, Edīte. Enerģētiskā dziedniecība veselības atgūša-
nai : monogrāfija : nozare: medicīnas zinātne, apakšnozare: 
dažādas terapijas, dziedniecība / Edīte Igaune ; redaktore: 
Lija Brīdaka. — Rīga : Edīte Igaune, 2014. — 207, [1] lpp. ; 
22 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Bib-
liogrāfija: 201.-207. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsa-
vilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-14-328-1 (iesiets).

UDK	 615.85
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Kislina, Agnese. Evaluation of smoking induced early pat-
hological changes in the lungs and their association with 
polymorphisms of chronic obstructive pulmonary disease 
candidate genes : summary of doctoral thesis submitted 
for the degree of doctor of pharmacy, subfield of pharma-
ceutical pharmacology / Agnese Kislina ; supervisor: Gun-
ta Strazda ; reviewers: Ruta Muceniece, Dagmāra Sprūdža, 
Maria-Lieselotte Mlynek-Kersjes ; University of Latvia. 
Faculty of Medicine. — Riga : University of Latvia, 2015. — 
29 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 7., 27.-29. lpp.

UDK	 616.24(043)
	 616.24-008.8(043.2)(043.2)

Lubriks, Dmitrijs. mPGES-1 inhibitoru dizains. Heteroaro-
mātisko C-H saišu aminēšanas un oksidēšanas metožu 
izstrāde : promocijas darba kopsavilkums = Discovery of 
mPGES-1 inhibitors. Development of methods for C-H ace-
toxylation and amination of (hetero)arenes : summary of 
doctoral thesis / Dmitrijs Lubriks ; zinātniskais vadītājs E. 
Sūna ; oficiālie recenzenti M. Turks, A. Jirgensons, R. Zem-
ribo ; Rīgas Tehniskā universitāte. Materiālzinātnes un lie-
tišķās ķīmijas fakultāte. Organiskās ķīmijas tehnoloģijas 
institūts. Bioloģiski aktīvo savienojumu ķīmijas tehnoloģi-
jas katedra. — Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 2015. — 
80 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 80. lpp. — 
Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.

UDK	 615.355(043)

Profesore Sarmīte Tūbele : biobibliogrāfija / sastādītā-
jas: Ilze Šūmane, Egija Laganovska ; literārā redaktore 
Rita Cimdiņa ; bibliogrāfiskā rādītāja sastādītāja Terēze 
Šumskiha ; bibliogrāfiskā rādītāja redaktore Jana Klebā ; 
rakstus no vācu valodas tulkoja Iveta Ozola ; rakstu angļu 
valodā tulkoja Sandra Kalniņa ; priekšvārdu sarakstīja: 
Andris Grīn felds, Rudīte Andersone ; exlibris autors Mā-
ris Banders ; Latvijas Universitāte. — Rīga : RaKa, 2015. — 
136 lpp. : faks., il., portr. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 111.-130. lpp. 
un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 131.-134. lpp. — 
Teksts latviešu, angļu un vācu valodā. — ISBN 978-9984-
46-322-3 (brošēts).

UDK	 616.22-008.5(474.3)(092)
	 376.112.4(474.3)(092)

Rīgas Stradiņa universitāte. International Student 
Con ference (64 : 2015 : Rīga, Latvija). Health and social 
sciences, 2015 : abstracts : Riga Stradiņš University Inter-
national Student Conference, Riga, March 25, 2015 / organi-
sing committee: Džeina Mežale, Elīna Millere, Tomass Tom-
ševics, Asnāte Jurģele, Marija Rācene, Valdis Dakuļs, Valdis 
Ģībietis, Santa Atteka, Laura Greijere, Alīna Siliņa, Liene 
Spilva-Ekerte, Aigars Červinskis, Iveta Ozolanta ; scientific 
committee: J. Lorenz, G. Ancāne, H. Plaudis [et al.] ; Rīgas 
Stradiņa Universitāte, RSU SP. — Riga : Rīgas Stradiņa uni-
versitāte, 2015. — 497 lpp. : tab. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-
8516-0-5 (brošēts).

UDK	 61(474.3)(062)

Skrinda, Ilona. Cilvēka auguma, adipozitātes, sejas un 
balss pievilcības saistība ar imunitāti dzimumdimorfis-
ma kontekstā : promocijas darba kopsavilkums bioloģijas 
doktora zinātniskā grāda iegūšanai (ekoloģijas apakšnoza-
rē) / Ilona Skrinda ; darba zinātniskais vadītājs: Indriķis 
Krams ; darba zinātniskais konsultants Markus J. Rantala ; 
recenzenti: Peeter Hõrak, Inese Kokina, Tatjana Zoren-

ko ; Daugavpils Universitāte. Sistemātiskās bioloģijas in-
stitūts. Dzīvnieku ekoloģijas un evolūcijas laboratorija = 
Relationships of human body height, adiposity, facial and 
vocal attractiviness with immune function under the con-
text of sexual dimorphism : summary of the doctoral the-
sis in biology for the scientific degree (branch: ecology) / 
Ilona Skrinda ; supervisor: Indrikis Krams ; co-supervisor: 
Markus J. Rantala ; opponents: Peeter Hõrak, Inese Koki-
na, Tatjana Zorenko ; University of Daugavpils. Institute 
of systematic biology. Laboratory of animal ecology and 
evolution. — Daugavpils, 2015. — 55 lpp. : diagr., il., tab. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 51.-55. lpp. — Teksts paralēli latviešu 
un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, nosaukums uz 
vāka abās valodās. — ISBN 978-9984-14-708-6 (brošēts).

