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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

003 Rakstības sistēmas un raksti

Kraukle, Daina. Latviskais rotājošais raksts / Daina 
Krauk le ; vāka grafiskais noformējums: Ivars Vimba. — 
Rīga : Jumava, [2015]. — 86, [2] lpp. : il. ; 17 cm. — Biblio-
grāfija: 84.-[87.] lpp. — ISBN 978-9934-11-712-1 (brošēts).

UDK	 003.62(=174)
	 391(=174)

005 Pārvaldība. Vadzinības

Hoeckel, Christopher Alexander. The impact of person-
ality types on the efficiency outcomes of business manage-
ment decision making : doctoral thesis submitted for the 
doctor’s degree in management science (Dr. sc. admin.) 
subfield: business management / Christopher Alexander 
Hoeckel ; supervisor: Josef Neuert ; reviewers: Tatjana 
Volkova, Agita Livina, Johann Lachhammer ; University of 
Latvia. Faculty of Economics and Management. — Riga, 
2015. — x, 170 lp. : diagr., il., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 6.-
7., 145.-152. lp. un zemsvītras piezīmēs. — (Iesiets).

UDK	 005.53(043.3)
	 005.322(043.3)
	 005.322(043)

Hoeckel, Christopher Alexander. The impact of person-
ality types on the efficiency outcomes of business manage-
ment decision making : summary of doctoral thesis sub-
mitted for the doctoral degree in management science (Dr. 
sc. admin.) subfield of business management / Cristopher 
Alexander Hoeckel ; supervisor: Josef Neuert ; reviewers: 
Tatjana Volkova, Agita Livina, Johann Lachhammer ; Uni-
versity of Latvia. Faculty of Economics and Management = 
Personības tipu ietekme uz uzņēmējdarbības vadības lē-
mumu pieņemšanas efektivitātes rezultātiem : promocijas 
darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai vadības zi-
nātnē (Dr. sc. admin.), apakšnozare: uzņēmējdarbības va-
dība / zinātniskais vadītājs: Josef Neuert ; recenzenti: Tat-
jana Volkova, Agita Līviņa, Johann Lachhammer ; Latvijas 
Universitāte. [Ekonomikas un vadības fakultāte]. — Riga : 
University of Latvia, 2015. — 113 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 12.-13., 67.-69. un 111.-113. lpp. un zemsvītras 
piezīmēs. — Teksts angļu un latviešu valodā, ar atsevišķām 

titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-
9984-45-955-4 (brošēts).

UDK	 005.53(043.2)
	 005.322(043.2)
	 005.322(043)

Venus, Klaus. Supply chain management impact on com-
petitiveness of business organizations : doctoral thesis 
submitted for the doctor’s degree in management science 
(Dr. sc. admin.), subfield: business management / Klaus Ve-
nus ; supervisor: Josef Neuert ; University of Latvia. Faculty 
of Economics and Management = Piegādes ķēdes vadības 
ietekme uz uzņēmumu konkurētspēju : promocijas darbs 
doktora grāda iegūšanai vadības zinātnē (Dr. sc. admin.), 
apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība / Klaus Venus ; zi-
nātniskais vadītājs Josef Neuert ; Latvijas Universitāte. 
Ekonomikas un vadības fakultāte. — Riga, 2014. — 155 lp. : 
diagr., il., sh., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 130.-142. lp. un 
zemsvītras piezīmēs. — Teksts angļu valodā, priekštitulla-
pa latviešu valodā. — (Iesiets).

UDK	 005.343(043.3)
	 658(043.3)
	 658(043)

Venus, Klaus. Supply chain management impact on com-
petitiveness of business organizations : summary of doc-
toral thesis submitted for the doctoral degree in man-
agement science, subfield: business management / Klaus 
Venus ; supervisor: Josef Neuert ; reviewers: Tatjana 
Volkova, Karlis Ketners, Johann Lachhammer ; University 
of Latvia. Faculty of Economics and Management = Piegā-
des ķēdes vadības ietekme uz uzņēmumu konkurētspēju : 
promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai 
vadības zinātnē, apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība / 
Klaus Venus ; zinātniskais vadītājs Josef Neuert ; darba 
recenzenti: Tatjana Volkova, Kārlis Ketners, Johann La-
chhammer ; Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības 
fakultāte. — Riga : University of Latvia, 2014. — 69 lpp. : 
sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 13., 30.-32. un 47., 66.-
68. lpp. — Teksts angļu un latviešu valodā, ar atsevišķām 
titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-
9984-45-912-7 (brošēts).

UDK	 005.343(043.2)
	 658(043.2)
	 658(043)
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087.5 Izdevumi jauniešiem

Varenās mašīnas : iepazīsti un izkrāso!. — [Rīga] : Kuma, 
[2015]. — [10] lpp. : il. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-831-26-8 
(brošēts).

UDK	 087.5

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

159.9 Psiholoģija

Pancs, Arkādijs. Sarunas par laimi / Arkādijs Pancs ; no 
krievu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; autore sastādī-
tāja un priekšvārda autore Gaļina Panca ; Aigara Truhina 
dizains ; redaktore Oļesja Burkevica ; pēcvārdu sarakstī-
ja: Anita Plūme, Džeina Miltone ; vāka noformējumam iz-
mantota Romāna Panca fotogrāfija. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2015. — 190, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-5075-6 
(iesiets).

