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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

02 Bibliotēku zinātnes. Bibliotēku darbs

Grēniņa, Aiga. Bibliotēka 2.0 un Google paaudze: aktoru 
mijiedarbības iespējas mūsdienās : promocijas darba kop-
savilkums doktora grāda iegūšanai komunikācijas zināt-
nes nozarē, apakšnozare: bibliotēkzinātne / Aiga Grēniņa ; 
darba zinātniskā vadītāja Līga Krūmiņa ; darba recenzenti: 
Jana Dreimane, Jurģis Šķilters, Māris Vītiņš, Elena Mace-
vičute (Elena Maceviciute) ; Latvijas Universitāte. Sociālo 
zinātņu fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2015. — 
39 lpp. : sh. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 35.-39. lpp. — ISBN 
978-9934-517-84-6 (brošēts).

UDK	 02:004(043)
	 02:004.738.5(043.2)
	 004.822(043.2)
	 316.64:02-053.6(043)

Grēniņa, Aiga. Bibliotēka 2.0 un Google paaudze: akto-
ru mijiedarbības iespējas mūsdienās : promocijas darbs 
doktora grāda iegūšanai komunikācijas zinātnes nozarē, 
apakšnozare: bibliotēkzinātne / Aiga Grēniņa ; darba zināt-
niskā vadītāja Līga Krūmiņa ; Latvijas Universitāte. Sociālo 
zinātņu fakultāte. Komunikācijas studiju nodaļa. — Rīga, 
2015. — 267, [84] lp. : diagr., il., sh., tab. ; 31 cm. — Bibliogrā-
fija: 254.-267. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu 
valodā, anotācija arī angļu valodā. — (Iesiets).

UDK	 02:004(043)
	 02:004.738.5(043.3)
	 316.64:02-053.6(043)

Grēniņa, Aiga. Library 2.0 and Google generation: the mo-
dern possibilities for the actors’ interaction : summary of 
doctoral thesis submitted for the degree of doctor of com-
munication science, subfield: library science / Aiga Grēni-
ņa ; supervisor Līga Krūmiņa ; reviewers: Jana Dreimane, 
Jurģis Šķilters, Māris Vītiņš, Elena Maceviciute ; University 
of Latvia. Faculty of Social sciences. — Riga : University of 
Latvia, 2015. — 40 lpp. : sh. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 36.-
40. lpp. — ISBN 978-9934-517-85-3 (brošēts).

UDK	 02:004(043)
	 02:004.738.5(043.2)
	 004.822(043.2)
	 316.64:02-053.6(043)

06 Vispārīga rakstura organizācijas

Radoša kultūras mantojuma komunikācija vietējā sabied-
rībā / UNESCO Latvijas Nacionālā komisija ; redaktore 
Rita Treija ; ar Daces Melbārdes priekšvārdu ; vāka foto: 
Inga Vīksna. — Rīga : UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, 
2015. — 1 tiešsaistes resurss (83 lapas, PDF) : ilustrācijas, 
portrets ; 10,7 MB. — «UNESCO Latvijas Nacionālās komisi-
jas un tās sadarbības partneru pieredze UNESCO program-
mu īstenošanā un vietējā kultūras mantojuma izcelšanā 
Latvijā»—Datnes sākumlapā. — ISBN 978-9934-8553-1-3 
(PDF).

UDK	 061(474.3)
	 304.4(474.3)

070 Laikraksti. Prese

Murinska-Gaile, Sandra. Latgales reģiona prese kultūrso-
ciālajā telpā : promocijas darba kopsavilkums doktora grā-
da iegūšanai komunikācijas zinātnes nozarē, apakšnozare: 
komunikācijas teorija / Sandra Murinska-Gaile ; darba 
zinātniskais vadītājs Viesturs Zanders ; darba recenzenti: 
Vita Zelče, Ainārs Dimants, Deniss Hanovs, Ragne Kõuts-
Klemm ; Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte = 
Press of Latgale region in sociocultural space : summary of 
doctoral thesis submitted for the degree of doctor of com-
munication science, subfield of communication theory / 
Sandra Murinska-Gaile ; supervisor Viesturs Zanders ; re-
viewers: Vita Zelče, Ainārs Dimants, Deniss Hanovs, Ragne 
Kõuts-Klemm ; University of Latvia. Faculty of Social Scien-
ces. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2015. — 107 lpp. : diagr., 
il., sh. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 104.-107. lpp. un zemsvītras 
piezīmēs. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām 
titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-
9934-517-82-2 (brošēts).

UDK	 070(474.38)(043.2)
	 316.774(474.38)(043.2)

Murinska-Gaile, Sandra. Latgales reģiona prese kultūr-
sociālajā telpā : promocijas darbs doktora grāda iegūšanai 
komunikācijas zinātnes nozarē, apakšnozare: komunikā-
cijas teorija / Sandra Murinska-Gaile ; darba zinātniskais 
vadītājs Viesturs Zanders ; Latvijas Universitāte. Sociālo 
zinātņu fakultāte. Komunikācijas studiju nodaļa. — Rīga, 
2015. — 262 lp. : diagr., il., sh., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 
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217.-239. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu 
valodā. — (Iesiets).

UDK	 070(474.38)(043)
	 316.774(474.38)(043)

087.5 Izdevumi jauniešiem

Barbie / Egmont Publishing. — Rīga : Egmont Latvija, 
©2015.

Krāso un priecājies!. — [16] lpp. : il. ; 30 cm. — (Bar-
bie). — Aprakstīts pēc vāka. — «Krāsojamā grāmata 
pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem»—Vāka 
4. lpp. — Oriģ. nos.: Barbie Clever coloring book. — ISBN 
978-9934-16-207-7 (brošēts).
UDK	 087.5

Maša un Lācis / Egmont Publishing. — Rīga : Egmont Lat-
vija, ©2015. 

Krāsojam!. — 16 lpp. : il. ; 30 cm. — Aprakstīts pēc 
vāka. — «Krāsojamā un uzdevumu grāmata pirmsskolas 
un jaunākā skolas vecuma bērniem»—Vāka 4. lpp. — 
Oriģ. nos.: Masha and the Bear. — ISBN 978-9934-16-218-
3 (brošēts).
UDK	 087.5

My little Pony / Egmont Publishing. — Rīga : Egmont Lat-
vija, ©2015. 

Krāsojam!. — [16] lpp. : il. ; 30 cm. — (My little 
Pony). — Aprakstīts pēc vāka. — «Krāsojamā grāmata 
pirmskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem»—Vāka 
4.lpp. — Oriģ. nos.: My little Pony. — ISBN 978-9934-16-
206-0 (brošēts).
UDK	 087.5

Vāģi / Disney, Pixar. — Rīga : Egmont Latvija, ©2015. 
Risini ar prieku!. — 16 lpp. : il. ; 30 cm. — Aprakstīts pēc 

vāka. — «Krāsojamā grāmata pirmsskolas un jaunākā 
skolas vecuma bērniem»—Vāka 4. lpp. — Oriģ. nos.: Cars 
quiz and colour. — ISBN 978-9934-16-208-4 (brošēts).
UDK	 087.5

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

13 Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves metafizika. 
Ezotērika

Numeroloģija : atklājiet un veidojiet savu likteni, izzinot 
skaitļu spēku / sastādījums un tulkojums latviešu valodā: 
Ingrīda Keviša. — [Rīga] : J.L.V., [2015]. — 111, [1] lpp. : il. ; 
19 cm. — ISBN 978-9934-11-810-4 (brošēts).

UDK	 133.5:51

Semjonova, Anastasija. Mēness kalendārs ikdienas dzī-
vē : ar pielikumu 2016. gadam / Anastasija Semjonova, 
Olga Šuvalova ; no krievu valodas tulkojusi L. Kainaize ; 
vāka mākslinieciskais noformējums: L. Apine. — Rīga : 
Vieda, Latvijas Ekoloģiskās izglītības apgāds, 2015. — 221, 
[27] lpp. : il., tab. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: Лунный календарь 
в повседневной жизни. — ISBN 978-9984-782-84-3 (bro-
šēts).

UDK	 133.522.3(059)
	 133.52(059)

159.9 Psiholoģija

Bolis, Jānis. Mediācija un sarunas / Jānis Bolis, Zīle Gerei-
ša. — Rīga : Juridiskā koledža, 2015. — 131 lpp. : il., portr., 
tab. ; 21 cm. — Par autoriem: 130.-131. lpp. — Bibliogrāfija: 
128.-129. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9984-
9913-9-9 (brošēts).

