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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

004 Datorzinātne un datortehnoloģija.  
Skaitļošana. Datu apstrāde

Rollande, Raita. Individualizētas studiju plānošanas kā 
pedagoģiskā moduļa sastāvdaļas izpēte un realizācija : 
promocijas darba kopsavilkums / Raita Rollande ; zināt-
niskais vadītājs J. Grundspeņķis ; oficiālie recenzenti Ul-
dis Sukovskis, Māris Vītiņš, Dalia Baziuke ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas 
fakultāte. Lietišķo datorzinātņu institūts. — Rīga : Rīgas 
Tehniskā universitāte, 2015. — 46 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 42.-46. lpp. — ISBN 978-9934-10-675-0 (bro-
šēts).

UDK	 004.89(043)
	 378.2(043)
	 378.145(043)

Rollande, Raita. Individualizētas studiju plānošanas kā 
pedagoģiskā moduļa sastāvdaļas izpēte un realizācija : 
promocijas darbs / Raita Rollande ; zinātniskais vadītājs J. 
Grundspeņķis ; Rīgas Tehniskā universitāte. Datorzinātnes 
un informācijas tehnoloģijas fakultāte. Lietišķo datorzināt-
ņu institūts. — Rīga, 2015. — 195, 61 lpp. : diagr., il., tab. ; 
25 cm. — Bibliogrāfija: 185.-195. lpp. — Teksts latviešu va-
lodā, anotācija arī angļu valodā.

UDK	 004.89(043)
	 378.2(043)
	 378.145(043)

Rollande, Raita. The research and implementation of per-
sonalized study planning as a component of pedagogical 
module : summary of doctoral thesis / Raita Rollande ; sci-
entific supervisor J. Grundspenkis ; official opponentts Ul-
dis Sukovskis, Māris Vītiņš, Dalia Baziuke ; Riga Technical 
University. Faculty of Computer Science and Information 
Technology. Institute of Applied Computer Systems. — 
Riga : Riga Technical University, 2015. — 49 lpp. : il., tab. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 44.-49. lpp. — ISBN 978-9934-10-
674-3 (brošēts).

UDK	 004.89(043)
	 378.2(043)
	 378.145(043)
	 378.145(043.2)

005 Pārvaldība. Vadzinības

Vorst, Claudia van der. Analysis of decision making for 
enterprise resource planning (ERP) system selection at 
small and medium-sized enterprises (SME) in the German 
speaking region : summary of doctoral thesis submitted 
for the doctoral degree in management science, subfield 
of business management / Claudia van der Vorst ; super-
visor: Josef Neuert ; reviewers: Valerijs Praude, Ineta Gei-
pe le, Johann Lachhammer ; University of Latvia. Faculty of 
Economics and Management = Lēmumu pieņemšanas ana-
līze uzņēmumu resursu plānošanas (URP) sistēmas izvē-
lei mazos un vidējos uzņēmumos (MVU) vāciski runājošā 
reģionā : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda 
iegūšanai vadības zinātnē, apakšnozare: uzņēmējdarbī-
bas vadība / Claudia van der Vorst ; zinātniskais vadītājs: 
Josef Neuert ; recenzenti: Valērijs Praude, Ineta Geipele, 
Johann Lachhammer ; Latvijas Universitāte. Ekonomikas 
un vadības fakultāte. — Riga : University of Latvia, 2015. — 
68 lpp. : il., sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 9.-11., 43.-45., 
67.-68. lpp. — Teksts angļu un latviešu valodā, ar atseviš-
ķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 
978-9984-45-956-1 (brošēts).

UDK	 005.511(043.2)
	 005.53(043.2)
	 658.114(043)

Vorst, Claudia van der. Lēmumu pieņemšanas analīze uz-
ņēmumu resursu plānošanas (URP) sistēmas izvēlei mazos 
un vidējos uzņēmumos (MVU) vāciski runājošā reģionā : 
promocijas darbs doktora grāda iegūšanai vadības zinātnē 
(Dr. sc. admin.), apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība / 
Claudia van der Vorst ; zinātniskais vadītājs Josef Neuert ; 
Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte = 
Analysis of decision making for enterprise resource plan-
ning (ERP) system selection at small and medium-sized 
enterprises (SME) in the German speaking region : doctor-
al thesis submitted for the doctor’s degree in management 
science, subfield business management / Claudia van der 
Vorst ; supervisor: Josef Neuert ; University of Latvia. Fac-
ulty of Economics and Management. — Riga, 2015. — xi, 
230 lp. : diagr., il., sh., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 11.-13., 
181.-189. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts angļu valodā, 
titullapas latviešu un angļu valodā. — (Iesiets).

UDK	 005.511(043.3)
	 005.53(043.3)
	 658.114(043)
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06 Vispārīga rakstura organizācijas

Cilvēkdrošības koncepcijas ieviešana kopienu līmenī, tajā 
skaitā nevalstiskajās organizācijās : kopsavilkums / veido-
jusi Inese Vaivare. — [Rīga] : [Latvijas Pilsoniskā alianse] : 
Sabiedrības integrācijas fonds, 2014. — 1 tiešsaistes resurss 
(16 lapas, PDF) : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 444 KB. — 
Pētījums par cilvēkdrošības koncepcijas ieviešanu kopie-
nu līmenī ir Latvijas Platformas attīstības sadarbībai (LA-
PAS) pirmā aktivitāte cilvēkdrošības jomā. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs.

UDK	 061.2(474.3)
	 341.231.14(474.3)
	 36(474.3)

Ozoliņa, Žaneta. Praktiskās vadlīnijas cilvēkdrošības kon-
cepcijas ieviešanai kopienu līmenī, tajā skaitā nevalstiska-
jās organizācijās / Žaneta Ozoliņa, Iveta Reinholde, Līga 
Rudzīte ; izdevuma latviešu valodā redaktore Inga Ka-
nasta-Zabarovska. — [Rīga] : Latvijas Pilsoniskā alianse, 
2014. — 1 tiešsaistes resurss (47 lapas, PDF) : ilustrācijas, 
shēmas, tabulas ; 1,27 MB. — «Nodevums ir projekta «Ilgt-
spējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un mo-
nitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā» aktivitāte»—Sā-
kumlapā. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.

UDK	 061.2(474.3)
	 36(474.3)
	 341.231.14(474.3)

Rudzīte, Līga. Ziņojums par labās prakses piemēriem cil-
vēkdrošības ieviešanā kopienās, tajā skaitā nevalstiskajās 
organizācijās / Līga Rudzīte. — [Rīga] : [Latvijas Pilsonis-
kā alianse], 2014. — 1 tiešsaistes resurss (41 lapa, PDF) : 
tabulas ; 462 KB. — «Nodevums ir projekta «Ilgtspējīgas 
pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa 
sistēmas pilnveidošana Latvijā» aktivitāte»—Sākumlapā. 

UDK	 061.2(474.3)
	 36(474.3)
	 341.231.14(474.3)

087.5 Izdevumi jauniešiem

1 2 3 : 40 košas skaitļu kartītes. — Rīga : Egmont Latvija, 
©2015. — [40] lp. : il. ; 16 cm. — Aprakstīts pēc kastītes. — 
«Skaitļu kartītes»—Uz kastītes. — ISBN 978-9934-16-
049-3.

UDK	 087.5
	 511.1(02.053.2)

Astoņkājis : vannas grāmatiņa : ar šļakstekli. — Rīga : 
Egmont Latvija, ©2015. — [8] lpp. : il. ; 17 cm. — (Manam 
bērniņam). — Lappuses ūdenī maina krāsu. — ISBN 978-
9934-16-052-3.

UDK	 087.5

Brumm! Brumm! Uz ceļa : 10 skaņu podziņas / no an-
gļu valodas tulkojusi Indra Putre. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2014. — [11] lpp. : il. ; 27 cm. — Oriģ. nos.: Honk on the 
road!. — ISBN 978-9934-0-4911-8 (iesiets).

UDK	 087.5
	 629(02.053.2)

Burvīgās princeses : spēles un uzdevumi : salokāms pla-
kāts ar pils parku un svinību zāli : 267 vairākkārt lietojamas 
uzlīmes / no angļu valodas tulkojusi Iveta Ikale. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, ©2014. — 64 lpp., [14] lp. : il. ; 28 cm. — Oriģ. 
nos.: Pretty princesses. — ISBN 978-9934-0-4942-2 (spirāl-
iesējums).

UDK	 087.5

Lieliskās mašīnas : spēles un uzdevumi: salokāms plakāts 
ar pilsētas un lauku attēliem : 272 vairākkārt lietojamas 
uzlīmes / no angļu valodas tulkojusi Indra Putre. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, ©2014. — 64 lpp., [14] lp. : il. ; 28 cm. — Oriģ. 
nos.: Awesome vehicles. — ISBN 978-9934-0-4943-9 (spi-
rāliesējums).

UDK	 087.5

Maša un Lācis : darbīgi uzdevumi : ar uzlīmēm : krāsojamā 
un uzdevumu grāmata pirmsskolas un jaunākā skolas ve-
cuma bērniem / idejas un tēlu autors: O. Kuzovkovs ; galve-
nais mākslinieks I. Trusovs ; ilustrētāji: M. Šantiko, N. Zalo-
majeva. — Rīga : Egmont Latvija, [2015]. — [16] lpp., [2] lp. 
uzlīmes : il. ; 30 cm. — (Maša un Lācis). — Tulk. no izd.: 
Masha and the Bear. — ISBN 978-9934-16-105-6 (brošēts).

UDK	 087.5

Mazulīši : dažādi uzdevumi : gudra grāmatiņa : 2-3 gadi : 
33 uzlīmes / tulkojusi Iveta Ikale. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2015. — [14] lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 23 cm. — (Mazulī-
ši). — Oriģ. nos.: Mažyliai. Užduotėlės. — ISBN 978-9934-
0-5206-4 (brošēts).

UDK	 087.5

Mazulīši : skaitļi : gudra grāmatiņa : 2-3 gadi : 39 uzlīmes / 
tulkojusi Iveta Ikale. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 
[14] lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 23 cm. — (Mazulīši). — Oriģ. 
nos.: Mažyliai. Skaičiai. — ISBN 978-9934-0-5205-7 (bro-
šēts).

UDK	 087.5

Pirmās prasmes 1 2 3 : uzraksti — nodzēs — mācies. — Rīga : 
Egmont Latvija, ©2015. — [26] lpp. : il. ; 25×19 cm. — «Ar 
rokturi un flomāsteru»—Uz vāka. — «Skaitļu molberts»—
Uz vāka. — ISBN 978-9934-16-048-6 (spirāliesējums).

UDK	 087.5
	 511.1(02.053.2)

Princešu mīluļi : sirsnīgi uzdevumi : ar uzlīmēm : uzde-
vumu grāmata pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma 
bērniem / tulkojusi Anna Bērziņa ; redaktore Ilze Collen-
kopfa. — Rīga : Egmont Latvija, ©2015. — 32 lpp., [2] lp. uz-
līmes : il. ; 30 cm. — (Disney princeses). — Oriģ. nos.: Pala-
ce pets activity book. — ISBN 978-9934-16-090-5 (brošēts).

UDK	 087.5

Ruk! Ruk! Laukos : 10 skaņu podziņas / no angļu valodas 
tulkojusi Iveta Ikale. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2014. — 
[11] lpp. : il. ; 27 cm. — Oriģ. nos.: Oink on the farm!. — ISBN 
978-9934-0-4910-1 (iesiets).

UDK	 087.5
	 636(02.053.2)

Valis : vannas grāmatiņa : ar šļakstekli. — Rīga : Egmont 
Latvija, ©2015. — [8] lpp. : il. ; 17 cm. — (Manam bērni-
ņam). — Lappuses ūdenī maina krāsu. — ISBN 978-9934-
16-053-0.

UDK	 087.5
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Vilipsons, Aivars. Reiz dzīvoja Čaks : [krāsojamā grāmata 
bērniem] / Vilipsōns. — Rīga : [Latvijas Nacionālā bibliotē-
ka], 2015. — [24] lpp. : il. ; 30 cm. — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9984-850-28-3 (brošēts).

UDK	 087.5

Город, где все-свои : Даугавпилс 740 : книжка-раскрас-
ка / художник: Эрика Калване ; автор текста: Ольга Ма-
кеева. — [Даугавпилс] : DIA Media, 2015. — 16 lpp. : il. ; 
21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 
978-9934-14-466-0 (brošēts).

UDK	 087.5
	 908(474.346.1)

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

13 Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves metafizika. 
Ezotērika

Dzīves grāmata 2015 / sastādītāja Ilze Gandre ; vāka apdare 
un datordizains: Juris Grundulis. — Rīga, 2015. — 320 lpp. : 
il., tab. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-8252-3-1 (brošēts).

