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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

004 Datorzinātne un datortehnoloģija.  
Skaitļošana. Datu apstrāde

Bartusevics, Arturs. The development and implementa-
tion of model-driven software configuration management 
solutions : summary of the doctoral thesis / Arturs Bar-
tusevics ; scientific supervisor Leonīds Novickis ; [official 
reviewers: Jānis Osis, Artis Teilāns, Antanas Mitašiunas] ; 
Riga Technical University. Faculty of Computer Science and 
Information Technology. Institute of Applied Computer 
Systems. — Riga : RTU Press, 2015. — 49 lpp. : diagr., sh., 
tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 41.-49. lpp. — ISBN 978-9934-
10-726-9 (brošēts).

UDK	 004.413(043)
	 004.413(043.2)

Bartusevičs, Artūrs. Programmatūras konfigurācijas pār-
valdības modeļvadāmu risinājumu izstrāde un realizācija : 
promocijas darba kopsavilkums / Artūrs Bartusevičs ; zi-
nātniskais vadītājs Leonīds Novickis ; oficiālie recenzenti: 
Jānis Osis, Artis Teilāns, Antanas Mitašiunas ; Rīgas Tehnis-
kā universitāte. Datorzinātnes un informācijas tehnoloģi-
jas fakultāte. Lietišķo datorsistēmu institūts. — Rīga : RTU 
Izdevniecība, 2015. — 50 lpp. : diagr., il., sh., tab. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 42.-50. lpp. — ISBN 978-9934-10-725-2 (bro-
šēts).

UDK	 004.413(043)

Rudzājs, Pēteris. Development of education demand offer 
information monitoring system’s model : summary of the 
doctoral thesis / Pēteris Rudzājs ; scientific supervisor M. 
Kirikova ; official reviewers: Jānis Osis, Pēteris Rivža, Peter 
Bellström ; Riga Technical University. Faculty of Computer 
Science and Information Technology. Institute of Applied 
Computer Systems. — Riga : RTU Press, 2015. — 50 lpp. : 
diagr., il., sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 46.-50. lpp. — 
ISBN 978-9934-10-724-5 (brošēts).

UDK	 004.414.2(043)
	 331.5:004(043)
	 37:004(043)

Rudzājs, Pēteris. Izglītības pieprasījuma un piedāvājuma 
informācijas monitoringa sistēmas modeļa izstrāde : pro-
mocijas darba kopsavilkums / Pēteris Rudzājs ; zinātniskā 
vadītāja M. Kirikova ; oficiālie recenzenti: Jānis Osis, Pēte-
ris Rivža, Peters Bellstroms ; Rīgas Tehniskā universitāte. 

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte. Lie-
tišķo datorsistēmu institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 
2015. — 49 lpp. : diagr., il., sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
45.-49. lpp. — ISBN 978-9934-10-723-8 (brošēts).

UDK	 004.414.2(043)
	 331.5:004(043)
	 37:004(043)

Rudzājs, Pēteris. Izglītības pieprasījuma un piedāvājuma 
informācijas monitoringa sistēmas modeļa izstrāde : pro-
mocijas darbs / Pēteris Rudzājs ; zinātniskā vadītāja M. 
Kirikova ; Rīgas Tehniskā universitāte. Datorzinātnes un 
informācijas tehnoloģijas fakultāte. Lietišķo datorsistē-
mu institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2015. — 173 lpp. : 
diagr., il., sh., tab. ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 132.-140., 159.-
161. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu va-
lodā.

UDK	 004.414.2(043)
	 331.5:004(043)
	 37:004(043)

005 Pārvaldība. Vadzinības

Brenninger, Hans-Jürgen Franz. Employee satisfaction 
and its impact on company value : doctoral thesis submit-
ted for the doctor’s degree in management science (Dr. sc. 
admin.), subfield: business management / Hans-Jürgen 
Franz Brenninger ; supervisor Josef Neuert ; reviewers: 
Signe Balina, Ligita Melece, Johann Lachhammer ; Univer-
sity of Latvia. Faculty of Economics and Management. — 
Riga, 2015. — 206 lp. : diagr., il., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 
150.-171. lp. un zemsvītras piezīmēs. — (Iesiets).

UDK	 005.331(043)
	 316.334.22(043)

Brenninger, Hans-Jürgen Franz. Employee satisfaction 
and its impact on company value : summary of doctoral 
thesis submitted for the doctoral degree in management 
science, subfield of business management / Hans-Jürgen 
Franz Brenninger ; supervisor Josef Neuert ; reviewers: 
Signe Balina, Ligita Melece, Johann Lachhammer ; Univer-
sity of Latvia. Faculty of Economics and Management = 
Darbinieku apmierinātība un tās ietekme uz uzņēmuma 
vērtību : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda 
iegūšanai vadības zinātnē, apakšnozare: uzņēmējdarbības 
vadība / Hans-Jürgen Franz Brenninger ; darba zinātnis-
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kais vadītājs Josef Neuert ; darba recenzenti: Signe Bāliņa, 
Ligita Melece, Johann Lachhammer ; Latvijas Universitāte. 
Ekonomikas un vadības fakultāte. — Riga : University of 
Latvia, 2015. — 94 lpp. : sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 45.-
47. lpp. un 92.-94. lpp. — Teksts angļu un latviešu valodā, ar 
atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — 
ISBN 978-9934-18-043-9 (brošēts).

UDK	 005.331(043)
	 316.334.22(043)

Egger, Gertrud Carolin. The impact of organizational va-
lues on product innovation in manufacturing companies : 
doctoral thesis submitted for the doctoral degree in ma-
nagement science, subfield: business management / Ger-
trud Carolin Egger ; supervisor Ērika Šumilo ; reviewers: 
Signe Bāliņa, Ieva Brence, Gereon Schmitz ; University of 
Latvia. Faculty of Economics and Management. — Riga, 
2015. — 157, 62 lp. : diagr., sh., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 
143.-156. lp. un zemsvītras piezīmēs. — (Iesiets).

UDK	 005.591.6(043)
	 658.624(043)
	 658.589(043)

Egger, Gertrud Carolin. The impact of organizational val-
ues on product innovation in manufacturing companies : 
summary of doctoral thesis submitted for the doctor’s de-
gree in management science, subfield of business manage-
ment / Gertrud Carolin Egger ; supervisor Ērika Šumilo ; 
reviewers: Signe Bāliņa, Ieva Brence, Gereon Schmitz ; Uni-
versity of Latvia. Faculty of Economics and Management = 
Organizācijas vērtību ietekme uz produktu inovācijām 
ražošanas uzņēmumos : promocijas darba kopsavilkums 
doktora grāda iegūšanai vadības zinātnē, apakšnozare: 
uzņēmējdarbības vadība / Gertrud Carolin Egger ; darba 
zinātniskā vadītāja Ērika Šumilo ; darba recenzenti: Signe 
Bāliņa, Ieva Brence, Gereon Schmitz ; Latvijas Universitāte. 
Ekonomikas un vadības fakultāte. — Riga : University of 
Latvia, 2015. — 111 lpp. : diagr., sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogrā-
fija: 53.-56. lpp. un 108.-111. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — 
Teksts angļu un latviešu valodā, ar atsevišķām titullapām, 
vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-
009-5 (brošēts).

UDK	 005.591.6(043)
	 658.624(043)
	 658.589(043)

Staita, Christoph Thomas. Integration of auxiliary staff in 
new product development processes : doctoral thesis sub-
mitted for the doctoral degree in management science (Dr. 
sc. admin.), subfield: business management / Christoph T. 
Staita ; University of Latvia. — Riga, 2015. — 165 lp. : diagr., 
il., sh., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 145.-156. lp. — (Iesiets).

UDK	 005.331(043)
	 005.64(043.3)
	 658.624(043)
	 658.589(043)

Staita, Christoph Thomas. Integration of auxiliary staff 
in new product development processes : summary of doc-
toral thesis submitted for the doctoral degree in manage-
ment science (Dr. sc. admin.), subfield of business manage-
ment / Christoph T. Staita ; supervisor: Inesa Vorontchuk ; 
reviewers: Henrijs Kaļķis, Kārlis Ketners, Klaus Kellner ; 

University of Latvia. Faculty of Economics and Manage-
ment = Palīgpersonāla integrēšana jauna produkta attīs-
tības procesos : promocijas darba kopsavilkums doktora 
grāda iegūšanai vadības zinātnē (Dr. sc. admin.), apakšno-
zare: uzņēmējdarbības vadība / Christoph T. Staita ; darba 
zinātniskā vadītāja: Inesa Vorončuka ; darba recenzenti: 
Henrijs Kaļķis, Kārlis Ketners, Klaus Kellner ; Latvijas Uni-
versitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte. — Riga : Uni-
versity of Latvia, 2015. — 88 lpp. : sh., tab. ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija: 42.-44. un 86.-88. lpp. — Teksts angļu un latviešu 
valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās 
valodās. — ISBN 978-9934-18-012-5 (brošēts).

UDK	 005.331(043)
	 005.64(043.2)
	 005.591.6(043)
	 658.624(043)
	 658.589(043)

087.5 Izdevumi jauniešiem

Deinesa, Ketija. Izzini laikapstākļus un klimatu : ar vairāk 
nekā 100 atveramiem lodziņiem / Ketija Deinesa, Rasels 
Teits ; no angļu valodas tulkojusi Gunta Šustere ; redaktore 
Dace Markota. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 15 lpp. : 
il. ; 29 cm. — Oriģ. nos.: See inside weather and climate. — 
ISBN 978-9934-0-5220-0 (iesiets).

UDK	 087.5
	 551.5(02.053.2)

Krāsojamā grāmata : lasi, krāso un zini, kad jāzvana 112 / 
zīmēja Linda Lošina ; tekstu sadzejoja Linda Lošina, Mārī-
te Purmale. — [Latvija] : [Due dizains], 2015. — 8 lpp. : 
il. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-14-601-5 (brošēts). — ISBN 
00515712144 (kļūda).

UDK	 087.5
	 614.8

Roulendsa, Kerolaina. Tu esi tik skaista! / Kerolaina Rou-
lendsa ; ilustrējusi Sema Lomana ; no angļu valodas tulkoju-
si Meldra Bērziņa ; redaktore Iveta Ikale. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, ©2015. — 80, [1] lpp., [2] lp. : il. ; 24 cm. — Virstitulā: 
Paveic pati!. — «Gaumīgas uzlīmes. Body art šabloni. Ādas 
toņa noteicējs»—Uz vāka. — Oriģ. nos.: Beauty diary. — 
ISBN 978-9934-0-5347-4 (spirāliesējums).

UDK	 087.5
	 687.55-055.25(02.053.2)
	 646.7(02.053.2)

Vinnijs Pūks : krāsosim ar ūdeni! / Disney. — Rīga : Eg-
mont Latvija, ©2015. — [32] lpp. : il. ; 26 cm. — (Disney 
Vinnijs Pūks). — «Based on the «Winnie the Pooh» works 
by A. A. Milne and E. H. Shepard»—Vāka 4. lpp. — ISBN 
978-9934-16-153-7 (brošēts).

UDK	 087.5

Žuravļova, Olga. Runcis Brencis un pelēns Ēcis : izkrāso 
rudeni! : mācību līdzeklis pirmsskolas vecuma bērniem / 
Olgas Žuravļovas ilustrācijas un teksts. — [Rīga] : J.L.V., 
[2015]. — [24] lpp. : il. ; 20×20 cm. — «4+»—Uz vāka. — 
ISBN 978-9934-11-816-6 (brošēts).

UDK	 087.5
	 821.174-93-32
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1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

13 Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves metafizika. 
Ezotērika

Goldbergs, Tomass. Seksuālā apmātība, ieēdināšana, psi-
hoenerģētiskā aizsardzība / Tomass Goldbergs ; mākslinie-
ce T. K. — [Kuldīga] : [Māris Zingbergs], [2015]. — 167 lpp. ; 
17 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 
978-9984-9729-7-8 (brošēts).

UDK	 133.4
	 821.174-994

159.9 Psiholoģija

Rudzāte, Elvita. Ķermeņa filosofija : lekciju materiāls / 
Elvita Rudzāte ; redaktore Inguna Almbauere. — [Siguldas 
novads] : Sokrāta tautskola, ©2015. — 224 lpp. : il., tab. ; 
30 cm. — (Piedošanas mācība / Elvita Rudzāte ; 5. grāma-
ta). — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Bibliogrā-
fija: 213. lpp. un alfabētiskais rādītājs: 214.-220. lpp. — ISBN 
978-9934-8127-6-7 (brošēts).