UDK	 159.964.28

Rudzītis, Viesturs. Meita un Māte : Aspazija, jaunās nāci-
jas dibinātāja / Viesturs Rudzītis ; literārā redaktore Gun-
dega Blumberga ; māksliniece Sandra Konstante ; makets 
un zīmējumi tekstā: Normunds Tiltiņš. — [Jūrmala] : VR 
grāmatu apgāds, ©2015. — 319 lpp. : il. ; 21 cm. — (Iz tum-
sas / Viesturs Rudzītis ; 4). — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 
978-9934-8486-2-9 (brošēts).

UDK	 159.922.1-055.2
	 159.964.2

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kosmoloģija un apziņa : prāts un matērija : budisma ek-
spertu, indiešu un Rietumu zinātnieku diskusiju mate-
riāli / no angļu valodas tulkojusi Margarita Putniņa ; Lai-
mas Šķetres vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā 
redaktore Aija Priede ; literārā redaktore Marita Freija. — 
Rīga : Jumava, ©2015. — 230, [1] lpp. : il. ; 20 cm. — Oriģ. 
nos.: Cosmology and consciousness, mind and matter. — 
ISBN 978-9934-11-763-3 (brošēts).

UDK	 24-1(062)
	 113/119(062)

Rozentāls, Linards. Sinodālais pārvaldes princips Latvi-
jas evaņģēliski luteriskajā baznīcā 1948.-1984. gadā : pro-
mocijas darbs / Linards Rozentāls ; zinātniskais vadītājs: 
Valdis Tēraudkalns ; Latvijas Universitāte. Teoloģijas fakul-
tāte. Baznīcas un reliģiju vēstures katedra. — Rīga, 2014. — 
329 lp. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 286.-298. lpp. un zemsvītras 
piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu 
valodā. — (Iesiets).

UDK	 274.5-732.3(474.3)(091)(043)
	 274.5-9(474.3)”194/198”
	 274.5-732.3(474.3)”19”(043.3)

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

316 Socioloģija

Dinka, Ilze. Bērna tēla sociālo transformāciju atspoguļo-
jums bērnistabā : promocijas darbs doktora grāda iegū-
šanai vispārīgās pedagoģijas apakšnozarē / Ilze Dinka ; 

zinātniskā vadītāja Zanda Rubene ; Latvijas Universitāte. 
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. Pedagoģi-
jas nodaļa. — Rīga, 2014. — 183 lp. : il., tab. ; 31 cm + 1 sēj. 
(134 lp.). — Bibliogrāfija: 157.-183. lp. — Teksts latviešu va-
lodā, anotācija angļu valodā. — (Iesiets).

UDK	 316.614.5(043)
	 37.015.311(043)

338.48 Tūrisms

Eller, Helene. Corporate governance in Alpine clubs in 
Europe : doctoral thesis submitted for the doctor’s degree 
in management science (Dr. sc. admin.) subfield: business 
management / Helene Eller ; supervisor: Gereon Schmitz ; 
University of Latvia. Faculty of Econoomics and Manage-
ment = Korporatīvā pārvaldība Eiropas (Alpu) kalnu tūris-
ma klubos : promocijas darba [!] doktora grāda iegūšanai 
vadības zinātnē (Dr. sc. admin.), apakšnozare: uzņēmējdar-
bības vadība / Helene Eller ; zinātniskais vadītājs Gereon 
Schmitz ; Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fa-
kultāte. — Riga, 2015. — 160 lp. : tab., sh. ; 31 cm. — Biblio-
grāfija: 11.-12., 141.-150. lp. — Teksts angļu valodā, priekšti-
tullapa latviešu valodā. — (Iesiets).

UDK	 338.486.3(4)(043.3)
	 005.93(4)(043.3)
	 338.486.3(043)

Eller, Helene. Corporate governance in Alpine clubs in Eu-
rope : summary of doctoral thesis submitted for the doctor-
al degree in management science (Dr. sc. admin.) subfieldof 
business management / Helene Eller ; supervisor Gereon 
Schmitz ; reviewers: Inga Vilka, Liga Peiseniece, Johann 
Lachhammer ; University of Latvia. Faculty of Economics 
and Management = Korporatīvā pārvaldība Eiropas (Alpu) 
kalnu tūrisma klubos : promocijas darba kopsavilkums 
doktora grāda iegūšanai vadības zinātnē (Dr. sc. admin.), 
apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība / Helene Eller ; dar-
ba zinātniskais vadītājs Gereon Schmitz ; darba recenzenti: 
Inga Vilka, Līga Peiseniece, Johann Lachhammer ; Latvijas 
Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte. — Riga : 
University of Latvia, 2015. — 87 lpp. : sh., tab. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 11.-12., 42.-44. un 55.-56., 85.-87. lpp. — Teksts 
angļu un latviešu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka 
noformējums abās valodās. — ISBN 978-9984-45-952-3 
(brošēts).

UDK	 338.486.3(4)(043.2)
	 005.93(4)(043.2)
	 005.93(043)

34 Tiesības. Jurisprudence

Press freedom : Latvia : 10 + 1 stories / authors of text: 
Raimonds Gekišs, Egita Kūma, Krista Puriņa, Asnāte Rībe-
na, Ieva Upīte, Monta Zelče, Vita Zelče ; editor: Vita Zelče ; 
foreword by Edgars Rinkēvičs ; designer: Ieva Dzintare ; 
cover photo: Ojārs Apinis, Gunārs Janaitis ; Faculty of So-
cial Sciences, University of Latvia. — [Rīga] : Mansards, 
©2015. — 18, [1] lpp. : faks., il., portr. ; 22 cm. — ISBN 978-
9934-12-100-5 (brošēts).