UDK	 133.52(059)

14 Filozofiskās sistēmas un uzskati

ESSWE Conference (5 : 2015 : Rīga, Latvija). Western 
esotericism and the East : 5th ESSWE Conference, 16-18 Ap-
ril, 2015, University of Latvia : programme and abstracts / 
cover: Kaspars Bērziņš ; cover design Andra Liepiņa ; orga-
nizing institutions: European Society for the Study of Wes-
tern Esotericism ; organized in cooperation with the Latvi-
an Society for the Study of Religions, University of Latvia, 
Daugavpils University. — Riga : University of Latvia Press, 
2015. — 79 lpp. ; 21 cm. — «ESSWE, European Society for 
the Study of Western Esotericism»—Uz vāka. — ISBN 978-
9984-45-974-5 (brošēts).

UDK	 141.331(062)
	 141.339(062)

Evanss, Žils. Filozofija reālajai dzīvei un citām bīstamām 
situācijām / Žils Evanss ; no angļu valodas tulkojis Nor-
munds Pukjans ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; li-
terārā redaktore Elīna Kokareviča ; Aijas Andžānes vāka 
mākslinieciskais noformējums. — [Rīga] : J.L.V., ©2015. — 
294, [1] lpp. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: Philosophy for life and 
other dangerous situations. — ISBN 978-9934-11-696-4 
(brošēts).

UDK	 14(38)
	 17.02
	 101.3

159.9 Psiholoģija

Freids, Zigmunds. Sapņa interpretācija / Zigmunds 
Freids ; no vācu valodas tulkojis Igors Šuvajevs ; Aigara 
Truhina vāka dizains ; redaktore Inta Rozenvalde. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, ©2015. — 648 lpp. ; 23 cm. — Bibliogrāfija: 
[532.]-562. lpp. un rādītāji: [630.]-648. lpp. — Oriģ. nos.: Die 
Traumdeutung. — ISBN 978-9934-0-5272-9 (iesiets).

UDK	 159.963.3
	 159.964.26

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Beliāls, valdošais ļaunuma gars ; Leviatāns ; Ārlaulības 
lāsts : Kānaāna kalpošana : mācību līdzeklis atbrīvošanas 
kalpotājiem Nr. 1 / no angļu valodas tulkoja Agnese Šulce, 
Miervaldis Zeltiņš ; vāka dizains: Miervaldis Zeltiņš. — 
[Rembate] : Viņa Vārds Manī, 2014. — 152, [1] lpp. : il. ; 
20 cm. — (Kānaāna kalpošanas materiāli ; 1). — (Atbrī-
vots). — (Patiesība par okultismu). — «Materiāli iegūti no 
interneta resursiem»—Titlp. 2. pusē. — ISBN 978-9984-
866-99-4 (brošēts).

UDK	 27-548.5(075)

Hevards-Mills, Dāgs. Megadraudze : kā padarīt savu 
draudzi augošu / Dāgs Hevards-Mills ; no angļu valodas 
tulkoja Miervaldis Zeltiņš ; vāka dizains: Miervaldis Zel-
tiņš. — [Rembate] : Viņa Vārds Manī, [2015]. — 183, [1] lpp. ; 
20 cm. — «2. izdevums angļu valodā»—Titlp. — Oriģ. nos.: 
Megachurch. — ISBN 978-9984-866-33-8 (brošēts).

UDK	 27-774-735

Hevards-Mills, Dāgs. … Tie, kas aizmirst : uzticība un ne-
uzticība / Dāgs Hevards-Mills ; no angļu valodas tulkoja Ag-
nese Šulce ; vāka dizains: Miervaldis Zeltiņš. — [Rembate] : 
Viņa Vārds Manī, [2015]. — 103, [1] lpp. ; 20 cm. — Oriģ. 
nos.: Loyalty and disloyalty … those who forget. — ISBN 
978-9984-866-94-9 (brošēts).

UDK	 27-4
	 27-584.5

Hevards-Mills, Dāgs. Tie, kas tevi apsūdz : [uzticība un 
neuzticība] / Dāgs Hevards-Mills ; no angļu valodas tul-
koja Miervaldis Zeltiņš ; vāka dizains: Miervaldis Zel-
tiņš. — [Rembate] : Viņa Vārds Manī, [2015]. — 118, [1] lpp. ; 
21 cm. — ISBN 978-9984-866-44-4 (brošēts).

UDK	 27-4
	 27-584.5

Jauna sirds : stāsti bērniem / vāka dizains: Miervaldis Zel-
tiņš. — [Rembate] : Viņa Vārds Manī, 2014. — 69, [2] lpp. : 
il. ; 20 cm. — (Kristīgās atmodas resursi). — Tulkojums no 
krievu valodas. — ISBN 978-9984-866-13-0 (brošēts).

UDK	 27-29
	 821.161.1-93-32

Kivengere, Festo. Uganda : mīlestības triumfs ciešanu un 
vajāšanu vidū : Ugandas valsts simtgades atcerei (1877.-
1977. g.) / Festo Kivengere. — [Rembate] : Viņa Vārds Manī, 
2014. — 62, [1] lpp. : portr. ; 20 cm. — ISBN 978-9984-866-
15-4 (brošēts).

UDK	 273.4-726.2(676.1)
	 273.4-9(676.1)

Lorbers, Jēkabs. Divpadsmit gadus vecā Ješua trīs dienu 
sarunas ar jūdu-romiešu pārbaudīšanas komisiju Jeruzāle-
mes templī : brīnumains stāsts / Jēkabs Lorbers ; tulkojis U. 
Vilciņš ; teksta sagatavošana, salikums, vāka dizains: Mier-
valdis Zeltiņš. — [Rembate] : Viņa Vārds Manī, 2014. — 71, 
[3] lpp. : il. ; 20 cm. — Rīgas ev. lut. Misiones draudzes 1925. 
g. pārpublicējums. — ISBN 978-9984-866-97-0 (brošēts).

UDK	 27-312.3
	 27-317
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Muntjans, Vladimirs. Mozus kalns : Bībeles skola 2012. g. / 
Vladimirs Muntjans ; tulkojums no krievu valodas: Sarmī-
te Gailīte ; vāka dizains: Miervaldis Zeltiņš. — [Rembate] : 
Viņa Vārds Manī, 2014. — 194, [2] lpp. ; 20 cm. — Bibliogrā-
fija: [196.] lpp. — ISBN 978-9984-866-92-5 (brošēts).

UDK	 27-184.3
	 27-584

Ščedrovickis, Dmitrijs. Ievads Vecajā Derībā : piecas Mo-
zus grāmatas / Dmitrijs Ščedrovickis ; tulkojums no krievu 
valodas: Edīte Didrihsone. — [Rembate] : Viņa Vārds Manī, 
2014.

Pirmā Mozus grāmata. — 413, [1] lpp. ; 20 cm. — Par 
autoru: 6.-7. lpp. — ISBN 978-9984-866-93-2 (brošēts).
UDK	 27-242.5-273

Valentaina, Penija. Lūdzot mieru Jeruzalemei : ceļvedis 
no aizspriedumiem un māņticības brīvā lūgšanā par Isra-
ēla tautu / Penija Valentaina ; tulkojums no krievu valo-
das: Eva Olševska ; priekšvārdu sarakstīja Džefrijs Smits ; 
vāka dizains: Miervaldis Zeltiņš. — [Rembate] : Viņa Vārds 
Manī, ©2014. — 101, [1] lpp. : il. ; 20 cm. — Grāmatā izman-
toti citāti no 1965. gada revidētās Bībeles. — Palīgrādītāji: 
99.-[102.] lpp. — Oriģ. nos.: Praying for the peace of Jeru-
salem. — ISBN 978-9984-866-67-3 (brošēts).

UDK	 27-543.4

Vilkersons, Deivids. Deivida Vilkersona vēstījumi : pra-
vietiska vēsts mūsu dienām / Deivids Vilkersons. — 2. pub-
likācija. — [Rembate] : Viņa Vārds Manī, 2014.

3. grāmata / no angļu valodas tulkoja Gunta Cine. — 161, 
[1] lpp. : il. ; 20 cm. — (Taimskvēra draudzes balss). — Iz-
devējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Oriģ. nos.: Time 
square church pulpit series. — ISBN 978-9984-857-31-2 
(brošēts).

5. grāmata / no angļu valodas tulkojuši: Gunta Cine, 
Miervaldis Zeltiņš. — 229 lpp. : il. ; 20 cm. — (Taimskvēra 
draudzes balss). — Izdevējziņas precizētas ISBN aģen-
tūrā. — Oriģ. nos.: Time square church pulpit series. — 
ISBN 978-9984-857-33-6 (brošēts).
UDK	 279.123-475.5(73)

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

316 Socioloģija

Sabiedrības integrācija Rīgā : Rīgas iedzīvotāju aptauja : 
2014. gada maijs : atskaite / Tirgus un sabiedriskās domas 
pētījumu centrs SKDS. — Rīga : Tirgus un sabiedriskās do-
mas pētījumu centrs SKDS, 2014. — 1 tiešsaistes resurss 
(114 lapas, PDF) : diagrammas, tabulas ; 1,83 MB. 

UDK	 316.654:316.4.063.3(474.362.2)

32 Politika

Cik demokrātiska ir Latvija : demokrātijas audits 2005-
2014 / zinātniskais redaktors Juris Rozenvalds ; literārā 
redaktore Inta Rozenvalde ; vāka dizains: Ieva Tiltiņa. — 
Rīga : LU Sociālo un politisko pētījumu institūts, ©2014. — 1 
tiešsaistes resurss (316 lapas, PDF) : diagrammas, tabulas ; 
3,67 MB. — Publikācija sagatavota Valsts pētījumu prog-
rammas «Nacionālā identitāte» ietvaros. — Autoru rādī-

tājs: 316. lapā. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras 
piezīmēs. — ISBN 978-9934-8487-0-4 (PDF).

UDK	 321.7(474.3)(082)
	 342(474.3)(082)

323 Iekšlietas. Iekšpolitika

Liepiņš, Imants. Ukraina — dzīvība, nāve un iekšējā revo-
lūcija : no barikādēm uz Maidana caur Krimas okupāciju 
līdz karam Donbasā : aculiecinieka stāsts / teksts, foto: 
Imants Liepiņš ; redaktore Gita Juhņēviča ; pēcvārdu sa-
rakstīja Argita Daudze ; foto: Jānels Katlaps, Renārs Spro-
ģis. — Rīga : Jumava, [2015]. — 327, [1] lpp., [24] lpp. iel. : il. ; 
20 cm. — ISBN 978-9934-11-738-1 (brošēts).

UDK	 323.27(477)”20”
	 94(477)”20”

Ozoliņa, Žaneta. Ziņojums par cilvēkdrošības koncepci-
jas ieviešanu kopienu līmenī / Žaneta Ozoliņa. — [Rīga] : 
[Latvijas Pilsoniskā alianse], 2014. — 1 tiešsaistes resurss 
(15 lapas, PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 597 KB. — «Pētījumā 
paustās atziņas ir balstītas uz VPP projekta «Cilvēkdrošība 
un identitāšu plurālisms» veikto pētījumu»—Atsauce. — 
«Nodevums ir projekta «Ilgtspējīgas pilsoniskās sabied-
rības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnvei-
došana Latvijā» aktivitāte»—Sākumlapā. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs.

UDK	 323.2(474.3)
	 36(474.3)
	 341.231.14(474.3)

323(474.3) Latvijas Iekšlietas. Iekšpolitika

Vietējo padomju loma Latvijas neatkarības atgūšanā : 
raksti, atmiņas, dokumenti un fotogrāfijas / zinātniskais 
redaktors un priekšvārda autors Tālavs Jundzis ; literārā 
redaktore un vāka dizainere Sanda Rapa ; fotogrāfi: Gu-
nārs Janaitis, Boriss Koļesņikovs, Aivars Liepiņš, Viktors 
Ļisicins ; vāka noformējumam izmantota Viktora Ļisicina 
fotogrāfija. — Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas 
Stratēģisko pētījumu centrs, 2015. — 239 lpp. : faks., il., 
portr. ; 25 cm. — «Krājums sagatavots … Valsts pētījumu 
programmas «Letonika — Latvijas vēsture, valodas, kultū-
ra, vērtība» ietvaros… Tālava Jundža un Ilzes Jermacānes 
vadībā» —Iespiedziņās. — Bibliogrāfija zemsvītras piezī-
mēs. — ISBN 978-9934-8515-1-3 (brošēts).

UDK	 323(474.3)”1986/1991”
	 94(474.3)”1986/1991”

327 Starptautiskās attiecības. Pasaules, globālā 
politika. Starptautiskie jautājumi. Ārpolitika

Kažoka, Iveta. Latvia’s 10 years in the European Union : 
public opinion and decision-making practices / Iveta Ka-
zoka ; translation: Vita Tērauda ; cover photo: Evan Lee-
son. — [Rīga] : Providus, 2014. — 1 tiešsaistes resurss (30 
lapas, PDF) : diagrammas, tabulas ; 1,49 MB. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — Oriģ. nos.: Latvijas 10 gadi Eiropas 
Savienībā. — ISBN 978-9934-532-05-4 (PDF).