UDK	 612.062(043)

Velča, Klaudija. Līdzsvaro hormonus, līdzsvaro dzīvi : uz-
labo veselību ar ājurvēdas, ķīniešu medicīnas un rietumu 
zinātnes palīdzību / Klaudija Velča ; no angļu valodas tul-
kojusi Guna Asare ; atbildīgā redaktore Ilze Fogele ; literā-
rā redaktore Ligita Smilga. — Rīga : J.L.V., ©2015. — 431, 
[1] lpp. ; 20 cm. — Bibliogrāfija: 406.-[432.] lpp. — Oriģ. 
nos.: Balance your hormones, balance your life. — ISBN 
978-9934-11-753-4 (brošēts).

UDK	 613.99

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

Antonovs, Dmitrijs. Power systems out-of-step model-
ling, control and elimination : summary of doctoral thesis / 
Dmitrijs Antonovs ; scientific supervisors A. Sauhats, A. 
Utāns ; official reviewers Karlis Brinkis, Diana Zalostiba, 
Arturas Klementavicius ; Riga Technical University. Faculty 
of Power and Electrical Engineering. Institute of Power 
Engineering. — Riga : RTU Press, 2015. — 43 lpp. : diagr., 
il., sh. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 9., 41.-43. lpp. — ISBN 978-
9934-10-665-1 (brošēts).

UDK	 621.316.9(043)

Electrical engineering and electronics / Latvijas Investī-
ciju un attīstības aģentūra = Investment and Development 
Agency of Latvia ; foreword by Andris Ozols. — Riga : In-
vestment and Development Agency of Latvia, [2014]. — 
40 lpp. : diagr., il., portr., tab. ; 30 cm. — (Industry in Latvia).

UDK	 621.3(474.3)
	 621.38(474.3)

Mechanical engineering & metalworking / Latvijas Inves-
tīciju un attīstības aģentūra = Investment and Develop-
ment Agency of Latvia ; foreword by Andris Ozols. — Riga : 
Investment and Development Agency of Latvia, [2014]. — 
84 lpp. : diagr., il., tab. ; 30 cm. — (Industry in Latvia).

UDK	 621(474.3)(058)
	 621.7/.9(474.3)(058)

629 Transportlīdzekļu inženierija

Hauka, Maris. Airframe inspection planning : summary of 
doctoral thesis / Maris Hauka ; scientific supervisor J. Pa-
ramonovs ; reviewers: Vladimirs Šestakovs, Rafal Chatys, 
Nikolajs Nečvaļs ; Riga Technical University. Institute of 
Aeronautics. — Riga : RTU Press, 2015. — 30 lpp. : diagr., 
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il., sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 9.-10. lpp. — ISBN 978-
9934-10-663-7 (brošēts).

UDK	 629.7.018.4:620.17(043)
	 539.421(043)

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

Rupais, Amands. Kokaugu kaitēkļu noteicējs pēc bojā-
jumiem augļdārzos un apstādījumos / Amands Rupais, 
Arturs Stalažs, Romāns Strelčūns ; redaktors A. Stalažs ; 
recenzenti: Elga Plīse, Valentīna Petrova. — Rīga : RPD 
Science, ©2014. — 1 tiešsaistes resurss (224 lapas, PDF) : 
ilustrācijas, tabula ; 74,70 MB. — (Scripta Letonica, ISSN 
2255-8934 ; Vol. 1, Nr. 1/2014). — Entomologa Amanda Rupā 
(1930-2008) piemiņai. — Bibliogrāfija: 168. lapā un rādītā-
ji: 208.-224. lapā. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums 
angļu valodā.

UDK	 632.7(083.72)

633/635 Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Nereta, Ilma. Viegli kopjama puķu dobe : kā veidot krāš-
ņu ziemciešu dobi, hostas un citas puķes ar dekoratīvām 
lapām, flokši un astilbes, laimiņi un krāšņie jānīši / Ilma 
Nereta, Marija Semerova ; redaktore un priekšvārda autore 
Inta Brikere ; 1. vāka dizains: Aija Andžāne. — Rīga : Lauku 
Avīze, ©2015. — 64 lpp. : il., portr. ; 28 cm. — (Lauku Avīzes 
tematiskā avīze, ISSN 1407-4338 ; 2015/4 (243)). — Autores 
uzrādītas redaktores ievadrakstā 1. lpp.: Ilma Nereta, Mari-
ja Semerova.

UDK	 635.92

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

Korens, Stenlijs. Kā saprasties ar suni / Stenlijs Korens ; 
no angļu valodas tulkojusi Dzintra Kalniņa ; mākslinieks 
Uldis Baltutis ; redaktore Gunita Aizstrauta. — 2. izde-
vums. — Rīga : Avots, ©2015. — 396 lpp. : il., tab. ; 20 cm. — 
Oriģ. nos.: How to speak dog. — ISBN 978-9934-534-05-8 
(brošēts).

UDK	 636.7

655 Poligrāfiskā rūpniecība. Iespiešana. 
Izdevējdarbība. Grāmattirdzniecība

Printing and packaging / Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūra = Investment and Development Agency of Latvia ; 
foreword by Andris Ozols. — Riga : Investment and Deve-
lopment Agency of Latvia, [2014]. — 35 lpp. : diagr., il., por-
tr., tab. ; 30 cm. — (Industry in Latvia).

UDK	 655(474.3)
	 655.3.066.25(474.3)

Zelta ābele, 2014 : grāmatu mākslas konkurss «Zelta ābe-
le 2014» : katalogs / Latvijas Grāmatizdevēju asociācija ; 
māksliniece Ilze Ramane. — Rīga : Latvijas Grāmatizdevēju 
asociācija, 2015. — 55 lpp. : il., portr. ; 22 cm. — Paralēli lat-
viešu, angļu valodā.