UDK	 159.98(075)
	 347.965.42(075)

Kālis, Emīls. Radoša potenciāla novērtēšanas metodoloģi-
ja: tests radošai domāšanai — attēlu veidošana : promoci-
jas darbs (tematiski vienota zinātnisko publikāciju kopa), 
[apakšnozare:] personības psiholoģija / Emīls Kālis ; dar-
ba zinātniskais vadītājs Aleksejs Vorobjovs ; Daugavpils 
Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Sociālās psiholoģi-
jas katedra. — Daugavpils, 2015. — 341 lpp. : diagr., il., sh., 
tab. ; 31 cm. — «Promocijas darbs ietver sevī 4 zinātniskos 
rakstus, 2 ziņojumus un paplašināto vērtēšanas rokasgrā-
matu»—3. lpp. — Bibliogrāfija: 332.-341. lpp. un rakstu bei-
gās. — Teksts latviešu un angļu valodā. — (Iesiets).

UDK	 159.954(043)

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Baznīcas gadagrāmata / Latvijas Evaņģēliski luteriskā 
baznīca ; redaktors Aivars Gusevs ; literārā redaktore Ieva 
Kalniņa ; adrešu daļas un statistikas redaktori: Indra Evo-
mois, Andris Krauliņš ; ievadvārdu autors Pāvils Brūvers ; 
vāka foto: Monika Jansone. — [Rīga] : Latvijas Evaņģēliski 
luteriskās baznīcas izdevniecība «IHTIS», 2015.

2016. — 313 lpp. : il., portr, tab. ; 20 cm. — ISBN 978-
9934-8549-0-3 (brošēts).
UDK	 274.5(474.3)(058)
	 284.1(058)

Kostigovs, Vjačeslavs. Iespējams, visi jautājumi par des-
mito tiesu & ziedojumiem / teksta, zīmējumu un fotogrāfiju 
autors Vjačeslavs Kostigovs ; vāka mākslinieciskais nofor-
mējums: Vilmārs Blūms. — [Rīga] : [Vjačeslavs Kostigovs], 
2015. — 316, [4] lpp. : il., portr., tab. ; 21 cm. — Izdevējziņas 
precizētas ISBN aģentūrā. — Bibliogrāfija: 316. lpp. — ISBN 
978-9934-14-512-4 (brošēts). — 100 eks.

UDK	 27-463.2

Иткин, Михаил. Judaica: еврейские обрядовые пред-
меты как объекты коллекционирования = [Judaica: 
Jewish ritual items as collectibles] / Михаил Иткин ; науч-
ный редактор Григорий Смирин ; предисловие Калева 
Крелина ; фотографы: Марина Курнаева, Валдис Лав-
ринович, Марк Литвяков, Ирина Пыжова ; Центр изу-
чения иудаики Латвийского университета. — Рига : 
[Центр изучения иудаики Латвийского университета], 
2015. — 334, [26] lpp. : il. ; 30 cm. — Paralēls nosaukums 
angļu valodā no vāka 4. lpp. — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — Par autoru: 328. lpp. — Bibliogrāfija: 
308. lpp. un rādītāji: 323.-[327.] lpp. — Teksts krievu valo-
dā, paraksti zem attēliem arī angļu valodā, kopsavilkums 
angļu valodā. — ISBN 978-9934-14-335-9 (iesiets).

UDK	 26-526
	 7.074(=411.16)
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3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. 
Starptautiskā zinātniskā konference (10 : 2015 : Dau-
gavpils, Latvija). 10. starptautiskās zinātniskās konfe-
rences «Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2015» 
programma = Programme of the 10th international scien-
tific conference «Social sciences for regional development 
2015» / Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. 
Humanitāro un sociālo pētījumu institūts. — Daugavpils : 
Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds «Saule», 
2015. — 15, [1] lpp. : tab. ; 21 cm. — Teksts latviešu, angļu un 
krievu valodā.

UDK	 3(062)

316 Socioloģija

Jaunas pieejas sociālās attīstības mērīšanā : cilvēki, teri-
torijas, pašvaldības : kolektīvā monogrāfija / autori: Baiba 
Bela, Rūdolfs Cimdiņš, Ivars Ijabs, Jānis Ikstens, Līga Krū-
miņa, Agita Misāne, Mareks Niklass, Jurijs Ņikišins, Līga 
Rasnača, Iveta Reinholde, Pēteris Šķiņķis, Maija Ušča, Ar-
mands Vēveris, Inga Vilka, Aija Zobens ; zinātniskie redak-
tori: Aija Zobena, Ivars Ijabs ; recenzenti: Signe Dobelniece, 
Visvaldis Valtenbergs ; literārā redaktore Aija Lāce ; karto-
grāfs Ronalds Krūmiņš ; vāku veidojis Māris Garjānis ; vāka 
foto: Evija Zača, Normunds Zitmanis. — Rīga : Latvijas Uni-
versitāte, 2015. — 390, [1] lpp. : diagr., kartes, tab. ; 21 cm + 
piel. (5 burtnīcas). — Pielikumā: 1. burtnīca: Nodarbinātī-
bas barometrs Latvijā un Somijā / Mareks Niklass ; mono-
grāfijas «Jaunas pieejas sociālās attīstības mērīšanā: cilvē-
ki, teritorijas, pašvaldības» pielikums : kartes un tabulas. 2. 
burtnīca: Teritoriju sociālās drošības indekss / Baiba Bela, 
Līga Rasnača. 3. burtnīca: Politiskās konkurences indekss / 
Jānis Ikstens, Inga Vilka. 4. burtnīca: Teritoriju cilvēkkapi-
tāla un kopienu rīcībspējas indekss / Pēteris Šķiņķis, Inga 
Vilka, Rūdolfs Cimdiņš, Maija Ušča. 5. burtnīca: Teritoriju 
ilgtspējas indekss / Pēteris Šķiņķis, Rūdolfs Cimdiņš. — 
Bibliogrāfija: 341.-[379.] lpp. — Teksts latviešu valodā, kop-
savilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-8487-1-1 (bro-
šēts).

UDK	 316.42(474.3)
	 316.334.52(474.3)

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

Riga dialogue: towards a shared security environment : af-
terthoughts from the Riga security seminar 2015 / scientific 
editor Andris Sprūds ; project director Kārlis Bukovskis ; 
authors: Steven Andreasen, Łukasz Kulesa, Merle Maigre, 
Uģis Romanovs, Anke Schmidt Felzmann, Andris Sprūds, 
Margarita Šešelgytė, Elizabete Vizgunova, Karsten D. Voigt, 
Igor Yurgens ; english language editor Talis Saule Archde-
acon. — Riga : Latvian Institute of International Affairs, 
©2015. — 1 tiešsaistes resurss (102 lapas, PDF) ; 1,53 MB. — 
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9984-583-
64-8 (PDF).

UDK	 327(4)(062)

Romanovs, Uģis. Krievijas drošības politika iepretim kai-
miņvalstīm līdz 2020. gadam: draudi un iespējas Latvijai / 
autori: Uģis Romanovs, Mārtiņš Vērdiņš ; zinātniskais re-

daktors Andris Sprūds. — [Rīga] : Latvian Institute of In-
ternational Affairs, [2015]. — 1 tiešsaistes resurss (51 lapa, 
PDF) : diagrammas, kartes, tabulas ; 1,33 MB. — Bibliogrā-
fija zemsvītras piezīmēs.

UDK	 327(470+571)

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

Pastore, Gunta. ES ārpolitika un nacionālo interešu virzī-
šana: Latvijas gadījuma izpēte : promocijas darba kopsa-
vilkums doktora grāda iegūšanai politikas zinātnes nozarē, 
apakšnozare: starptautiskā politika / Gunta Pastore ; darba 
zinātniskā vadītāja Daina Bāra ; darba zinātniskais konsul-
tants Kjells Engelbrekts ; darba recenzenti: Ieva Bērziņa, 
Toms Rostoks, Andris Sprūds ; Latvijas Universitāte. Soci-
ālo zinātņu fakultāte = EU foreign policy and the uploading 
of national preferences: the case study of Latvia : summary 
of doctoral thesis submitted for the doctoral degree in po-
litical science, subfield of international politics / Gunta Pa-
store ; scientific supervisors: Daina Bāra, Kjell Engelbrekt ; 
reviewers: Ieva Bērziņa, Toms Rostoks, Andris Sprūds ; 
University of Latvia. Faculty of Social Sciences. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2015. — 56 lpp. : tab. ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija: 55.-56. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar 
atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — 
ISBN 978-9934-18-018-7 (brošēts).

UDK	 327(474.3)(043.2)
	 327(4)(043.2)

Pastore, Gunta. EU foreign policy and the uploading of 
national preferences: the case of Latvia : doctoral thesis / 
Gunta Pastore ; supervisors: Daina Bāra, Kjell Engelbrekt ; 
University of Latvia. Faculty of Social Sciences. Depart-
ment of Political Science. — Riga, 2015. — 224 lp. : diagr., 
tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 199.-221. lp. un zemsvītras pie-
zīmēs. — Teksts angļu valodā, anotācija arī latviešu valo-
dā. — (Iesiets).