UDK	 342.732(474.3)
	 070.13(474.3)
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37 Izglītība

CLIL jeb mācību satura un valodas integrēta apguve: izglī-
tības paradigmas maiņa : populārzinātnisku rakstu krā-
jums / atbildīgā redaktore un priekšvārda autore Sanita 
Lazdiņa. — Rīga : Latviešu valodas aģentūra, ©2015. — 
255 lpp. : il., tab. ; 22 cm. — (Bilingvālo mācību skolotājam ; 
3). — CLIL=Content and Language Integrated Learning. — 
Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu un angļu va-
lodā. — ISBN 978-9984-829-14-2 (brošēts).

UDK	 37.018.554(474.3)
	 81’24(474.3)

371 Audzināšanas un izglītības organizēšana. 
Skolvedība

Laiveniece, Diāna. Zinātniskās rakstīšanas skola / Diāna 
Laiveniece ; recenzenti: Arvils Šalme, Normunds Dzintars ; 
literārā redaktore Anita Helviga ; mākslinieks Uldis Baltu-
tis. — 2. izdevums. — Liepāja : LiePA, ©2015. — 150 lpp. : 
diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 138.-142. lpp. un zemsvīt-
ras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums an-
gļu valodā. — ISBN 978-9934-522-49-9 (brošēts).

UDK	 371.315
	 378.245
	 001.814

373 Vispārējā izglītība

Świtała, Eugeniusz. Teachers’ values related to sustaina-
ble development in Polish and Latvian secondary schools : 
doctoral disssertation / Eugeniusz Świtała ; research ad-
viser: Ilga Salīte ; Daugavpils University. Institute of Sus-
tainable Education. — [Daugavpils], 2015. — 210, [1] lpp. : 
diagr., il., tab. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 151.-169. lpp.

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

378 Augstākā izglītība. Augstskolas. Akadēmiskās 
studijas

Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakul-
tāte. Augstākā līmeņa studiju programmas : 2015./2016. 
akadēmiskais gads / Latvijas Universitāte. Ekonomikas un 
vadības fakultāte ; atbildīgie par izdevumu Kristīne Zaksa, 
Klāvs Zutis ; literārā redaktore Gita Bērziņa ; vāka dizains: 
Reinis Anziķis. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2015. — 
31 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-45-950-9 
(brošēts).

UDK	 378.4(474.3)(073)

Rīgas Tehniskā universitāte. Doktorantūras absolven-
tu gadagrāmata, 2013 = Yearbook of RTU PhD awardees 
2013 / Rīgas Tehniskā universitāte ; priekšvārdu sarakstī-
ja: Leonīds Ribickis, Tālis Juhna, Lauris Bisenieks. — Rīga : 
Rīgas Tehniskā universitāte, [2014]. — [154] lpp. : portr. ; 
21 cm. — Izdevums ievietots futrālī. — Teksts paralēli lat-
viešu un angļu valodā.

UDK	 378.6:62(474.362.2)(092)(058)

Rīgas Tehniskā universitāte. Doktorantūras absolven-
tu gadagrāmata, 2014 = Yearbook of RTU PhD awardees 
2014 / Rīgas Tehniskā universitāte ; priekšvārdu sarakstī-
ja: Leonīds Ribickis, Tālis Juhna, Lauris Bisenieks. — Rīga : 
Rīgas Tehniskā universitāte, [2015]. — [128] lpp. : portr. ; 
21 cm. — Izdevums ievietots futrālī. — Teksts paralēli lat-
viešu un angļu valodā.

UDK	 378.6:62(474.362.2)(092)(058)

Stavicka, Anna. Foreign language studies in the context 
of higher education internationalization : promotion to 
the degree of doctor of pedagogy / Anna Stavicka ; scien-
tific adviser: Indra Odiņa ; University of Latvia. Faculty 
of Education, Psychology and Art. — Riga, 2014. — [7], 
254, [51] lp. : diagr., sh., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 241.-
252. lp. — Teksts angļu valodā, anotācija arī latviešu valo-
dā. — (Iesiets).

UDK	 378(474.3)(043)
	 81’243:378.147(474.3)(043)
	 378.147(474.3)(043)
	 37.014.24(474.3)(043)

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

Vilde-Batņa, Aelita. Tauta, kas aicina pirtī Dievu / Aelita 
Vilde-Batņa, Juris Batņa ; māksliniece Liena Subatiņa Bra-
zeviča ; fotogrāfiju autori: Valts Kampiņš, Kristīne Berg-
holca, Ieva Andersone. — Rīga : Pirts skola Lielzemenes, 
2014. — 168 lpp. : il. ; 22 cm + 1 DVD (12 cm). — Izdevējziņas 
precizētas ISBN aģentūrā. — Bibliogrāfija: 164. lpp. — ISBN 
978-9934-14-150-8 (iesiets).

UDK	 392(474.3)
	 613.46(474.3)

398 Folklora

Kad saulīte rotājas : gadskārtu ieražu dziesmas / sastādī-
tāja un priekšvārda autore Rita Drīzule ; Alda Aleka māksli-
nieciskais noformējums. — 2., papildinātais izdevums. — 
Rīga : Zinātne, ©2015. — 319, [1] lpp. ; 21 cm. — 1. izdevums 
iznāca 1982. gadā. — Bibliogrāfija priekšvārdā zemsvītras 
piezīmēs. — ISBN 978-9984-879-80-2 (iesiets).