UDK	 655.41(474.3)(085)

656 Transporta un pasta pakalpojumi. Satiksmes 
organizācija un kontrole

Latvijas jūrniecības gadagrāmata, 2014 / Latvijas Jūrniecī-
bas savienība ; redkolēģija: Antons Vjaters, Anita Freiber-
ga, Ilze Bernsone ; redaktore un priekšvārda autore Anita 
Freiberga ; izmantoti M. Mileiko, E. Kalniņa, V. Brauna, O. 
Griķa, Ā. Freiberga, H. Apoga, S. Kočānes, R. Mūrnieka, R. 
Šmita, A. Vjatera, S. Pelcmanes, J. Presņakova, G. Diedziņa, 
A. Auziņa, R. Sulaiņa, A. Zeltiņa, V. Novikova, A. Freibergas 
foto. — Rīga : Jūras informācija, SIA : Latvijas Jūrniecības 
savienība, 2015.

22. grāmata. — 512 lpp. : diagr., il., portr., tab. ; 21 cm.
UDK	 656.61(474.3)(058)

658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība. 
Tirdzniecības organizācija

Savina, Svetlana. Daudzprofilu uzņēmumu procesu orien-
tēta finanšu vadības sistēma stratēģisko mērķu sasnieg-
šanai : promocijas darba kopsavilkums, nozare: vadībzi-
nātne, apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība / Svetlana 
Savina ; zinātniskā vadītāja Irina Kuzmina-Merlino ; re-
cenzenti: Andrejs Čirjevskis, Svetlana Saksonova, Kiril To-
dorov ; RISEBA = Process-oriented financial management 
system for multi-business companies aimed at achieving 
strategic goals : summary of the doctoral dissertation, 
discipline: management science, sub-discipline: business 
administration / Svetlana Savina ; research supervisor: Iri-
na Kuzmina-Merlino ; reviewers: Andrejs Čirjevskis, Svet-
lana Saksonova, Kiril Todorov ; RISEBA. — Rīga : RISEBA, 
2014. — 98 lpp. : il., sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 10.-12., 
59.-61. lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, ar 
atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — 
ISBN 978-9984-705-30-9 (brošēts).

UDK	 658.14/.17(474.3)(043)

66 Ķīmijas tehnoloģija. Ķīmijas un radniecīgās 
saskarnozares

Turaidas pils 13.-17. gadsimta būvkeramika : katalogs = 
Building ceramics of Turaida castle in the 13th-17th centu-
ries : catalogue / sastādījusi Ieva Ose ; redaktore Ilze Antē-
na ; tulkojums angļu valodā: Antra Legzdiņa ; priekšvārdu 
sarakstīja Vija Stikāne ; zīmējumi: Daiga Kļaviņa ; māksli-
niece Ināra Jēgere ; foto: Nauris Dainis, Egils Jemeļjanovs ; 
Turaidas muzejrezervāts. — [Rīga] : Turaidas muzejrezer-
vāts : Latvijas vēstures institūta apgāds, ©2015. — 175 lpp. : 
il., karte ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 164.-167. lpp. — Teksts pa-
ralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-824-39-0 
(iesiets).

UDK	 666.7(474.362)(091)
	 666.7(474.362)(083.82)
	 904:72(474.362)

664 Pārtikas ražošana un konservēšana

Food industry in Latvia / Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūra = Investment and Development Agency of Latvia ; 
foreword by Andris Ozols. — Riga : Investment and Devel-
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opment Agency of Latvia, [2014]. — 70 lpp. : diagr., il., portr., 
tab. ; 30 cm. — (Industry in Latvia).

UDK	 664(474.3)
	 663(474.3)(058)

67 Dažādas nozares, amatniecība un amati

Forest industry in Latvia / Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūra = Investment and Development Agency of Latvia ; 
foreword by Andris Ozols. — Riga : Investment and Devel-
opment Agency of Latvia, [2014]. — 64 lpp. : diagr., il., por-
tr., tab. ; 30 cm. — (Industry in Latvia).

UDK	 674(474.3)(035)
	 630*3(474.3)(035)

Gudro, Ilze. Raw hide preservation using vacuum under 
low temperature : the summary of doctoral thesis = Jēl ādu 
konservēšana vakuumā zemā temperatūrā : promocijas 
darba kopsavilkums / Ilze Gudro ; scientific supervisors V. 
Valeika, Andra Ilme ; official reviewers: Silvija Kukle, Kestu-
tis Beleska, Sandra Muižniece Brasava ; Riga Technical Uni-
versity. Faculty of Material Science and Applied Chemistry. 
Design Technologies Institute. — Riga : Riga Technical Uni-
versity, 2015. — 70 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrā-
fija: 65.-70. lpp. — Teksts angļu un latviešu valodā. — ISBN 
978-9934-507-83-0 (brošēts).

UDK	 675.23.02(043)

Textile and Clothing / Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūra (LIAA) = Investment and Development Agency of 
Latvia ; foreword by Andris Ozols. — Riga : Latvian Invest-
ment and Development Agency, [2014]. — 90 lpp. : diagr., 
il., portr., tab. ; 30 cm. — (Industry in Latvia). — «Magnetic 
Latvia»—Uz vāka. 

UDK	 677(474.3)(058)
	 687(474.3)(058)
	 677(474.3)
	 687(474.3)

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

Construction and building material / Latvijas Investīci-
ju un attīstības aģentūra = Investment and Development 
Agency of Latvia ; foreword by Andris Ozols. — Riga : In-
vestment and Development Agency of Latvia, [2014]. — 
50 lpp. : diagr., il., portr., tab. ; 30 cm. — (Industry in Latvia).