UDK	 327(474.3)(043)
	 327(4)(043)
	 327(474.3)(043.3)
	 327(4)(043.3)

328(474.3) Latvijas parlaments. Tautas pārstāvība. 
Valdība

Andžāns, Māris. Practical aspects of the EU presidencies: 
the Latvian presidency and its digital priority / Māris An-
džāns. — Rīga : Latvian Institute of International Affairs, 
2015. — 1 tiešsaistes resurss (17 lapas, PDF) ; 749 KB. — 
Virstitulā: Latvian Institute of International Affairs. — Bib-
liogrāfija: 15.-17. lapā.

UDK	 328(474.3)

33 Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Bikse, Veronika. Makroekonomika: teorija un politika : 
monogrāfija / Veronika Bikse ; recenzenti: Baiba Riv-
ža, Tatjana Volkova ; literārās redaktores: Dzintra Šulce, 
Dagnija Deimante-Hartmane ; vāka grafiskais dizains: 
Uldis Baltutis ; Liepājas Universitāte. — Liepāja : LiePA, 
©2015. — 269 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 267.-
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269. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu va-
lodā. — ISBN 978-9934-522-51-2 (brošēts).

UDK	 330.101.541(474.3)

331 Darbs. Nodarbinātība. Darba ekonomika.  
Darba organizācija

Darbaspēka apsekojums 1995.-2014. gadā : statistisko datu 
krājums / atbildīgā par izdevumu Zaiga Priede ; publikāci-
ju sagatavoja Zane Mangale ; Centrālā statistiskas pārval-
de. — Rīga : Centrālā statistiskas pārvalde, 2015. — 80 lpp. : 
diagr., tab. ; 30 cm. — ISBN 978-9984-06-480-2 (brošēts).

UDK	 331(474.3)(083.41)

338 Ekonomiskais stāvoklis. Ekonomiskā politika. 
Pārvalde un plānošana ekonomikā. Ražošana. 
Pakalpojumi. Cenas

Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. 
Starptautiskā zinātniskā konference (10 : 2015 : Dau-
gavpils, Latvija). 10. starptautiskās zinātniskās konferen-
ces «Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2015» tēzes = 
Abstracts of the 10th International scientific conference 
«Social sciences for regional development 2015» / Dau-
gavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Humanitā-
ro un sociālo zinātņu institūts. — Daugavpils : Daugavpils 
Universitātes Akadēmiskais apgāds «Saule», 2015. — 55, 
[1] lpp. ; 21 cm. — Teksts latviešu, angļu un krievu valo-
dā. — ISBN 978-9984-14-739-0 (brošēts).

UDK	 338(062)
	 34(062)

338.43 Lauksaimniecības ekonomika.  
Pārtikas ražošanas ekonomika

No lauka līdz galdam : vietējo pārtikas sistēmu sociālās, 
ekonomiskās un vides priekšrocības / Latvijas Zemes drau-
gi ; Friends of the Earth Europe. — [Rīga] : Zemes draugi, 
2015. — 1 tiešsaistes resurss (22 lapas, PDF) : ilustrācijas, 
kartes ; 5,45 MB. — Bibliogrāfija: 21. lapā.

UDK	 338.43

34 Tiesības. Jurisprudence

Teds, Jans. Viltota nauda / Jans Teds. — [Saldus] : [Jānis 
Treidis], 2015. — 199 lpp. ; 8×14 cm. — Izdevējziņas preci-
zētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-14-527-8 (brošēts).

UDK	 343.51

Tiesību uz taisnīgu tiesu nodrošināšana tiesas sēdēs, iz-
mantojot videokonferenci / Latvijas Republikas Tiesīb-
sargs. — Rīga : Latvijas Republikas Tiesībsargs, 2015. — 1 
tiešsaistes resurss (17 lapas, PDF) ; 411,05 KB. — Bibliogrā-
fija zemsvītras piezīmēs.

UDK	 347.93(474.3)

351 Valsts administratīvā pārvalde (policija)

Vītola, Anete. Inovācijas rīcībpolitikas kombināciju iezī-
mes daudzlīmeņu pārvaldes sistēmā: Baltijas jūras reģiona 
valstu gadījums : promocijas darba kopsavilkums doktora 

grāda iegūšanai politikas zinātnē, apakšnozare: publiskā 
pārvalde un administrācija / Anete Vītola ; darba zināt-
niskais vadītājs Daunis Auers ; darba recenzenti: Iveta Re-
inholde, Anda Ādamsone-Fiskoviča, Rasma Kārkliņa, Erk-
ki Karo ; Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. 
Politikas zinātnes nodaļa = Characteristics of innovation 
policy mixes in multi-level government system: the case 
of the Baltic Sea region countries : summary of doctoral 
thesis submitted for the degree of doctor of political scien-
ce, subfield of public policy and administration / Anete 
Vītola ; scientific supervisor Daunis Auers ; reviewers: 
Iveta Reinholde, Anda Ādamsone-Fiskoviča, Rasma Kār-
kliņa, Erkki Karo ; University of Latvia. Faculty of Social 
Sciences. — Rīga: Latvijas Universitāte, 2015. — 54 lpp. : 
sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 53.-54. lpp. un zemsvītras 
piezīmēs. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām 
titullapām, vāka noformējums abās valodās.

UDK	 351.07(474)(043.2)
	 351.07(48)(043.2)

Vītola, Anete. Inovācijas rīcībpolitikas kombināciju iezī-
mes daudzlīmeņu pārvaldes sistēmā: Baltijas jūras reģiona 
valstu gadījums : promocijas darbs doktora grāda iegūša-
nai politikas zinātnē, apakšnozare: publiskā pārvalde un 
administrācija / Anete Vītola ; darba zinātniskais vadītājs 
Daunis Auers ; Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakul-
tāte. Politikas zinātnes nodaļa. — Rīga, 2015. — 199 lp. : sh., 
tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 174.-180. lp. un zemsvītras pie-
zīmēs. — Teksts latviešu valoda, anotācija arī angļu valo-
dā. — (Iesiets).

UDK	 351.07(474)(043.3)
	 351.07(48)(043.3)

352 Zemākais pārvaldes līmenis. Vietējā pārvalde. 
Municipālā administrācija. Vietējās varas institūcijas

Mērķgrupu pētījuma «VRAA administrēto ERAF un ESF 
projektu ietvaros sniegto pakalpojumu novērtējums mērķa 
grupās» veikšana, kā arī ieteikumu izstrāde pakalpojumu 
un informācijas plūsmas uzlabošanai : pētījuma ziņojums / 
SIA Factum ; eksperti: Ineta Narodovska un Dace Lūse. — 
Rīga : Valsts reģionālās attīstības aģentūra, 2014. — 1 tieš-
saistes resurss (42 lapas, PDF) : diagrammas, tabulas ; 
651 KB. — «Id. Nr. VRAA/2014/55/ESF/M»—Datnes sā-
kumlapā. 

UDK	 352/354(474.3)

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

Trautmanis, Andris. Izlūkošanas noslēpumi : Latvijas 
iedzīvotāji ārvalstu slepenajos dienestos 20. gadsimta pir-
majā pusē / Andris Trautmanis ; Armīna Ozoliņa māksli-
nieciskais noformējums ; redaktors Ritums Rozenbergs ; 
vāka dizains: Ivars Trautmanis. — [Mārupes novads] : Gol-
dberg Trust, 2015. — 568, [5] lpp. : faksimili, il. ; 25 cm. — 
Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Bibliogrāfija: 
547.-[553.] lpp. un rādītājs: 557.-[569.] lpp. — ISBN 978-
9934-14-635-0 (iesiets).

UDK	 355.40(=174)(091)
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37 Izglītība

Irbe, Anastasija. Bērns runāt mācās ģimenē / Anastasija 
Irbe, Sarma Lindenberga ; vāka foto, dizains, datorgrafika 
un zīmējumi: Rudīte Kravale. — Otrais papildināts izde-
vums. — Rīga : RaKa, ©2015. — 235 lpp. : il. ; 23 cm. — Bib-
liogrāfija: 235. lpp. — ISBN 978-9984-46-334-6 (brošēts).

UDK	 37.018.262
	 613.95
	 159.922.7
	 81’232-053.2

398 Folklora

Apburtā karaliene = Заколдованная королева / māksli-
niece Maija Linde ; no krievu valodas tulkojis Harijs Kal-
niņš ; redaktore Ilze Čerņevska. — Rīga : Avots, ©2015. — 
21, [1] lpp. : il. ; 24 cm. — (Brīnumu brīnumi : krievu tautas 
pasakas = Чудо чудное : русские народные сказки). — 
Teksts paralēli latviešu un krievu valodā. — ISBN 978-
9934-534-17-1 (brošēts).