UDK	 398.8(=174)

Ludzas igauņu pasakas / no igauņu valodas tulkojis un ko-
mentārus sarakstījis Guntars Godiņš ; redaktore Sandra Go-
diņa ; ievadu sarakstīja Uldis Balodis ; Alda Aleka dizains ; 
komentāri: Inge Annom. — Rīga : Mansards, ©2015. — 541, 
[1] lpp. : il., tab. ; 19 cm. — Bibliogrāfija: 495. lpp. — Tulk. 
no izd.: Lutsi muinasjutud ; Pühakud ja vägimehed : mui-
nasjutte Lutsi maarahvalt ja nende naabritelt. — ISBN 978-
9934-12-099-2 (iesiets).

UDK	 398.21(=511.113)(474.383)

5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

51 Matemātika

Briede, Liene. Saistība starp matemātikas skolotāju mā-
cīšanas pieejām un 9. klašu skolēnu matemātisko «es» : 
promocijas darbs pedagoģijas doktora zinātniskā grāda 
iegūšanai skolas pedagoģijas apakšnozarē / Liene Briede ; 
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darba zinātniskā vadītāja Anita Pipere ; Daugavpils Univer-
sitāte. — Daugavpils, 2015. — 188, [29] lp. : diagr., il., tab. ; 
31 cm. — Bibliogrāfija: 156.-188. lp. — (Iesiets).

UDK	 51:371.3(043)
	 37.015.3(043)

53 Fizika

Timoshenko, Janis. Reverse Monte Carlo modelling of 
structural and thermal disorder in crystalline materi-
als : doctoral thesis promotion to the degree of doctor of 
physics, subbranch: solid state physics / Janis Timoshen-
ko ; scientific advisor: Aleksejs Kuzmins ; reviewers: Girts 
Barinovs, László Pusztai, Dmitry Bocharov ; University 
of Latvia. Faculty of Physics and Mathematics. — Riga, 
2015. — 213 lp. : diagr., il., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 161.-
184. lp. — (Iesiets).

UDK	 539.26(043)
	 548.73(043)
	 539.2(043.3)
	 620.22(043.3)

Timoshenko, Janis. Reverse Monte Carlo modelling of 
structural and thermal disorder in crystalline materials : 
summary doctoral thesis submitted for the degree of doctor 
of physics, subfield of solid state physics / Janis Timoshen-
ko ; scientific advisor: Aleksejs Kuzmins ; reviewers: Ģirts 
Barinovs, László Pusztai, Dmitrijs Bočarovs ; University of 
Latvia. Faculty of Physics and Mathematics. — Riga : Uni-
versity of Latvia, 2015. — 34 lpp. : diagr., sh. ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija: 31.-34. lpp. — ISBN 978-9984-45-927-1 (brošēts).

UDK	 539.26(043)
	 548.73(043)
	 539.2(043.2)
	 620.22(043.2)

Timošenko, Jānis. Kristālisko materiālu struktūras statis-
kās un termiskās nesakārtotības modelēšana ar apgriez-
to Monte-Karlo metodi : promocijas darba kopsavilkums 
doktora grāda iegūšanai fizikas nozarē, apakšnozare: ciet-
vielu fizika / Jānis Timošenko ; zinātniskais vadītājs Alek-
sejs Kuzmins ; recenzenti: Ģirts Barinovs, László Pusztai, 
Dmitrijs Bočarovs ; Latvijas Universitāte. Fizikas un mate-
mātikas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2015. — 
32 lpp. : diagr., sh. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 29.-32. lpp. — 
ISBN 978-9984-45-926-4 (brošēts).

UDK	 539.26(043)
	 548.73(043)
	 539.2(043.2)
	 620.22(043.2)

54 Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Kodols, Māris. Aktīvu volframātu fotokatalizatoru sintē-
zes tehnoloģijas izstrāde : promocijas darbs / Māris Ko-
dols ; zinātniskais vadītājs Jānis Grabis ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultā-
te. — Rīga, 2015. — 115 lp. : diagr., il., tab. ; 30 cm. — Biblio-
grāfija: 104.-115. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī 
angļu valodā.

UDK	 549.76.057-022.513.2(043)
	 549.76-022.513.2(043)
	 544.526.5(043)

55 Zemes zinātnes. Ģeoloģijas zinātnes

Saulīte, Anita. Dzintars : Latvijas Dabas muzeja kolek-
cijas / Anita Saulīte ; redakcijas kolēģija: Guna Bagrade, 
Sanita Lielbārde, Ivars Strautnieks, Ivars Zupiņš ; literā-
rā redaktore Zaiga Lasenberga ; dizains: Valts Būmanis, 
Aleksandrs Koņajevs ; fotogrāfijas: Ansis Klucis. — Rīga : 
Latvijas Dabas muzejs, ©2014. — 71 lpp. : il., karte, tab. ; 
22 cm. — Bibliogrāfija: 70.-71. lpp. — ISBN 978-9984-9704-
4-8 (brošēts).