UDK	 69(474.3)
	 691(474.3)

7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Cēsu mākslinieki. Cēsu izstāžu nams / sastādītāja un 
priekšvārda autore Nata Livonska ; tekstu autori: Nata Li-
vonska, Aivars Leitis ; tulkojums angļu valodā: Aleksand-
ra Brizgalova ; fotogrāfijas: Raitis Jelēvičs, Anda Nordena, 
Andris Vētra ; vāka zīmējums: Raimonds Pinnis ; dizains: 
Anda Nordena. — Cēsis : Cēsu kultūras un tūrisma centrs, 
©2015. — 91 lpp. : il., portr. ; 21 cm. — Teksts paralēli latvie-
šu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-8472-2-6 (brošēts).

UDK	 7.071.1(474.365)(083.82)

Designed in Latvia / Latvijas Investīciju un attīstības aģen-
tūra = Investment and Development Agency of Latvia ; fo-
reword by Andris Ozols. — Rīga : Investment and Develop-
ment Agency of Latvia, [2014]. — 79 lpp. : il., portr., tab. ; 
30 cm.

UDK	 7.05(474.3)(083.82)(05)

Gada balva dizainā, 2014 : [katalogs] / Latvijas Dizaineru 
savienība ; atbildīgais par izdevumu Gatis Vanags ; tek-
stu redaktore Ieva Rozenberga ; tulkotāja Amanda Jātnie-
ce ; priekšvārdu sarakstīja Andrejs Broks ; dizains: Gatis 
Vanags. — [Rīga] : Latvijas Dizaineru Savienība, 2014. — 
147 lpp. : il. ; 30 cm. — Paralēli latviešu, angļu valodā.

UDK	 7.05.092(474.3)(05)

73 Tēlniecība

Skrastiņa, Jolanta. Veidošanas prieks / Jolanta Skrastiņa ; 
galvenais redaktors Vilnis Purēns. — Rīga : RaKa, ©2015. — 
72 lpp. : il., tab. ; 28 cm. — Bibliogrāfija: 72. lpp. — ISBN 
978-9984-46-323-0 (brošēts).

UDK	 73.027(072)

77 Fotogrāfija un līdzīgi procesi

Brauns, Valdis. Mūža mirkļi : [fotoalbums] / Valdis Brau-
ns ; teksts: Jānis Borgs. — [Rīga] : Latvijas mutvārdu vēs-
tures pētnieku asociācija «Dzīvesstāsts», [2015]. — 191, 
[1] lpp. : il. portr. ; 30 cm. — ISBN 978-9934-14-400-4 (bro-
šēts).

UDK	 77-051(474.3)(084.12)
	 77.041.5(474.3)

Latvijas ainava = Latvian landscape / autori: Sergejs Kruks, 
Arnis Balčus, Klāvs Sedlenieks, Reinis Hofmanis, Kārlis 
Vērpe, Alnis Stakle, Laine Kristberga, Iveta Vaivode, Ivars 
Austers, Ilze Vanaga ; sastādītāji: Alnis Stakle, Arnis Bal-
čus ; mākslinieks Krišs Salmanis ; latviešu valodas literārā 
redaktore Ieva Lejasmeijere ; tulkojums: Rita Ruduša ; di-
zains: Krišs Salmanis. — [Rīga] : Mūsdienu kultūras centrs 
«KultKom», ©2015. — 173 lpp. : il., karte, portr. ; 33 cm. — 
Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — «Balčus, Hofma-
nis, Stakle, Vaivode, Vanaga»—Uz vāka. — «Kruks, Sedle-
nieks, Vērpe, Kristberga, Austers»—Titlp. — Bibliogrāfija 
rakstu beigās. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 
978-9934-8255-6-9 (iesiets).

UDK	 77.047(474.3)(084.12)

791 Kinematogrāfija. Filmas (kinofilmas)

Baltic Sea Forum for Documentaries (Rīga, Latvija). 
Baltic Sea Docs : Riga, Latvia, September 3-7, 2014 : [cata-
logue] / editorial board: Sarma Gaide, Lelda Ozola, Zanda 
Dūdiņa, Liene Hapanioneka ; foreword by Dace Melbārde, 
Dita Rietuma ; design: Arnis Grinbergs. — [Riga] : Natio-
nal Film Centre of Latvia : Latvia MEDIA OFFICE, 2014. — 
77 lpp. : il., portr. ; 30 cm.

UDK	 791.229.2(4-11)(083.82)(05)
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Films from Latvia : features, shorts, animation, documen-
taries, 2014/2015 / foreword by Dita Rietuma. — Riga : 
National Film Centre of Latvia, 2015. — 96 lpp. : il., portr. ; 
30 cm + DVD: Latvian animation 2014. — Palīgādītājs: 94.-
96. lpp.

UDK	 791(474.3)(05)

792 Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski uzvedumi

100% Rīga : Rimini Protokoll izrāde / sastādītāja un tekstu 
autore Gundega Laiviņa ; intervētājas: Gundega Laiviņa, 
Sandra Lapkovska, Līga Rudzīte ; tulkojums krievu valodā: 
Anna Požogina ; māksliniece Dita Pence ; foto: David von 
Becker, Didzis Grodzs, Inese Kalniņa, Sandra Lapkovska, 
Gundega Laiviņa, Edijs Pālēns, Līga Rudzīte, Laura Stašā-
ne. — [Latvija] : Latvijas Jaunā teātra institūts, ©2014. — 
[220] lpp. : diagr., il., portr. ; 17 cm. — «Eiropas kultūras 
galvaspilsēta Rīga—2014 : notikums»—Titlp. — Teksts lat-
viešu un krievu valodā.