UDK	 398.21(=161.1)=030.161.1=174

Eddas dziesmas / no senislandiešu valodas tulkojis Uldis 
Bērziņš ; mākslinieki Lilija Dinere, Roberts Diners ; redak-
tors, pēcvārda un komentāru autors Dens Dimiņš ; zināt-
niskā redaktore, pēcvārda autore un rādītāju sastādītāja 
Inga Bērziņa ; atbildīgā redaktore Olita Rause. — Rīga : Jāņa 
Rozes apgāds, ©2015. — 364, [3] lpp. : il., tab. ; 25 cm. — 
Bibliogrāfija: 360.-[363.] lpp. un rādītāji: 307.-[359.] lpp. — 
Oriģ. nos.: Konungbók eddukvæđa. — ISBN 978-9984-23-
556-1 (iesiets).

UDK	 398
	 821.113.09

Ivans Vēršadēls = Иван Быкович / māksliniece Maija 
Linde ; no krievu valodas tulkojis Harijs Kalniņš ; redak-
tore Ilze Čerņevska. — Rīga : Avots, ©2015. — 35, [1] lpp. : 
il. ; 24 cm. — (Brīnumu brīnumi : krievu tautas pasakas = 
Чудо чудное : русские народные сказки). — Teksts para-
lēli latviešu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-534-18-8 
(brošēts).

UDK	 398.21(=161.1)=030.161.1=174

Māsiņa Aļonuška un brālītis Ivanuška = Сестрица 
Алёнушка и братец Иванушка ; Ragana — kaulakāja = 
Баба Яга — костяная нога / māksliniece Maija Linde ; 
no krievu valodas tulkojis Harijs Kalniņš ; redaktore Ilze 
Čerņevska. — Rīga : Avots, ©2015. — 27 lpp. : il. ; 24 cm. — 
(Brīnumu brīnumi : krievu tautas pasakas = Чудо чудное : 
русские народные сказки). — Teksts paralēli latviešu un 
krievu valodā. — ISBN 978-9934-534-16-4 (brošēts).

UDK	 398.21(=161.1)=030.161.1=174

5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

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

Ekoskolu metodiskais materiāls : pirmsskolas izglītības 
iestādēm / redaktori: Inese Liepiņa, Ingrīda Strazdiņa, 
Ģirts Strazdiņš ; materiālu adaptēja un metodiskos norādī-
jumus pirmsskolas izglītības iestādēm izstrādāja Ieva Man-
gule. — Rīga : Vides izglītības fonds, [2015?]. — 1 tiešsaistes 
resurss (105 lapas, PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 11,4 MB. — 

«Materiāls izstrādāts uz publikācijas «Metodiskais ma-
teriāls ekoskolu skolotājiem» bāzes (2008)»—Datnes 2. 
lapā. — Ietver bibliogrāfiju.

UDK	 502:373.21
	 373.21(072)

54 Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Domraceva, Ilona. Determining role of selenium in the 
structure — antitumor activity studies : summary of docto-
ral thesis submitted for the degree of doctor of chemistry, 
subfield of organic chemistry / Ilona Domraceva ; supervi-
sors: Grigorij Veinberg, Pavel Arsenyan ; reviewers: Andris 
Zicmanis, Māris Turks, Einars Loža ; University of Latvia. 
Faculty of Chemistry. — Riga : University of Latvia, 2015. — 
31 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 30. lpp.

UDK	 547.1’123(043.2)
	 546.23(043.2)
	 616-006-085(043.2)
	 616-006(043)

Domračeva, Ilona. Selēna noteicošā loma struktūras — 
pretvēža aktivitātes pētījumos : promocijas darbs / Ilona 
Domračeva ; zinātniskie vadītāji: Grigorijs Veinbergs, Pā-
vels Arsenjans ; darba zinātniskie recenzenti: Andris Zic-
manis, Māris Turks, Einārs Loža ; Latvijas Universitāte. Ķī-
mijas fakultāte. — Rīga, 2015. — 171 lp. : diagr., il., sh., tab. ; 
31 cm. — Promocijas darbs ietver saistītās publikācijas. — 
Bibliogrāfija: 90.-111. lp. un saistīto publikāciju beigās. — 
Teksts latviešu valodā, anotācija latviešu un angļu valodā, 
publikācijas pielikumā angļu valodā. — (Iesiets).

UDK	 547.1’123(043.3)
	 546.23(043.3)
	 616-006-085(043.3)
	 616-006(043)

Domračeva, Ilona. Selēna noteicošā loma struktū-
ras — pretvēža aktivitātes pētījumos : promocijas darba 
kopsavilkums doktora grāda iegūšanai ķīmijas nozarē, 
apakšnozare: organiskā ķīmija / Ilona Domračeva ; darba 
zinātniskie vadītāji: Grigorijs Veinbergs, Pāvels Arsenjans ; 
darba recenzenti: Andris Zicmanis, Māris Turks, Einārs 
Loža ; Latvijas Universitāte. Ķīmijas fakultāte. — Rīga : Lat-
vijas Universitāte, 2015. — 30 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 29. lpp.

UDK	 547.1’123(043.2)
	 546.23(043.2)
	 616-006-085(043.2)
	 616-006(043)

Kunakova, Gunta. Charge transport in bismuth chalcoge-
nide nanowires: effect of the surface and the bulk : sum-
mary of doctoral thesis submitted for the doctoral degree 
in chemistry, subfield of analytical chemistry / Gunta Ku-
nakova ; supervisors: Donāts Erts, Floriana Lombardi ; 
reviewers: Sigitas Tamulevičius, Andris Šternbergs, Māris 
Kļaviņš ; University of Latvia. Department of Chemistry. In-
stitute of Chemical Physics. — Riga : University of Latvia, 
2015. — 41 lpp. : diagr., il., sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
35.-40. lpp. — ISBN 978-9934-18-063-7 (brošēts).

UDK	 543.55(043)
	 544.016.5(043)
	 543.55(043.2)
	 544.016.5(043.2)
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Kunakova, Gunta. Lādiņnesēju transports bismuta hal-
kogenīdu nanovadu virsmas slānī un tilpumā : promoci-
jas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai ķīmijā, 
apakšnozare: analītiskā ķīmija / Gunta Kunakova ; darba 
zinātniskie vadītāji: Donāts Erts, Floriana Lombardi ; re-
cenzenti: Sigitas Tamulevičius, Andris Šternbergs, Māris 
Kļaviņš ; Latvijas Universitāte. Ķīmijas fakultāte. Ķīmiskās 
fizikas institūts. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2015. — 
41 lpp. : diagr., il., sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 35.-
40. lpp. — ISBN 978-9934-18-062-0 (brošēts).

UDK	 543.55(043)
	 544.016.5(043)
	 543.55(043.2)
	 544.016.5(043.2)

Kunakova, Gunta. Lādiņnesēju transports bismuta hal-
kogenīdu nanovadu virsmas slānī un tilpumā : promocijas 
darbs / Gunta Kunakova ; darba vadītāji: Donats Erts, Flo-
riana Lombardi ; recenzenti: Sigitas Tamulevičius, Andris 
Šternbergs, Māris Kļaviņš ; Latvijas Universitāte. Ķīmijas 
fakultāte. Ķīmiskās fizikas institūts. — Rīga, 2015. — 87, 
[36] lp. : diagr., il., sh., tab. ; 31 cm. — Promocijas darbs ie-
tver saistītās publikācijas. — Bibliogrāfija: 75.-84. lp. un 
rakstu beigās. — Teksts latviešu valodā, publikācijas angļu 
valodā. — (Iesiets).

UDK	 543.55(043)
	 544.016.5(043)
	 543.55(043.3)
	 544.016.5(043.3)

Podjava, Antons. Cviterjonu tipa jonu šķidrumu ķīmiskās 
īpašības gāzes fāzē un pielietojumi elektroizsmidzināšanas 
jonizācijas masspektrometrijā : promocijas darba kopsa-
vilkums doktora grāda iegūšanai ķīmijas nozarē, apakšno-
zare: fizikālā ķīmija / Antons Podjava ; darba zinātniskais 
vadītājs Pēteris Mekšs ; darba recenzenti: Andris Actiņš, 
Osvalds Pugovičs, Vadims Bartkevičs ; Latvijas Universitā-
te. Ķīmijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2015. — 
29 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 28.-29. lpp.

UDK	 544.275-128(043)
	 543.51(043)
	 544.27(043.2)
	 543.51(043.2)

Podjava, Antons. Cviterjonu tipa jonu šķidrumu ķīmiskās 
īpašības gāzes fāzē un pielietojumi elektroizsmidzināšanas 
jonizācijas masspektrometrijā : promocijas darbs / Antons 
Podjava ; darba vadītājs Pēteris Mekšs ; recenzenti: Andris 
Actiņš, Osvalds Pugovičs, Vadims Bartkevičs ; Latvijas Uni-
versitāte. Ķīmijas fakultāte. — Rīga, 2015. — 166 lp. : diagr., 
il., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 110.-120. lp. un rakstu bei-
gās. — Teksts latviešu valodā, saistītās publikācijas angļu 
valodā. — (Iesiets).