UDK	 553.99(474.3)(083.82)
	 679.91(474.3)(083.82)

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes

Bebrišs, Visvaldis. Esi pats un jūties labi! : daktera Bebri-
ša ieteikumi / Visvaldis Bebrišs ; atbildīgā redaktore Liene 
Soboļeva ; sastādījums: Kristīna Blumberga ; foto un vāka 
grafiskais noformējums: Jānis Pavlovskis. — Rīga : Jumava, 
©2015. — 79, [1] lpp. : il., portr. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-
11-781-7 (brošēts).

UDK	 613

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

Udaļcovs, Aleksejs. Spektrālā efektivitāte un pārraides 
energoefektivitāte viļņgarumdales blīvētos optiskos tīk-
los : promocijas darbs / Aleksejs Udaļcovs ; zinātniskais 
vadītājs: V. Bobrovs ; Rīgas Tehniskā universitāte. Elek-
tronikas un telekomunikāciju fakultāte. Telekomunikāci-
ju institūts. — Rīga, 2015. — 188, [9] lpp. : diagr., il., tab. ; 
25 cm. — Bibliogrāfija: 174.-187. lpp. — Teksts latviešu va-
lodā, anotācija arī angļu valodā.

UDK	 621.391.6:681.7.068(043)

628 Sanitārā tehnika. Ūdens. Sanitārija.  
Apgaismes tehnika

Tetervenoks, Oļegs. Direct current control and compen-
sation of non-linearity for the improvement of quality pa-
rameters of the LED lamp : doctoral thesis / Olegs Teter-
venoks ; scientific supervisor Ilya Galkin ; Riga Technical 
University. Faculty of Power and Electrical Engineering. 
Institute of Industrial Electronics and Electrical Engineer-
ing. — Riga, 2015. — 135 lpp. : diagr., il., tab. ; 25 cm. — Bib-
liogrāfija: 94.-95., 126.-135. lpp. — Teksts angļu valodā, ano-
tācija arī latviešu valodā.

UDK	 628.9.03(043)
	 621.382.2(043)
	 621.314(043)

Tetervenoks, Oļegs. Direct current control and compen-
sation of non-linearity for the improvement of quality pa-
rameters of the LED lamp : summary of doctoral thesis / 
Olegs Tetervenoks ; scientific supervisor I. Galkin ; official 
reviewers Oskars Krievs, Enrique Romero-Cadaval, Eino 
Tetri ; Riga Technical University. Faculty of Power and Elec-
trical Engineering. Institute of Industrial Electronics and 
Electrical Engineering. — Riga : RTU Press, 2015. — 29 lpp. : 
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diagr., il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 6.-7., 26.-29. lpp. — 
ISBN 978-9934-10-684-2 (brošēts).

UDK	 628.9.03(043)
	 621.382.2(043)
	 621.314(043)

Tetervenoks, Oļegs. Tiešā strāvas regulēšana un neline-
aritātes kompensēšana LED gaismekļu kvalitātes rādītāju 
uzlabošanai : promocijas darba kopsavilkums / Oļegs Te-
tervenoks ; zinātniskais vadītājs I. Galkins ; oficiālie recen-
zenti Oskars Krievs, Enrique Romero-Cadaval, Eino Tetri ; 
Rīgas Tehniskā universitāte. Enerģētikas un elektrotehni-
kas fakultāte. Industriālās elektronikas un elektrotehnikas 
institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2015. — 29 lpp. : diagr., 
il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 6.-7., 26.-29. lpp. — ISBN 
978-9934-10-683-5 (brošēts).

UDK	 628.9.03(043)
	 621.382.2(043)
	 621.314(043)

633/635 Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Ripa, Alfreds. Ogulāji / teksts, foto: Alfreds Ripa ; Aijas An-
džānes vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā re-
daktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Inga Bērze. — 
Rīga : Lauku Avīze, 2015. — 111, [1] lpp. : il. ; 21 cm. — ISBN 
978-9934-15-067-8 (brošēts).

UDK	 634.7

Ruisa, Silvija. Saldie un skābie ķirši / teksts, foto: Silvija 
Ruisa ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais noformē-
jums ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane. — Rīga : Lauku 
Avīze, ©2015. — 118, [2] lpp. : il. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-
15-075-3 (brošēts).

UDK	 634.23

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

Šķirnes suņu XXX Vidzemes nacionālā izstāde (CAC) = Na-
tional all breeds dog show (CAC) : 21.02.2015 : katalogs / 
Valmieras Kennelklubs. — Valmiera : Vidzemes Olimpis-
kais centrs, 2015. — 184 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Teksts lat-
viešu, angļu valodā.

UDK	 636.7(474.364)(083.824)

638 Kukaiņu un citu posmkāju turēšana, audzēšana 
un aprūpe

Liepniece, Marta. Nektāraugi / Marta Liepniece ; fotogrā-
fiju autori: Marta Liepniece, Jānis Rābants, Juris Šteiselis ; 
Latvijas Biškopības biedrība. — Jelgava : Latvijas Biškopī-
bas biedrība, 2015. — 104 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — «ELGF 
Kopējā tirgus organizācijas pasākuma «Atbalsts biškopības 
nacionālajai programmai» ietvaros»—Uz vāka. 

UDK	 638.132
	 581.135.4

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

Heiden, Sandra. A new communication approach for 
customer relationship management in the hotel indus-
try : doctoral thesis submitted for the doctor’s degree in 
management science (Dr. sc. admin.), subfield business 
management / Sandra Heiden ; supervisor Klaus Kellner ; 
University of Latvia. Faculty of Economics and Manage-
ment. — Riga, 2014. — 153, 14 lp. : diagr., sh., tab. ; 31 cm. — 
Bibliogrāfija: 15., 141.-153. lp. — Teksts angļu valodā, anotā-
cija arī latviešu valodā. — (Iesiets).