UDK	 792.038(474.362.2)

796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Skriešana & maratons : kā skriet ātrāk, ilgāk, efektīvāk / 
no angļu valodas tulkojušas: Iveta Boge, Kristīne Stalte ; 
tulkojuma redaktori: Agnese Biteniece, Guntis Kalns, Dzin-
tra Stelpa. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 192 lpp. : il., 
tab. ; 24 cm. — Alfabētiskais rādītājs: 188.-191. lpp. — Oriģ. 
nos.: The complete running & marathon book. — ISBN 978-
9934-0-5129-6 (iesiets).

UDK	 796.422(035)
	 796.422.16(035)

8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

81 Valodniecība un valodas

Bliska, Inga. Franču valoda kā trešā valoda Latvijā: lek-
siski semantiskais mācību līmenis : promocijas darba 
kopsavilkums filoloģijas doktora zinātniskā grāda iegūša-
nai valodniecības nozares lietišķās valodniecības apakš-
nozarē = Français troisième langue en Lettonie: niveau 
lexico-sémantique d’enseignement : résumé de la thèse / 
Inga Bliska ; darba zinātniskā vadītāja Diāna Laiveniece ; 
recenzenti: Jānis Sīlis, Sanita Lazdiņa, Dace Markus ; Liepā-
jas Universitāte. Humanitāro un mākslas zinātņu fakultā-
te. — Liepāja : Liepājas Universitāte, 2015. — 83 lpp. : tab. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 80.-83. lpp. — Teksts latviešu un 
franču valodā. — ISBN 978-9934-522-47-5 (brošēts).

UDK	 811.133.1’243(474.3)(091)(043)

811.174 Latviešu valoda

Anspoka, Zenta. Latviešu valoda 2. klasei : darba lapas / 
Zenta Anspoka ; redaktore Egina Birzgale ; māksliniece 
Marita Maizīte. — 1. izdevums. — Lielvārde : Lielvārds, 
©2015. — [80] lpp. : il. ; 24 cm. — Mācību līdzeklis kom-
plektizdevumā ar mācību grāmatu: Zenta Anspoka. Latvie-
šu valoda 2. klasei. Pirmā grāmata, ISBN 978-9984-11-388-3. 
Otrā grāmata, ISBN 978-9984-11-3890. — ISBN 978-9984-
11-390-6 (brošēts).

UDK	 811.174(076)

821 Daiļliteratūra

821.111 Angļu literatūra

Čailda, Lorena. Es taču esmu par mazu, lai ietu skolā : grā-
mata par Čārliju un Lolu : [pirmsskolas vecuma bērniem] / 
Lorena Čailda ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Strelēvica ; 
redaktore Iveta Ikale. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2014. — 
[32] lpp. : il. ; 28 cm. — Oriģ. nos.: I am too absolutely small 
for school. — ISBN 978-9934-0-4947-7 (iesiets).

UDK	 821.111-93-32

Deivisa, Anna. Kaisles atspulgi : romāns / Anna Deivisa ; 
no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; redaktore Marta 
Tālmane ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; vāka foto: Anna Su-
botina, Iakov Kalinin. — Rīga : Kontinents, ©2015. — 406, 
[3] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: The jewel box. — ISBN 978-
9984-35-784-3 (iesiets).

UDK	 821.111-31

821.111(73) Amerikāņu literatūra

Doda, Kristīna. Skandāliste : romāns / Kristīna Doda ; no 
angļu valodas tulkojusi Anda Smilga ; redaktore Liene Ak-
mens ; vāka dizains Dairis Hofmanis. — Rīga : Kontinents, 
©2015. — 387, [2] lpp. ; 22 cm. — (Pasaules bestsellers). — 
Oriģ. nos.: That scandalons evening. — ISBN 978-9984-35-
779-9 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-31

Zevina, Gabriela. Grāmatnieks, kurš atrada dzīvi : ro-
māns / Gabriela Zevina ; literārā redaktore Dzintra Auziņa ; 
Santas Liģeres tulkojums latviešu valodā. — [Rīga] : Baiba-
Books, ©2015. — 243 lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: The storied 
life of A. J. Fikry. — ISBN 978-9934-8441-9-5 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-31

Žolude, Inga. Grēksūdzes dzeja amerikāņu un latviešu li-
teratūrā : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda 
iegūšanai literatūrzinātnes nozarē, apakšnozare: salīdzinā-
mā literatūrzinātne / Inga Žolude ; darba zinātniskā vadītā-
ja Sigma Ankrava ; darba recenzenti: Ausma Cimdiņa, Maija 
Burima, Valda Čakare ; Latvijas Universitāte. Humanitāro 
zinātņu fakultāte = Confessional poetry in American and 
Latvian literature : summary of doctoral thesis submitted 
for the degree of doctor of philology, subfield of comparati-
ve literature / Inga Žolude ; supervisor: Sigma Ankrava ; re-
viewers: Ausma Cimdiņa, Maija Burima, Valda Čakare ; Uni-
versity of Latvia. Faculty of Humanities. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2015. — 48 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 9-10., 
47.-48. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atseviš-
ķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 
978-9984-45-925-7 (brošēts).

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

821.113.5 Norvēģu literatūra

Nesbē, Jū. Spoks : detektīvromāns / Jū Nesbē ; no norvē-
ģu valodas tulkojis Ilmārs Briška ; Arņa Kilbloka vāka di-
zains ; redaktore Iveta Polkmane. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2015. — 462, [2] lpp. ; 23 cm. — (Zvaigznes detektīvu 
klubs). — Oriģ. nos.: Gjenferd. — ISBN 978-9934-0-4849-4 
(iesiets).