UDK	 159.9.07
	 615.851

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Elkorns, Rendijs. Dārgumu princips / Rendijs Elkorns ; no 
angļu valodas tulkojusi Līga Avotiņa. — Rīga : Atradums — 
personības attīstības resursi, 2015. — 124 lpp. : il. ; 17 cm. — 
(«Atraduma» grāmatas). — «Izdevumā izmantoti citāti no 
1965. gada revidētā Bībeles teksta un jaunā Bībeles tulko-
juma»—Titullapas 2. pusē. — Bibliogrāfija: 117. lpp. — Oriģ. 
nos.: The treasure principle. — ISBN 978-9984-613-82-6 
(iesiets). — ISBN 9789984613828 (kļūda).

UDK	 27-463

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Mūsu stāsti : lustīgi, kustīgi … : Lones tautas namam 50 / 
izdevumu sagatavoja Saukas sabiedriskais centrs ; Ērikas 
Vilkas zīmējumi. — [Sauka] : [Saukas sabiedriskais centrs], 
2014. — 44 lpp. : il. ; 21 cm.

UDK	 304.4(474.344)(091)

316 Socioloģija

International Conference «Queer Narratives in Euro-
pean Cultures» (2015 : Rīga, Latvija). Queer narratives in 
European cultures : international conference, Riga, June 18, 
2015 : abstracts = «Zilie» stāstījumi Eiropas kultūrās : starp-
tautiska zinātniska konference, Rīgā, 2015. gada 18. jūnijā : 
tēzes / edited by Kārlis Vērdiņš, Jānis Ozoliņš ; design and 
layout by Jānis Indāns. — [Rīga] : Institute of Literature, 
Folklore and Art, University of Latvia, ©2015. — [21] lpp. ; 
21 cm. — Teksts angļu valodā, ziņojumu nosaukumi arī lat-
viešu valodā. 

UDK	 316.367.7(4)(062)
	 82.09(062)

32 Politika

Bērziņa, Una Aleksandra. Tradicionālais Ķīnas diskurss 
Hu Dzjiņtao ziņojumā Ķīnas komunistiskās partijas 17. 
kongresam : promocijas darbs politikas zinātnes doktora 
zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte — politikas teo-
rija / Una Aleksandra Bērziņa ; darba zinātniskā vadītā-
ja Merja Karpinena ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga, 
2014. — 192 lp. : il., tab. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 161.-179. lp. 
un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, anotāci-
ja arī angļu valodā.

UDK	 32:81’42(510)(043.3)
	 32:316.77(510)(043.3)
	 329.15(510)(043.3)

336 Finanses

ABLV Bank. Reliability : 2014 annual report / ABLV ; in-
terviews: Una Griškeviča, Degi Karajevs, Romāns Meļņiks, 
Sergejs Pavlovs, Vadims Reinfelds, Arnis Rītups, Romans 
Surnačovs ; text authors: Vincent Alamartine, Leonīds 
Aļšanskis, Jānis Bunte, Aija Daugavvanaga, Jevgenijs Gži-
bovskis, Vladislavs Hveckovičš, Frank Lendorf, Sergejs 
Mazurs, Natālija Moisejenko, Vadims Reinfelds, Dace Rūķī-
te-Kariņa, Jūlija Surikova, Romans Surnačovs, Ieva Valtere ; 
translators: Marina Bormane, Natālija Hramčenko, Lidija 
Marsova, Valentīna Obuhova, Jūlija Surikova, Jeļena Vitit-
ņeva ; design: Anna Aizsilniece, Valters Horsts ; photogra-
phy: Jean-Luc Andrin, Arnis Artemovičš, Uldis Bertāns, 
Krišjānis Eihmanis, Kristofers Karlauskis, Sergejs Mazurs, 
Vadims Reinfelds, Gatis Rozenfelds, Ansis Starks, Polina 
Viljun. — [Rīga] : ABLV, [2015]. — 212 lpp. : il., portr., tab. ; 
30 cm. — (Banking, investments, advisory).

UDK	 336.71(474.3)(058)

ABLV Bank. Uzticamība : 2014. gada pārskats / ABLV ; in-
tervijas: Una Griškeviča, Degi Karajevs, Romāns Meļņiks, 
Sergejs Pavlovs, Vadims Reinfelds, Arnis Rītups, Romans 
Surnačovs ; tekstu autori: Vincents Alamartins, Leonīds 
Aļšanskis, Jānis Bunte, Aija Daugavvanaga, Jevgenijs Gži-
bovskis, Vladislavs Hveckovičš, Franks Lendorfs, Sergejs 
Mazurs, Natālija Moisejenko, Vadims Reinfelds, Dace Rū-
ķīte-Kariņa, Jūlija Surikova, Romans Surnačovs, Ieva Valte-
re ; dizains: Anna Aizsilniece, Valters Horsts ; foto: Žans-
Luks Andrāns, Arnis Artemovičš, Uldis Bertāns, Krišjānis 
Eihmanis, Kristofers Karlauskis, Sergejs Mazurs, Vadims 
Reinfelds, Gatis Rozenfelds, Ansis Starks, Polina Viljun. — 
[Rīga] : ABLV, [2015]. — 212 lpp. : il., portr., tab. ; 30 cm. — 
(Banking, investments, advisory). — Teksts latviešu un 
angļu valodā.

UDK	 336.71(474.3)(058)

34 Tiesības. Jurisprudence

Apsītis, Allars. Consolidation of capital in roman law and 
its influence on the modern legal institutes of the Repub-
lic of Latvia : summary of doctoral thesis for obtaining the 
degree of a doctor of law, speciality — law, subfield — civil 
law / Allars Apsītis ; research supervisor Osvalds Joksts ; 
official reviewers: Ingrīda Veikša, Ivars Kronis, Anatolijs 
Kriviņš ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Riga : Rīgas Stra-
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diņa universitāte, 2015. — 63 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
52.-63. lpp.

UDK	 347.7(474.3)(043)
	 347.7(37)(043.2)

Apsītis, Allars. Kapitāla apvienošana romiešu tiesībās un 
to ietekme uz mūsdienu Latvijas Republikas tiesību insti-
tūtiem : promocijas darba kopsavilkums tiesību doktora 
zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte — juridiskās zināt-
nes, apakšnozare — civiltiesības / Allars Apsītis ; darba zi-
nātniskais vadītājs Osvalds Joksts ; oficiālie recenzenti: In-
grīda Veikša, Ivars Kronis, Anatolijs Kriviņš ; Rīgas Stradiņa 
universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2015. — 
58 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 46.-58. lpp.

UDK	 347.7(474.3)(043)
	 347.7(37)(043)

Apsītis, Allars. Kapitāla apvienošana romiešu tiesībās un 
to ietekme uz mūsdienu Latvijas Republikas tiesību insti-
tūtiem : promocijas darbs tiesību doktora zinātniskā grāda 
iegūšanai, specialitāte — juridiskās zinātnes, apakšnoza-
re — civiltiesības / Allars Apsītis ; darba zinātniskais va-
dītājs Osvalds Joksts ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga, 
2015. — 183 lp. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 170.-183. lp. un 
zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, anotācija 
arī angļu valodā.

UDK	 347.7(474.3)(043)
	 347.7(37)(043)

Bojārs, Juris. Starptautiskās privāttiesības / Juris Bojārs ; 
autora redakcijā ; mākslinieks Zigmunds Lasmanovičs. — 
Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2015.

4. sējums, Starptautiskās kontraktu tiesības. — XXXIII, 
461 lpp. ; 24 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un 
alfabētiskais rādītājs: 444.-461. lpp. — ISBN 978-9934-
18-038-5 (iesiets).
UDK	 341.9(075.8)

Efektīva Eiropas Savienības tiesību aktu pārrobežu tie-
siskās sadarbības jomā civillietās izstrāde, pārņemšana, 
ieviešana un piemērošana : rekomendācijas un vadlīnijas : 
(Latvijā, Ungārijā, Vācijā, Zviedrijā un Apvienotajā Karalis-
tē) / Inga Kačevska, Baiba Rudevska, Arnis Buka, Mārtiņš 
Dambergs, Aleksandrs Fillers. — Rīga : [Tieslietu ministri-
ja], 2015. — 96 lpp. : diagr., sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogrā-
fija zemsvītras piezīmēs. — No angļu valodas tulkojis SIA 
«Linearis». — Oriģ. nos.: Effective adoption, transposition, 
implementation and application of European Union legis-
lation in the area of civil justice.

UDK	 347.9(4)

Effective adoption, transposition, implementation and ap-
plication of European Union legislation in the area of civil 
justice : recommendations and guidelines : (Latvia, Hun-
gary, Germany, Sweden and the United Kingdom) / Inga 
Kačevska, Baiba Rudevska, Arnis Buka, Mārtiņš Dambergs, 
Aleksandrs Fillers. — Riga : [Ministry of Justice], 2015. — 
100 lpp. : diagr., sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs.

UDK	 347.9(4)

Eiropas Savienības Tiesa un tās judikatūras pārrobežu tie-
siskās sadarbības jomā civillietās ietekme uz nacionālajām 
tiesām un iestādēm : (Latvija, Ungārija, Vācija, Zviedrija 
un Apvienotā Karaliste) : pētījums / Inga Kačevska, Baiba 

Rudevska, Arnis Buka, Mārtiņš Dambergs, Aleksandrs Fil-
lers. — Rīga : [Tieslietu ministrija], 2015. — 140 lpp. : tab. ; 
30 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — No angļu 
valodas tulkojis SIA «Linearis». — Oriģ. nos.: The Court of 
Justice of the European Union and the impact of its case 
law in the area of civil justice on national judicial and ad-
ministrative authorities.

UDK	 347.9(4)
	 341.645(4)

Fila, Renāte. Eiropas Savienība kā tiesību subjekts: pro-
blēmas un risinājumi : promocijas darbs tiesību doktora 
zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte — juridiskās zi-
nātnes, apakšnozare — starptautiskās tiesības / Renāte 
Fila ; darba zinātniskais vadītājs Jānis Grasis ; Rīgas Stra-
diņa universitāte. — Rīga, 2014. — 262 lp. : diagr., il., sh. ; 
30 cm. — Bibliogrāfija: 206.-262. lp. un zemsvītras piezī-
mēs. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.

UDK	 341.17(4)(043)
	 341.17(4)(043.3)

Groma, Jeļena. Criminal procedural compulsory measu-
res: the topical issues and legal regulation enhancement 
prospects : summary of doctoral thesis for obtaining the 
degree of a doctor of law, speciality — law, subfield — cri-
minal law / Jeļena Groma ; scientific supervisor Sandra 
Kaija ; official reviewers: Vitolds Zahars, Jānis Teivāns-Tre-
inovskis, Viktoras Justickis ; Rīgas Stradiņa universitā-
te. — Riga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2015. — 78 lpp. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 72.-78. lpp. un zemsvītras piezīmēs.

UDK	 343.1(474.3)(043)

Groma, Jeļena. Kriminālprocesuālie piespiedu līdzekļi: 
aktuālie problēmjautājumi un tiesiskā regulējuma piln-
veidošanas perspektīvas : promocijas darba kopsavilkums 
tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte — 
juridiskā zinātne, apakšnozare — krimināltiesības / Jeļena 
Groma ; darba zinātniskā vadītāja Sandra Kaija ; oficiālie 
recenzenti: Vitolds Zahars, Jānis Teivāns-Treinovskis, Vik-
toras Justickis ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas 
Stradiņa universitāte, 2015. — 70 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrā-
fija: 64.-70. lpp. un zemsvītras piezīmēs.

UDK	 343.1(474.3)(043)

Groma, Jeļena. Kriminālprocesuālie piespiedu līdzekļi: 
aktuālie problēmjautājumi un tiesiskā regulējuma pilnvei-
došanas perspektīvas : promocijas darbs tiesību doktora 
zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte — juridiskā zināt-
ne, apakšnozare — krimināltiesības / Jeļena Groma ; darba 
zinātniskā vadītāja Sandra Kaija ; Rīgas Stradiņa universi-
tāte. — Rīga, 2015. — 254 lp. : diagr., sh., tab. ; 30 cm. — Bib-
liogrāfija: 223.-254. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts 
latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.