UDK	 640.412(043)
	 640.412(043.3)

Heiden, Sandra. A new communication approach for cus-
tomer relationship management in the hotel industry : 
summary of doctoral thesis submitted for the doctoral de-
gree in management science subfield of business manage-
ment / Sandra Heiden ; supervisor Klaus Kellner ; review-
ers: Inga Vilka, Ieva Brence, Lutz H. Schminke ; University 
of Latvia. Faculty of Economics and Management = Jaunā 
komunikācijas pieeja klientu attiecību pārvaldībai viesnīcu 
nozarē : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda ie-
gūšanai vadībzinātnē, apakšnozare: uzņēmējdarbības va-
dība / Sandra Heiden ; vadītājs Klaus Kellner ; recenzenti: 
Inga Vilka, Ieva Brence, Lutz H. Schminke ; Latvijas Univer-
sitāte. LU Ekonomikas un vadības fakultāte. — Riga : Uni-
versity of Latvia, 2014. — 78 lpp. : sh., tab., diagr. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 10., 37.-38. un 49., 76.-77. lpp. — Teksts angļu 
un latviešu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformē-
jums abās valodās. — ISBN 978-9984-45-913-4 (brošēts).

UDK	 640.412(043)
	 640.412(043.2)

Olivers, Džeimijs. Ietaupām kopā ar Džeimiju : iepērcies 
gudri, gatavo atjautīgi, tērē mazāk : 120 lieliskas gardas 
maltītes / Džeimijs Olivers ; no angļu valodas tulkojusi Inga 
Harmsone ; redaktore Veronika Pužule ; fotogrāfi: David 
Loftus, Matt Russell. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 287, 
[1] lpp. : il., portr. ; 26 cm. — Rādītājs: 278.-287. lpp. — Oriģ. 
nos.: Save with Jamie. — ISBN 978-9934-0-4754-1 (iesiets).

UDK	 641.55(083.12)

658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība. 
Tirdzniecības organizācija

Classical TRIZ : project’s manual : short Russian edit-
ing / scientific editing by Alexander Theodor Narbut. — 
[Rīga] : [LU Akadēmiskais apgāds], 2015. — 162 lpp. : il., 
sh. ; 21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — 
TRIZ=Theory for solving innovative problems (теория 
решения изобретательских задач). — «Supported by 
FP7 project «Unlocking and boosting research potential 
for photonics in Latvia — towards effective integration 
in the European research area» (FOTONIKA-LV), FP7-
REGPOT-CT-2011-285912»—Titlp. otrā pusē. — «European 
Commission ; Fotonika-LV, Latvijas Universitātes zinātnis-
ko institūtu asociācija»—Uz vāka. — Teksts krievu valodā, 
titullapa, vāks un teksta fragmenti angļu valodā. — ISBN 
978-9984-45-995-0 (brošēts).

UDK	 658.5+001.894
	 005.591.6
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66 Ķīmijas tehnoloģija. Ķīmijas un radniecīgās 
saskarnozares

Mahņicka-Goremikina, Ludmila. Sintēzes apstākļu un le-
ģējošo piedevu ietekme uz porainas augsttemperatūras ke-
ramikas īpašībām un struktūru : promocijas darbs / Lud-
mila Mahņicka-Goremikina ; zinātniskie vadītāji: R. Švinka, 
V. Švinka ; Rīgas Tehniskā universitāte. Materiālzinātnes un 
lietišķās ķīmijas fakultāte. Silikātu materiālu institūts. — 
Rīga, 2015. — 136 lp. : diagr., il., tab. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 
125.-136. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu 
valodā. — (Iesiets).

UDK	 666.762.14.016(043)
	 666.368(043)

67 Dažādas nozares, amatniecība un amati

Reihmane, Skaidrīte. Tekstiliju apdrukāšanas teorija un 
tehnoloģija : mācību metodiskais līdzeklis / Skaidrīte Rei-
hmane ; recenzenti: Ilze Baltiņa, Guntis Strazds ; redaktore 
Anita Vēciņa ; Rīgas Tehniskā universitāte. Materiālzināt-
nes un lietišķās ķīmijas fakultāte. Polimērmateriālu insti-
tūts. Polimēru materiālu tehnoloģijas katedra. — Rīga : 
RTU Izdevniecība, 2015. — 56 lpp. : il., tab. ; 25 cm. — Bib-
liogrāfija: 54. lpp. — ISBN 978-9934-10-668-2 (brošēts).

UDK	 677.027.5(072)

Šutka, Anna. Lignocelulozes nanošķiedru divkomponenšu 
pavedienu struktūra, tehnoloģijas un īpašības : promocijas 
darbs / Anna Šutka ; zinātniskie vadītāji: Silvija Kukle, Jānis 
Grāvītis ; Rīgas Tehniskā universitāte. Materiālzinātnes un 
lietišķās ķīmijas fakultāte. Dizaina tehnoloģiju institūts. — 
Rīga, 2015. — 144 lpp. : diagr., il., tab. ; 25 cm. — Bibliogrā-
fija: 121.-144. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī 
angļu valodā.