UDK	 821.113.5-312.4
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821.161.1 Krievu literatūra

Нур, Акмаль. От сердца к сердцу… : стихи / Акмаль 
Нур, Татьяна Цой ; ответственный редактор Лиене 
Соболева ; автор предисловия Игорь Буймистер ; кар-
тины: Акмаль Нур ; дизайн: Арта Озола-Яунарая, Янис 
Яунарайс. — [Рига] : Jumava, ©2014. — 102, [5] lpp. : il. ; 
23×25 cm.

UDK	 821.161.1-1
	 74/76.05(575.1)
	 821.161.1(474.3)-1
	 821.161.1-1(474.3)

821.174 Latviešu literatūra

Berelis, Guntis. Vārdiem nebija vietas : vēsturisks ro-
māns / Guntis Berelis ; redaktori: Vents Zvaigzne, Dace Spa-
rāne ; priekšvārdu angļu valodā tulkoja Aija Uzulēna ; vāka 
dizains: Jānis Esītis. — Rīga : Dienas Grāmata, ©2015. — 
252, [3] lpp. ; 22 cm. — (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; 2). — 
Sērijas romāni top VKKF mērķprogrammas «Nacionālā 
identitāte» ietvaros. — Teksts latviešu valodā, pēcvārds arī 
angļu valodā. — ISBN 978-9984-887-87-6 (iesiets).

UDK	 821.174-311.6

Cipe, Inga. Mazie Ziemassvētki : pasaciņas lieliem un ma-
ziem / pasaku un spēles autore Inga Cipe ; māksliniece Ag-
ija Staka. — [Cēsis] : Inga Cipe, [2015]. — 62, [3] lpp. : il. ; 
20 cm + piel. (1 saloc. lp. spēle ; CD). — Izdevējziņas preci-
zētas ISBN aģentūrā. CD: Mazie Ziemassvētki : dziesmas un 
to fonogrammas. — ISBN 978-9934-14-338-0 (iesiets).

UDK	 821.174-93-34

Cīrule, Sandra. Kaķu māja jeb Runča Maigoņa piedzīvoju-
mi : [stāsti jaunākā skolas vecuma bērniem] / Sandra Cīru-
le ; vāka dizains: Aija Pastare. — [Ventspils] : Visual studio, 
©2014. — 61, [2] lpp. : il. ; 15×21 cm. — Izdevējziņas preci-
zētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-523-08-3 (iesiets).

UDK	 821.174-93-32

Dorbe, Herberts. Tas notika Kaķpēdiņu bulvārī : poēma : 
[pirmsskolas vecuma bērniem] / Herberts Dorbe ; ilustrē-
jis Indulis Zvagūzis. — 2. izdevums. — Ventspils : Ventspils 
muzejs, 2014. — [28] lpp., 16 lpp. : faks., il., portr. ; 22 cm + 1 
CD. — 2 sējumi un CD kopējā mapē. — ISBN 978-9934-14-
354-0.

UDK	 821.174-93-343

Dzīves ceļos : [kopkrājums] / Dzidra Olengoviča, Jānis 
Polis, Valensija Oša, Daina Rubule ; redaktors un priekš-
vārda autors Jānis Polis ; priekšvārdu sarakstīja Mirdza 
Lībiete. — [Cēsis] : Kultūras biedrība Harmonija, ©2015. — 
143 lpp. : il., portr. ; 24 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — ISBN 978-9934-8445-1-5 (iesiets).

UDK	 821.174-1(082)
	 821.174-3(082)

Einfelds, Jānis. Rīga : triloģija / Jānis Einfelds ; redaktore 
Dace Sparāne ; vāka dizains: Jānis Esītis. — Rīga : Dienas 
Grāmata, ©2015. — 469, [2] lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9984-
887-86-9 (iesiets).

UDK	 821.174-31

Gunāra Priedes dzīve un darbi : kopoti raksti / sastādītā-
ja un priekšvārda autore Ieva Struka ; atbildīgā redaktore 
Liene Soboļeva ; Valda Villeruša mākslinieciskais noformē-
jums. — Rīga : Jumava, [2015].

3. sējums, 1969-1976. — 887, [1] lpp., [8] lpp. iel. : faks., 
il., portr. ; 25 cm. — Personu rādītājs: 865.-882. lpp. — 
ISBN 978-9934-11-729-9 (iesiets).
UDK	 821.174(092)
	 821.174(081.2)

Kārkla, Zita. Sieviete latviešu prozā ginokritikas aspektā 
(1960-2010) : promocijas darba kopsavilkums doktora grā-
da iegūšanai literatūrzinātnes nozarē, apakšnozare: litera-
tūras vēsture / Zita Kārkla ; darba zinātniskā vadītāja Aus-
ma Cimdiņa ; darba recenzenti: Benedikts Kalnačs, Sandra 
Meškova, Ojārs Lāms ; Latvijas Universitāte. Humanitāro 
zinātņu fakultāte = Woman in Latvian prose in the aspect 
of gynocriticism (1960-2010) : summary of doctoral thesis 
submitted for the degree of doctor of philology in science 
of literature, subfield: history of literature / Zita Kārkla ; 
supervisor: Ausma Cimdiņa ; reviewers: Benedikts Kalna-
čs, Sandra Meškova, Ojārs Lāms ; University of Latvia. Fa-
culty of Humanities. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2015. — 
44 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 7.-8., 29.-31. lpp. — Teksts 
latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka 
noformējums abās valodās.