UDK	 343.1(474.3)(043)

Kriviņš, Anatolijs. Korupcijas novēršana un apkarošana 
publisko iepirkumu jomā : promocijas darba kopsavil-
kums tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai, spe-
cialitāte — krimināltiesības / Anatolijs Kriviņš ; darba 
zinātniskais vadītājs Andrejs Vilks ; oficiālie recenzenti: 
Marina Sumbarova, Jānis Načisčionis, Jānis Teivāns-Trei-
novskis ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas Stra-
diņa universitāte, 2014. — 54 lpp. : tab. ; 21 cm. — «Pro-
mocijas darbs izstrādāts ar ESF līdzfinansēta projekta 
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«Atbalsts doktorantiem studiju programmas apguvei un 
zinātniskā grāda ieguvei Rīgas Stradiņa universitātē», vie-
nošanās Nr.2009/0147/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/009, 
atbalstu.»—Titlp. otrā pusē. — Bibliogrāfija: 53.-54. lpp. un 
zemsvītras piezīmēs.

UDK	 343.352(474.3)(043)
	 343.85(474.3)(043)
	 343.352:351.712(043.2)
	 351.712:343(043.2)

Kriviņš, Anatolijs. Korupcijas novēršana un apkarošana 
publisko iepirkumu jomā : promocijas darbs tiesību dokto-
ra zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte — krimināltiesī-
bas / Anatolijs Kriviņš ; darba zinātniskais vadītājs Andrejs 
Vilks ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga, 2014. — 309 lp. : 
tab. ; 30 cm. — «Promocijas darbs izstrādāts ar ESF līdzfi-
nansēta projekta «Atbalsts doktorantiem studiju program-
mas apguvei un zinātniskā grāda ieguvei Rīgas Stradiņa 
universitātē», vienošanās Nr.2009/0147/1DP/1.1.2.1.2/09/
IPIA/VIAA/009, atbalstu». — Bibliogrāfija: 204.-224. lp. un 
zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, anotācija 
arī angļu valodā.

UDK	 343.352(474.3)(043)
	 343.85(474.3)(043)
	 343.352:351.712(043.3)
	 351.712:343(043.2)

Kriviņš, Anatolijs. Preventing and combating corruption 
in public procurement : compendium of the doctoral thesis 
to obtain a doctoral degree in the law science discipline, 
sub-discipline: criminal law / Anatolijs Kriviņš ; research 
supervisor Andrejs Vilks ; official reviewers: Marina Sum-
barova, Jānis Načisčionis, Jānis Teivāns-Treinovskis ; Rīgas 
Stradiņa universitāte. — Riga : Rīgas Stradiņa universitāte, 
2014. — 59 lpp. : tab. ; 21 cm. — «The Doctoral Thesis has 
been developed with the support of the ESF — co financed 
project «Support to Doctoral Students at the Riga Stradiņš 
University», contract Nr.2009/0147/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/
VIAA/009.»—Titlp. otrā pusē. — Bibliogrāfija: 58.-59. lpp. 
un zemsvītras piezīmēs.

UDK	 343.352(474.3)(043)
	 343.85(474.3)(043)
	 343.352:351.712(043.2)
	 351.712:343(043.2)

Ķinis, Uldis. Kibernoziedzība, kibernoziegumi un jurisdik-
cija / Uldis Ķinis ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformē-
jums ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; Ulda Krastiņa 
priekšvārds ; Ilzes Kreišmanes tulkojums. — Rīga : Jumava, 
©2015. — 518, [1] lpp. : tab. ; 20 cm. — Bibliogrāfija zemsvīt-
ras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī 
angļu valodā. — ISBN 978-9934-11-806-7 (brošēts).

UDK	 343.2/.7:004

Latvijas valsts tiesību avoti : valsts dibināšana — neatka-
rības atjaunošana : dokumenti un komentāri / dokumen-
tu sagatavotāji publicēšanai un komentāru autori: Jānis 
Lazdiņš (arī projekta vadītājs un zinātniskais redaktors), 
Artūrs Kučs, Jānis Pleps, Gunārs Kusiņš ; juridiskā redak-
tore Signe Terihova ; recenzenti: Sanita Osipova, Aivars 
Endziņš, Guntis Zemītis. — Rīga : Tiesu namu aģentūra, 
©2015. — 532 lpp. : faks. ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 513.-

519. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 507.-
512. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu un 
vācu valodā. — ISBN 978-9934-508-29-5 (iesiets).

UDK	 342.4(474.3)(094)

The Court of Justice of the European Union and the impact 
of its case law in the area of civil justice on national judi-
cial and administrative authorities : (Latvia, Hungary, Ger-
many, Sweden and the United Kingdom) : research / Inga 
Kačevska, Baiba Rudevska, Arnis Buka, Mārtiņš Dambergs, 
Aleksandrs Fillers. — Rīga : [Tieslietu ministrija], 2015. — 
144 lpp. : tab. ; 30 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.

UDK	 347.9(4)

351 Valsts administratīvā pārvalde (policija)

Priekšlikumi Latvijas publiskās varas pilnveidošanai : 
ekspertu grupas pārvaldības pilnveidei materiāli / Valsts 
prezidenta kanceleja ; māksliniece Dita Pence. — Rīga : 
Latvijas Vēstnesis, 2015. — 351, [1] lpp. : diagr., il., sh., tab. ; 
20 cm. — Ekspertu grupa: Daina Bāra, Valts Kalniņš, Jānis 
Pleps, Inga Vilka. — Krājumā ietverti arī konferences «Par-
lamentārās demokrātijas pilnveidošana» 2015. gada 23. 
februārī materiāli. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — 
Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-840-37-
6 (brošēts).

UDK	 351(474.3)

37 Izglītība

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]. — 1 
tiešsaistes resurss (44 lapas, PDF) : diagrammas, ilustrāci-
jas, shēmas, tabulas ; 1,13 MB. 

UDK	 37.017.7-053.6(072)
	 613.83(072)

Randoha, Antra. Pirmsskolēna vizuālo spēju pilnveide tē-
lotājdarbībā : promocijas darba kopsavilkums doktora zi-
nātniskā grāda iegūšanai pedagoģijā, apakšnozare: pirms-
skolas pedagoģija / Antra Randoha ; darba zinātniskā 
vadītāja Agrita Tauriņa ; darba recenzenti: Ausma Špona, 
Emīlija Černova, Alīda Samuseviča ; Rīgas Pedagoģijas un 
izglītības vadības akadēmija. Pedagoģijas fakultāte = De-
velopment of pre-school children’s visual capacities in fine 
arts : summary of the doctoral dissertation for receiving 
a doctoral degree in pedagogy, sub-field: preschool peda-
gogy / Antra Randoha ; scientific supervisor of the docto-
ral dissertation: Agrita Tauriņa ; thesis reviewers: Ausma 
Špona, Emīlija Černova, Alīda Samuseviča ; Riga Teacher 
Training and Educational Management Academy. Faculty 
of Pedagogy. — Rīga : Rīgas Pedagoģijas un izglītības va-
dības akadēmija, 2015. — 54 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Teksts 
latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka 
noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-503-27-6 
(brošēts).

UDK	 37.036(043)
	 373.2(043.2)
	 373.2.036(043.2)



6Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 17 2015. gada 1.–15. septembris

378 Augstākā izglītība. Augstskolas.  
Akadēmiskās studijas

ABC par EBD : Eiropas brīvprātīgais darbs : ceļvedis brīv-
prātīgajam / Radošu Efektu Darbnīca ; redkolēģija: Santa 
Krastiņa, Agnese Voika, Sintija Lase ; teksti: Agnese Voi-
ka, Santa Krastiņa, Sintija Lase, Ieva Berķe, Ilze Mazpane, 
Eva Kiseļova, Elīna Zāgeusa, Madara Peipiņa ; bildes: Sa-
bīne Masaļska, Agnese Endziņa. — [Rīga] : Radošu Efektu 
Darbnīca, 2015. — 52 lpp. : il. ; 21 cm. — «Erasmus +»—Uz 
vāka. — 2015. gada jūlijā Jaunatnes starptautisko program-
mu aģentūra pārpublicē šo izdevumu otro reizi ar publikā-
cijas autora atļauju. 

UDK	 378.14(4)(035)

5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

51 Matemātika

89 cietie rieksti : zīmē, raksti un dzēs! / [teksts]: Sarah 
Khan ; [ilustrācijas]: Lizzie Barber ; no angļu valodas tul-
kojusi Iveta Ikale ; redaktore Indra Putre. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, ©2015. — 89 kartītes : il. ; 16×12 cm. — Aprakstīts 
pēc kārbas. — Kārbā 89 viegli notīrāmas kartītes un flo-
māsters. — Oriģ. nos.: Maths puzzles. — ISBN 978-9934-
0-5328-3.

UDK	 51(076)
	 087.5

53 Fizika

Conference of European Group on Atomic Systems 
(EGAS) (47 : 2015 : Riga, Latvia). Conference booklet : 
47th conference of the European group on atomic sys-
tems, Riga-Latvia July 14-17, 2015 / volume editors: Marcis 
Auzinsh (chairman), Jānis Stonis, Andra Damberga, Alīna 
Gržibovska. — [Riga] : University of Latvia Press, [2015]. — 
24 lpp. : il., karte, sh., portr., tab. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-
18-033-0 (brošēts).

UDK	 539.1(4)(062)

58 Botānika

Koki : lasāmkartītes / no angļu valodas tulkojusi Gun-
ta Šustere ; redaktors Gints Tenbergs. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, ©2015. — 30 kartītes : il. ; 16×10 cm. — Aprakstīts pēc 
kārbas. — Kārbā 30 kartītes. — «Šajās krāsainajās kartītēs 
attēloti 30 pazīstami koki un aprakstītas to galvenās pazī-
mes»—Uz kārbas. — Oriģ. nos.: Trees. — ISBN 978-9934-
0-5023-7.

UDK	 582.091

Puķes : lasāmkartītes / no angļu valodas tulkojusi Kristīne 
Kupce ; redaktore Gunta Šustere. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2015. — 30 kartītes : il. ; 16×10 cm. — Aprakstīts pēc kār-
bas. — Kārbā 30 kartītes. — «Šajās krāsainajās kartītēs 
attēlotas 30 pazīstamas puķes un aprakstītas to galvenās 
pazīmes»—Uz kārbas. — Oriģ. nos.: Flowers. — ISBN 978-
9934-0-5021-3.

UDK	 582.09

59 Zooloģija

Putni : lasāmkartītes / no angļu valodas tulkojusi Ieva 
Tarvida ; redaktore Gunta Šustere. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2015. — 30 kartītes : il. ; 16×10 cm. — Aprakstīts pēc kār-
bas. — Kārbā 30 kartītes. — «Šajās krāsainajās kartītēs 
attēloti 30 pazīstami putni un aprakstītas to galvenās pa-
zīmes»—Uz kārbas. — Oriģ. nos.: Birds. — ISBN 978-9934-
0-5022-0.

UDK	 598.2

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes

Balmaks, Reinis. Cilvēka respiratorā sincitiālā vīrusa iz-
raisīto dziļāko elpceļu infekciju klīniskais un molekulārais 
raksturojums hospitalizētiem bērniem Latvijā : promocijas 
darba kopsavilkums medicīnas doktora zinātniskā grāda 
iegūšanai, specialitāte — pediatrija / Reinis Balmaks ; dar-
ba zinātniskie vadītāji: Dace Gardovska, Andris Kazāks ; 
oficiālie recenzenti: Edvīns Miklašēvics, Enoks Biķis, Matti 
Waris ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa 
universitāte, 2014. — 49 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija: 42.-49. lpp.

UDK	 616.98:578-053.2(474.3)(043)
	 616.24-008.4-053.2474.3)(092)

Balmaks, Reinis. Cilvēka respiratorā sincitiālā vīrusa iz-
raisīto dziļāko elpceļu infekciju klīniskais un molekulārais 
raksturojums hospitalizētiem bērniem Latvijā : promoci-
jas darbs medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, 
specialitāte — pediatrija / Reinis Balmaks ; darba zināt-
niskie vadītāji: Dace Gardovska, Andris Kazāks ; Rīgas Stra-
diņa universitāte. — Rīga, 2014. — 108 lp. : diagr., il., tab. ; 
30 cm. — Bibliogrāfija: 92.-107. lp. — Teksts latviešu valo-
dā, anotācija arī angļu valodā.