UDK	 327(474.3:4)
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Kļaviņš, Didzis. Ārlietu ministriju pārveide Baltijas un 
Skandināvijas valstīs 2004.-2012. gadā : promocijas darba 
kopsavilkums doktora grāda iegūšanai politikas zinātnes 
nozarē, apakšnozare: starptautiskā politika / Didzis Kļa-
viņš ; darba zinātniskā vadītāja Žaneta Ozoliņa ; darba 
recenzenti: Knuds Ēriks Jergensens, Einars Semanis, Juris 
Pupčenoks, Gunda Reire ; Latvijas Universitāte. Sociālo 
zinātņu fakultāte. Politikas zinātnes nodaļa = Transfor-
mation of the Foreign Ministries in the Baltic and Scandi-
navian countries 2004-2012 : summary of doctoral thesis 
submitted for the degree of doctor of political science, 
subfield: international politics / Didzis Kļaviņš ; scientific 
supervisor of work: Žaneta Ozoliņa ; reviewers: Knud Erik 
Jørgensen, Einars Semanis, Juris Pupčenoks, Gunda Reire ; 
University of Latvia. Faculty of Social Sciences. Department 
of Political Science. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2015. — 
71, [1] lpp. : diagr., tab. 21 cm. — Bibliogrāfija: 71.-[72.] lpp. 
un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu un angļu valodā, 
ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valo-
dās. — ISBN 978-9984-45-968-4 (brošēts).

UDK	 327(474)(043)
	 327(48)(043)
	 354.11(474)(043)
	 354.11(48)(043)
	 327(4)(043.2)
	 354.11(474)(043.2)
	 354.11(48)(043.2)

Kļaviņš, Didzis. Ārlietu ministriju pārveide Baltijas un 
Skandināvijas valstīs 2004.-2012. gadā : promocijas darbs 
izstrādāts politikas zinātnes doktora (Dr. sc. pol.) zināt-
niskā grāda iegūšanai politikas zinātnes nozarē, starp-
tautiskās politikas apakšnozarē / Didzis Kļaviņš ; darba 
zinātniskā vadītāja Žaneta Ozoliņa ; Latvijas Universitāte. 
Sociālo zinātņu fakultāte. Politikas zinātnes nodaļa. — 
Rīga, 2015. — 237 lp. : diagr., sh., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfi-
ja: 33.-35. un 216.-231. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts 
latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā. — (Iesiets).

UDK	 327(474)(043)
	 327(48)(043)
	 354.11(474)(043)
	 354.11(48)(043)
	 327(4)(043.3)
	 354.11(474)(043.3)
	 354.11(48)(043.3)

327(474.3) Latvijas starptautiskās attiecības. 
Starptautiskie jautājumi. Ārpolitika

Vanaga, Nora. Politiskā griba stiprināt cilvēkdrošību ārpo-
litikā: Latvijas gadījuma izpēte : promocijas darba kopsa-
vilkums doktora grāda iegūšanai politikas zinātnes nozarē, 
apakšnozare: starptautiskā politika / Nora Vanaga ; zināt-
niskā vadītāja Žaneta Ozoliņa ; recenzenti: Gunda Reire, 
Marika Laizāne-Jurkāne, Vladimirs Meņšikovs, Stephen 
G. Walker ; Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultā-
te = Political will to strengthen human security in foreign 
policy: case study of Latvia : summary of doctoral thesis 
submitted for the degree of doctor of political science, su-
bfield of international politics / Nora Vanaga ; scientific 
supervisor: Žaneta Ozoliņa ; reviewers of the thesis: Gun-

da Reire, Marika Laizāne-Jurkāne, Vladimirs Meņšikovs, 
Stephen G. Walker ; University of Latvia. Faculty of Social 
Science. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2015. — 112 lpp. : 
tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 108.-112. lpp. un zemsvītras 
piezīmēs. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām 
titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-
9984-45-962-2 (brošēts).

UDK	 327(474.3)(043)
	 327(474.3)(043.2)

Vanaga, Nora. Politiskā griba stiprināt cilvēkdrošību ār-
politikā: Latvijas gadījuma izpēte : promocijas darbs iz-
strādāts politikas zinātnes doktora (Dr. sc. pol.) zinātniskā 
grāda iegūšanai politikas zinātnes nozarē, starptautiskās 
politikas apakšnozarē / Nora Vanaga ; zinātniskā darba 
vadītāja Žaneta Ozoliņa ; Latvijas Universitāte. Sociālo zi-
nātņu fakultāte. Politikas zinātnes nodaļa. — Rīga, 2015. — 
243 lp. : il., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 170.-186. lp. un 
zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, anotācija 
arī angļu valodā. — (Iesiets).

UDK	 327(474.3)(043)
	 327(474.3)(043.3)

329 Politiskās partijas un kustības

Balcere, Ilze. Populism in the discourse of Latvian politi-
cal parties in the period from 1993 till 2011 : summary of 
doctoral thesis submited for the degree of doctor of politi-
cal science, subfield of comparative politics / Ilze Balcere ; 
supervisor: Jānis Ikstens ; reviewers: Ivars Ijabs, Rasma 
Kārkliņa, Deniss Hanovs, Matthijs Rooduijn ; University 
of Latvia. — Riga : University of Latvia, 2015. — 23 lpp. ; 
21 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — Bibliogrāfija: 21.-23. lpp.

UDK	 329(474.3)(043)
	 329(474.3)(043.3)

Balcere, Ilze. Populisms Latvijas politisko partiju diskursā 
laika periodā no 1993. līdz 2011. gadam : promocijas darba 
kopsavilkums doktora grāda iegūšanai politikas zinātnes 
nozarē, apakšnozare: salīdzinošā politika / Ilze Balcere ; 
darba zinātniskais vadītājs: Jānis Ikstens ; darba recen-
zenti: Ivars Ijabs, Rasma Kārkliņa, Deniss Hanovs, Matthijs 
Rooduijn ; Latvijas Universitāte. — Rīga : Latvijas Universi-
tāte, 2015. — 28 lpp. ; 21 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — Bib-
liogrāfija: 26.-28. lpp.

UDK	 329(474.3)(043)
	 329(474.3)(043.3)

Balcere, Ilze. Populisms Latvijas politisko partiju diskursā 
laika periodā no 1993. līdz 2011. gadam : promocijas darbs 
doktora zinātniskā grāda iegūšanai politikas zinātnes no-
zarē, apakšnozare: salīdzinošā politika / Ilze Balcere ; zi-
nātniskais vadītājs: Jānis Ikstens ; Latvijas Universitāte. So-
ciālo zinātņu fakultāte. Politikas zinātnes nodaļa. — Rīga, 
2015. — 205 lp. : tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 182.-193. lp. un 
zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, anotācija 
arī angļu valodā. — (Iesiets).

UDK	 329(474.3)(043)
	 329(474.3)(043.3)



6Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 9 2015. gada 1.–15. maijs

338.48 Tūrisms

Toedt, Michael. Klientu attiecību vadības loma viesnīcu 
biznesa pārdošanas apjomos : promocijas darbs doktora 
grāda iegūšanai vadības zinātnē (Dr. sc. admin.), apakš-
nozare: uzņēmējdarbības vadība / Michael Toedt ; zi-
nātniskais vadītājs Klaus Kellner ; Latvijas Universitāte. 
Ekonomikas un vadības fakultāte = The contribution of 
customer relationship management to sales performance 
in the hotel business : doctoral thesis submitted for the 
doctor’s degree in management science (Dr. sc. admin.), 
subfield business management / Michael Toedt ; supervi-
sor Klaus Kellner ; reviewers: Biruta Sloka, Karlis Ketners, 
Agita Līviņa ; University of Latvia. Faculty of Economics 
and Management. — Riga, 2015. — 186 lp. : diagr., sh., tab. ; 
31 cm. — Bibliogrāfija: 10.-15., 164.-177. lp. un zemsvītras 
piezīmēs. — Teksts angļu valodā, titullapas latviešu un an-
gļu valodā. — (Iesiets).

UDK	 338.488.2(043)
	 640.4(043)
	 640.4(043.3)

Toedt, Michael. The contribution of customer relation-
ship management to sales performance in the hotel busi-
ness : summary of doctoral thesis submitted for the doc-
toral degree in management science, subfield of business 
management / Michael Toedt ; supervisor: Klaus Kellner ; 
reviewers: Biruta Sloka, Karlis Ketners, Michael Schlesing-
er ; University of Latvia. Faculty of Economics and Man-
agement = Klientu attiecību vadības loma viesnīcu bizne-
sa pārdošanas apjomos : promocijas darba kopsavilkums 
doktora grāda iegūšanai vadības zinātnē, apakšnozare: 
uzņēmējdarbības vadība / Michael Toedt ; zinātniskais 
vadītājs: Klaus Kellner ; recenzenti: Biruta Sloka, Kārlis 
Ketners, Michael Schlesinger ; Latvijas Universitāte. Eko-
nomikas un vadības fakultāte. — Riga : University of Latvia, 
2015. — 96 lpp. : diagr., sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
11.-15., 47.-49., 61.-65. un 94.-96. lpp. un zemsvītras pie-
zīmēs. — Teksts angļu un latviešu valodā, ar atsevišķām 
titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-
9984-45-975-2 (brošēts).

UDK	 338.488.2(043)
	 640.4(043)
	 338.488.2:640.4(043.2)
	 640.4(043.2)

34 Tiesības. Jurisprudence

Beinaroviča, Olga. Ārpus laulības kopdzīve : tiesiskais 
regulējums Eiropā : kas jāzin pāriem dzīvojot kopā ne-
reģistrētā laulībā! / Olga Beinaroviča. — Rīga : Studentu 
Literatūra, 2015. — 251 lpp. : tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
205.-247. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-
8498-5-5 (brošēts).

UDK	 347.6(4)

Latvija. Civilprocesa likums : ar grozījumiem, kas izslu-
dināti līdz 2015. gada 25. martam : (ar norādēm par Saei-
mā izskatāmajos likumprojektos paredzētajiem grozīju-
miem). — 18. izdevums. — Rīga : Tiesu namu aģentūra, 
©2015. — 573 lpp. ; 20 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras pie-
zīmēs. — ISBN 978-9934-508-25-7 (brošēts).

UDK	 347.91/.95(474.3)(094)

Latvija. Latvijas Republikas Satversme ; Likums par Saei-
mas vēlēšanām ; Likums par tautas nobalsošanu un likuma 
ierosināšanu ; Likums par Latvijas Republikas Satversmes 
spēkā stāšanos un ievešanu ; Sodu likums par Saeimas un 
tautas nobalsošanas, brīvības, pareizības un Saeimas dar-
bības traucēšanu. — 2. izdevums. — Rīga : Jānis Danoss, 
2014. — 32 lpp. ; 18 cm. — Faksimilizdevums. — «Rīgas pils. 
17 pamatsk. absolventam. Skolas padome, 1933»—Uz vāka. 

UDK	 342.4(474.3)(094)
	 342.8(474.3)(094)

351 Valsts administratīvā pārvalde (policija)

VDK / Post Scriptum Nr. 2015 : populārzinātnisks izde-
vums / saturs: Ritvars Jansons, Rudīte Kalpiņa. — [Rīga] : 
[Latvijas Okupācijas muzejs], [2015]. — 1 tiešsaistes re-
surss (48 lapas, PDF) : ilustrācijas, portreti, shēmas, tabu-
las ; 8,40 MB. — Bibliogrāfija: 45.-47. lapā.

UDK	 351.746.1(47+57)
	 323.2(474.3)

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

Август 1944 года … : освобождение / составители: Янис 
Аматс, Елена Аносова, Лидия Аносова ; дизайн облож-
ки: Артур Хныкин. — Издание второе, дополненное. — 
Екабпилс : Oбщество поддержки ветеранов Великой 
Отечественной Войны «Память», 2015. — 162 lpp., 
[6] lpp. iel. : il., portr., shēmas ; 21 cm.

UDK	 355(47+57)

355.48 Militārā vēsture. Kari. Kampaņas. Kaujas. 
Militārie varoņdarbi

Melderis, Jānis. «6000 latviešu virsnieku likteņi Otrā pa-
saules kara gados» / Jānis Melderis ; redaktore Sarma Līne ; 
recenzents Ritvars Jansons. — Rīga : Latviešu virsnieku 
apvienība, 2015. — 571, [1] lpp. : sh., tab. ; 29 cm. — Biblio-
grāfija: 536.-543. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-
9984-49-769-3 (iesiets).