UDK	 821.174-3.09(043)
	 821.174.09(043.2)

Kukare, Linda. Piedzīvojumi Lielmežā : [stāsti jaunākā 
skolas vecuma bērniem] / teksts un ilustrācijas: Linda Ku-
kare-Aldersone ; atbildīgā redaktore Santa Jirgensone ; li-
terārā redaktore Sandra Krēķe. — Rīga : Jumava, ©2015. — 
114, [5] lpp. : il. ; 24 cm. — ISBN 978-9934-11-756-5 (brošēts).

UDK	 821.174-93-32

Leģendas par mīlestību : krājums / redaktore Eva Save-
le-Gavare ; literārā redaktore Iveta Reinsone ; māksliniece 
Sandija Veselova. — [Rīga] : Iespēju grāmata, ©2015.

2. grāmata. — 27 lpp. : il. ; 30 cm. — ISBN 978-9984-
875-81-1 (brošēts).
UDK	 821.174-93-34(082)

M. M. M. Baltie, sīcošie : [romāns] / M. M. M. ; Ritas Fe-
dčenko vāka gleznojums ; vāka noformējums: Rihards 
Freijs. — [Krape] : [Gita Mullere], ©2015. — 124 lpp. ; 
21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 
978-9934-14-495-0 (brošēts).

UDK	 821.174-31

Mežole, Inese. Tā maizīte — gabaliņu es laužu : dzejoļu 
izlase / Inese Mežole ; autores sakārtojumā ; māksliniece 
Anita Inša ; redaktore Iluta Moldane-Greiškane ; Bern-
da Vilhelma Pāpes foto. — [Rīga] : Annele, ©2015. — 127, 
[1] lpp. : il., portr. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-843-88-9 (ie-
siets).

UDK	 821.174-1

Ogriņš, Andris. Plaukstu šķērsielas : [dzejoļu krājums] / 
Andris Ogriņš ; redaktore Ingmāra Balode ; mākslinieks K. 
Butlers. — Rīga : Mansards, ©2015. — 92, [1] lpp. ; 22 cm. — 
ISBN 978-9934-12-098-5 (brošēts).

UDK	 821.174-1
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Sakalaurs, Pēteris. Domu graudi ar un bez pelavām : at-
ziņas / Pēteris Sakalaurs. — [Ogre] : Pēteris Sakalaurs, 
©2015. — 155 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 154. lpp.

UDK	 821.174-84

Stahnke, Astrida B. Aspazija’s prose : annotated selections 
of her autobiography, a collection of lyrical prose / written 
and translated by Astrida B. Stahnke ; design Anna Vana-
ga. — Jurmala : Art and Cultur Society, ©2015. — 270 lpp. : 
il., portr. ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 268.-270. lpp. — ISBN 
978-9934-14-482-0 (iesiets).

UDK	 821.174(092)
	 821.174-3

Tenne, Guntars. Pērles un pelni : vēsturisks romāns : Kur-
zemes hercogiste 17. gadsimtā / Guntars Tenne ; māksli-
nieks Arnis Zariņš ; redaktore Aija Lāce. — [Atkārtots iz-
devums]. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 271, [1] lpp. ; 
20 cm. — ISBN 978-9934-0-5277-4 (brošēts).

UDK	 821.174-311.6

Zariņš, Rihards Valdemārs. Vēli ziedi : mīlas dzejas, 1938. 
g. : izlase / Rihards Zariņš ; priekšvārdu sarakstīja Ināra 
Znotiņa ; Ivetas Pieses pēcvārds ; uz vāka Lia Kiršteines 
ziedi. — [Latvija] : [Kandavas novada muzejs], 2014. — 
36 lpp. : portr. ; 21 cm.

UDK	 821.174-1

Žāklēns, Žanis. Sarāvusies tupi : nerātni, erotiski dzejdar-
bi tikai pieaugušajiem / Žanis Žāklēns ; ievadu sarakstīja 
Zintis Zīme ; Raivja Zemberga vāka dizains. — [Augšlī-
gatne, Līgatnes nov.] : Celtnes apgāds, [2015]. — 88 lpp. ; 
13 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 
978-9934-14-468-4 (brošēts).

UDK	 821.174-1

821.511.111 Somu literatūra

Jalonens, Olli. 14 mezgli līdz Griničai : romāns / Olli Jalo-
nens ; no somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; redak-
tors Arturs Hansons ; Zigmunda Lapsas dizains. — Rīga : 
Mansards, ©2014. — 435, [2] lpp. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: 14 
solmua Greenwichiin. — ISBN 978-9934-12-089-3 (iesiets).

UDK	 821.511.111-31

82–93 Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Maša un Lācis : Maša muzicē : saliec attēlus! / idejas un tēlu 
autors: O. Kuzovkovs ; mākslinieki: I. Trusovs, J. Zacepina, 
J. Ivaškina, M. Ņefjodova, N. Konstantinova ; teksta autore: 
Ņ. Imanova ; latviskojusi Anna Bērziņa. — [Rīga] : Egmont 
Latvija, [2015]. — [9] lpp. : il. ; 19 cm. — Tulk. no izd.: Masha 
and the Bear. — ISBN 978-9934-16-057-8 (iesiets).

UDK	 82-93-32
	 087.5

Princešu mīluļi : lasi un spēlējies! / tulkojusi Anna Bēr-
ziņa ; redaktore Ilze Colenkopfa. — Rīga : Egmont Latvija, 
©2015. — [24] lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 30 cm. — (Disney 
princeses). — «Izlasi stāstu! Izmanto uzlīmes! Piešķir krā-
sas!»—Uz vāka. — Oriģ. nos.: Palace pets read and play. — 
ISBN 978-9934-16-086-8 (brošēts).