UDK	 616.98:578-053.2(474.3)(043)
	 616.24-008.4-053.2(474.3)(043)

Balmaks, Reinis. Human respiratory syncytial virus cau-
sed lower respiratory tract infection: clinical and mole-
cular characterization in hospitalized children in Latvia : 
summary of the doctoral thesis, speciality — pediatrics / 
Reinis Balmaks ; supervisors: Dace Gardovska, Andris Ka-
zāks ; official reviewers: Edvīns Miklašēvics, Enoks Biķis, 
Matti Waris ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Riga : Rīgas 
Stradiņa universitāte, 2014. — 49 lpp. : diagr., il., tab. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 42.-49. lpp.

UDK	 616.98:578-053.2(474.3)(043)
	 616.24-008.4-053.2(474.3)(043)

Domens, Glens. Aktīvs mazulis — gudrs mazulis! : no 
dzimšanas līdz 6 gadu vecumam / Glens Domens, Duglass 
Domens, Brūss Heigijs ; Ilzes Isakas vāka dizains ; no angļu 
valodas tulkojusi Vija Stabulniece ; redaktore Dace Marko-
ta ; priekšvārdu sarakstīja Ralfs Peligra. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, ©2015. — 301 lpp. : il., portr., tab. ; 25 cm. — «Kustību 
ietekme uz fizisko formu un smadzeņu attīstību mūža ga-
rumā. The Gentle Revolution / Jauna izpratne par cilvēka 
potenciāla atraisīšanu.»—Uz vāka. — «Grāmata vecākiem 
par to, kā palīdzēt bērniem sasniegt fizisku un intelektuālu 
izcilību»—Vāka 4.lpp. — Par autoriem: [262.]-264. lpp. — 
Bibliogrāfija: 277.-279. lpp. un alfabētiskais rādītājs: [296.]-
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301. lpp. — Oriģ. nos.: Fit baby, smart baby, your baby!. — 
ISBN 978-9934-0-5030-5 (iesiets).

UDK	 612.6-053.2
	 373.2

Kumsārs, Indulis. Koronāro artēriju bifurkāciju bojā-
jumu invazīvās ārstēšanas stratēģija : promocijas darba 
kopsavilkums doktora grāda iegūšanai medicīnas nozarē, 
apakšnozare: internā medicīna / Indulis Kumsārs ; dar-
ba vadītājs Andrejs Ērglis ; recenzenti: Andrejs Kalvelis, 
Dainis Krieviņš, Jaan Eha ; Latvijas Universitāte. Medicī-
nas fakultāte = Invasive treatment strategy of coronary 
bifurcation lesions : summary of doctoral thesis / Indulis 
Kumsars ; research supervisor Andrejs Erglis ; reviewers: 
Andrejs Kalvelis, Dainis Krievins, Jaan Eha ; University of 
Latvia. Faculty of Medicine. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2015. — 92 lpp. : diagr., il., sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfi-
ja: 44.-45. lpp. un 91.-92. lpp. — Teksts latviešu un angļu 
valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās 
valodās. — ISBN 978-9934-517-86-0 (brošēts).

UDK	 616.132.2(043.2)
	 616.132.2(043)

Makrecka-Kūka, Marina. Discovery of a novel cardiopro-
tective drug Methyl-GBB: pharmacological potential for 
lowering acyl-carnitines : doctoral thesis for obtaining the 
degree of doctor of pharmacy, speciality — pharmaceutical 
pharmacology / Marina Makrecka-Kūka ; scientific super-
visor Maija Dambrova ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Riga, 
2015. — 110 lp. : diagr., il., tab. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 98.-
110. lp. — Teksts angļu valodā, anotācija arī latviešu valodā.

UDK	 615.22(043)

Makrecka-Kūka, Marina. Discovery of a novel cardiopro-
tective drug Methyl-GBB: pharmacological potential for 
lowering acyl-carnitines : summary of doctoral thesis for 
obtaining the degree of doctor pharmacy, speciality — 
pharmaceutical pharmacology / Marina Makrecka-Kūka ; 
scientific supervisor Maija Dambrova ; official reviewers: 
Ruta Muceniece, Renāte Ranka, Boris Z. Simkhovich ; Rīgas 
Stradiņa universitāte. — Riga : Rīgas Stradiņa universitāte, 
2015. — 58 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 54.-
58. lpp.

UDK	 615.22(043)

Makrecka-Kūka, Marina. Jauna kardioprotektīva sa-
vienojuma Metil-GBB atklāšana: farmakoloģiska pieeja 
acil-karnitīnu samazināšanai : promocijas darba kopsa-
vilkums farmācijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, 
specialitāte — farmaceitiskā farmakoloģija / Marina Ma-
krecka-Kūka ; darba zinātniskā vadītāja Maija Dambrova ; 
oficiālie recenzenti: Ruta Muceniece, Renāte Ranka, Boris 
Z. Simkhovich ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas 
Stradiņa universitāte, 2015. — 57 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 53.-57. lpp. 

UDK	 615.22(043)

Maksimenko, Jelena. The role of germline BRCA1 fou-
nder mutations and somatic TP53 mutations in the trip-
le-negative breast cancer subtype : for obtaining the de-
gree of a doctor of medicine, speciality — surgery / Jelena 
Maksimenko ; supervisors: Genadijs Trofimovics, Edvins 
Miklasevics ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Riga, 2014. — 

166 lp. : diagr., il., sh., tab. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 129.-
157. lp. — Teksts angļu valodā, anotācija arī latviešu valodā.

UDK	 618.19-006(043)

Maksimenko, Jelena. The role of germline BRCA1 founder 
mutations and somatic TP53 mutations in the triple-ne-
gative breast cancer subtype : summary of the doctoral 
thesis, speciality — surgery / Jelena Maksimenko ; super-
visors: Genadijs Trofimovics, Edvins Miklasevics ; official 
reviewers: Gunta Purkalne, Janis Eglitis, Janis Klovins ; Rī-
gas Stradiņa universitāte. — Riga : Rīgas Stradiņa univer-
sitāte, 2014. — 62 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
55.-62. lpp.

UDK	 618.19-006(043)

Maksimenko, Jeļena. Pārmantotu BRCA1 ciltstēva un 
somatisku TP53 mutāciju prognostiskā nozīme trīskārši 
negatīva krūts vēža gadījumā : promocijas darba kopsavil-
kums medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, spe-
cialitāte — ķirurģija / Jeļena Maksimenko ; darba zinātnis-
kais vadītājs: Genādijs Trofimovičs, Edvīns Miklaševičs ; 
oficiālie recenzenti: Gunta Purkalne, Jānis Kloviņš, Jānis 
Eglītis ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : [Rīgas Stra-
diņa universitāte], 2014. — 60 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 53.-60. lpp.

UDK	 618.19-006(043)

Radzina, Maija. Brain perfusion in acute stroke patients 
with atherosclerotic changes in brachiocephalic blood ves-
sels : summary of doctoral thesis for obtaining the degree 
of a doctor of medicine, speciality — diagnostic radiology / 
Maija Radzina ; scientific supervisor Gaida Krumina ; offi-
cial reviewers: Oskars Kalejs, Igors Aksiks, Jurate Demen-
taviciene ; scientific consultants: Evija Miglane, Karlis Ku-
pcs ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Riga : Rīgas Stradiņa 
universitāte, 2014. — 70 lpp. : diagr., il., sh., tab. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 66.-70. lpp.

UDK	 616.831(043)
	 616.831-005.1(043)

Radziņa, Maija. Smadzeņu perfūzija akūta insulta pacien-
tiem ar aterosklerotiskām izmaiņām brahiocefālos asins-
vados : promocijas darbs medicīnas doktora zinātniskā 
grāda iegūšanai, specialitāte — diagnostiskā radioloģija / 
Maija Radziņa ; darba zinātniskā vadītāja Gaida Krūmiņa ; 
Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga, 2014. — 160 lp. : diagr., 
il., sh., tab. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 141.-156. lp. — Teksts 
latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.

UDK	 616.831(043)
	 616.831-005.1(043)

Sidhoma, Elga. Morphological characterization of local 
defence system in the skin of psoriasis patients : summary 
of the doctoral thesis for obtaining the degree of a doctor 
of medicine, speciality — morphology / Elga Sidhoma ; 
scientific supervisors: Māra Pilmane, Jānis Ķīsis ; official 
reviewers: Ilze Štrumfa, Arnis Mugurēvičs, Andres Arend ; 
Rīgas Stradiņa universitāte. — Riga : Rīgas Stradiņa uni-
versitāte, 2015. — 53 lpp. : il. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 44.-
49. lpp.

UDK	 616.517(043)

Sidhoma, Elga. Psoriāzes slimnieku ādas lokālās aizsar-
dzības sistēmas morfoloģisks raksturojums : promocijas 
darba kopsavilkums medicīnas doktora zinātniskā grāda 
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iegūšanai, specialitāte — morfoloģija / Elga Sidhoma ; dar-
ba zinātniskie vadītāji: Māra Pilmane, Jānis Ķīsis ; oficiālie 
recenzenti: Ilze Štrumfa, Arnis Mugurēvičs, Andres Arend ; 
Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa uni-
versitāte, 2015. — 52 lpp. : il. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 42.-
47. lpp.

UDK	 616.517(043)

Sidhoma, Elga. Psoriāzes slimnieku ādas lokālās aizsar-
dzības sistēmas morfoloģisks raksturojums : promocijas 
darbs medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, spe-
cialitāte — morfoloģija / Elga Sidhoma ; darba zinātniskie 
vadītāji: Māra Pilmane, Jānis Ķīsis ; Rīgas Stradiņa universi-
tāte. — Rīga, 2015. — 126 lp. : diagr., il., tab. ; 30 cm. — Bib-
liogrāfija: 73.-81. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī 
angļu valodā.

UDK	 616.517(043)

Šlēziņš, Jānis. Cerebrāla infarkta radītas intrakraniālas 
hipertensijas ķirurģiskas ārstēšanas kritēriji : promocijas 
darba kopsavilkums medicīnas doktora zinātniskā grāda 
iegūšanai, specialitāte — ķirurģija / Jānis Šlēziņš ; dar-
ba zinātniskais vadītājs Valdis Keris ; oficiālie recenzenti: 
Andrejs Millers, Igors Aksiks, Volodymyr Smolanka ; Rīgas 
Stradiņa universitāte. — Rīga : [Rīgas Stradiņa Universitā-
te], 2014. — 49 lpp. : diagr., sh., tab. ; 21 cm.

UDK	 616.831-089(043)

Zariņš, Zigurds. Uztura mācība / Zigurds Zariņš, Loli-
ta Neimane, Edgars Bodnieks ; zinātniskie konsultanti: 
Daiga Šantare, Edgars Bodnieks ; redaktore Anna Šmite ; 
vāka un iekšlapu dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa. — Ses-
tais, pārstrādātais un papildinātais izdevums. — Rīga : 
LU Akadēmiskais apgāds, ©2015. — 422 lpp. : il., tab. ; 
28 cm. — Bibliogrāfija: 422. lpp. un alfabētiskais rādītājs: 
413.-421. lpp. — ISBN 978-9984-45-932-5 (iesiets).

UDK	 613.2
	 641.1

Žodžika, Jana. Abnormal vaginal microflora: risk factors, 
bed-side diagnostic methods in pregnancy and efficiency 
of an alternative non-antibacterial treatment modality in 
pregnant and non-pregnant women : for obtaining the de-
gree of a doctor of medicine, speciality — obstetrics and 
gynaecology / Jana Žodžika ; research supervisor Dace Re-
zeberga ; research scientific consultant Gilbert Donders ; 
Rīga Stradiņš University. — Riga, 2014. — 150 lp. : diagr., 
sh., tab. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 102.-124. lp. — Teksts angļu 
valodā, anotācija arī latviešu valodā.

UDK	 618.15-008.8(043)

Žodžika, Jana. Abnormal vaginal microflora: risk factors, 
bed-side diagnostic methods in pregnancy and efficien-
cy of an alternative non-antibacterial treatment moda-
lity in pregnant and non-pregnant women : summary of 
the doctoral thesis for obtaining the degree of a doctor of 
medicine, speciality — obstetrics and gynaecology / Jana 
Žodžika ; research supervisor Dace Rezeberga ; research 
scientific consultant Gilbert Donders ; approved reviewers: 
Juta Kroiča, Aija Žileviča, Babill Stray Pedersen ; Rīga Stra-
diņš University. — Rīga : Rīga Stradiņš University, 2014. — 
67 lpp. : tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 53.-63. lpp.