UDK	 544.275-128(043)
	 543.51(043)
	 544.27(043.3)
	 543.51(043.3)

Podjava, Antons. The gas-phase chemical properties 
of zwitterionic-type ionic liquids and their uses in elec-
trospray ionization mass spectrometry : summary of doc-
toral thesis submitted for the degree of doctor of chemistry, 
subfield: physical chemistry / Antons Podjava ; supervisor 
Pēteris Mekšs ; reviewers: Andris Actiņš, Osvalds Pugovičs, 

Vadims Bartkevičs ; University of Latvia. Faculty of Chemis-
try. — Riga : University of Latvia, 2015. — 31 lpp. : diagr., il., 
tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 30.-31. lpp.

UDK	 544.275-128(043)
	 543.51(043)
	 544.27(043.2)
	 543.51(043.2)

Priede, Elina. Monocationic and dicationic ionic liquids 
in C-C bond forming reactions : summary of doctoral the-
sis submitted for the degree of doctor of philosophy [!], 
subfield: organic chemistry / Elina Priede ; supervisor: 
Andris Zicmanis ; reviewers: Gunārs Duburs, Lubov Igna-
tovich, Valdis Kokars ; University of Latvia. Faculty of Che-
mistry. — Riga : University of Latvia, 2015. — 31 lpp. : diagr., 
il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 29.-30. lpp.

UDK	 547.82(043)
	 544.275-128(043)
	 547(043.2)
	 544.27(043.2)

Priede, Elīna. Monokatjonu un dikatjonu jonu šķidrumu 
izmantošana C-C saites veidošanas reakcijās : promocijas 
darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai ķīmijas zināt-
ņu nozarē, apakšnozare: organiskā ķīmija / Elīna Priede ; 
darba zinātniskais vadītājs: Andris Zicmanis ; darba recen-
zenti: Gunārs Duburs, Ļubova Ignatoviča, Valdis Kokars ; 
Latvijas Universitāte. Ķīmijas fakultāte. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2015. — 30 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija: 28.-29. lpp.

UDK	 547.82(043)
	 544.275-128(043)
	 547(043.2)
	 544.27(043.2)

Priede, Elīna. Monokatjonu un dikatjonu jonu šķidrumu 
izmantošana C-C saites veidošanas reakcijās : promocijas 
darbs / Elīna Priede ; darba vadītājs Andris Zicmanis ; dar-
ba recenzenti: Gunārs Duburs, Ļubova Ignatoviča, Valdis 
Kokars ; Latvijas Universitāte. Ķīmijas fakultāte. — Rīga, 
2015. — 119, [109] lp. : diagr., il., tab. ; 31 cm. — Promocijas 
darbs ietver saistītās publikācijas. — Bibliogrāfija: 100.-
116. lp. un rakstu beigās. — Teksts latviešu valodā, publikā-
cijas pielikumā angļu valodā. — (Iesiets).

UDK	 547.82(043)
	 544.275-128(043)
	 547(043.3)
	 544.27(043.3)

58 Botānika

Bojārs, Edgars. Siguldas novada zālāju ekosistēmu pakal-
pojumu novērtējums / autors: Edgars Bojārs ; redkolēģija: 
Ilze Kalvāne, Anda Ruskule ; kartogrāfisko materiālu saga-
tavoja: Una Krutova. — Rīga : Latvijas vides aizsardzības 
fonds ; Baltijas Vides forums, 2014. — 1 tiešsaistes resurss 
(33 lapas, PDF) : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 
7,78 MB. 

UDK	 581.5(474.36)

Metodoloģiskās vadlīnijas zālāju ekosistēmu pakalpoju-
mu kartēšanai un novērtēšanai / Ilze Kalvāne, Benjamin 
Burkhard, Anda Ruskule, Edgars Bojars ; vāka fotogrāfiju 
autori: Dace Iraids, Anda Ruskule. — Rīga : Latvijas vides 
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aizsardzības fonds, 2014. — 1 tiešsaistes resurss (32 lapas, 
PDF) : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 2,79 MB. — Virstitulā: 
Latvijas vides aizsardzības fonds, Baltijas Vides forums. — 
Bibliogrāfija: 30.-32. lapā un zemsvītras piezīmēs.

UDK	 581.5

Roze, Daina. Ekoloģisko faktoru ietekme uz Lēzela lipa-
res Liparis loeselii (L.) Rich. populāciju dzīvotspēju Lat-
vijā : promocijas darba kopsavilkums bioloģijas doktora 
zinātniskā grāda iegūšanai (ekoloģijas apakšnozarē) / 
Daina Roze ; promocijas darba zinātniskā vadītāja Gunta 
Jakobsone ; zinātniskā konsultante Dace Megre ; recenzen-
ti: Artūrs Škute, Pēteris Evarts-Bunders, Guntis Tabors ; 
Daugavpils Universitāte. Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju 
institūts = Impact of the ecological factors on viability of 
populations Liparis Loeselii (L.) Rich. in Latvia : summary 
of the doctoral thesis in biology for the scientific degree 
(speciality: ecology) / Daina Roze ; supervisor Gunta Ja-
kobsone, co-supervisor Dace Megre, opponents: Artūrs 
Škute, Pēteris Evarts-Bunders, Guntis Tabors ; University 
of Daugavpils. Institute of Life Sciences and Technology. — 
Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2015. — 104 lpp. : dia-
gr., il., tab. ; 21 cm. — «Bioloģijas nozare. Ekoloģijas apakš-
nozare»—Uz vāka. — Bibliogrāfija: 98.-104. lpp. — Teksts 
latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka 
noformējums abās valodās.

UDK	 582.594(474.3)(043)
	 582.594(474.3)(043.2)

Roze, Daina. Ekoloģisko faktoru ietekme uz Lēzela lipa-
res Liparis loeselii (L.) Rich. populāciju dzīvotspēju Latvi-
jā : promocijas darbs bioloģijas doktora zinātniskā grāda 
iegūšanai (ekoloģijas apakšnozarē) / Daina Roze ; zināt-
niskā vadītāja Gunta Jakobsone ; zinātniskā konsultante 
Dace Megre ; Daugavpils Universitāte. Dzīvības zinātņu un 
tehnoloģiju institūts. — Daugavpils, 2015. — 114, [14] lp. : 
diagr., karte, il., sh., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 101.-
114. lp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu 
valodā. — (Iesiets).

UDK	 582.594(474.3)(043)

59 Zooloģija

Vahruševs, Valērijs. Platās airvaboles Dytiscus latissimus 
Linnaeus, 1758 (Coleoptera; Dytiscidae) bioloģija un sugas 
dzīves vides modelēšana laboratorijas apstākļos : promo-
cijas darbs — publikāciju kopa bioloģijas doktora zināt-
niskā grāda iegūšanai (zooloģijas apakšnozarē) / Valērijs 
Vahruševs ; darba zinātniskais vadītājs Arvīds Barševskis ; 
recenzenti: Voldemārs Spuņģis, Vasiliy Dyadichko, Uldis 
Valainis ; Daugavpils Universitāte. Dzīvības zinātņu un teh-
noloģiju institūts. — Daugavpils, 2015. — 151, [32] lp. : dia-
gr., kartes, il., tab. ; 30 cm. — «Autora pilns publikāciju sa-
raksts»: 133.-134. lpp. — Bibliogrāfija: 135.-151. lp. — Teksts 
latviešu valodā, atsevišķi raksti angļu un krievu valodā.

UDK	 595.76(043)
	 595.762(043)

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes

Čoižiņimajeva, Svetlana. Tibetas medicīna : ķermeņa, 
prāta un gara vienotība : par vēja, žults un gļotu tipa slimī-
bām / Svetlana Čoižiņimajeva ; no krievu valodas tulkoju-
si Santa Andersone ; Lienes Apines vāka mākslinieciskais 
noformējums. — Rīga : Vieda, ©2015. — 218, [1] lpp. : il. ; 
20 cm. — Oriģ. nos.: Тибетская медицина. — ISBN 978-
9984-782-89-8 (brošēts).

UDK	 615.89(515)

Kalere, Ieva. Porfīrija — mīti, leģendas un realitāte (iz-
ziņai un sapratnei) / autori: Ieva Kalere, Anna Šibalova, 
Aivars Lejnieks ; Aivara Lejnieka redakcijā ; māksliniece 
Lauma Vāvere ; medicīnas redaktore Maija Šetlere ; lite-
rārais redaktors Jānis Loja. — Rīga : Medicīnas apgāds, 
©2015. — 74, [1] lpp. : il., sh., tab. ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 
59.-[61.] lpp. — ISBN 978-9984-813-83-7 (brošēts).

UDK	 616.5-003.829

Lejniece, Sandra. Dzelzs deficīta anēmija / Sandra Lejnie-
ce ; medicīnas redaktore Maija Šetlere ; literārais redak-
tors Jānis Loja. — Rīga : Medicīnas apgāds, ©2015. — 77, 
[1] lpp. : il., sh., tab. ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 75.-[78.] lpp. — 
ISBN 978-9984-813-84-4 (brošēts).