UDK	 677.467-022.532(043)

7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Beitiņa, Inga. Klusā daba kopā ar mazo Mulu / Inga Bei-
tiņa, Kristīne Morozova, Baiba Grīnberga ; ilustrācijas un 
dizains: Reinis Pētersons ; redaktore Oļesja Burkevica. — 
[Jaunsvirlauka, Jelgavas nov.] : Biedrība bērniem Droši un 
Koši, 2015. — 38, [1] lpp. : il., portr. ; 20 cm. — (Mazā Mula 
pēta). — (Bērniem par latviešu vizuālās mākslas klasi-
ķiem). — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 
978-9934-8408-3-8 (brošēts).

UDK	 7.049.6(0.053.2)

Sproģe, Elīna. Katrīna Neiburga / Elīna Sproģe ; literā-
rā redaktore Guna Pence ; tulkojums angļu valodā: Terē-
ze Svilane ; angļu teksta redaktore Iveta Boiko ; dizains: 
Dita Pence ; fotogrāfi: Ēriks Božis, Andris Eglītis, Mārtiņš 
Grauds, Toms Grīnbergs, Didzis Grodzs, Kristaps Grund-
šteins, Gunārs Janaitis, Kristaps Kalns, Agnese Krivade, Pē-
teris Ķimelis, Katrīna Neiburga, Ilze Olingere, Aigars Sēr-
mukšs, Ansis Starks, Mārtiņš Strautnieks, Andrejs Strokins, 
Elizabete Šatrovska, Uldis Tīrons, Sandis Vāgners, Karlīna 
Vītoliņa, Dominiks Žižka. — Rīga : Neputns, ©2015. — 143, 
[1] lpp. : il., portr. ; 22 cm. — (Studijas bibliotēka). — Par au-
tori: [144.] lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 
978-9934-512-53-7 (iesiets).

UDK	 7.071.1(474.3)

792 Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski uzvedumi

Strazdiņa-Miļeviča, Austra. Mirklim dzimuši putni : ba-
lerīnas Austras Strazdiņas-Miļevičas dienasgrāmata / 
Gunas Balodes atlase, sakārtojums, komentāri, ievads un 
pēcvārds ; Gundegas Saulītes priekšvārds ; Dinas Ābeles, 
Mārtiņa Krūkļa mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā 
redaktore Santa Jirgensone. — Rīga : Jumava, ©2015. — 
215 lpp., [48] lpp. iel. : faks., il., portr. ; 25 cm. — ISBN 978-
9934-11-761-9 (iesiets).

UDK	 792.82.071.2(474.3)(093.3)

796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Leja, Alfrēds. Tā sportoja Liepājas rajonā / Alfrēds Leja ; 
mākslinieks Uldis Baltutis. — Liepāja : LiePA, ©2015. — 
202 lpp., [32] lpp. iel. : il., kartes, portr., tab. ; 21 cm. — Par 
autoru: 198.-200. lpp. — ISBN 978-9934-522-50-5 (brošēts).

UDK	 796(474.321)(091)

8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

Cāļa zupa mātes dvēselei : stāsti, kas sasilda sirdi un spē-
cina mātes garu / Džeks Kenfīlds, Marks Viktors Hansens, 
Mārsija Šimofa, Kerola Klaina ; no angļu valodas tulkoju-
si Lilija Berzinska ; vāka dizains: Vita Lēnerte ; redaktore 
Elīna Vanaga. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 352 lpp. : 
il. ; 23 cm. — (Cāļa zupa dvēselei). — Par autoriem: 332.-
334. lpp. — Oriģ. nos.: Chicken soup for the mother’s 
soul. — ISBN 978-9934-0-5041-1 (iesiets).

UDK	 82-34(082)
	 821.111(73)-32(082)

821 Daiļliteratūra

821.111 Angļu literatūra

Binčija, Meiva. Nedēļa viesu namā : romāns / Meiva Bin-
čija ; no angļu valodas tulkojusi Daina Grūbe ; redaktore 
Kristīne Kupce. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 309, 
[1] lpp. ; 23 cm. — Oriģ. nos.: A week in winter. — ISBN 978-
9934-0-5141-8 (iesiets).

UDK	 821.111(417)-31

Hovards, Mārtins. Tīreļa briesmonis : Sūnulejas stāstiņi : 
[jaunākā skolas vecuma bērniem] / Mārtins Hovards ; En-
dija Džeinsa ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Ieva 
Strelēvica ; redaktore Marika Taube. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, ©2015. — 110, [2] lpp. : il. ; 20 cm. — (Auniņš Šons). — 
Oriģ. nos.: Shaun the Sheep. The beast of soggy moor. — 
ISBN 978-9934-0-5288-0 (brošēts).

UDK	 821.111-93-32

Kiplings, Radjards. Gaisma apdzisusī : romāns / Radjards 
Kiplings ; no angļu valodas tulkojusi un priekšvārdu sa-
rakstījusi Dagnija Dreika ; mākslinieciskā izveide: Lilija Ri-
micāne ; vākam izmantota Herberta Gustave Scmalz (1859-
1935) reprodukcija. — [Jūrmala] : Daugava, 2015. — 316, 
[1] lpp. : il., portr. ; 20 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — Oriģ. nos.: The light that failed. — ISBN 978-
9984-41-092-0 (brošēts).

UDK	 821.111-31
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Makdonalds, Alans. Nevīža Bērtijs. Blusas! : [stāsts jaunā-
kā skolas vecuma bērniem] / Deivids Robertss, Alans Mak-
donalds ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Strelēvica ; redak-
tore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 95, 
[1] lpp. : il. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: Dirty Bertie. Fleas!. — ISBN 
978-9934-0-5213-2 (brošēts).