UDK	 618.15-008.8(043)

Žodžika, Jana. Izmainīta maksts mikroflora: riska faktori 
un klātienes diagnostikas metodes grūtniecēm, kā arī alter-
natīvas ārstēšanas efektivitāte, nelietojot antibakteriālus 
līdzekļus, grūtniecēm un pārējām sievietēm : promocijas 
darba kopsavilkums medicīnas doktora zinātniskā grāda 
iegūšanai, specialitāte — dzemdniecība un ginekoloģija / 
Jana Žodzika ; darba vadītāja Dace Rezeberga, zinātniskais 
konsultants Gilbert Donders ; oficiālie recenzenti: Juta Kro-
iča, Aija Žileviča, Babill Stray Pedersen ; Rīgas Stradiņa uni-
versitāte. — Rīga : [Rīgas Stradiņa Universitāte], 2014. — 
67 lpp. : tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 53.-63. lpp.

UDK	 618.15-008.8(043)

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

Latvels, Jānis. Inovatīvu organisko materiālu saules ele-
mentu fotoelektriskās īpašības : promocijas darba kopsa-
vilkums / Jānis Latvels ; zinātniskie vadītāji: D. Blumberga, 
I. Muzikante ; oficiālie recenzenti: Māris Kļaviņš, Jānis Kle-
peris, Saulius Vasarevičius ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. Vides aizsardzī-
bas un siltuma sistēmu institūts. — Rīga : RTU izdevnie-
cība, 2015. — 36 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. — Virstitulā 
arī: Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fa-
kultāte. Vides zinātņu nodaļa. — ISBN 978-9934-542-08-4 
(brošēts).

UDK	 621.311.243(043)
	 621.383.51:547.665(043)
	 544.527.5:547.665(043)

Latvels, Jānis. Inovatīvu organisko materiālu saules ele-
mentu fotoelektriskās īpašības : promocijas darbs / Jānis 
Latvels ; zinātniskie vadītāji: D. Blumberga, I. Muzikante ; 
Rīgas Tehniskā universitāte. Enerģētikas un elektrotehni-
kas fakultāte. Vides aizsardzības un siltuma sistēmu insti-
tūts. — Rīga : RTU izdevniecība, 2015. — 104 lpp. : diagr., il., 
tab. ; 24 cm. — Virstitulā arī: Latvijas Universitāte. Ģeogrā-
fijas un Zemes zinātņu fakultāte. Vides zinātņu nodaļa. — 
Bibliogrāfija: 95.-104. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotā-
cija arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-542-07-7 (brošēts).

UDK	 621.311.243(043)
	 621.383.51:547.665(043)
	 544.527.5:547.665(043)

Latvels, Jānis. Photoelectrical properties of innovative or-
ganic materials for solar cells : summary of doctoral the-
sis / Jānis Latvels ; scientific supervisors: D. Blumberga, I. 
Muzikante ; official opponents: Māris Kļaviņš, Jānis Klepe-
ris, Saulius Vasarevičius ; Riga Tehnical University. Faculty 
of Power and Electrical Engineering. Institute of Energy 
Systems and Environment. — Riga : RTU Press, 2015. — 
36 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. — Virstitulā arī: University 
of Latvia. Faculty of Geography and Earth Sciences. Depart-
ment of Environmental Science. — ISBN 978-9934-542-09-
1 (brošēts).

UDK	 621.311.243(043)
	 621.383.51:547.665(043)
	 544.527.5:547.665(043)
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628 Sanitārā tehnika. Ūdens. Sanitārija.  
Apgaismes tehnika

Tilgalis, Ēriks. Ciemu ūdens apgāde un kanalizācija [elek-
troniskais resurss] : studiju materiāls / Ēriks Tilgalis. — 
Jelgava : [LLU], 2014. — 1 CD (254 lapas, PDF) : il., tab. ; 
12 cm. — Aprakstīts pēc datnes sākumlapām. — Bibliogrā-
fija: 254. lapā.

UDK	 628.1/.3(075.8)
	 628.1/.3(474.3-22)(075.8)
	 628.1(1-22)
	 628.2(1-22)

629 Transportlīdzekļu inženierija

Kovalovs, Andrejs. Active twist design of helicopter ro-
tor blades : doctoral thesis / Andrejs Kovalovs ; scientific 
supervisors: A. Chate, E. Barkanov ; Riga Technical Univer-
sity. Faculty of Civil Engineering. Institute of Materials and 
Structures. — Rīga : RTU Press, 2015. — 122 lpp. : diagr., il., 
tab. ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 101.-108. lpp. — Teksts angļu 
valodā, anotācija arī latviešu valodā.

UDK	 629.735.45.035.6(043)

Kovaļovs, Andrejs. Helikoptera rotora lāpstiņas aktīvā 
pagrieziena projektēšana : promocijas darba kopsavil-
kums = Active twist design of helicopter rotor blades : sum-
mary of doctoral thesis / Andrejs Kovaļovs ; zinātniskie va-
dītāji: A. Čate, J. Barkanovs ; oficiālie recenzenti: Andrejs 
Krasņikovs, Eduardas Lasauskas, Vladimirs Kasjanovs ; 
Rīgas Tehniskā universitāte. Būvniecības fakultāte. Mate-
riālu un konstrukciju institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 
2015. — 45 lpp. : il., sh., tab. ; 21 cm. — Teksts paralēli latvie-
šu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-10-727-6 (brošēts).

UDK	 629.735.45.035.6(043)

63 Lauksaimniecība. Mežsaimniecība. Medības. 
Zivsaimniecība

Dimza, Ivars. Skolotāji un kolēģi manā dzīvē / Ivars Dim-
za. — [Latvija] : [b.i.], 2015. — 66 lpp. : il., portr. ; 21 cm.

UDK	 63(474.3)(092)

630 Mežsaimniecība

Rendenieks, Zigmārs. Meža nozares rīcības politikas ie-
tekme uz meža ainavu struktūru Ziemeļvidzemes biosfēras 
rezervātā : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda 
iegūšanai ģeogrāfijas nozarē, apakšnozare: reģionālā un 
vides ģeogrāfija / Zigmārs Rendenieks ; darba vadītājs 
Oļģerts Nikodemus ; darba recenzenti: Raimonds Kaspa-
rinskis, Kalevs Seps, Inga Straupe ; Latvijas Universitāte. 
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte. Ģeogrāfijas no-
daļa = The influence of forest policy on forest landscape 
structure in the North Vidzeme biosphere reserve : sum-
mary of doctoral thesis submitted for the doctoral degree 
in geography, subfield of regional and environmental geo-
graphy / Zigmārs Rendenieks ; supervisor Oļģerts Niko-
demus ; reviewers: Raimonds Kasparinskis, Kalev Sepp, 
Inga Straupe ; University of Latvia. Faculty of Geography 
and Earth Sciences. Department of Geography. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2015. — 101 lpp. : diagr., kartes, tab. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 95.-101. lpp. — Teksts latviešu un 

angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums 
abās valodās. — ISBN 978-9984-45-942-4 (brošēts).

UDK	 630(474.36)(043.2)
	 574(474.36)(043.2)

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

Cīpa, Velta. Kulinārais mantojums : Lejaskurzeme / Velta 
Cīpa, Agrita Šulce ; ievadu sarakstīja Raimonds Zommers, 
Edgars Balodis ; fotogrāfs Edgars Pohevičs. — [Liepāja] : 
Liepājas Valsts tehnikums, 2015. — 64 lpp. : il., portr. ; 
25 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 
978-9934-14-414-1 (iesiets).

UDK	 641.568(474.32)(083.12)
	 392.8(474.32)

7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Culture: the key to Latvia / photo credits: Catherine Ash-
more, Ingus Bajārs, Anton Corbijn, Evelīna Deičmane, Gu-
nārs Janaitis, Kristaps Kalns, Janels Katlaps, Daiga Krūze, 
Maija Kurševa, Kaspars Lielgalvis, Austris Mailītis, Andreas 
Malkmus, Gints Mālderis, Anete Melece, Olīvs Mētra, Ģirts 
Muižnieks, Jānis Nords, Reinis Pētersons, Raitis Puriņš, 
Gatis Rozenfelds, Inta Ruka, Jevgenijs Sisojevs, Raimonds 
Staprāns, Iveta Vaivode, Mārtiņš Vilkārsis, Agnese Zeltiņa, 
Mārtiņš Zelmenis, Ilmārs Znotiņš ; The Latvian Institute. — 
Rīga : The Latvian Institute, ©2014. — 48 lpp. : il., portr. ; 
21 cm. — ISBN 9789984736488 (kļūda).

UDK	 7/9(474.3)
	 316.722(=174)(474.3)

Grīnberga, Baiba. Krupim patīk visas krāsas : mazuļa pir-
mā mākslas grāmata / teksts: Baiba Grīnberga ; dizains: 
Elīna Bērziņa ; Mūkusalas mākslas salons. — [Kārniņi, 
Jelgavas novads] : Droši un Koši, ©2015. — [14] lpp. : il. ; 
15×15 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — 
ISBN 978-9934-8408-4-5 (iesiets).

UDK	 7.017.4(0.053.2)

Ornamentalism. Purvītis Prize. Latvian contempo-
rary Art : exhibition: Tesa 99, Arsenale, Venezia : 09.05.-
22.11.2015. / curator of the exhibition: Viktor Misiano ; fo-
reword by Selga Laizāne ; editor Mairita Brice ; translator 
Sabīne Ozola. — [Latvia] : Culture project agency INDIE, 
©2015. — 91 lpp. : il. ; 23 cm. — «La Biennale di Venezia, 56. 
Esposizione Internazionale d’Arte. Eventi Collaterali.»—Ti-
tullapā. — Latvian presidency of the Council of the Europe-
an Union culture programme, EU2015.LV. — Par autoriem: 
86.-89. lpp. — Bibliogrāfija: 17. lpp. — ISBN 978-9934-8152-
8-7 (iesiets).

UDK	 7.038(474.3)(083.824)

Rubenis, Andris. Mākslas vēstures teorijas vēsture : XIX 
gs. 90. gadi—XX gs. 90. gadi / Andris Rubenis ; mākslinieki: 
Rauls Liepiņš, Kaspars Podskočijs ; redaktore Inta Rozen-
valde. — Rīga : Autorizdevums, 2015. — 271 lpp. : portr. ; 
25 cm. — Bibliogrāfija piezīmēs: 265.-271. lpp. — ISBN 978-
9934-14-619-0 (iesiets).

UDK	 7.01
	 7.072.2
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Tīre, Irina. Liepāja grafikās : [albums] = Liepāja in gra-
phics / Irina Tīre ; tekstu autori: Irina Tīre, Gunārs Sila-
kaktiņš, Aldis Kļaviņš ; tulkotāja Līga Vasara-Brakma-
ne. — Papildinātais izdevums. — Liepāja : Boulangerie, 
©2015. — 176 lpp. : il. ; 30 cm. — Teksts latviešu un angļu 
valodā. — ISBN 978-9934-14-469-1 (iesiets).

UDK	 7.071.1(474.321.2)(084.11)
	 7.047(474.321.2)(084.11)

72 Arhitektūra

Klovāne, Ilona. Skaists un ērts pagalms : kā plānot un ie-
rīkot ; zāliens, celiņi un žogs ; terase, lapene, rotaļlaukums 
bērniem ; ugunsvieta un dīķis ; saimniecības zona / Ilona 
Klovāne ; redaktore un priekšvārda autore Inta Brikere ; 1. 
vāka dizains: Aija Andžāne. — Rīga : Lauku Avīze, ©2015. — 
64 lpp. : il., portr. ; 28 cm. — (Lauku Avīzes tematiskā avīze, 
ISSN 1407-4338 ; 2015/9 (248)). — Autore uzrādīta redak-
tora slejā [1.] lpp.: Ilona Klovāne. — EUR 1,49.

UDK	 72.012.72

Kultūras pils «Ziemeļblāzma» = Culture palace «Zie-
meļblāzma» = Дворец культуры «Ziemeļblāzma» / 
foto: Indriķis Stūrmanis, Aina Lisovska. — Rīga : Madris, 
[2015]. — 43 lpp. : il., portr. ; 22×22 cm. — Teksts paralē-
li latviešu, angļu un krievu valodā. — ISBN 978-9984-31-
423-5 (iesiets).