UDK	 616.155.194

Rostoka, Evita. Brīvo radikāļu un DNS pārrāvumu far-
makoloģiskā korekcija : promocijas darba kopsavilkums 
doktora grāda iegūšanai medicīnas nozarē, apakšnozare: 
medicīniskā bioķīmija / Evita Rostoka ; darba zinātniskais 
vadītājs Nikolajs Sjakste ; darba recenzenti: Una Rieksti-
ņa, Andrejs Šķesters, Iļja Zavodņiks ; Latvijas Universitāte. 
Medicīnas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2015. — 
42 lpp. : diagr., il. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 37.-42. lpp.

UDK	 615(043)
	 615.03(043.2)
	 612.015(043.2)

Rostoka, Evita. Brīvo radikāļu un DNS pārrāvumu far-
makoloģiskā korekcija : promocijas darbs doktora grāda 
iegūšanai medicīnas nozarē, apakšnozare: medicīniskā 
bioķīmija / Evita Rostoka ; darba zinātniskais vadītājs Ni-
kolajs Sjakste ; darba recenzenti: Una Riekstiņa, Andrejs 
Šķesters, Ilja Zavodniks ; Latvijas Universitāte. Medicīnas 
fakultāte. — Rīga, 2015. — 195 lp. : diagr., il., tab. ; 31 cm. — 
Bibliogrāfija: 144.-163. lp. — (Iesiets).

UDK	 615(043)
	 615.03(043.2)
	 612.015(043.2)

Rostoka, Evita. Pharmacological correction of free radi-
cal production and DNA breakage : summary of doctoral 
thesis submitted for doctoral degree in medicine, subfield 
of medical biochemistry / Evita Rostoka ; supervisor Ni-
kolajs Sjakste ; reviewers: Una Riekstiņa, Andrejs Šķesters, 
Ilya Zavodnik ; University of Latvia. Faculty of Medici-
ne. — Riga : University of Latvia, 2015. — 39 lpp. : diagr., il. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 34.-39. lpp.

UDK	 615(043)
	 615.03(043.2)
	 612.015(043.2)
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Ziedu sapņi : krāsojamā grāmata pieaugušajiem / Inguna 
Kļava Švanka ; Vitas Lēnertes vāka dizains. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, ©2015. — [16] lpp. : il. ; 21 cm. — (Kreatīvā medi-
tācija). — (Antistress). — Aprakstīts pēc vāka un iespiedzi-
ņām. — ISBN 978-9934-0-5799-1 (brošēts).

UDK	 615.851(084.11)
	 159.937.51
	 159.944.4

Чернов, Светозар. Свет! Больше света! Викториан-
ская медицина с доктором Ватсоном / С. Чернов, Е. 
Соковенина ; иллюстратор: М. Штольц ; редактор Е. 
Соковенина. — [Rīga] : Эдвенчер Пресс, 2014. — 1 tieš-
saistes resurss (ePUB) : ilustrācijas, portreti ; 22,4 MB. — 
ISBN precizēts ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-8477-5-2 
(ePUB).

UDK	 61(091)
	 821.161.1-3

620 Materiālu pārbaudes. Rūpnieciskas nozīmes 
materiāli. Spēkstacijas. Enerģētikas ekonomika

Nanoparticles and their interactions with biological ob-
jects / Barševskis Arvīds, Gerbreders Vjačeslavs, Kirjušina 
Muza, Kivleniece Inese, Ogurcovs Andrejs, Savenkovs Niko-
lajs, Šimane Oksana, Tamutis Vytautas, Zolovs Maksims ; 
Daugavpils University. Institute of Life Sciences and Tech-
nology. — Daugavpils : Daugavpils University Academic 
Press «Saule», 2015. — 80 lpp. : diagr., il. ; 25 cm. — «Project 
No. 2013/0029/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/029»—Vāka 
4. lpp. — Bibliogrāfija: 61.-80. lpp. — ISBN 978-9984-14-
731-4 (iesiets).

UDK	 620.3(082)

629 Transportlīdzekļu inženierija

Kolinss, Bens. Māksla braukt : rokasgrāmata autobraucē-
jiem, ko sarakstījis vīrs, kurš bija Stigs / Bens Kolinss ; no 
angļu valodas tulkojusi Inese Bernsone. — Rīga : Jāņa Ro-
zes apgāds, 2015. — 286, [2] lpp. : il. ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 
[288.] lpp. — Oriģ. nos.: How to drive. — ISBN 978-9984-
23-545-5 (iesiets).

UDK	 629.331.07
	 656.13.052

630 Mežsaimniecība

Facts and figures / Latvijas valsts meži. — Rīga : Lat-
vijas valsts meži, 2015. — 48 lpp. : diagr., il., kartes, tab. ; 
12×14 cm. — Dati par 2000.-2014. gadu. 

UDK	 630(474.3)(083.41)

Izzini mežu : «Latvijas valsts meži» un mammadaba gai-
da tevi ciemos! / Latvijas valsts meži. — Rīga : Latvijas 
valsts meži, 2015. — 17 lpp. : il., kartes ; 24 cm. — Virstitulā: 
Mammadaba Dzīvo Latvijas valsts mežos. 

UDK	 630(474.3)(036)

Skaitļi un fakti / Latvijas valsts meži. — Rīga : Latvi-
jas valsts meži, 2015. — 48 lpp. : diagr., il., kartes, tab. ; 
12×14 cm. — Dati par 2000.-2014. gadu. 

UDK	 630(474.3)(083.41)

631 Lauksaimniecība kopumā

Ražas svētki «Vecauce — 2015» / atbildīgie par izdevumu: 
Zinta Gaile, Dace Šterne ; vāku dizains: Inese Gura ; 4. vāka 
foto: Katrīne Luīze Ozoliņa ; Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte. Lauksaimniecības fakultāte, SIA «LLU mācību 
un pētījumu saimniecība «Vecauce». — Jelgava : Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte, 2015. 

Lauksaimniecības zinātne reorganizācijas laikā : zināt-
niskā semināra rakstu krājums. — 90 lpp. : diagr., tab. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Rakstu kopsa-
vilkumi angļu valodā. — ISBN 978-9984-48-202-6 (bro-
šēts). — 300 eks.
UDK	 631.117(473.3)

633/635 Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Poiša, Liena. Sējas kaņepju un miežabrāļa produktivitātes 
un kvalitātes rādītāju izvērtējums cietā biokurināmā ie-
guvei : promocijas darba kopsavilkums Dr. agr. zinātniskā 
grāda iegūšanai = Evaluation of the productivity and qu-
ality parameters of hemp and reed canary grass for the 
procurement of hard biofuel : summary of the doctoral 
thesis for the scientific degree Dr. arg. / Liena Poiša ; darba 
zinātniskais vadītājs Aleksandrs Adamovičs ; darba recen-
zenti: Zinta Gaile, Skaidrīte Būmane, Aivars Kaķītis ; Latvi-
jas Lauksaimniecības universitāte. Agrobiotehnoloģijas in-
stitūts. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
2015. — 54 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija zemsvīt-
ras piezīmēs. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.

UDK	 633.522(474.3)(043)
	 633.2:582.542.11(474.3)(043)
	 662.636(474.3)(043)
	 633.267

Poiša, Liena. Sējas kaņepju un miežabrāļa produktivitā-
tes un kvalitātes rādītāju izvērtējums cietā biokurināmā 
ieguvei : [promocijas darbs] Dr. agr. zinātniskā grāda iegū-
šanai / Liena Poiša ; promocijas darba vadītājs A. Adamovi-
čs ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimnie-
cības fakultāte. Agrobiotehnoloģijas institūts. — Jelgava, 
2015. — 123, [37] lp. : diagr., il., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 
109.-122. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu va-
lodā, kopsavilkums angļu valodā. — (Iesiets).

UDK	 633.522(474.3)(043)
	 633.2:582.542.11(474.3)(043)
	 662.636(474.3)(043)

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

Kazkopības rokasgrāmata / Anita Siliņa, Dainis Arbidāns, 
Daina Jonkus, Dace Keidāne, Kristīne Piliena ; literarā re-
daktore Dace Millere ; foto: Dainis Arbidāns, Kristīne Pilie-
na, Inga Cerbule. — Ozolnieki : Latvijas Lauku konsultāciju 
un izglītības centrs, 2015. — 1 tiešsaistes resurss (76 lapas, 
PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 5,59 MB. — Bibliogrāfija: 76. 
lapā.

UDK	 636.39(035)

Šķirnes suņu XXXII Vidzemes nacionālā izstāde (CAC) = 
National all breeds dog show (CAC) : 2015. gada 10. oktob-
ris : katalogs / Valmieras Kennelklubs. — Valmiera : Vidze-
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mes Olimpiskais centrs, 2015. — 210 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — 
Teksts latviešu, angļu valodā.