UDK	 355.48(474.3)

37 Izglītība

Bilingvālā izglītība : pētījums / Latvijas Republikas Tiesīb-
sargs. — Rīga : Latvijas Republikas Tiesībsargs, 2014. — 1 
tiešsaistes resurss (209 lapas, PDF) : diagrammas, tabulas ; 
5,88 MB. — Bibliogrāfija: 134.-140. lpp. un zemsvītras pie-
zīmēs.

UDK	 37.018.552

Darbs ar sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem at-
karību profilaksē : metodiskais līdzeklis pedagogiem un 
vecākiem / materiālu sagatavoja Valsts izglītības satura 
centrs. — Rīga : Valsts izglītības satura centrs, 2015. — 
42 lpp. : il., tab. ; 21 cm.

UDK	 37.017.7-053.6(072)
	 613.83(072)
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371 Audzināšanas un izglītības organizēšana. 
Skolvedība

Konkurss par uzturu un bioloģisko daudzveidību kā lī-
dzeklis informācijas pratības attīstībai : metodiskais mate-
riāls / Daiga Kalniņa, Gita Skudra, Gita Krūmiņa-Zemture, 
Zigrīda Feldmane, Edīte Bišere, Elita Logina, Ilmārs Rikma-
nis, Pāvels Pestovs, Ligita Ziemele, Jeļena Golovanova ; re-
daktore Daiga Kalniņa ; fotogrāfiju autores: Anastasija Pes-
tova un Elita Logina. — [Rīga] : [Rīgas Dabaszinību skola], 
2014. — 1 tiešsaistes resurss (150 lapas, PDF) : ilustrācijas, 
tabulas ; 9,37 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.

UDK	 371.315.7(079)

373 Vispārējā izglītība

Pipere, Anita. Ilgtspējīga attīstība — no zināšanām uz dar-
bību : palīgs skolām un skolotājiem / A. Pipere, Dz. Iliško, 
I. Mičule ; recenzenti: Rudīte Grabovska, Sandra Zariņa ; 
Daugavpils Universitāte. — Daugavpils : Daugavpils Uni-
versitātes Akadēmiskais apgāds «Saule», 2015. — 103 lpp. : 
il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 98.-101. lpp. un nodaļu bei-
gās. — ISBN 978-9984-14-709-3 (brošēts).

UDK	 373.1(474.3)

Švitala, Eugeniušs. Skolotāju vērtības saistībā ar ilgtspē-
jīgu attīstību Polijas un Latvijas vidusskolās : promocijas 
darba kopsavilkums pedagoģijas doktora (Dr. paed.) zināt-
niskā grāda iegūšanai (apakšnozare: skolas pedagoģija) = 
Teachers’ values related to sustainable development in Po-
lish and Latvian secondary schools : summary of the thesis 
for obtaining the doctoral degree in pedagogy (Dr. paed.), 
(sub-branch: school pedagogy) / Eugeniušs Švitala ; dar-
ba zinātniskais vadītājs Ilga Salīte ; recenzenti: Dz. Iliško, I. 
Žogla, K. Mulkahi ; Daugavpils Universitāte. — Daugavpils : 
Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds «Saule», 
2015. — 82 lpp. : il. ; 21 cm. — «Pedagoģijas zinātņu nozare. 
Skolas pedagoģijas apakšnozare»—Uz vāka. — Bibliogrāfi-
ja: 73.-82. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 
978-9984-14-715-4 (brošēts).

UDK	 373.5(043)
	 373.5(474.3)(043)
	 373.4(438)(043)

374 Ārpusskolas izglītība un apmācība. 
Papildizglītība

Informācijas pratības attīstība vides interešu izglītībā : 
metodiskais materiāls / Daiga Kalniņa, Lilita Svirževska, 
Linda Radziņa, Laura Grīnberga, Jeļena Golovanova, Sanita 
Lielbārde, Ligita Lukševiča, Eleonora Zuimača, Pāvels Pes-
tovs ; redaktore Daiga Kalniņa. — Rīga : Bērnu un jauniešu 
vides izglītības centrs «Rīgas Dabaszinību skola», 2014. — 1 
tiešsaistes resurss (73 lapas, PDF) : ilustrācijas, shēmas, ta-
bulas ; 8,12 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās vai zemsvīt-
ras piezīmes. — ISBN 978-9934-14-375-5 (PDF).

UDK	 374

Kuļšs, Dmitrijs. The learning outcomes approach in for-
mal second chance education : doctoral thesis in adult 
pedagogy / Dmitrijs Kuļšs ; supervisor: Irina Maslo ; Uni-
versity of Latvia. Faculty of Education, Psychology and Art. 
Department of Pedagogy. Pedagogical Research Institu-

te. — Riga, 2014. — 204 lp. : diagr., sh., tab. ; 31 cm. — Bib-
liogrāfija: 15.-17., 122.-141. lp. — (Iesiets).

UDK	 374.7(043.3)
	 374.7(043)

378 Augstākā izglītība. Augstskolas. Akadēmiskās 
studijas

Inter-Higher School Scientific and Educational Con-
ference «Actual Problems of Education (MIP 2015)» 
(2015 : Rīga, Latvija). Inter-higher school scientific and 
educational conference «Actual problems of education 
(MIP 2015)» : 26-27 February, 2015 : abstracts / edited by 
I. Ishmuhametov, B. Misnevs ; organising committee: Igors 
Graurs, Ishgaly Ishmuhametov, Boriss Misnevs, Santa Pule ; 
Transporta un sakaru institūts. — Riga : Transport and Te-
lecommunication Institute, 2015. — 88 lpp. ; 21 cm. — MIP 
2015 = Mūsdienu izglītības problēmas 2015. — Bibliogrāfija 
rakstu beigās. — ISBN 978-9984-818-73-3 (brošēts).

UDK	 378(062)

398 Folklora

Joko Pāvels Liepiņš, Vents Dubrovskis un «Neatkarīgās 
Tukuma Ziņas» / redaktore Ivonna Plaude ; mākslinieks 
Vents Dubrovskis. — Tukums : Novadu Ziņas, ©2015. — 
80 lpp. : il. ; 21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentū-
rā. — ISBN 978-9934-8182-5-7 (brošēts).

UDK	 398.23(=174)

5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

502/504 Vides zinātne. Dabas resursu aizsardzība. 
Draudi videi un aizsardzība pret tiem

Burlakovs, Juris. Contamination remediation with soil 
amendments by immobilization of heavy metals : doc-
toral thesis submitted for the degree of doctor of geogra-
phy in environmental science, subfield of environmental 
protection / Juris Burlakovs ; scientific supervisor: Māris 
Kļaviņš ; reviewers: Tālis Juhna, Oļģerts Nikodemus, Gin-
tars Denafas ; University of Latvia. Faculty of Geography 
and Earth Sciences. Department of Enviromental Science = 
Piesārņotu grunšu un augšņu rekultivācija ar modificē-
tām piedevām — smago metālu imobilizācija : promocijas 
darba kopsavilkums ģeogrāfijas doktora grāda iegūšanai 
vides zinātnes nozarē, apakšnozare: dabas aizsardzība / 
Juris Burlakovs ; darba zinātniskais vadītājs Māris Kļaviņš ; 
recenzenti: Tālis Juhna, Oļģerts Nikodemus, Gintars Dena-
fas ; Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu 
fakultāte. Vides zinātnes nodaļa. — Rīga : LU Akadēmiskais 
apgāds, 2015. — 188 lpp. : diagr., il., kartes, tab. ; 24 cm. — 
Bibliogrāfija: 126.-140., 185.-188. lpp. — Promocijas darbs 
angļu valodā, kopsavilkums latviešu valodā. — ISBN 978-
9984-45-947-9 (brošēts).

UDK	 502.521:504.5(043)
	 504.5(043)
	 631.453(043)

Ilgtspējīga attīstība : ekonomisko procesu ietekme cilvē-
ka un vides attīstībā / publikācijas autori: projekta politi-
kas koordinatore: Selīna Vancāne, projekta vadītāja: Ane-
te Kārkliņa, projekta eksperts: Jānis Brizga ; publikācijas 
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vizuālais noformējums: Ilze Magdalēna Kļaviņa. — [Rīga] : 
Latvijas Zaļā kustība, 2015. — 1 tiešsaistes resurss (32 la-
pas, PDF) : ilustrācijas, diagrammas, kartes ; 11,5 MB. — 
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.

UDK	 502.22

51 Matemātika

Briede, Liene. Saistība starp matemātikas skolotāju mā-
cīšanas pieejām un 9. klašu skolēnu matemātisko «es» : 
promocijas darba kopsavilkums pedagoģijas doktora (Dr. 
paed.) zinātniskā grāda iegūšanai (apakšnozare: skolas 
pedagoģija) = The relationship between mathematics tea-
chers’ teaching approaches and 9th grade students’ mathe-
matical self : summary of the thesis for obtaining a doctoral 
degree in pedagogy (Dr. paed.), (sub-branch: school peda-
gogy) / Liene Briede ; darba zinātniskais vadītājs: Anita 
Pipere ; recenzenti: Irēna Katane, Lolita Jonāne, Madis Le-
piks ; Daugavpils Universitāte. — Daugavpils : Daugavpils 
Universitātes Akadēmiskais apgāds «Saule», 2015. — 79, 
[1] lpp. : il., tab. ; 21 cm. — «Pedagoģijas zinātņu nozare. 
Skolas pedagoģijas apakšnozare»—Uz vāka. — Bibliogrāfi-
ja: 18.-19., 50.-52., 70.-[80.] lpp. — Teksts latviešu un angļu 
valodā. — ISBN 978-9984-14-714-7 (brošēts).

UDK	 51:371.3(043)
	 51(072)(043)

53 Fizika

Conference «Achievements and Future Prospects» 
(2015 : Rīga, Latvija). The Fotonika-LV conference 
«Achievements and Future prospects» : (The FP7-REG-
POT-2011-1, Nr. 285912 project Fotonika-LV «Unlocking and 
Boosting Research Potential for Photonics in Latvia — 
Towards Effective Integration in the European Research 
Area») : Riga, 23-24 April, 2015, venue: Latvian Academy 
of Sciences : dedicated to the 5th anniversary of associa-
tion Fotonika-LV : book of abstracts / editors: Aigars At-
vars, Vidvuds Beldavs, Arnolds Ubelis. — [Rīga] : [Latvijas 
Universitātes Akadēmiskais apgāds], 2015. — 68 lpp. : il., 
tab. ; 21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — 
«International year of light, 2015.» — Bibliogrāfija rakstu 
beigās. — ISBN 978-9984-45-993-6 (brošēts).

UDK	 535.215(062)
	 535:530.145(062)

55 Zemes zinātnes. Ģeoloģijas zinātnes

Segliņš, Valdis. Aiz dzintara spīduma / Valdis Segliņš ; 
recenzenti: Andris Šnē, Vitālijs Zelčs, Jānis Klētnieks ; li-
terārais redaktors Oskars Lapsiņš ; vāka dizainu veidoju-
si Paula Pelše. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes 
Akadēmiskais apgāds «Saule», 2015. — 168 lpp. : il., kartes, 
tab. ; 24 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Kopsa-
vilkums angļu valodā. — ISBN 978-9984-14-711-6 (brošēts).

UDK	 553.99
	 549.892.1
	 679.91

57 Bioloģijas zinātnes kopumā

Novosjolova, Irina. Triazolilpurīnu nukleozīdu sintēze un 
pielietojums : promocijas darba kopsavilkums = Synthesis 
and applications of triazolylpurine nucleosides : summary 
of doctoral thesis / Irina Novosjolova ; zinātniskie vadītāji: 
M. Turks, Ē. Bizdēna ; oficiālie recenzenti Raimonds Val-
ters, Mārtiņš Katkevičs, Sigitas Tumkevičius ; Rīgas Teh-
niskā universitāte. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas 
fakultāte. Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts. Biolo-
ģiski aktīvo savienojumu ķīmijas tehnoloģijas katedra. — 
Rīga : RTU Izdevniecība, 2015. — 92 lpp. : diagr., il., tab. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 7.-11., 45-47., 51.-55., 90.-92. lpp. — 
Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-10-676-7 
(brošēts).

UDK	 577.113.3(043)
	 615.31(043)

Novosjolova, Irina. Triazolilpurīnu nukleozīdu sintēze un 
pielietojums : promocijas darbs = Synthesis and applica-
tions of triazolylpurine nucleosides : doctoral thesis / Iri-
na Novosjolova ; zinātniskie vadītāji: M. Turks, Ē. Bizdēna ; 
oficiālie recenzenti Raimonds Valters, Mārtiņš Katkevičs, 
Sigitas Tumkevičius ; Rīgas Tehniskā universitāte. Mate-
riālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. Organiskās ķī-
mijas tehnoloģijas institūts. Bioloģiski aktīvo savienojumu 
ķīmijas tehnoloģijas katedra. — Rīga : RTU Izdevniecība, 
2015. — 94, [386] lpp. : diagr., il., tab. ; 25 cm. — Promocijas 
darbs sagatavots kā tematiski vienota zinātnisko publikā-
ciju kopa. Tas satur arī 6 publikācijas, 7 patentus un 5 kon-
ferenču rakstus. — Bibliogrāfija: 9.-13. un 46.-48. lpp. — 
Teksts latviešu un angļu valodā.