UDK	 727(474.3)
	 304.4(474.3)

73 Tēlniecība

Brants, Inese. Mīlestība uz mūžu. Apgleznots porcelāns = 
The love of my life. Porcelain paintings / Inese Brants ; 
māksliniece Arta Ozola-Jaunarāja ; fotogrāfs Gvido Kajons ; 
rekolēģija: Zanda Ķergalve, Santa Dobele, Iliana Veinberga, 
Ieva Nagliņa, Marta Šuste ; tulkojums angļu valodā: Sani-
ta Grīna ; literārais redaktors Filips Jānis Birzulis ; foto-
grāfijas: Inese Brants, Aigars Jukna, Gvido Kajons, Imants 
Klīdzējs, Māris Kundziņš, Armands Lācis, Raimo Lielbrie-
dis. — [Rīga] : Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienī-
bas Rīgas Porcelāna muzejs, ©2015. — 179 lpp. : il., portr. ; 
19×22 cm. — Personu rādītājs: 170.-177. lpp. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — Teksts paralēli latviešu un angļu 
valodā. — ISBN 978-9934-8493-8-1 (iesiets).

UDK	 738.1.071.1(474.3)

745/749 Rūpnieciskā māksla un daiļamatniecība. 
Lietišķā māksla

Ēce, Riona. Dāvanu saiņošana = Gift wrapping = Упаковка 
подарков / Riona Ēce ; redaktore Nadīna Laukmane ; 
foto: Kristīne Madjare, Riona Ēce. — Rīga : Ziedu dizains, 
©2015. — 111, [1] lpp. : il., portr. ; 20×21 cm. — Par autori: 
[112.] lpp. — Teksts paralēli latviešu, angļu un krievu valo-
dā. — ISBN 978-9934-14-566-7 (brošēts).

UDK	 745.5:621.798

75 Glezniecība

Jurjāns, Juris. Uz pūces spārna : [gleznu katalogs] / Ju-
ris Jurjāns ; mākslinieks Juris Jurjāns ; tulkotājas: Kristīne 
Ogle, Zaiga Dukāte ; fotogrāfi: Normunds Brasliņš, Aivars 
Drāznieks. — [Rīga] : AL secco, [2015]. — 48 lpp. : il.,  portr. ; 
28 cm. — Teksts paralēli latviešu, angļu un krievu valo-
dā. — ISBN 978-9984-9949-8-7 (brošēts).

UDK	 75.071.1(474.3)(083.82)

78 Mūzika

Austriņa. Skolas kora diriģenta profesionālās pašpiere-
dzes pilnveidošanās pedagoģiskajā procesā augstskolā : 
promocijas darba kopsavilkums doktora zinātniskā grāda 
iegūšanai pedagoģijas zinātnē, apakšnozare: augstskolas 
pedagoģija / Liene Batņa ; darba zinātniskā vadītāja Aus-
ma Špona ; darba recenzenti: Inese Jurgena, Zanda Rube-
ne, Baiba Briede ; Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 
akadēmija. Pedagoģijas fakultāte = Improvement of scho-
ol choir conductor’s professional self-experience throu-
ght the pedagogical activities at the institution of higher 
education : summary of the doctoral thesis submitted for 
the doctoral degree in pedagogy, subfield of academic ed-
ucation / Liene Batņa ; scientific supervisor of the docto-
ral thesis Ausma Špona ; reviewers of the doctoral thesis: 
Inese Jurgena, Zanda Rubene, Baiba Briede ; Riga Teacher 
Training and Educational Management Academy. Faculty 
of Pedagogy. — Rīga : Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadī-
bas akadēmija, 2015. — 57 lpp. : il., sh., tab. ; 21 cm. — Teksts 
latviešu un angļu valodā ar atsevišķām titullapām, vāka no-
formējums abās valodās. — ISBN 978-9934-503-28-3 (bro-
šēts).

UDK	 78.071.2(043)
	 78.087.68.071.2(043)
	 784.087.68.071.2(043)

Bārdiņš, Sandis. Audzēkņu instrumentspēles prasmju 
un ķermeņa darbības pilnveides mijsakarības trombona 
spēles mācību procesā mūzikas skolā : promocijas darba 
kopsavilkums doktora zinātniskā grāda iegūšanai pedago-
ģijā, apakšnozare: nozaru (mūzikas) pedagoģija / Sandis 
Bārdiņš ; darba zinātniskā vadītāja Māra Marnauza ; dar-
ba recenzenti: Jeļena Davidova, Marina Marčenoka, Irina 
Direktorenko ; Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 
akadēmija. Pedagoģijas fakultāte = Correlations between 
students’ instrument playing skills and body action op-
timization in the learning process of trombone playing at 
music school : summary of doctoral thesis submitted for 
the doctoral degree in pedagogy, subfield of specialised 
(music) pedagogy / Sandis Bārdiņš ; thesis supervisor: 
Māra Marnauza ; thesis reviewers: Jeļena Davidova, Marina 
Marčenoka, Irina Direktorenko ; Riga Teacher Training and 
Educational Management Academy. — Rīga : Rīgas Pedago-
ģijas un izglītības vadības akadēmija, 2015. — 58 lpp. : dia-
gr., il., sh., tab. ; 21 cm. — Teksts latviešu un angļu valodā ar 
atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — 
ISBN 978-9934-18-000-2 (brošēts).

UDK	 788.2.071.2(043)
	 788.2.071.2(043.2)
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Bērtiņš, Gunivaldis Atis. Latviešu skaņuplašu vēsture / 
Atis Gunivaldis Bērtiņš ; redaktore Daiga Mazvērsīte ; 
māksliniece Daiga Brinkmane. — Rīga : Vesta-LK, ©2015.

1. daļa. — 367 lpp. : faks., il., portr. ; 29 cm. — (Laika 
grāmata). — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 
978-9934-511-19-6 (iesiets).
UDK	 78.05(474.3)
	 78(083.82)
	 78.011.26(083.82)

Kālis, Mārtiņš. DzSv2015 : XI Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētki = XI Latvian School Youth Song and 
Dance Festival = XI. Sänger- und Tanzfest der Schuljugend = 
XI Праздник песни и танца школьной молодёжи : [fo-
toalbums] / foto un teksts: Mārtiņš Kālis ; tulkotāji: Kris-
tiāna Kraukle, Iveta Bergmane, Inta Jakovļeva, Viktorija 
Jakovļeva ; uz 1. vāka karogu ikonu mākslinieks Alain Jollat 
(Šveice). — Rīga : [Mārtiņš Kālis], ©2015. — [207] lpp. : il., 
portr. ; 25 cm. — Teksts paralēli latviešu, angļu, vācu un 
krievu valodā. — ISBN 978-9934-14-617-6 (brošēts).

UDK	 78.091.4(474.362.2)(084.12)

792 Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski uzvedumi

Piekūna lidojums : baletdejotājs Aleksejs Avečkins : atmi-
ņu impresijas = Парение сокола : артист балета Алексей 
Овечкин : импрессия воспоминаний / atmiņu stāstus 
apkopoja Gunta Bāliņa ; māksliniece Ieva Upmace ; literārā 
redaktore Lauma Mellēna ; krievu valodas tulks Nadežda 
Mileiko ; priekšvārdu sarakstīja Arturs Maskats ; Gunāra 
Janaiša, Andra Tones, Viktora Makarova fotogrāfijas. — 
Rīga : Ulma, ©2015. — 135 lpp. : il., portr. ; 34 cm. — Teksts 
paralēli latviešu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-14-
529-2 (iesiets).

UDK	 792.82.071.2(476)
	 792.82.071.2(476)(084.12)

796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Dinamo Rīga 2014/2015 : gadagrāmata / teksts un statis-
tika: Jānis Stepītis ; priekšvārdu sarakstīja: Juris Savickis, 
Aigars Kalvītis, Nils Ušakovs ; mākslinieks Aldis Rocēns ; 
fotogrāfijas: Raimonds Volonts, Kaspars Volonts. — Rīga, 
2015. — 336 lpp. : il., portr., tab. ; 22×30 cm. — Paralēli lat-
viešu, angļu valodā. — ISBN 978-9934-8350-7-0 (iesiets).

UDK	 796.966(474.3)(058)

8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

Karpenko, Ilona. Pārbaudes darbi literatūrā 4. klasei / 
Ilona Karpenko ; redaktore Inese Auziņa. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, ©2015. — 44 lpp. : tab. ; 29 cm. — «Pārbaudes 
darbi literatūrā 4. klasei» ir metodiskais palīglīdzeklis sko-
lotājiem, kas literatūras stundās strādā ar apgādā Zvaigzne 
ABC izdoto G. Sālījumas un V. Valteres mācību komplektu 
«Literatūra 4. klasei»—Vāka 4. lpp. — ISBN 978-9934-0-
5559-1 (brošēts).

UDK	 82(072)

Karpenko, Ilona. Pārbaudes darbi literatūrā 5. klasei / 
Ilona Karpenko ; redaktore Inese Auziņa. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, ©2015. — 56 lpp. : tab. ; 29 cm. — «Pārbaudes 
darbi literatūrā 5. klasei» ir metodiskais palīglīdzeklis sko-

lotājiem, kas literatūras stundās strādā ar apgāda Zvaig-
zne ABC izdoto S. Ābolas un I. Zemītes mācību komplektu 
«Literatūra 5. klasei»—Vāka 4. lpp. — ISBN 978-9934-0-
5560-7 (brošēts).

UDK	 82(072)

Karpenko, Ilona. Pārbaudes darbi literatūrā 6. klasei / Ilo-
na Karpenko ; Ingas Briedes ilustrācijas ; redaktore Inese 
Auziņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 80 lpp. : il., tab. ; 
29 cm. — «Pārbaudes darbi literatūrā 6. klasei» ir meto-
diskais palīglīdzeklis skolotājiem, kas literatūras stundās 
strādā ar apgādā Zvaigzne ABC izdoto I.Strēles un J.Strēļa 
mācību komplektu «Literatūra 6. klasei»—Vāka 4. lpp. — 
ISBN 978-9934-0-5561-4 (brošēts).

UDK	 82(072)

Karpenko, Ilona. Pārbaudes darbi literatūrā 7. klasei / Ilo-
na Karpenko ; redaktore Inese Auziņa. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, ©2015. — 80 lpp. : tab. ; 29 cm. — «Pārbaudes dar-
bi literatūrā 7. klasei» ir metodiskais palīglīdzeklis skolo-
tājiem, kas literatūras stundās strādā ar apgādā Zvaigzne 
ABC izdoto D. Štokmanes un I. Vīdušas mācību komplektu 
«Literatūra 7. klasei»—Vāka 4. lpp. — ISBN 978-9934-0-
5562-1 (brošēts).

UDK	 82(072)

Karpenko, Ilona. Pārbaudes darbi literatūrā 8. klasei / 
Ilona Karpenko ; redaktore Inese Auziņa. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, ©2015. — 64 lpp. : tab. ; 29 cm. — «Pārbaudes 
darbi literatūrā 8. klasei» ir metodiskais palīglīdzeklis sko-
lotājiem, kas literatūras stundās strādā ar apgāda Zvaigzne 
ABC izdoto I. Karpenko un M. Milzeres mācību komplektu 
«Literatūra 8. klasei»—Vāka 4. lpp. — ISBN 978-9934-0-
5563-8 (brošēts).

UDK	 82(072)

Karpenko, Ilona. Pārbaudes darbi literatūrā 9. klasei / Ilo-
na Karpenko ; Jutas Tīronas ilustrācijas ; redaktore Inese 
Auziņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 72 lpp. : il., tab. ; 
29 cm. — «Pārbaudes darbi literatūrā 9. klasei» ir metodis-
kais palīglīdzeklis skolotājiem, kas literatūras stundās strā-
dā ar apgāda Zvaigzne ABC izdoto L. Silovas un A. Vanagas 
mācību komplektu «Literatūra 9. klasei»—Vāka 4. lpp. — 
ISBN 978-9934-0-5564-5 (brošēts).

UDK	 82(072)

81 Valodniecība un valodas

International Scientific Conference «Contemporary 
Research in Phonetics and Phonology: Methods, As-
pects and Problems» (2 : 2015 : Rīga, Latvija). 2nd in-
ternational scientific conference «Contemporary research 
in phonetics and phonology: methods, aspects and prob-
lems» : May 14-15, 2015, venue: Latvian Academy of Scien-
ces, Akadēmijas laukums 1, Riga : abstracts / organizer: 
Latvian Language Institute of the University of Latvia ; or-
ganizing committee: Juris Grigorjevs, Inese Indričāne, Jana 
Taperte. — [Rīga] : LU Latviešu valodas institūts, ©2015. — 
1 tiešsaistes resurss (26 lapas, PDF) : diagramma, tabula ; 
914 KB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9984-
742-79-3 (PDF).