UDK	 82-93-32
	 087.5

Vinnijs Pūks : Arlabunakti! : saliec attēlus! / latvisko-
jusi Anna Bērziņa. — [Rīga] : Egmont Latvija, ©2015. — 
[9] lpp. : il. ; 19 cm. — (Disney Vinnijs Pūks). — «Based on 
the «Winnie the Pooh» works, by A. A. Milne and E. F. She-
pard»—Vāka [4.] lpp. — ISBN 978-9934-16-058-5 (iesiets).

UDK	 82-93-32
	 087.5

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

908 Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Caune, Andris. Rīgas klusais centrs pirms 100 gadiem : 
pilsētas ielas, celtnes un iedzīvotāji 20. gadsimta sākuma 
atklātnēs / Andris Caune ; redaktore Ilze Antēna ; māksli-
niece Ināra Jēgere. — Rīga : Latvijas vēstures institūta ap-
gāds, 2015. — 279 lpp. : il., karte ; 23 cm. — ISBN 978-9984-
824-36-9 (iesiets).

UDK	 908(474.362.2)”19”(084.12)

Druviņš, Ansis. Talsi — kalnu un ezeru pilsēta : fotoal-
bums / A. Druviņš ; sastādītājs un priekšvārda autors Uldis 
Lakševics ; dizains: Agnese Lakševica ; fotogrāfs Roberts 
Dambekalns. — [Talsi] : Talsu novada muzejs, 2014. — 
146 lpp. : il., portr. ; 22×24 cm. — Fotoalbums veltīts Anša 
Druviņa 120 jubilejas atcerei. — ISBN 978-9934-14-407-3 
(iesiets).

UDK	 908(474.324)(084.12)
	 77-051(474.324)
	 77.047(084.12)

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

Кауп, Энн. Прекрасная Антарктика : открытия и впе-
чатления / Энн Кауп ; перевод с эстонского Людмила 
Кокк ; редактор русского текста Сергей Воробьев ; 
художница-оформитель Керсти Тормис ; оформление 
рисунков и карт Каарел Дамиан Тамре ; фото на об-
ложке: Индрек Рохтметс. — Рига : Светоч, ©2015. — 123, 
[1] lpp. : il., kartes ; 21 cm. — Oriģ. nos.: Imekaunis Antark-
tika. — ISBN 978-9934-8492-1-3.

UDK	 910.4(99)

930 Vēstures zinātne. Historiogrāfija

Strautmane, Gunta. Dialogā ar vēsturi : Pētera Krupņiko-
va dzīvesstāsts / Guntas Strautmanes teksts pēc Dagmāras 
Beitneres audiointervijām ; mākslinieks Uldis Sosnovskis ; 
zinātniskais konsultants un komentāru autors Kaspars 
Zellis ; redaktore Jolanta Treile ; priekšvārdu sarakstīja 
Dmitrijs Krupņikovs ; pēcvārda autore Dagmāra Beitnere ; 
1. vāka foto: Andris Kozlovskis ; Latvijas Universitātes Filo-
zofijas un socioloģijas institūts. — Rīga : Zinātne, 2015. — 
351 lpp., [16] lpp. iel. : il., portr. ; 23 cm. — Personu rādītājs: 
325.-351. lpp. — ISBN 978-9984-879-82-6 (iesiets).

UDK	 930(474.3)(092)
	 93/94(092)
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94 Vispārīgā vēsture

Kurzemes un Zemgales hercogs Jēkabs (1610-1681) : starp-
tautiskās attiecības : izstādes katalogs = Jacob, duke of 
Courland and Semigallia (1610-1681) : international rela-
tions / izstādes autore Mārīte Jakovļeva ; literārā redaktore 
Ilze Antēna ; tulkotāja Sarmīte Lietuviete ; kataloga dizaina 
autors Jānis Saulīte. — [Rīga] : Latvijas Valsts vēstures ar-
hīvs, ©2014. — [22] lpp. : faks., il. ; 30 cm. — Teksts paralēli 
latviešu un angļu valodā.

UDK	 94(474.32/.34)(083.824)

Mugurēvičs, Ēvalds. Rietumeiropas hronikas par baltu 
apdzīvotām zemēm : 9.-13. gadsimta hroniku fragmenti, 
tulkojumi un komentāri / Ēvalds Mugurēvičs ; redaktore 
Ināra Stašulāne ; priekšvārdu sarakstīja Andris Caune ; 
māksliniece Ināra Jēgere. — Rīga : Latvijas vēstures in-

stitūta apgāds, ©2015. — 143 lpp. : faks., kartes ; 24 cm. — 
Bibliogrāfija: 121.-138. lpp. un personu un vietu rādītājs: 
139.-143. lpp. — Teksts latviešu valodā, hroniku fragmenti 
latīņu, dāņu, īslandiešu un zviedru valodā. — ISBN 978-
9984-824-40-6 (brošēts).

UDK	 94(=17)(093.3)

94(474.3) Latvijas vēsture

Янкович, Юрис. Сибирский дневник : 1941-1943 год / 
Юрис Янкович ; перевод Светланы Лапса ; редакция: 
Юрис Янкович, Ольга Ребека, Светлана Лесовая ; автор 
предисловия Валтерс Ноллендорфс. — Тaлси : Alek-
sandra Pelēča lasītava, 2014. — 490 lpp., [1] lp. : faks., il., 
karte, portr. ; 20 cm. — ISBN 978-9984-9992-8-9 (brošēts).

UDK	 94(474.3)
	 821.174-94