UDK	 577.113.3(043)
	 615.31(043)

Svirževska, Lilita. Pazīsti vai atšifrē! : uzdevumu krājums 
dzīvo organismu nosaukumu apguvei / Lilita Svirževska ; 
attēlus zīmēja Jūlija Gorūza, Lilita Svirževska ; fotogrāfiju 
autore Lilita Svirževska ; redaktore Daiga Kalniņa. — Rīga : 
Bērnu un jauniešu vides izglītības centrs «Rīgas Dabaszi-
nību skola», 2014. — 1 tiešsaistes resurss (43 lapas, PDF) : 
ilustrācijas ; 2,89 MB. — ISBN 978-9934-14-416-5 (PDF).

UDK	 57(083.72)

58 Botānika

Svirževska, Lilita. Koku un krūmu lapu noteicējs : me-
todiskais materiāls / Lilita Svirževska ; redaktore Daiga 
Kalniņa. — Rīga : Bērnu un jauniešu vides izglītības centrs 
«Rīgas Dabaszinību skola», 2014. — 1 tiešsaistes resurss (15 
lapas, PDF) : ilustrācijas ; 1,86 MB. — ISBN 978-9934-14-
415-8 (PDF).

UDK	 581.45(035)

59 Zooloģija

Apbrīnojamie dzīvnieki : zinību ilustrētā rokasgrāmata / 
galvenā redaktore Gunta Apse ; galvenās redaktores viet-
niece Līva Romane ; literārā redaktore Rita Cielēna ; māks-
linieks Kirils Šmeļkovs ; dizains: Aija Kivi. — Rīga : Dienas 
Žurnāli, 2015. — 96 lpp. : il. ; 28 cm. — (Ilustrētā junioriem, 
ISSN 2256-0432 ; 2015/1).

UDK	 59(035)
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Stalažs, Arturs. Maurērču (Eriophyoidea) virsdzimtas at-
sevišķu sugu latviskie nosaukumi / Arturs Stalažs. — [Do-
bele] : RPD Science, 2015. — 1 tiešsaistes resurss (7 lapas, 
PDF) ; 677 KB. — (Scripta Letonica, ISSN 2255-8926 ; Vol. 
2, Nr. 1/2015). — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — 
Atsevišķa publikācija no «Scripta Letonica», vol. 2 (1), 2015, 
8.-14. lp. — Bibliogrāfija: 5.-7. lapā. — Teksts latviešu valo-
dā, sugu nosaukumi arī latīņu valodā, kopsavilkums angļu 
valodā.

UDK	 595.42(083.72)

Stalažs, Arturs. Vairāku raibspārnmušu dzimtas (Tephri-
tidae) sugu latviskie nosaukumi / Arturs Stalažs. — [Do-
bele] : RPD Science, 2015. — ©2015. — 1 tiešsaistes resurss 
(5 lapas, PDF) : tabula ; 689 KB. — (Scripta Letonica, ISSN 
2255-8926 ; Vol. 2, Nr. 1/2015). — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — Atsevišķa publikācija no «Scripta Leto-
nica», vol. 2 (1), 2015, 3.-7. lp. — Bibliogrāfija: 4.-5. lapā. — 
Teksts latviešu valodā, sugu nosaukumi arī latīņu valodā, 
kopsavilkums angļu valodā.

UDK	 595.772(083.72)

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes

Altšula, Sāra. Ārstniecības līdzekļi mūsu virtuves skapī-
tī : 1001 recepte : vienkārši, droši, dabiski, efektīvi / Sāra 
Altšula, Pamela Hopsa ; redaktors Neil Wertheimer ; foto-
grāfs Frances Janisch ; no angļu valodas tulkojuši: Mārtiņš 
Karelis, Arita Piķe, Kristaps Šoriņš ; atbildīgā redaktore 
Anna Pavlovska ; literārā redaktore Brigita Šoriņa. — [Lie-
pāja] : Liegra, ©2014. — 384 lpp. : il. ; 26 cm. — (Reader’s 
digest). — «Jumava»—Uz vāka. — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — Alfabētiskais rādītājs: 371.-383. lpp. — 
Oriģ. nos.: Kitchen cabinet cures. — ISBN 978-9934-8442-
4-9 (iesiets).

UDK	 615.32

Kislina, Agnese. Smēķēšanas izraisīto agrīno patoloģisko 
pārmaiņu novērtēšana plaušās un to saistība ar hroniskas 
obstruktīvas plaušu slimības kandidātgēnu polimorfis-
miem : promocijas darbs farmācijas zinātņu doktora grāda 
iegūšanai farmaceitiskās farmakoloģijas apakšnozarē / Ag-
nese Kislina ; darba zinātniskais vadītājs: Gunta Strazda ; 
recenzenti: Ruta Muceniece, Dagmāra Sprūdža, Maria-Lie-
selotte Mlynek-Kersjes ; Latvijas Universitāte. Medicīnas 
fakultāte. — Rīga, 2015. — 143 lp. : diagr., il., karte, sh., tab. ; 
31 cm. — Bibliogrāfija: 127.-142. lp. — Teksts latviešu valodā, 
kopsavilkums paralēli latviešu, angļu valodā. — ( Iesiets).

UDK	 616.24(043.3)
	 616.24-008.8(043.3)
	 616.24-008.4(043.2)
	 616-074(043.3)
	 616-076(043.3)
	 613.84(043.2)

Lubriks, Dmitrijs. mPGES-1 Inhibitoru dizains. Heteroaro-
mātisko C-H saišu aminēšanas un oksidēšanas metožu iz-
strāde : promocijas darbs / Dmitrijs Lubriks ; zinātniskais 
vadītājs E. Sūna ; oficiālie recenzenti M. Turks, A. Jirgen-
sons, R. Zemribo ; Rīgas Tehniskā universitāte. Materiāl-
zinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. Organiskās ķīmijas 
tehnoloģijas institūts. Bioloģiski aktīvo savienojumu ķīmi-

jas tehnoloģijas katedra. — Rīga, 2014. — 221 lpp. : diagr., il., 
tab. ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 43.-44. lpp. — Teksts latviešu 
un angļu valodā.

UDK	 615.355(043)

Srebnijs, Andrejs. Clinical morphological characteristics 
of surrogate molecular subtypes of breast cancer in women 
in Latvia and its relation to the choice of the type of surgi-
cal treatment and results : summary of doctoral thesis sub-
mitted for the doctoral degree in medical sciences, subfield 
of oncology and hematology / Andrejs Srebnijs ; scientific 
advisors: Uldis Vikmanis, Juris Bērziņš ; reviewers: Valenti-
na Gordjushina, Simona Donina, Arvids Irmejs ; University 
of Latvia. Faculty of Medicine. — Riga : University of Latvia, 
2015. — 36 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 29.-32., 34.-
36. lpp. — ISBN 978-9984-45-978-3 (brošēts).

UDK	 618.19-006(043)
	 618.19-006.6(043)
	 618.19-006(043.2)
	 618.19-006.6(043.2)

Srebnijs, Andrejs. Krūts vēža molekulāro surogātapakšti-
pu klīniski morfoloģiskais raksturojums sievietēm Latvijā 
un to saistība ar ķirurģiskās ārstēšanas veida izvēli un re-
zultātiem : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda 
iegūšanai medicīnas nozarē, apakšnozare: onkoloģija un 
hematoloģija / Andrejs Srebnijs ; zinātniskie vadītāji: Uldis 
Vikmanis, Juris Bērziņš ; recenzenti: Valentīna Gordjušina, 
Simona Doniņa, Arvīds Irmejs ; Latvijas Universitāte. Me-
dicīnas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2015. — 
38 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 35.-38. lpp. — 
Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā. — ISBN 
978-9984-45-976-9 (brošēts).

UDK	 618.19-006(043)
	 618.19-006.6(043)

Srebnijs, Andrejs. Krūts vēža molekulāro surogātapakšti-
pu klīniski morfoloģiskais raksturojums sievietēm Latvijā 
un to saistība ar ķirurģiskās ārstēšanas veida izvēli un re-
zultātiem : promocijas darbs doktora grāda iegūšanai me-
dicīnas nozarē, apakšnozare: onkoloģija un hematoloģija / 
Andrejs Srebnijs ; zinātniskais vadītājs: Uldis Vikmanis, 
Juris Bērziņš ; recenzenti: Valentīna Gordjušina, Simona 
Doniņa, Arvīds Irmejs ; Latvijas Universitāte. Medicīnas 
fakultāte. — Rīga, 2015. — 182 lp. : diagr., il., tab. ; 30 cm. — 
Bibliogrāfija: 143.-180. lp. — (Iesiets).

UDK	 618.19-006(043)

Sveiks, dakter! : kas jāzina, ejot pie ārsta / sastādītāja 
Ilze Apine ; Zanes Zālītes priekšvārds ; atbildīgā redakto-
re Renāte Neimane ; literārā redaktore Inga Bērze ; vāka 
māksliniece Daina Vīķele. — Rīga : Lauku Avīze, ©2015. — 
166 lpp. : il., portr. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-15-059-3 (bro-
šēts).

UDK	 616(035)

Tautas veselības gadagrāmata, 2015 / sastādītāji: Uldis Lī-
kops, Laila Štāle ; autori: Ilze Ansule, Ieva Antonsone, Ilze 
Apine, Ēvalds Apīnis, Gunta Bite, Lita Brice, Agnese Fūrma-
ne, Viktors Jaksons, Ieva Jēkabsone, Egita Terēze Jonāne, 
Natālija Kanta, Solvita Kļaviņa, Ieva Krūmiņa, Zane Liepi-
ņa, Uldis Līkops, Sanita Marnauza, Zane Mistre, Antoņina 
Priedīte, Laura Riekstiņa, Irita Rodere, Līga Rusmane, Lin-
da Sīle, Gaļina Sokolova, Liene Sondore, Laila Štāle, Jānis 
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Timermanis, Agnese Trofimova ; literārā redaktore Ginta 
Poriete ; priekšvārdu sarakstīja Uldis Līkops ; māksliniece 
Ilze Ozola ; fotogrāfi: Pēteris Apinis, Egils Einārs Jurševics, 
Uldis Līkops, Ilze Ozola, Antoņina Priedīte, Gaļina Sokolo-
va. — Rīga : Latvijas Sarkanais Krusts : Medicīnas apgāds, 
2015. — 271 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-813-69-1 
(brošēts).

UDK	 613(058)

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

Ose-Zaļā, Baiba. Cilindriska magnētiskā sajūga konstruk-
cijas optimizācija balstīta uz magnētiskā lauka aprēķi-
niem : promocijas darba kopsavilkums / Baiba Ose-Zaļā ; 
zinātniskais vadītājs V. Pugačevs ; zinātniskais konsultants 
J. Dirba ; oficiālie recenzenti Anastasija Žiravecka, Ants 
Kallaste, Anouar Belahcen ; Rīgas Tehniskā Universitāte. 
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. Enerģētikas in-
stitūts. — Rīga : RTU izdevniecība, 2015. — 26 lpp. : diagr., 
il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 25.-26. lpp. — ISBN 978-
9934-10-681-1 (brošēts).

UDK	 621.318.2(043)
	 621.825.038(043)

Ose-Zaļā, Baiba. Design optimization of cylindrical mag-
netic coupler based on calculations of magnetic field : doc-
toral thesis / Baiba Ose-Zaļā ; scientific supervisor V. Puga-
čevs ; scientific advisor J. Dirba ; Riga Technical University. 
Faculty of Power and Electrical Engineering. Institute of 
Power Engineering. — Riga, 2015. — 139 lpp. : diagr., il., 
tab. ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 126.-139. lpp. — Teksts angļu 
valodā, anotācija arī latviešu valodā.

UDK	 621.318.2(043)
	 621.825.038(043)

Ose-Zaļā, Baiba. Design optimization of cylindrical mag-
netic coupler based on calculations of magnetic field : 
summary of doctoral thesis / Baiba Ose-Zaļā ; scientific 
supervisor V. Pugačevs ; scientific advisor J. Dirba ; official 
reviewers: Anastasia Zhiravetska, Ants Kallaste, Anouar 
Belahcen ; Riga Technical University. Faculty of Power and 
Electrical Engineering. Institute of Power Engineering. — 
Riga : RTU Press, 2015. — 26 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 25.-26. lpp. — ISBN 978-9934-10-682-8 (bro-
šēts).