UDK	 81’34(062)
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Olivo, Liva. Pluto Phonics : reading, spelling and writing / 
written by Liva Olivo and Mike Maradei ; illustrations by 
Liu Sheng and Zhou Lei ; consulting editors: Mike Maradei 
and Madara Smalka ; designed by Mike Maradei and Fiona 
Cao. — [Liepāja] : [Līva Olivo Maradei], 2015. — 100 lpp. : 
il. ; 30 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — 
ISBN 978-9934-529-45-0 (brošēts).

UDK	 811.111’243(075.2)

811.174 Latviešu valoda

Andersone, Gita. Latviešu valodas burtnīca / Gita Ander-
sone, Vita Golubova, Iveta Ikale ; izmantoti Jutas Tīronas, 
Liānas Šulces zīmējumi ; redaktore Indra Putre ; vāka no-
formējumam izmantoti Alises Landsbergas zīmējumi ; Lau-
ras Mortensenas-Floresas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2015.

2. — 55 lpp. : il. ; 24 cm. — (Raibā pasaule ; 1. klase). — 
Nosaukums no vāka, autores uzrādītas iespiedziņās. — 
ISBN 978-9934-0-5161-6 (brošēts).
UDK	 811.174(076)

Stenders, Gothards Frīdrihs. Latviešu gramatika, 1783 / 
Gothards Frīdrihs Stenders ; tulkojusi, ievadu un komentā-
rus sarakstījusi Zigrīda Frīde ; redaktore Ligita Bībere ; tul-
kojums vācu valodā: B. Paškevica ; tulkojums angļu valodā: 
E. Saliņa ; māksliniece Baiba Dūdiņa. — Rīga : LU Literatū-
ras, folkloras un mākslas institūts, ©2015. — 431 lpp. : faks., 
il., tab. ; 18 cm. — Personu rādītājs: [426.]-431. lpp. — Izde-
vumā iekļauts faksimila «Latviešu gramatika» (sarakstīta 
no Gotharda Frīdriha Stendera, Sēlijas baznīcas apriņķa 
prāvesta, Sēlijas un Sunākstes vecā mācītāja un Getinge-
nes karaliskās vācu biedrības biedra) otrā izdevuma (no 
paša autora uzlabota, papildināta un no jauna pārstrādāta) 
pārlikums mūsdienu ortogrāfijā. — Uz grāmatas vāka G. 
F. Stendera portrets no J. K. Broces darbu krājuma «Sam-
mlung verschiedener Liefländischer Monumente, Prospec-
te, Wapen, etc.», x, 153. lp.»—Titullapas otrā pusē. — Bib-
liogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, 
ievads arī vācu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-893-14-
3 (iesiets).

UDK	 811.174’36

821 Daiļliteratūra

821.111 Angļu literatūra

Bonfiljoli, Kirils. Galanti, ar revolveri : triloģija / Kirils 
Bonfiljoli ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; re-
daktore Dace Sparāne, mākslinieks Jānis Esītis. — Rīga : 
Dienas Grāmata, ©2015. — 231, [1] lpp. ; 22 cm. — (Mor-
tekajs ; 2. grāmata). — Triloģijas otrā grāmata. — Oriģ. 
nos.: After you with the pistol. — ISBN 978-9934-546-03-7 
 (iesiets).

UDK	 821.111-312.4

Brontē, Šarlote. Skolotājs : romāns / Šarlote Brontē ; no 
angļu valodas tulkojusi Dagnija Dreika ; vāka mākslinie-
ciskā izveide: Lilija Rimicāne ; izmantoti mākslinieka Ed-
mund Blair Leighton (1852-1922) darbi. — [Rīga] : Daugava, 
©2015. — 283, [1] lpp. ; 21 cm. — (XIX gadsimta klasiķi). — 
Oriģ. nos.: The Professor. — ISBN 978-9984-41-096-8 (bro-
šēts).

UDK	 821.111-31

Gudvina, Deizija. Pūra mednieks : romāns / Deizija Gud-
vina ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; tul-
kotājas redakcijā. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 443, 
[1] lpp. ; 23 cm. — Oriģ. nos.: The fortune hunter. — ISBN 
978-9934-0-5035-0 (iesiets).

UDK	 821.111-31

Jeitss, V. B. Baltie putni : dzejas izlase = The white birds : 
selected poems / V. B. Jeitss ; sastādītājs un priekšvārda 
autors Kārlis Vērdiņš ; redaktors un priekšvārda tulkotājs 
angļu valodā Jānis Elsbergs ; atdzejotāji: Eriks Ādamsons, 
Knuts Skujenieks, Hermanis Marģers Majevskis, Aivars 
Eipurs, Kārlis Vērdiņš, Arvis Viguls ; māksliniece Anna 
Aizsilniece. — Rīga : Neputns, ©2015. — 202 lpp. : portr. ; 
17 cm. — Bibliogrāfija: 18., 27. lpp. — Teksts paralēli latvie-
šu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-512-60-5 (iesiets).

UDK	 821.111(417)-1=030.111=174

Peivere, Mišela. Dievi un karotāji : romāns : [vidējā sko-
las vecuma bērniem] / Mišela Peivere ; no angļu valodas 
tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktors Guntis Kalns. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, ©2015. — 287, [1] lpp. ; 21 cm. — (Dievi un 
karotāji ; 1. grāmata). — «Starptautiska bestsellera «Gods 
and Warriors» pirmā grāmata»—Uz vāka. — Oriģ. nos.: 
Gods and warriors. — ISBN 978-9934-0-5125-8 (iesiets).

UDK	 821.111-93-3

Veba, Katrīna. Mantojums : romāns / Katrīna Veba ; no 
angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; redaktore Dace 
Barone. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 415, [1] lpp. ; 
23 cm. — Oriģ. nos.: The legacy. — ISBN 978-9934-0-4969-
9 (iesiets).

UDK	 821.111-31

821.111(73) Amerikāņu literatūra

Klepfers, Džons. Atmaksas diena : [stāsts vidējā skolas 
vecuma bērniem] / Džons Klepfers ; Stīva Vulfharda zīmē-
jumi ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska ; redak-
tore Ilona Ancāne. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 221, 
[3] lpp. : il. ; 20 cm. — (Zombiju mednieki ; 3). — Oriģ. nos.: 
Sludgment day. — ISBN 978-9934-0-5433-4 (brošēts).

UDK	 821.111(73)-93-32

Klepfers, Džons. Zombiju armija uzbrūk : [stāsts jaunākā 
skolas vecuma bērniem] / Džons Klepfers ; Stīva Vulfhar-
da zīmējumi ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska ; 
redaktore Ilona Ancāne. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 
211, [5] lpp. : il. ; 20 cm. — (Zombiju mednieki ; 2). — Oriģ. 
nos.: Undead ahead. — ISBN 978-9934-0-5376-4 (brošēts).

UDK	 821.111(73)-93-32

Pilkijs, Deivs. Supervaronis Kapteinis Apakšbiksis un ru-
nājošo klozetpodu uzbrukums : Deiva Pilkija otrais epis-
kais romāns : [jaunākā skolas vecuma bērniem] / no angļu 
valodas tulkojusi Ieva Tarvida ; redaktore Diāna Romano-
viča. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 136, [3] lpp. : il. ; 
22 cm. — Oriģ. nos.: Captain Underpants and the attack of 
the talking toilets. — ISBN 978-9934-0-5600-0 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-93-32

821.111(94) Austrāliešu literatūra angļu valodā

Frīmena, Kimberlija. Evergrīnas ūdenskritumi : romāns / 
Kimberlija Frīmena ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Me-
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žule ; vāka dizains: Dairis Hofmanis ; redaktore Ingūna Jun-
dze. — Rīga : Kontinents, ©2015. — 444 lpp. ; 21 cm. — Oriģ. 
nos.: Evergreen falls. — ISBN 978-9984-35-796-6 (iesiets).

UDK	 821.111(94)-31

821.112.2 Vācu literatūra

Kremzera, Stefānija. Diena, kad mācījos lidot : romāns / 
Stefānija Kremzera ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krasti-
ņa ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore 
Keta Īve. — [Rīga] : J.L.V., ©2015. — 271 lpp. ; 20 cm. — Oriģ. 
nos.: Der Tag, an dem ich fliegen lernte. — ISBN 978-9934-
11-798-5 (brošēts).

UDK	 821.112.2-31

821.161.1 Krievu literatūra

Dobrovenskis, Roalds. Rainis un viņa brāļi : viena dzej-
nieka septiņas dzīves / Roalds Dobrovenskis ; tulkojums 
latviešu valodā: Valentīna Eisule ; atbildīgā redaktore Alīna 
Melngaile. — Trešais izdevums. — Rīga : Jumava, ©2015. — 
687, [1] lpp. : portr. ; 21 cm. — «Raiņa portrets no Rakstnie-
cības un mūzikas muzeja krājuma, RTMM 735. 1893. gads. 
Fotogrāfs J. Golvers, Rīga.»—Titullapas otrā pusē. — Oriģ. 
nos.: Райнис и его братья. — ISBN 978-9934-11-779-4 (ie-
siets).

UDK	 821.161.1-312.6(474.3)
	 821.174(092)

Dostojevskis, Fjodors. Idiots : romāns / Fjodors Dosto-
jevskis ; no krievu valodas tulkojis Jānis Medenis ; Ilzes Isa-
kas vāka dizains ; redaktore Māra Rune. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, ©2015. — 718, [1] lpp. ; 21 cm. — «Grāmata sagatavota 
pēc 1975. gada izdevuma»—Titullapas otrā pusē. — Oriģ. 
nos.: Идиот. — ISBN 978-9934-0-5082-4 (iesiets).

UDK	 821.161.1-31

Dostojevskis, Fjodors. Noziegums un sods : romāns / 
Fjodors Dostojevskis ; no krievu valodas tulkojis Kārlis 
Štrāls ; Ilzes Isakas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2015. — 621, [2] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: Преступление 
и наказание. — ISBN 978-9934-0-5083-1 (iesiets).

UDK	 821.161.1-31

Kotovs, Pjotrs. Bornholmas trīsstūris : vēsturisks ro-
māns / Pjotrs Kotovs ; no krievu valodas tulkojusi Maija 
Kudapa ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais no-
formējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. — Rīga : 
Jumava, ©2015. — 439, [1] lpp. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: Мимо 
острова Буяна. — ISBN 978-9934-11-814-2 (brošēts).

UDK	 821.161.1-311.6

821.172 Lietuviešu literatūra

Šlepiks, Alvids. Mans vārds ir Marīte : romāns / Alvids 
Šlepiks ; no lietuviešu valodas tulkojusi Daina Avotiņa ; 
ilustrācijas un pēcvārds: Māra Rikmane ; redaktore Eva 
Mārtuža ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains. — Rīga : Lau-
ku Avīze, ©2015. — 204 lpp. : il., portr. ; 20 cm. — (Lata ro-
māns ; 9 (195)). — Par autoru: 197. lpp. — Oriģ. nos.: Mano 
vardas — Marytė. — ISBN 978-9934-15-106-4 (brošēts).

UDK	 821.172-31

821.174 Latviešu literatūra

Auziņš, Imants. Mana mūža pasaule : vēstījums par lai-
kiem un cilvēkiem / Imants Auziņš ; redaktore Inta Čaklā ; 
māksliniece Laura Feldberga ; Irinas Cigaļskas sakārtojums, 
priekšvārds, komentāri. — Rīga : Mansards, ©2015. — 396, 
[1] lpp. : il., portr. ; 22 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezī-
mēs. — ISBN 978-9934-12-108-1 (iesiets).

UDK	 821.174-94

Dimsone, Maritana. Rozā kvarca brālība : [romāns vidējā 
skolas vecuma bērniem] / Maritana Dimsone ; redaktore 
Dace Sparāne ; Jāņa Esīša vāka dizains. — Rīga : Dienas 
Grāmata, ©2015.

2. grāmata, Zelta maska. — 396, [1] lpp. ; 22 cm. — ISBN 
978-9984-887-99-9 (iesiets).
UDK	 821.174-93-312.9

Erlate, Jolanta. Pasaules alfabēts lielajiem un mazajiem : 
[pasakas] / teksts un fotogrāfijas: Jolanta Erlate. — [Rīga] : 
J.L.V., ©2015. — 76, [3] lpp., [10] lpp. iel. : il. ; 24 cm. — ISBN 
978-9934-11-804-3 (brošēts).