UDK	 636.7(474.364)(083.824)

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

Pankūkas, pīrāgi un citi gardumi latviešu gaumē : no Ņi-
nas Masiļūnes receptēm / teksts: Ņina Masiļūne. — [Rīga] : 
J.L.V., [2015]. — 79 lpp. : il. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-11-772-
5 (brošēts).

UDK	 641.568(474.3)(083.12)
	 641.522:664.68(083.12)

664 Pārtikas ražošana un konservēšana

Pārtika : kā vidi ietekmē pārtikas ražošana un ēdināša-
na, un ko mēs varam darīt, lai nelabvēlīgo ietekmi sama-
zinātu? : palīgs ekoskolām / materiālu sagatavoja Jana 
Simanovska. — Rīga : Vides izglītības fonds, [2014?]. — 1 
tiešsaistes resurss (36 lapas, PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 
17,3 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās.

UDK	 664:502.17(072)
	 502.17(072)

687.5 Skaistuma kultūras rūpniecība

Rokasgrāmata frizieriem : bīstamās vielas profesionāla-
jos kosmētikas līdzekļos / Baltijas Vides forums. — [Rīga] : 
Baltijas Vides forums, ©2015. — 1 tiešsaistes resurss (18 
lapas, PDF) : tabulas ; 2,79 MB. — «Rokasgrāmata izdota 
projekta «Baltijas informēšanas kampaņa par bīstamajām 
vielām» ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Komisijas finanšu 
instruments LIFE+ (projekta Nr. LIFE 10INF/EE/108)»—
Datnes 18. lapā. 

UDK	 687.53.03:614.8.084
	 665.58:614.8.084
	 614.8.086.4

7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Data drift : archiving media and data art in the 21st cen-
tury / scientific editors: Rasa Smite (editor in chief), Rai-
tis Smits, Lev Manovich ; scientific editorial board: Armin 
Medosch, Ilva Skulte, Jānis Kleperis, Chris Hales ; design 
and layout: Mārtiņš Ratniks, Līvija Daudze. — Riga ; Lie-
pāja : RIXC, the Centre for New Media Culture : MPLab, Art 
Research Lab of Liepāja University, 2015. — 293 lpp. : il. ; 
26 cm. — (Acoustic space, ISSN 1407-2858 ; Nr. 14). — Bib-
liogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 
978-9934-8434-3-3 (brošēts).

UDK	 7.038
	 7.025.3

Daugavpils Universitāte. Mākslas zinātņu institūts. 
Rudens konference (4 : 2015 : Daugavpils, Latvija). 
Daugavpils Universitātes Mūzikas un mākslu fakultātes 
Mākslas zinātņu institūta 4. Rudens zinātniskās konfe-
rences 23.10.2015. tēzes / sastādītāja un rīcības komitejas 
priekšsēdētāja Zeltīte Barševska ; dizainere Ilze Meldere, 
Dita Kiceja-Slavicka ; vāka noformējumā izmantota Eināra 
Čičinska fotogrāfija. — Daugavpils : Daugavpils Universi-

tātes Akadēmiskais apgāds «Saule, 2015. — 23, [1] lpp. ; 
21 cm. — ISBN 978-9984-14-741-3 (brošēts).

UDK	 7/9(474.3)(062)

71 Teritoriālā plānošana. Reģionālā, 
pilsētbūvnieciskā un lauku plānošana.  
Ainavas, parki, dārzi

Zeltiņa, Lilita. Ūdensdzirnavu un mazo HES ainavas Lat-
vijā : promocijas darba kopsavilkums arhitektūras doktora 
(Dr. arch.) zinātniskā grāda iegūšanai ainavu arhitektūras 
apakšnozarē = Watermill and small-scale HPP landscapes 
in Latvia : summary of the doctoral thesis for the scientific 
degree Dr. arch. in landscape architecture / Lilita Zeltiņa ; 
promocijas darba zinātniskā vadītāja Daiga Zigmunde ; 
oficiālie recenzenti: Ana Luengo, Nadezhda (Nadya) Ke-
rimova, Gabriela Maksymiuk ; Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte. Lauku inženieru fakultāte. Arhitektūras un 
būvniecības katedra. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecī-
bas universitāte, 2015. — 94 lpp. : il., karte, tab. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 73.-94. lpp. — Teksts paralēli latviešu un an-
gļu valodā.

UDK	 712.6(043)
	 712.6:621.311.21(474.3)(043)
	 725.42(474.3)(043)

Zeltiņa, Lilita. Ūdensdzirnavu un mazo HES ainavas Lat-
vijā : promocijas darbs arhitektūras doktora (Dr. arch.) 
zinātniskā grāda iegūšanai ainavu arhitektūras apakšno-
zarē / Lilita Zeltiņa ; promocijas darba zinātniskā vadītāja 
Daiga Zigmunde ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 
Lauku inženieru fakultāte. Arhitektūras un būvniecības 
katedra. — Jelgava, 2015. — 271 lp. : diagr., il., kartes, tab. ; 
31 cm. — Bibliogrāfija: 153.-181. lp. — Teksts latviešu valo-
dā, anotācija arī angļu un franču valodā. — (Iesiets).

UDK	 712.6(043)
	 725.42(474.3)(043)
	 712.6:621.311.21(474.3)(043)

73 Tēlniecība

Latvijas laikmetīgā keramika = Latvian contemporary 
ceramics / izstādes kurators, redaktors Valentīns Petjko ; 
foto: Sanita Ābelīte, Ilona Romule ; tulkojums angļu valo-
dā Diāna Smilga. — Daugavpils : Daugavpils Māla mākslas 
centrs, Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs : [2015]. — 
[72] lpp. : il. ; 25 cm. — Aprakstīts pēc vāka un iespiedzi-
ņām. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 
978-9934-535-15-4 (brošēts).

UDK	 738.038(474.3)(083.824)

Šauša, Ilona. Ilona Šauša. Un tad… : izstādes katalogs = Ilo-
na Šauša. And then… : exhibition catalogue / Ilona Šauša ; 
redaktors, teksts, tulkojums angļu valodā: Valentīns Petj-
ko ; foto: Baiba Priedīte, Ilona Šauša, Staņislavs Grohoļskis ; 
dizains: Māris Čačka ; Daugavpils Marka Rotko mākslas 
centrs. — [Daugavpils] : Daugavpils Marka Rotko mākslas 
centrs, [2015]. — [27] lpp. : il. ; 20×20 cm. — Nosaukums no 
vāka. — Izstāde Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā 
no 2015. gada 1. augusta līdz 1. septembrim. — Teksts pa-
ralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-535-14-7 
(brošēts).

UDK	 738.071.1(474.3)(083.824)
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78 Mūzika

Būdeniece, Ilona. Liberžanra fenomens žanra teori-
jas kontekstā un tā izpausmes latviešu komponistu ins-
trumentālajā mūzikā : promocijas darba kopsavilkums 
mākslas zinātnes doktora zinātniskā grāda (Dr. art.) iegū-
šanai muzikoloģijā / Ilona Būdeniece ; darba zinātniskā 
vadītāja Jeļena Ļebedeva ; Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmija. — Rīga : Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadē-
mija, 2015. — 44 lp. : tab. ; 30 cm. — Spirāliesējums. — Bib-
liogrāfija: 37.-42. lp.

UDK	 785(474.3)(043)
	 781.5(043)

Būdeniece, Ilona. Liberžanra fenomens žanra teorijas 
kontekstā un tā izpausmes latviešu komponistu instrumen-
tālajā mūzikā : promocijas darba kopsavilkums mākslas 
zinātnes doktora zinātniskā grāda (Dr. art.) iegūšanai mu-
zikoloģijā = Phenomenon of libergenre in the context of 
genre theory and its manifestation in Latvian composers’ 
instrumental music : summary of doctoral dissertation in 
musicology / Ilona Būdeniece ; zinātniskā vadītāja Jeļena 
Ļebedeva ; recenzenti: Valdis Bernhofs, Ilze Liepiņa, Ēvalds 
Daugulis ; Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija. — 
Rīga : Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 2015. — 
83 lpp. : sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 75.-81. lpp. — 
Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, vāka noformējums 
abās valodās. — ISBN 978-9934-8456-9-7 (brošēts).

UDK	 781.5(043)
	 785(474.3)(043)

Būdeniece, Ilona. Liberžanra fenomens žanra teorijas 
kontekstā un tā izpausmes latviešu komponistu instru-
mentālajā mūzikā : promocijas darbs mākslas zinātnes 
doktora zinātniskā grāda (Dr. art.) iegūšanai muzikolo-
ģijā / Ilona Būdeniece ; darba zinātniskā vadītāja Jeļena 
Ļebedeva ; Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija. — 
Rīga, 2015. — 267 lp. : diagr., il., sh., tab. ; 30 cm + pielikums 
(155 lp.). — Spirāliesējums. — Bibliogrāfija: 249.-267. lp. un 
zemsvītras piezīmēs.