UDK	 621.318.2(043)
	 621.825.038(043)

630 Mežsaimniecība

Rendenieks, Zigmārs. Meža nozares rīcības politikas 
ietekme uz meža ainavu struktūru Ziemeļvidzemes bio-
sfēras rezervātā = The influence of forest policy on forest 
landscape structure in the North Vidzeme biosphere reser-
ve : promocijas darbs doktora zinātniskā grāda iegūšanai 
ģeogrāfijas nozarē, reģionālās un vides ģeogrāfijas apakš-
nozarē / Zigmārs Rendenieks ; darba vadītājs: Oļģerts Ni-
kodemus ; darba recenzenti: Raimonds Kasparinskis, Ka-
lev Sepp, Inga Straupe ; Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas 
un Zemes zinātņu fakultāte. Ģeogrāfijas nodaļa. — Rīga, 

2015. — 146 lp. : diagr., il., kartes, sh., tab. ; 31 cm. — Biblio-
grāfija: 11.-13., 120.-138. lp. — Teksts latviešu valodā, anotā-
cija arī angļu valodā. — (Iesiets).

UDK	 630(474.36)(043.3)
	 574(474.36)(043.3)

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

Kilēvica, Māra. Praktiskā augu aizsardzība : slimības un 
kaitēkļi / teksts, foto: Māra Kilēvica ; atbildīgā redaktore 
Ieva Heimane ; literārā redaktore Keta Īva ; vāka noformē-
jumam izmantota Valda Semjonova fotogrāfija. — Papil-
dināts izdevums. — Rīga : Jumava, [2015]. — 168 lpp. : il., 
tab. ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 166. lpp. — ISBN 978-9934-11-
764-0 (brošēts).

UDK	 632(474.3)

633/635 Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Banziņa, Anita. 35 dārzi ceļojumiem un iedvesmai : dārzi 
apskatei visos Latvijas novados, krāšņi augi, akmens skulp-
tūras un ūdenskritumu kaskādes, 19. gs. ainavu parks un 
privāts botāniskais dārzs / Anita Banziņa, Vija Vāvere ; re-
daktore 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 ; 2015/5 (244)).

UDK	 635.9(474.3)
	 712.26(474.3)

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

Bardi, Karla. Smūtiji & sulas : augļu smūtiji, dārzeņu 
smūtiji, deserta smūtiji, sulas : 100 izcilas receptes / [fo-
togrāfijas]: Brent Parker Jones ; [teksts]: Carla Bardi ; no 
angļu valodas tulkojusi Elga Rusmane ; redaktore Dace 
Markota. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 119, [1] lpp. : il. ; 
26 cm. — Rādītājs: [120.] lpp. — Oriģ. nos.: Smoothies & jui-
ces. — ISBN 978-9934-0-4981-1 (brošēts).

UDK	 641.87:613.262(083.12)
	 641.564(083.12)

Frica, Anata. Ēdam svaigu! : vitamīniem bagāti, vese-
līgi ēdieni / Anata Frica ; no vācu valodas tulkojusi Iveta 
Galēja ; redaktore Gunta Šustere. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2015. — 159 lpp. : il. ; 26 cm. — Alfabētiskais rādītājs: 156.-
158. lpp. — Oriģ. nos.: Raw food!. — ISBN 978-9934-0-5103-
6 (iesiets).

UDK	 641.83(083.12)
	 641.564(083.12)

Lūisa, Sāra. Salātu bārs : 80 svaigu un dabīgu salātu recep-
tes / Sāra Lūisa ; fotogrāfijas: Haraala Hamilton ; tulkojums 
latviešu valodā: Renāte Punka. — [Rīga] : Jāņa Rozes ap-
gāds, ©2014. — 176 lpp. : il. ; 26 cm. — Rādītājs: 176. lpp. — 
Oriģ. nos.: The salad bar. — ISBN 978-9984-23-489-2 (ie-
siets).

UDK	 641.83(083.12)
	 641.55(083.12)
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656 Transporta un pasta pakalpojumi.  
Satiksmes organizācija un kontrole

Tenge, Marion. Public social software platforms and eco-
nomic need satisfaction of airport organizations — a social 
capital approach : summary of doctoral thesis submitted 
for the doctoral degree in management science, subfield of 
business management / Marion Tenge ; supervisor: Johann 
Lachhammer ; reviewers: Inga Vilka, Ieva Brence, Lutz H. 
Schminke ; University of Latvia. Faculty of Economics and 
Management = Publiskās sociālās programmatūras plat-
formas un lidostu organizāciju ekonomisko vajadzību no-
drošināšana — sociālā kapitāla pieeja : promocijas darba 
kopsavilkums doktora grāda iegūšanai vadības zinātnē, 
apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība / Marion Tenge ; 
darba zinātniskais vadītājs: Johann Lachhammer ; dar-
ba recenzenti: Inga Vilka, Ieva Brence, Lutz H. Schminke ; 
Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultā-
te. — Riga : University of Latvia, 2015. — 119 lpp. : sh., tab. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 10.-12., 64.-67. un 107.-117. lpp. — 
Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, 
vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9984-45-
951-6 (brošēts).

UDK	 656.71:005.33(430)(043)
	 338.47(043.2)
	 656.7:005(043.2)
	 004.774.6(043.2)

Tenge, Marion. Public social sortware platforms and eco-
nomic need satisfaction of airport organizations — a so-
cial capital approach : doctoral thesis submitted for the 
doctor’s degree in management science (Dr. sc. admin.) 
subfield business management / Marion Tenge ; supervi-
sor: Johann Lachhammer ; University of Latvia. Faculty of 
Economics and Management. — Riga, 2015. — [8], 189 lp. : 
diagr., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 121.-134. lp. — (Iesiets).

UDK	 656.71:005.33(430)(043)
	 338.47(043.3)
	 656.7:005(043.3)
	 004.774.6(043.3)

657 Grāmatvedība

Hahne, Gabriele Elisabeth. The effects of external quality 
control on quality in auditing companies : doctoral thesis 
submitted for the doctor’s degree in management scien-
ce, subfield: business management / Gabriele Elisabeth 
Hahne ; supervisor: Klaus Kellner ; University of Latvia. 
Faculty of Economics and Management = Ārējās kvalitātes 
kontroles ietekme uz kvalitāti auditorkompānijās : promo-
cijas darbs doktora grāda iegūšanai vadības zinātnē (Dr. sc. 
admin.), apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība / Gabrie-
le Elisabeth Hahne ; zinātniskais vadītājs: Klaus Kellner ; 
Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte. — 
Riga, 2015. — viii, 170 lp. : il., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 
9.-11., 147.-157. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts angļu 
valodā, priekštitullapa latviešu valodā. — (Iesiets).

UDK	 657.6(043.3)
	 657.6(043)
	 658.56(043)

Hahne, Gabriele Elisabeth. The effects of external quality 
control on quality in auditing companies : summary of doc-
toral thesis submitted for the doctoral degree in manage-
ment science, subfield of business management / Gabriele 
Elisabeth Hahne ; supervisor: Klaus Kellner ; reviewers: 
Tatjana Volkova, Ieva Brence, Lutz H. Schminke ; University 
of Latvia. Faculty of Economics and Management = Ārējās 
kvalitātes kontroles ietekme uz kvalitāti auditorkompāni-
jās : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūša-
nai vadības zinātnē, apakšnozare: uzņēmējdarbības vadī-
ba / Gabriele Elisabeth Hahne ; zinātniskais vadītājs: Klaus 
Kellner ; recenzenti: Tatjana Volkova, Ieva Brence, Lutz H. 
Schminke ; Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības 
fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2015. — 75 lpp . : 
il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 38. un 75. lpp., un zemsvītras 
piezīmēs. — Teksts angļu un latviešu valodā, ar atsevišķām 
titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-
9984-45-961-5 (brošēts).

UDK	 657.6(043.2)
	 657.6(043)
	 658.56(043)

664 Pārtikas ražošana un konservēšana

Segliņš, Valdis. Sāls druska / Valdis Segliņš ; recenzenti: 
Andris Šnē, Vitālijs Zelčs, Jānis Klētnieks ; redaktors Oskars 
Lapsiņš ; dizains: Paula Pelše ; vāka dizains: Paula Pelše, 
Baiba Lazdiņa. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes 
Akadēmiskais apgāds «Saule», 2015. — 148 lpp. : diagr., il., 
kartes, tab. ; 24 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — 
ISBN 978-9984-14-713-0 (brošēts).

UDK	 664.41
	 553.631
	 664.41(091)
	 664.4

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

Lusis, Vitalijs. Mechanical properties investigation of 
non-homogeneous and oriented fiber-reinforced concre-
te : doctoral thesis / Vitalijs Lusis ; scientific supervisor: V. 
A. Lapsa ; Riga Technical University. Faculty of Civil Engi-
neering. Institute of Building Production. — Riga, 2015. — 
195 lpp. : diagr., il. ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 182.-195. lpp. — 
Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.

UDK	 691.328.4:620.17(043)

Lūsis, Vitālijs. Mechanical properties investigation of 
non-homogeneous and oriented fiber-reinforced concre-
te : summary of the doctoral thesis in mechanical engine-
ering / Vitalijs Lusis ; scientific supervisor: V. A. Lapsa ; 
official reviewers Igors Tipans, Juris Jansons, Rimvydas 
Stonys ; Riga Technical University. Faculty of Civil Engine-
ering. Institute of Building Production. — Riga : RTU Press, 
2015. — 34 lpp. : diagr., il. ; 21 cm. — «Promotion council 
«RTU P-03»—Titullapā. — Bibliogrāfija: 8.-13., 34. lpp. — 
ISBN 978-9934-10-678-1 (brošēts).

UDK	 691.328.4:620.17(043)
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Lūsis, Vitālijs. Nehomogēnā un orientētā fibrobetona me-
hānisko īpašību izpēte : promocijas darba kopsavilkums 
mehānikas nozares polimēru un kompozītmateriālu me-
hānikas apakšnozarē / Vitālijs Lūsis ; zinātniskais vadītājs 
V. Ā. Lapsa ; oficiālie recenzenti Igors Tipāns, Juris Jansons, 
Rimvydas Stonys ; Rīgas Tehniskā universitāte. Būvniecības 
inženierzinātņu fakultāte. Būvražošanas katedra. — Rīga : 
RTU Izdevniecība, 2015. — 34 lpp. : diagr., il. ; 21 cm. — 
«Promocijas padome «RTU P-03»—Titlp. — Bibliogrāfija: 
8.-13., 34. lpp. — ISBN 978-9934-10-677-4 (brošēts).

UDK	 691.328.4:620.17(043)

7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

72 Arhitektūra

Burg Turaida 800 : Geschichte und Gegenwart : Rei-
seführer / Museumsreservat Turaida ; Fotos von Alberts 
Linarts, Vilnis Pļaviņš, Nauris Dainis ; Ūbersetzung in die 
deutsche Sprache: Evija Pumpuriņa. — [Rīga] : Mantojums, 
2015. — 56 lpp. : il. ; 24 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — Bibliogrāfija: 56. lpp. — Oriģ. nos.: Turaidas 
pils 800 gadi. — ISBN 978-9984-823-31-7 (brošēts).

UDK	 728.81(474.36)

78 Mūzika

Belta, Dina. Liepājas populārās mūzikas stāsti : ziņģe sir-
dī, rokenrols dvēselē / Dina Belta, Andžils Remess ; Jāņa 
Pavlovska vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā 
redaktore Ieva Heimane ; literārā redaktore Ineta Rāte ; iz-
mantoti Ulda Brieža, Andra Gertsona, Ģirta Gertsona, Ego-
na Zīverta fotoattēli. — Rīga : Jumava, [2015]. — 174, [1] lpp., 
[32] lpp. il. : faks., il., portr. : 24 cm. — ISBN 978-9934-11-
746-6 (brošēts).

UDK	 78.011.26(474.321.2)
	 78.036(474.321.2)

Dziesma. Svētki. Dzīve : stāsti par latviešu dziesmu svēt-
kiem ārzemēs / sastādītāji: Marianna Auliciema, Kristīne 
Jansone, Maija Hinkle, Ieva Vītola, Juris Zalāns ; redaktore: 
Ieva Vītola ; valodas redaktore Inguna Daukste-Silasproģe ; 
ievadu sarakstīja Juris Zalāns ; vāka dizains: Jeremy Sme-
des. — [Rīga] : «Latvieši pasaulē» muzejs un pētniecības 
centrs, ©2015. — 228 lpp. : tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 211.-
212. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu, vietu un orga-
nizāciju rādītājs: 217.-228. lpp. — ISBN 978-9934-14-286-4 
(brošēts).

UDK	 78.091.4(=174)

794 Galda spēles (balstītas uz domāšanu, veiklību 
un veiksmi)

Remesis, Aivars. Dambrete bērniem un jauniešiem / 
 Aivars Remesis ; vāka noformējums: Inga Kārkliņa. — 
[Ogre] : [b.i.], 2015. — 151 lpp. : il. ; 21 cm.

UDK	 794.242(075)

Remesis, Aivars. No iesācēja līdz dambretes starptautis-
kajam meistaram / Aivars Remesis ; vāka noformējums: 
Inga Kārkliņa. — [Ogre] : [b.i.], 2014. — 116 lpp. : il. ; 21 cm.