UDK	 821.174-343
	 821.174-93-343

Ieviņš, Kārlis. Jaunie cīnītāji : [romāns] / Kārlis Ieviņš ; 
redaktore Dagnija Dreika ; vāka dizains: Lilija Rimicāne. — 
[Rīga] : Daugava, ©2015. — 198, [1] lpp. : il. ; 21 cm. — ISBN 
978-9984-41-095-1 (brošēts).

UDK	 821.174-31

Ikere, Ludmila. Esības vējos : [esejas] / Ludmila Ikere ; 
redaktore Gunta Ikere ; noformējumā izmantoti Guntas 
Ikeres akvareļi. — [Garkalnes novads] : [Ludmila Ikere], 
[2015]. — 142 lpp. : il. ; 20 cm. — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-8021-2-6 (brošēts).

UDK	 821.174-4
	 130.12

Jelgava laiku lokos : Jelgavas izglītības pārvaldes un Jelga-
vas Latviešu biedrības 2014. gadā organizētā skolēnu dzejas 
konkursa labāko dzejoļu krājums / projekta vadītāja Vija 
Zelmene ; literārais konsultants Aivars Eipurs ; priekšvār-
du sarakstīja Andris Rāviņš ; māksliniece Ilze Emse-Grīn-
berga. — [Jelgava] : Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde 
«Jelgavas izglītības pārvalde» : Jelgavas Latviešu biedrība, 
©2015. — 119 lpp. : il. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-8539-0-6 
(iesiets).

UDK	 821.174-9(082)

Peters, Jānis. Teātra dziesmas : Nacionālais, Dailes, Opere-
tes, Leļļu teātris / Jānis Peters ; Jāņa Pavlovska mākslinie-
ciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Ieva Heimane ; 
Eiženijas Annas Freimanes, Dominika Gedzjuna, Aleksand-
ra Hļebnova, Gunāra Janaiša fotogrāfijas. — Rīga : Jumava, 
©2015. — 278, [1] lpp., [8] lpp. iel. : il. ; 22 cm. — «Latvijai 
100»—Titullapas otrā pusē. — ISBN 978-9934-11-801-2 (ie-
siets).

UDK	 821.174-1(081)
	 821.174-192

Peters, Jānis. Teātra dziesmas : Nacionālais, Dailes, Opere-
tes, Leļļu teātris / Jānis Peters ; Jāņa Pavlovska mākslinie-
ciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Ieva Heimane ; 
Eiženijas Annas Freimanes, Dominika Gedzjuna, Aleksand-
ra Hļebnova, Gunāra Janaiša fotogrāfijas. — Rīga : Jumava, 
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©2015. — 278, [1] lpp., [8] lpp. iel. : il. ; 22 cm. — «Latvi-
jai 100»—Titullapas otrā pusē. — ISBN 978-9934-11-813-5 
(brošēts).

UDK	 821.174-1(081)
	 821.174-192

Rainis. Ezers : dzejas izlase / Rainis ; sakārtojums un 
priekšvārds: Leons Briedis ; Eduarda Groševa vāka di-
zains ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2015. — 141, [1] lpp. ; 21 cm. — «Izdevums sagatavots pēc 
Raiņa Kopoto rakstu 1.-3. sēj. (1977., 1978. g.)»—Titullapas 
otrā pusē. — ISBN 978-9934-0-5470-9 (iesiets).

UDK	 821.174-1(081)

Raļļa, Imants. Dzeja / Imants Raļļa. — [Latvija] : [Autoriz-
devums], [2015]. — 162 lpp. ; 22 cm.

UDK	 821.174-1

Raļļa, Imants. Sākas, kā jau dzīvē, ar piedzimšanu … : 
atmiņas / Imants Raļļa. — [Latvija] : [Autorizdevums], 
[2015]. — 186 lpp. : il., portr. ; 22 cm.

UDK	 821.174-94

Viegliņa-Valliete, Gina. Ar zobenu un mīlestību : kritušo 
stāsti par kaujām, piedzīvojumiem un mīlestību laikā no 
13. gs. līdz 20. gs. sākumam / Gina Viegliņa-Valliete ; Leldes 
Šēnfeldes vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redakto-
re Liene Soboļeva ; literārais redaktors Andris Haberma-
nis. — Rīga : Jumava, ©2015. — 342, [2] lpp. ; 20 cm. — Bib-
liogrāfija: [344.] lpp. — ISBN 978-9934-11-812-8 (brošēts).

UDK	 821.174-311.6

82–93 Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

55 aizraujoši stāstiņi : [jaunākā skolas vecuma bērniem] / 
no angļu valodas tulkojusi Ieva Tarvida ; redaktore Guna 
Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 116 lpp. : il. ; 
28 cm. — Oriģ. nos.: 55 adventure tales. — ISBN 978-9934-
0-3415-2 (brošēts).

UDK	 82-93-32

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

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

Hansestädte & mittelalterliches Erbe / fotos: A. Jasinskis, 
A. Gustovskis. — [Riga] : Fremdenverkehrsamt Lettland, 
©2015. — 25 lpp. : il., karte, tab. ; 21 cm. — Aprakstīts pēc 
vāka un iespiedziņām. — Virstitulā: Lettland. Nimm dir die 
Zeit. 

UDK	 913(474.3)(036)

Kuldīga : Stadt mit der Seele : stadtführer / Kuldīgas AAC ; 
fotos: Artis Gustovskis, Kristīne Šimpermane, Ieva Benefel-
de, Inese Rudzīte, Eduards Dambergs, Leena Gustovska, 
Dzintars Leja, Sandris Kuzmickis, Iveta Roga, Laima Gūt-
mane, Ivars Prūsis, Ģirts Grenēvics, Arvis Ertmanis, Inga 
Vīksna. — Kuldīga : Kuldīgas AAC : Jāņa sēta, [2015]. — 
23 lpp. : il., kartes ; 30 cm.

UDK	 913(474.326)(036)

Kuldīga : Stadt mit Seele : tourismus-reiseführer / Kul-
dīgas AAC ; fotos: Artis Gustovskis, Kristīne Šimpermane, 
Ieva Benefelde, Inese Burbe, Eduards Dambergs, Leena 

Gustovska, Dzintars Leja. — Kuldīga : Kuldīgas AAC : Jāņa 
sēta, [2014]. — 23 lpp. : il., kartes ; 30 cm.

UDK	 913(474.326)(036)

Liepāja and surroundings : Grobiņa, Nīca, Rucava, Pāvi-
losta, Priekule, Skrunda, Vaiņode, Durbe, Aizpute coun-
ties / Liepāja Region Tourism Information Office ; photos: 
V. Pelns, J. Vecbrālis, A. Zeltiņa. — Liepāja : Liepāja Region 
Tourism Information Office, 2015. — 53 lpp. : il., kartes ; 
30 cm.

UDK	 913(474.321)(036)

Liepāja un apkārtne : Pāvilostas, Nīcas, Rucavas, Durbes, 
Grobiņas, Priekules, Vaiņodes, Skrundas, Aizputes novads : 
[tūrisma ceļvedis] / Liepājas reģiona tūrisma informācijas 
birojs ; fotogrāfijas: V. Pelns, J. Vecbrālis, A. Zeltiņa. — Lie-
pāja : Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs, 2015. — 
53 lpp. : il., kartes ; 30 cm.

UDK	 913(474.321)(036)

Liepāja und Umgebung : Landkreise Grobiņa, Nīca, Ruca-
va, Pāvilosta, Priekule, Skrunda, Vaiņode, Durbe, Aizpute / 
Informationsbüro für Tourismus im Region Liepāja ; Fotos: 
V. Pelns, J. Vecbrālis, A. Zeltiņa. — Liepāja : Informations-
büro für Tourismus im Region Liepāja, 2015. — 53 lpp. : il., 
kartes ; 30 cm.

UDK	 913(474.321)(036)

Liepāja : Лиепая и окрестности : Гробиньский, Ницский, 
Руцавский, Павилостский, Приекульский, Скрундский, 
Вайнёдский, Дурбский, Айзпутский края / Бюро тури-
стической информации Лиепайского региона ; фото: 
В. Пелнс, Я. Вецбралис, А. Зелтиня. — Лиепая : Бюро 
туристической информации Лиепайского региона, 
2015. — 53 lpp. : il., kartes ; 21 cm.

UDK	 913(474.321)(036)

No, ap, uz Cēsīm = From, around, to Cēsis : Cēsis un ap-
kārtne fotogrāfijās / foto: Anda Nordena. — Cēsis : Autos, 
2015. — [119] lpp. : fotogr. ; 16×16 cm. — «BookANDArt»—
Titlp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 
978-9984-9892-7-3 (iesiets).

UDK	 913(474.365)(084.12)

The many faces of Rīga / photo credits: Zane Bērziņa, 
Mārtiņš Čerņecovs, Juris Dimiters, Gunārs Dukšte, Gunārs 
Glūdiņš, Laura Juhansone-Daugule, Lita Korne, Andris 
Krieviņš, Kaspars Lielgalvis, Ieva Lūka, Kristīne Madjare, 
Viesturs Masteiko, Māris Morkāns, Sergejs Prišvins, Ģirts 
Raģelis, Andrejs Sorokins, Indriķis Stūrmanis, Filips Šmits, 
Andrejs Zavadskis, Raitis Zeiferts ; The Latvian Institute. — 
Rīga : The Latvian Institute, ©2014. — [28] lpp. : diagr., il. ; 
21 cm. — ISBN 9789984736495 (kļūda).

UDK	 913(474.362.2)

94 Vispārīgā vēsture

Petrosjans, Karens. Senķīniešu vēsturnieka sniegtās zi-
ņas par Āzijas huņņiem / Karena Petrosjana ievadraksts, 
tulkojums no senķīniešu valodas, komentāri, ķīniešu teksta 
ievadīšana, pielikumi un vāka dizains ; recenzenti: Leons 
Gabriels Taivāns, Imants Ļaviņš ; literārā redaktore Sol-
vita Bukšāne. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2015. — 
125 lpp. : il., kartes, tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 121.-124. lpp. 
un palīgrādītāji: 103.-117. lpp. — Teksts latviešu valodā, 
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fragmenti arī ķīniešu valodā, kopsavilkums angļu valo-
dā. — ISBN 978-9934-18-032-3 (brošēts).

UDK	 94(369.1)

Purēns, Vilnis. Pusaudžu izziņas intereses veidošanās 
dialoģiskajā vēstures mācību procesā : promocijas darba 
kopsavilkums doktora zinātniskā grāda iegūšanai peda-
goģijā, apakšnozare: skolas pedagoģija / Vilnis Purēns ; 
darba zinātniskā vadītāja Ausma Špona ; darba recenzen-
ti: Zenta Anspoka, Rudīte Andersone, Vija Daukšte ; Rīgas 
Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija. Pedagoģijas 
fakultāte = Development of adolescent cognitive interest 
in dialogical history studies : summary of doctoral thesis 
submitted for the doctoral degree in pedagogy, subfield 
school pedagogy / Vilnis Purēns ; scientific supervisor of 
the thesis Ausma Špona ; reviewers: Zenta Anspoka, Rudīte 
Andersone, Vija Daukšte ; Riga Teacher Training and Edu-
cational Management Academy. — Rīga : Rīgas Pedagoģijas 
un izglītības vadības akadēmija, 2015. — 47 lpp. : diagr., sh., 

tab. ; 21 cm. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atseviš-
ķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 
978-9984-46-330-8 (brošēts).

UDK	 94(072)(043)
	 37.015.3(043)
	 37.013.2(043)

94(474.3) Latvijas vēsture

From tribe to nation : a brief history of Latvia / photo 
credits: Arnis Almanis, Erwin Biesenbach, Uldis Briedis, 
Sniedze Bugovecka, Mārtiņš Cīrulis, Gatis Dieziņš, Andris 
Eglītis, Gunārs Janaitis, Valts Kleins, Romans Kokšarovs, 
Viesturs Masteiko, Jānis Pipars, Rihards Puriņš, Ģirts Ra-
gelis, Vilis Rīdzenieks, Carl Schulz, Ansis Starks, Evija Tri-
fanova, Juris Urtāns, Andrejs Zavadskis ; The Latvian Insti-
tute. — Rīga : The Latvian Institute, ©2015. — 40 lpp. : il. ; 
21 cm. — ISBN 9789984736471 (kļūda).

UDK	 94(474.3)