UDK	 821.111-93-32

821.111(73) Amerikāņu literatūra

Bodžaljans, Kriss. Tuksneša meitenes : romāns / Kriss 
Bodžaljans ; no angļu valodas tulkojusi un komentārus 
sarakstījusi Ilze Paegle-Mkrtčjana ; Nataļjas Kugajevskas 
vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore 
Liene Soboļeva ; literārā redaktore Ligita Smilga ; priekš-
vārdu sarakstīja Ilva Skulte. — Rīga : Jumava, ©2015. — 341, 
[1] lpp. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: The sandcastle girls. — ISBN 
978-9934-11-758-9 (brošēts).

UDK	 821.111(73)-31

Čeisa, Ella Mārča. Troņa cena : māsu Greju liktenis : ro-
māns / Ella Mārča Čeisa ; no angļu valodas tulkojusi Diā-
na Smilga ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene 
Akmens. — Rīga : Kontinents, ©2015. — 443, [2] lpp. ; 
21 cm. — Oriģ. nos.: Three maids for a crown: a novel of the 
Grey sisters. — ISBN 978-9984-35-785-0 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-311.6

Grīns, Džons. Papīra pilsētas : [romāns] / Džons Grīns ; 
no angļu valodas tulkojusi Daina Grūbe ; redaktore Anda 
Brazauska. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 320 lpp. ; 
21 cm. — Oriģ. nos.: Paper towns. — ISBN 978-9934-0-
4998-9 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-93-3

Makdonalda, Megana. Džūdija Svilpaste šodien ir omā : 
[stāsts jaunākā skolas vecuma bērniem] / Megana Makdo-
nalda ; Pītera Reinoldsa ilustrācijas ; tulkojusi Agija Krasta ; 
redaktore Dace Lāže. — Rīga : Egmont Latvija, [2015]. — 
159, [1] lpp. : il. ; 19 cm. — (Džūdija Svilpaste ; 1). — «Nr. 1»—
Uz vāka. — Oriģ. nos.: Judy Moody was in a mood. — ISBN 
978-9934-16-115-5 (brošēts).

UDK	 821.111(73)-93-32

821.112.2 Vācu literatūra

Bertrams, Rīdigers. Glābjas, kas var : komiksu romāns : 
[vidējā skolas vecuma bērniem] / Rīdigers Bertrams ; ar 
Heriberta Šūlmeiera zīmējumiem ; no vācu valodas tulko-
jusi Irīda Miska ; atbildīgā redaktore Santa Jirgensone. — 
Rīga : Jumava, [2015]. — 188, [1] lpp. : il. ; 20 cm. — (Cool-
mans un es ; 2). — Oriģ. nos.: Rette sich, wer kann. — ISBN 
978-9934-11-656-8 (brošēts).

UDK	 821.112.2-93-32

821.131.1 Itāliešu literatūra

Stiltons, Džeronīmo. Mīlestība ir kā siers… : [stāsts jau-
nākā skolas vecuma bērniem] / Džeronīmo Stiltons ; [ilus-
trācijas]: Chiara Sacchi, Flavio Ferrron, Silvia Bigolin ; no 
itāļu valodas tulkojusi Astra Šmite ; redaktore Guna Pitke-
vica. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 116, [12] lpp. : il. ; 

19 cm. — (Stāsti, gardi kā siers ; 9). — Oriģ. nos.: L’amore 
è come il formaggio. — ISBN 978-9934-0-5081-7 (brošēts).

UDK	 821.131.1-93-32

821.133.1 Franču literatūra

Pankola, Katrīna. Muchachas : vējš vēl uzburs pavasari : 
romāns / Katrīna Pankola ; no franču valodas tulkojusi 
Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore In-
gūna Jundze. — Rīga : Kontinents, ©2015. — 525, [1] lpp. ; 
23 cm. — (Jauna franču līnija). — Oriģ. nos.: Muchachas. — 
ISBN 978-9984-35-786-7 (iesiets).

UDK	 821.133.1-31

821.161.1 Krievu literatūra

Maša un Lācis. Rosīgie stāsti : [pirmsskolas vecuma bēr-
niem] / idejas un tēlu autors: O. Kuzovkovs ; galvenais 
mākslinieks: I. Trusovs ; ilustrētāji: M. Šantiko, N. Zalo-
majeva ; tulkojusi Anna Bērziņa ; redaktore Ilze Collen-
kopfa. — Rīga : Egmont Latvija, [2015]. — 71, [1] lpp. : il. ; 
22 cm. — Tulk. no izd.: Masha and the Bear. — ISBN 978-
9934-16-109-4 (iesiets).

UDK	 821.161.1-93-32

821.174 Latviešu literatūra

Aleksandra Čaka ģimenes pastkaršu albums / sastādītāja, 
redaktore un priekšvārda autore Antra Medne ; Aleksand-
ra Čaka memoriālais dzīvoklis—muzejs. — [Rīga] : Rīgas 
pašvaldības kultūras iestāžu apvienība, ©2015. — 87 lpp. : 
faks., il., portr. ; 17 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezī-
mēs. — ISBN 978-9934-8493-7-4 (iesiets).

UDK	 821.174(092)
	 656.881.1(474.3)(084.12)
	 656.881.1(084.12)

Celmiņa, Māra. Visi svētki svin tevi : gadskārtu svinamās 
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