UDK	 794.242

8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

Domu putniem vārdu spārni : aforismi un atziņas / re-
daktore Gundega Sēja ; sastādījusi Inta Saprovska ; māk-
sliniece Vita Lēnerte. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 
48 lpp. ; 16 cm. — ISBN 978-9934-0-5229-3 (iesiets) ; ISBN 
97809934052293 (kļūda).

UDK	 82-84(082)

Gorņeva, Ilona. Epideiktiskie teksti Menandra «Rētorikā» : 
promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai 
literatūrzinātnes nozarē, apakšnozare: cittautu literatūras 
vēsture (antīkā literatūra) / Ilona Gorņeva ; darba zinātnis-
kā vadītāja: Vita Paparinska ; darba recenzenti: Benedikts 
Kalnačs, Ojārs Lāms, Anna Stankeviča ; Latvijas Univer-
sitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte = Epideictic texts in 
Menander’s «Rhetoric» : summary of doctoral thesis sub-
mitted for the doctoral degree in literary theory subfield 
of history of foreign literature (ancient literature) / Ilona 
Gorņeva ; supervisor: Vita Paparinska ; reviewers: Bene-
dikts Kalnačs, Ojārs Lāms, Anna Stankeviča ; University of 
Latvia. Faculty of Humanities. — Rīga : Latvijas Universi-
tāte, 2015. — 51 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 12.-14., 36.-37., 
50-51. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atseviš-
ķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 
978-9984-45-954-7 (brošēts).

UDK	 808(37/380(043)
	 808(3)(043.2)

Gorņeva, Ilona. Epideiktiskie teksti Menandra «Rētori-
kā» : promocijas darbs / Ilona Gorņeva ; darba vadītāja: 
Vita Paparinska ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zināt-
ņu fakultāte. Klasiskās filoloģijas un antropoloģijas studiju 
nodaļa. — Rīga, 2015. — 190 lp. : tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfi-
ja: 164.-176. lp. un zemsvītras piezīmēs. — (Iesiets).

UDK	 808(37/38)(043)
	 808(3)(043.3)

811.174 Latviešu valoda

Cibuļs, Juris. Raksti : izlase / Juris Cibuļs. — Rīga : Rauda-
va, 2015. — 256 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 212.-254. lpp. 
un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu, latgaliešu, an-
gļu, igauņu un krievu valodā, kopsavilkums angļu un krie-
vu valodā. — ISBN 978-9984-9816-5-9 (brošēts).

UDK	 811.174’27(081.2)
	 811.174’282’27(081.2)

Ciematniece, Līga. Teikuma semantiskās un sintaktiskās 
struktūras attieksmes mūsdienu latviešu valodā : promoci-
jas darba kopsavilkums filoloģijas doktora zinātniskā grā-
da iegūšanai valodniecības zinātņu nozarē, apakšnozare: 
latviešu sinhroniskā valodniecība / Līga Ciematniece ; dar-
ba zinātniskā vadītāja : Ilze Lokmane ; darba recenzenti: 
Igors Koškins, Anatolijs Kuzņecovs, Linda Lauze ; Latvijas 
Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latviešu un 
vispārīgās valodniecības katedra = Relations between se-
mantic and syntactic structure of the sentence in modern 
Latvian : summary of doctoral thesis submitted for the 
doctoral degree in philology, subfield of latvian synchronic 
linguistics / Līga Ciematniece ; supervisor: Ilze Lokmane ; 
reviewers: Igors Koškins, Anatolijs Kuzņecovs, Linda Lau-
ze ; University of Latvia. Faculty of Humanities. Chair of 
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Latvian and General Linguistics. — Rīga : Latvijas Universi-
tāte, 2015. — 110 lpp. : tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 47.-50., 
103.-110. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu un 
angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums 
abās valodās. — ISBN 978-9984-45-967-7 (brošēts).

UDK	 811.174’367.5(043.2)
	 811.174’367.5(043)

Ivulāne, Baiba. Palīgnozīmē lietotu darbības vārdu sis-
tēma latviešu valodā : promocijas darba kopsavilkums 
filoloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai valodniecī-
bas zinātņu nozares latviešu sinhroniskās valodniecības 
apakšnozarē / Baiba Ivulāne ; darba zinātniskā vadītāja: 
Andra Kalnača ; recenzenti: Ilga Jansone, Anna Vulāne, 
Ojārs Bušs ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu 
fakultāte. Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra = 
System of Latvian verbs used as auxiliaries : summary of 
doctoral thesis submitted for the doctoral degree in philo-
logy, linguistics: Latvian synchronic linguistics / Baiba Ivu-
lāne ; supervisor: Andra Kalnača, reviewers: Ilga Jansone, 
Anna Vulāne, Ojārs Bušs ; University of Latvia. Faculty of 
Humanities. Chair of Latvian and General Linguistics. — 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2015. — 85 lpp. ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija: 80.-84. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar 
atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — 
ISBN 978-9984-45-970-7 (brošēts).

UDK	 811.174’367.625.5(043)
	 811.174’367.625.5(043.2)

821 Daiļliteratūra

821.111 Angļu literatūra

Džeimsa, Erika. Atmiņu ezers : romāns / Erika Džeimsa ; 
no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; vāka dizains: 
Dairis Hofmanis ; redaktore Inguna Jundze. — Rīga : Konti-
nents, ©2015. — 475, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: Summer 
at the lake. — ISBN 978-9984-35-783-6 (iesiets).

UDK	 821.111-31

821.111(73) Amerikāņu literatūra

Amirrezvani, Anita. Saulei līdzīgā : stāsts par varu, uzticī-
bu, intrigām un mīlestību 16. gs. Irānas galmā : [romāns] / 
Anita Amirrezvani ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļa-
kova ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 438, [2] lpp. ; 23 cm. — Oriģ. 
nos.: Equal of the sun. — ISBN 978-9934-0-4975-0 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-31

Svonsons, Pīters. Līdz nāve mūs šķirs : romāns / Pīters 
Svonsons ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka 
dizains: Dairis Hofmanis ; redaktore Marta Tālmane. — 
Rīga : Kontinents, ©2015. — 397 lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: 
The kind worth killing. — ISBN 978-9984-35-790-4 (ie-
siets).

UDK	 821.111(73)-312.4

821.133.1 Franču literatūra

Jautrās pasakas : [pirmsskolas vecuma bērniem] / redak-
tore Iluta Moldane ; tulkojums no franču valodas: Sarmīte 
Madžule ; Ž. Barnabe literārā apdare. — [Rīga] : Annele, 
©2015. — 64, [1] lpp. : il. ; 26 cm. — (Skaistie sapņi). — 
ISBN 978-9984-843-82-7 (iesiets).

UDK	 821.133.1-93-343

Litels, Džonatans. Labvēlīgās : romāns / Džonatans Li-
tels ; no franču valodas tulkojis un pēcvārdu sarakstījis 
Dens Dimiņš ; mākslinieks Aivars Plotka. — Rīga : Jāņa Ro-
zes apgāds, ©2015. — 1420, [3] lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — Oriģ. nos.: Les Bienveillantes. — 
ISBN 978-9984-23-481-6 (iesiets).

UDK	 821.133.1-31

821.161.1 Krievu literatūra

Добровенский, Роальд. Райнис и его братья : семь 
жизней одного поэта : роман / Роальд Добровенский ; 
ответственный редактор Иева Хеймане. — 2-е изда-
ние. — [Rīga] : Jumava, ©2015. — 727, [1] lpp. ; 21 cm. — 
ISBN 978-9934-11-765-7 (iesiets).

UDK	 821.161.1-312.6(474.3)
	 821.174(092)

Сенкевич, Александр. Неоконченное прошлое : памя-
ти моих друзей Иманта Аузиня и Святослава Бэлзы : 
стихи / Александр Сенкевич ; редактор Галина Соко-
лова ; иллюстрации, дизайн: Г. Календра. — Рига : Poli-
grāfijas Infocentrs, ©2015. — 108, [3] lpp. : il. ; 21 cm. — Par 
autoru: 104. lpp. — ISBN 978-9984-809-60-1 (brošēts).

UDK	 821.161.1-1

821.174 Latviešu literatūra

A II Pozitīvs. Būs aitas, būs cirpēji / A II Pozitīvs ; ilus-
trāciju autors Andris Dauksts. — Mārupe : Drukātava, 
©2015. — 430 lpp. : il. ; 21 cm. — (Policista blēņu stāsti ; 3. 
grāmata). — ISBN precizēts ISBN aģentūrā. — ISBN 978-
9934-530-17-3 (brošēts) ; ISBN 9789984530173 (kļūda).

UDK	 821.174-7

Apškrūma, Kornēlija. Mātes svētība : dzeja / Kornēlija 
Apškrūma ; Birutas Žurovskas akvareļi ; Māras Alševskas 
dizains ; redaktore Zaiga Lasenberga. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, ©2015. — 111, [1] lpp. : il. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-
5157-9 (iesiets).

UDK	 821.174-1

Ar Tēvzemes spēku dvēselēs : dzejas krājums / sastādī-
tāja un priekšvārda autore Ilona Vītola ; ievadu sarakstī-
ja Lāsma Jaunozoliņa. — [Gulbene] : Vītola izdevniecība, 
[2015]. — 215 lpp. : portr. ; 21 cm. — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9984-835-87-7 (iesiets).

UDK	 821.174-1(082)

Aspazija. Kad meklē dvēseli … : atziņas / Aspazija ; sakār-
tojusi un ievadvārdus sarakstījusi Saulcerīte Viese ; Vitas 
Lēnertes dizains. — [Atkārtots izdevums]. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, ©2015. — 111, [1] lpp. ; 18 cm. — ISBN 978-9934-
0-5222-4 (iesiets).

UDK	 821.174-84
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Bērziņa, Ieva. Ārsts dzīves skolā : [autobiogrāfisks lite-
rārs vēstījums] / Ieva Bērziņa ; redaktore: Ilona Vītola. — 
[Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2015]. — 191 lpp. ; portr. ; 
21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 
978-9984-835-89-1 (brošēts).

UDK	 821.174-31
	 61(474.3)(092)

Čipena, Inga. Pasaka par Gaismas pilsētu : mīļumpasaciņa : 
[pirmsskolas vecuma bērniem] / Inga Čipena ; ilustrācijas: 
Ingūna Gaujere. — [Rīga] : Iespēju grāmata, ©2015. — 19, 
[1] lpp. : il. ; 30 cm. — ISBN 978-9984-875-83-5 (brošēts).

UDK	 821.174-93-343

Gabris, Roberts. Latvju puika : atmiņas / Roberts Gabris ; 
atbildīgā redaktore Santa Jirgensone ; sastādītāja un pēc-
vārda autore Ausma Līdumniece ; Beatrises Barones zīmē-
jumi. — [Atkārtots izdevums]. — Rīga : Jumava, ©2015. — 
213, [2] lpp. : il., portr. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-11-744-2 
(brošēts).

UDK	 821.174-94

Jakubovska, Māra. Rufis atrod mājas : patiess stāsts : 
[jaunākā skolas vecuma bērniem] / teksts un foto: Māra Ja-
kubovska ; atbildīgā redaktore Santa Jirgensone. — Rīga : 
Jumava, [2015]. — 61, [2] lpp. : il. ; 24 cm. — ISBN 978-9934-
11-700-8 (brošēts).

UDK	 821.174-93-34

Kokle-Līviņa, Vēsma. Šī zeme kā dzintara lāse : dzejoļu 
krājums / Vēsma Kokle-Līviņa ; sastādīja Ilona Vītola ; Vēs-
mas Kokles-Līviņas zīmējumi. — [Gulbene] : Vītola izdev-
niecība, 2015. — 118, [1] lpp. : il., notis ; 20 cm. — Izdevējzi-
ņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9984-835-86-0 
(brošēts).

UDK	 821.174-1

Nekaunīgie veči / teksta autori: Romens Umans, Jānis An-
manis, Arnolds Auziņš, Žanis Kurmītis ; zīmējumu autori: 
Jānis Anmanis, Dainis Breikšs, Romans Vitkovskis ; idejas 
autors Emanuels Tarba no Iemetēju ciema Baltinavā ; Vi-
tas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Ilze Sausiņa ; vāka 
dizainam izmantoti Romana Vitkovska zīmējumi. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, ©2015. — 63 lpp. : il. ; 21 cm. — «21+»—Uz 
vāka. — Teksts latviešu, krievu valodā. — ISBN 978-9934-
0-5351-1 (iesiets).

UDK	 821.174-17(082)

Pastore, Luīze. Neredzamais cilvēks : detektīvstāsts bēr-
niem / Luīze Pastore ; ilustrējusi Elīna Brasliņa ; literārā 
redaktore Māra Ņikitina. — Rīga : Neputns, ©2015. — 
59 lpp. : il. ; 22 cm. — (Mākslas detektīvi ; 2. grāmata). — 
Priekštitullapā reprodukcija: Kārlis Padegs «Zābaki un 
suns» (1935). — ISBN 978-9934-512-51-3 (brošēts).

UDK	 821.174-93-312.4

Pastore, Luīze. Pazudušais pērtiķis : detektīvstāsts bēr-
niem / Luīze Pastore ; ilustrējusi Elīna Brasliņa ; literārā 
redaktore Māra Ņikitina. — Rīga : Neputns, ©2015. — 
59 lpp. : il. ; 22 cm. — (Mākslas detektīvi ; 1. grāmata). — 
Priekštitullapā reprodukcija: Janis Rozentāls «Princese ar 
pērtiķi» (1913). — ISBN 978-9934-512-50-6 (brošēts).

UDK	 821.174-93-312.4

Sapule, Dzintra. Dzīves līkloči : atmiņas / teksts un vāka 
foto: Dzintra Sapule ; vāka noformējums: Diāna Anderso-
ne. — [Rīga] : Iespēju grāmata, ©2015. — 131 lpp. ; 19 cm. — 
ISBN 978-9984-875-84-2 (brošēts).

UDK	 821.174-94

Skalbe, Kārlis. Kaķīša dzirnavas : [pasaka pirmsskolas ve-
cuma bērniem] / Kārlis Skalbe ; ilustrējuši Džemma Skul-
me, Ojārs Ābols ; redaktore Inese Pelūde. — [Atkārtots iz-
devums]. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — [29] lpp. : il. ; 
30 cm. — Grāmata sagatavota pēc Latvijas Valsts izdevnie-
cības 1960. gada izdevuma. — «Nācijas mīļākā grāmata»—
Vāka 4. lpp. — ISBN 978-9934-0-4960-6 (iesiets).

UDK	 821.174-93-343

Tirzmaliete. Kad akmeņi brēc … : Tirzas perioda (1876-
1912) sabiedriskas ievirzes dzeja : divdesmit viens dzejolis 
1905. gada skaņās / Tirzmaliete ; Normunda Treija sakārto-
jums un komentāri ; vāka noformējums: Rihards Freijs. — 
Rīga : [Normunds Treijs], ©2015. — 45 lpp. : il., portr. ; 
22 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Bib-
liogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-14-480-6 
(iesiets).

UDK	 821.174-1
	 821.174(092)

Ziedošā mīlestība : [pasaku krājums] / literārā redaktore 
Iveta Reinsone ; māksliniece Sandija Veselova. — [Rīga] : 
Iespēju grāmata, ©2015. — 27 lpp. : il. ; 30 cm. — ISBN 978-
9984-875-85-9 (brošēts).

UDK	 821.174-93-34(082)

821.511.111 Somu literatūra

Oksanena, Sofi. Kad pazuda dūjas : vēsturisks romāns / 
Sofi Oksanena ; no somu valodas tulkojusi Gunta Pāvo-
la ; redaktore Iveta Polkmane. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2015. — 319, [1] lpp. ; 23 cm. — Oriģ. nos.: Kun kyyhkyset 
katosivat. — ISBN 978-9934-0-5299-6 (iesiets).

UDK	 821.511.111-31

Rimminens, Miko. Sarkanā degundiena : romāns / Miko 
Rimminens ; no somu valodas tulkojusi Lelde Rozīte ; atbil-
dīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārais redaktors Guntis 
Feldmanis ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais 
noformējums. — Rīga : Jumava, ©2015. — 246, [1] lpp. ; 
21 cm. — Oriģ. nos.: Nenäpäivä. — ISBN 978-9934-11-737-4 
(brošēts).

UDK	 821.511.111-31

82–93 Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Princešu mīluļi : ceļotāja Pērle : [stāsts pirmsskolas vecu-
ma bērniem] / Disney. — Rīga : Egmont Latvija, ©2015. — 
[28] lpp. : il. ; 21 cm. — (Disney princeses). — ISBN 978-
9934-16-087-5 (iesiets).

UDK	 82-93-32
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9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

904 Vēsturisko laikmetu materiālās kultūras 
liecības

Segliņš, Valdis. Raibas pēdas akmenī un mums visapkārt / 
Valdis Segliņš ; recenzenti: Andris Šnē, Vitālijs Zelčs, Jānis 
Klētnieks ; redaktors Oskars Lapsiņš ; dizains: Paula Pelše ; 
vāka dizains: Paula Pelše, Baiba Lazdiņa. — Daugavpils : 
Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds «Saule», 
2015. — 87 lpp. : il. ; 24 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras pie-
zīmēs. — ISBN 978-9984-14-712-3 (brošēts).

UDK	 904(100)
	 57.071.23

908 Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Zalves grāmata : Neretas novada Zalves pagasts apcerēs, 
atcerēs, tēlojumos, dzejā, attēlos / grāmatas veidotāji: 
Imants Auziņš, Vilnis Vietnieks ; redaktore Lūcija Ķuzāne ; 
vāku noformējumā Aivara Bites foto. — [Zalve] : [Zalves 
pagasta padome], 2014. — 231, [1] lpp. : il., portr. ; 25 cm. — 
Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-
14-278-9 (iesiets).

UDK	 908(474.365)

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

Daugavpils novada zelta loks : tūrisma maršruts = Золо-
той круг Даугавпилсского края : туристический марш-
рут = Daugavpils region golden circle : tourist route / Dau-
gavpils novada Tūrisma informācijas centrs ; foto: Mihails 
Ignats, Kestutis Fedirka. — Daugavpils : Daugavpils novada 
tūrisma informācijas centrs, 2015. — 36, [1] lpp. : il., kartes ; 
30 cm. — Teksts paralēli latviešu, krievu un angļu valodā.

UDK	 913(474.346)(036)+(474.346)(036)

Daugavpils : tūrisma ceļvedis = туристический путево-
дитель = tourism guide / Daugavpils novada Tūrisma in-
formācijas centrs ; foto: Jevģēnijs Ņikitins, Mihails Ignats, 
Svetlana Pokule, Aleksandrs Kendenkovs, Roma Rube-
nis. — Daugavpils : Daugavpils novada Tūrisma informā-
cijas centrs, 2015. — 24 lpp. : il., kartes ; 30 cm. — Teksts 
paralēli latviešu, krievu un angļu valodā.

UDK	 913(474.346.1)(036)+(474.346.1)(036)

929 Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi

Kovaļenko, Maija. Struteles pelēkie baroni : Krišjāņa Ba-
rona dzimtā pagasta vēsture / teksts un foto: Maija Kova-
ļenko ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārais re-
daktors Guntis Feldmanis ; priekšvārdu sarakstīja Ligita 
Gintere ; Nataļjas Kugajevskas mākslinieciskais noformē-
jums. — Rīga : Jumava, [2015]. — 294, [1] lpp. : il., karte, por-
tr. ; 21 cm. — (Dzimtas romāns). — Bibliogrāfija: 291. lpp. — 
ISBN 978-9934-11-735-0 (iesiets).

UDK	 929(474.332)
	 908(474.332)

94 Vispārīgā vēsture

Adamss, Saimons. Otrais Pasaules karš : enciklopēdija par 
Otrā pasaules kara vētrainajiem notikumiem no «zibens-
kara» līdz atombumbai / teksta autors Saimons Adamss ; 
fotogrāfs Endijs Kraufords ; no angļu valodas tulkojuši: 
Dainis Poziņš, Valdis Klišāns ; redaktori: Leo Skulte, Juris 
Goldmanis. — 2., atjaunotais un papildinātais izdevums. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 72 lpp. : il. ; 29 cm. — (Re-
dzeslokā). — Rādītājs: 72. lpp. — Oriģ. nos.: World war 
II. — ISBN 978-9934-0-5201-9 (iesiets).

UDK	 94(100)”1939/1945”

Adamss, Saimons. Pirmais Pasaules karš : enciklopēdija 
par Lielā kara notikumiem, karavīru varonību frontē, iero-
čiem un dzīvi ierakumos / teksta autors Saimons Adamss ; 
fotogrāfs Endijs Kraufords ; no angļu valodas tulkojis Dai-
nis Poziņš ; redaktors Juris Goldmanis. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, ©2015. — 72 lpp. : il. ; 29 cm. — (Redzeslokā). — Rā-
dītājs: 72. lpp. — Oriģ. nos.: World war I. — ISBN 978-9934-
0-5152-4 (iesiets).

UDK	 94(100)”1914/1918”

International Conference «25 Years After. The Baltic 
Way and the Collapse of Totalitarian Communism: Eu-
ropean Memory and Political Inspiration» (2014 : Rīga, 
Latvija). 25 years after. The Baltic way and the collapse of 
totalitarian communism: European memory and political 
inspiration : transcript and materials of the internation-
al conference on 21-22 August 2014, held in Riga, Latvia / 
edited and foreword by Kristīne Beķere ; cover design by 
Ieva Stūre ; text editing by Antra Legzdiņa ; cover photo 
by Gunārs Janaitis. — Riga : Latvian Academy of Sciences 
Baltic Centre for Strategic Studies, 2015. — 206, [1] lpp., 
[16] lpp. iel. : il., portr., tab. ; 24 cm. — Nosaukums uz grā-
matas muguriņas: The Baltic way and the collapse of tota-
litarian communism. — ISBN 978-9934-8515-0-6 (brošēts).

UDK	 94(474)(062)

Shumskaya, Iryna. Distinctive Belarus : on the roads of 
dukes, magnates and poets / Iryna Shumskaya ; transla-
ted by Mikhail Haldziankow, Alexander Kachar ; edited 
by Alexander Kachar ; photos by Iryna Shumskaya, Siar-
hei Plytkievich. — [Riga] : Belarusian History & Cultural 
Institute, 2015. — 143 lpp., [20] lpp. iel. : il., kartes, portr. ; 
22 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Tulk. 
no izd.: Самабытная Беларусь. — ISBN 978-9984-897-17-
2 (brošēts).

UDK	 94(476)

Гусев, Игорь. История Риги и окрестностей : от осно-
вания до начала XX века : настольная книга экскурсо-
вода / автор-составитель Игорь Николаевич Гусев ; 
дизайнер Андрей Эдуардович Макеев. — Рига : Zoriks, 
2014.

Часть 3. — 172, [4] lpp. : il., kartes, plāni, portr. ; 
21 cm. — (Klio). — Par autoru: [176.] lpp. — Bibliogrāfija: 
171.-172. lpp. — ISBN 978-9934-8028-5-0 (brošēts).
UDK	 94(474.362.2)
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94(474.3) Latvijas vēsture

Deksnis, Eduards Bruno. Restoration of sovereignty and 
independence of the Republic of Latvia 1986-1994 / Edu-
ards Bruno Deksnis, Tālavs Jundzis ; reviewers: Viktoras 
Justickis, Kārlis Kangeris, Jānis Priedkalns ; text editor: 
Antra Legzdiņa ; foreword by Georgs Andrejevs ; cover 
design and layout: Ieva Stūre ; cover photo by Gunārs Ja-
naitis ; Latvian Academy of Sciences Baltic Centre for Stra-
tegic Studies. — Riga : Latvian Academy of Sciences, Baltic 
Centre for Strategic Studies, 2015. — 277, [1] lpp. : faks., il., 
portr., tab. ; 24 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentū-
rā. — Bibliogrāfija: 237.-[253.] lpp. un zemsvītras piezīmēs, 
personu rādītājs: 275.-[278.] lpp. — ISBN 978-9934-8373-
9-5 (brošēts).

UDK	 94(474.3)”1987/1991”
	 323(474.3)”1987/1991”

Nevardarbīgā pretošanās: Latvijas neatkarības atgūšana 
(1945-1991) dokumentos / literārā redaktore Ināra Stašulā-
ne ; no krievu un angļu valodas tulkojis Valdis Blūzma ; tul-
kotājs angļu valodā Eduards Bruno Deksnis ; angļu teksta 
redaktore Antra Legzdiņa ; vāka mākslinieks Egils Neiho-
fers. — Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratē-
ģisko pētījumu centrs, 2015.

2. sējums, Atmodas laiks (1986. gada jūlijs—1990. gada 
maija sākums) / sastādītājs, ievada un komentāru autors 
Valdis Blūzma ; zinātniskais redaktors Tālavs Jundzis. — 
413 lpp. ; 24 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un 
personu rādītājs: 391.-412. lpp. — Teksts latviešu valodā, 
kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-8373-8-8 
(brošēts).

3. sējums, Pārejas periods (1990. gada 4. maijs—1991. 
gada 21. augusts) / sastādītājs, ievada, komentāru autors 
un zinātniskais redaktors Tālavs Jundzis. — 239 lpp. ; 
24 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu 
rādītājs: 231.-238. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsa-
vilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-8373-6-4 (bro-
šēts).
UDK	 94(474.3)”1945/1991”(093.2)