UDK	 781.5(043)
	 785(474.3)(043)

Prēdele, Zane. Jāzeps Vītols kultūras atmiņas dinamikā: 
kanoni un arhīvi : promocijas darba kopsavilkums mākslas 
zinātnes doktora zinātniskā grāda (Dr. art.) iegūšanai mu-
zikoloģijā = Jāzeps Vītols in the dynamics of cultural me-
mory: canons and archives : summary of doctoral disser-
tation in musicology / Zane Prēdele ; zinātniskā vadītāja 
Lolita Fūrmane ; recenzenti: Jānis Kudiņš, Ineta Lipša, Ke-
vin C. Karnes ; Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija. — 
Rīga : Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 2015. — 
85 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 63.-83. lpp. un zemsvītras 
piezīmēs. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, vāka 
un titullapas noformējums abās valodās. — ISBN 978-
9934-547-00-3 (brošēts).

UDK	 78.071.1(474.3)(043)
	 78.071.1(474.3)(043.2)

Prēdele, Zane. Jāzeps Vītols kultūras atmiņas dinamikā: 
kanoni un arhīvi : promocijas darbs mākslas zinātnes dok-
tora zinātniskā grāda (Dr. art.) iegūšanai muzikoloģijā / 

Zane Prēdele ; darba zinātniskā vadītāja Lolita Fūrmane ; 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija. — Rīga, 2015. — 
214, [40] lp. : diagr., il. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 183.-213. lp. 
un zemsvītras piezīmēs. — (Iesiets).

UDK	 78.071.1(474.3)(043)

792 Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski uzvedumi

Latvijas jaunā režija : [rakstu krājums] / projekta vadītāja 
un zinātniskā redaktore Silvija Radzobe ; redkolēģija: Val-
da Čakare, Benedikts Kalnačs, Lūle Epnere, Ramūne Mar-
cinkevičūte, Silvija Radzobe ; redaktore Gita Bērziņa ; ma-
ketu un vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa ; izmantoti I. 
Bajāra, U. Bērziņa, D. Burmeistera, K. Burānes, J. Deinata, R. 
Dzudzilo, A. Golubevas, D. Grodza, G. Janaiša, V. Jansona, K. 
Kalna, I. Kauliņas, K. Kvieša, Ģ. Maldera, M. Markovska, D. 
Matvejeva, M. Meļņikas, Ģ. Raģeļa, O. Rozenberga, Z. Safro-
nova, A. Vilnītes, O. Zernova foto. — Rīga : LU Akadēmiskais 
apgāds, ©2015. — 414 lpp. : il., portr. ; 24 cm. — Bibliogrāfija 
rakstu beigās un personu rādītājs: 400.-412. lpp. — Teksts 
latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-
9934-18-058-3 (iesiets).

UDK	 792.02(474.3)
	 792.071.2.027(474.3)

Liepiņa, Aina. Ak, šie mākslinieki! / Aina Liepiņa. — [Mā-
rupe] : [Līdzcietības kods], 2015. — 127 lpp. : il., portr. ; 
23 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 
978-9934-14-684-8 (iesiets).

UDK	 792.071.2.028(474.3)

8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

821 Daiļliteratūra

821.111 Angļu literatūra

Montefjore, Santa. Medus garša : romāns / Santa Monte-
fjore ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; redaktore 
Marta Reksce ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. — Rīga : Kon-
tinents, ©2015. — 427, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: The Be-
ekeeper’s daughter. — ISBN 978-9984-35-808-6 (iesiets).

UDK	 821.111-31

Поваляева, Наталья. Образ мюзик-холла в неовик-
торианском романе : краткое научно-популярное ис-
следование / Наталья Поваляева ; оформление Н. По-
валяева ; редактор Е. Соковенина. — [Rīga] : Эдвенчер 
Пресс, 2015. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) ; 1,15 MB. — 
ISBN precizēts ISBN aģentūrā. — Ietver bibliogrāfiju. — 
ISBN 978-9934-8477-9-0 (ePUB).

UDK	 821.111.09

821.111(73) Amerikāņu literatūra

O’Nīls, Teds. Ziemassvētku prieks : [stāsti pirmsskolas 
vecuma bērniem] / Teds O’Nīls ; R.V. Aleja ilustrācijas ; no 
angļu valodas tulkojusi Alise Bērziņa ; atbildīgā redaktore 
Santa Jirgensone. — Rīga : Jumava, ©2015. — 30, [1] lpp. : 
il. ; 20 cm. — (Elfu labie darbi). — Oriģ. nos.: Making Christ-
mas count. — ISBN 978-9934-11-856-2 (brošēts).

UDK	 821.111(73)-93-32
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Rasela, Reičela Renē. Nikijas dienasgrāmata / Reičela 
Renē Rasela ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa ; re-
daktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015.

6, Ne pārāk laimīgas siržu lauzējas stāsti : [stāsts vidējā 
skolas vecuma bērniem]. — 341 lpp. : il. ; 21 cm. — Oriģ. 
nos.: Dork diaries. Tales from a not-so-happy heartbrea-
ker. — ISBN 978-9934-0-5523-2 (iesiets).
UDK	 821.111(73)-93-32

Vīrs, Endijs. Marsietis : romāns / Endijs Vīrs ; no angļu 
valodas tulkojusi Māra Poļakova ; tulkotājas redakcijā. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 400 lpp. : karte ; 23 cm. — 
Oriģ. nos.: The martian. — ISBN 978-9934-0-5708-3 (ie-
siets).

UDK	 821.111(73)-31

821.112.2 Vācu literatūra

Scillata, Antje. Riks / Antje Scillata ; ar Kima Šmita komik-
siem ; no vācu valodas tulkojusi Aija Jakoviča ; redaktore 
Sarmīte Lomovceva. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. 

Es un mana ķertā ģimene : [stāsts vidējā skolas vecuma 
bērniem]. — 167 lpp. : il. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: Rick 1. Wie 
man seine durchgeknallte Familie überlebt. — ISBN 978-
9934-0-5339-9 (iesiets).
UDK	 821.112.2-93-32

821.112.2(436) Austriešu literatūra

Fašingere, Liliana. Nešķiramie : detektīvromāns / Liliana 
Fašingere ; no vācu valodas tulkojusi Silvija Brice ; tulkotā-
jas redakcijā ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, ©2015. — 253, [1] lpp. ; 23 cm. — (Zvaigznes 
detektīvu klubs). — Oriģ. nos.: Die Unzertrennlichen. — 
ISBN 978-9934-0-5330-6 (iesiets).

UDK	 821.112.2(436)-312.4

821.113.6 Zviedru literatūra

Helberga, Osa. Sonjas pēdējā vēlēšanās : izklaidējoša un 
sirsnīga grāmata par sieviešu patiesu draudzību : romāns / 
Osa Helberga ; no zviedru valodas tulkojusi Rute Lediņa ; 
Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Elga Rusma-
ne. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 287, [1] lpp. ; 23 cm. — 
Oriģ. nos.: Sonjas sista vilja. — ISBN 978-9934-0-5395-5 
(iesiets).

UDK	 821.113.6-31

Mote, Anderss. MemoRandom : spēle ar laiku : detektīvro-
māns / Anderss de la Mote ; no zviedru valodas tulkojusi 
Ieva Pudure ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Iveta 
Polkmane. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 413, [2] lpp. ; 
23 cm. — (Zvaigznes detektīvu klubs). — Oriģ. nos.: Memo-
Random. — ISBN 978-9934-0-5533-1 (iesiets).

UDK	 821.113.6-312.4

821.131.1 Itāliešu literatūra

Paravāno, Valentīna. Pagrīdes ieceļotāji : sala upes vidū : 
[piedzīvojumu romāns vidējā skolas vecuma bērniem] / 
Valentīna Paravāno, Valerio Tasara ; ilustrējusi Anita 
Rupeika ; redaktores: Dagnija Dreika, Māra Kalve ; tulko-
jums latviešu valodā: Žanete Vēvere-Paskvalini. — Rīga : 

Pētergailis, ©2015. — 238 lpp. : il. ; 22 cm. — Teksts tulkots 
no itāliešu valodas. — Oriģ. nos.: Clandestini l’isola sul fiu-
me. — ISBN 978-9984-33-409-7 (iesiets).

UDK	 821.131.1-93-32

821.133.1 Franču literatūra

Kadūrs, Hedi. Valtenberga : romāns / Hedi Kadūrs ; no 
franču valodas tulkojusi un pēcvārdu sarakstījusi Inta Šmi-
te ; literārā konsultante Olita Rause ; mākslinieks Tomass 
Folks. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2015. — 718, [1] lpp. ; 
22 cm. — Oriģ. nos.: Waltenberg. — ISBN 978-9984-23-521-
9 (iesiets).

UDK	 821.133.1-31

Levī, Marks. Jūtas, stiprākas par nāvi : romāns / Marks 
Levī ; no franču valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redak-
tore Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. — Rīga : 
Kontinents, ©2015. — 375, [6] lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfi-
ja: [379.] lpp. — Oriģ. nos.: Un sentiment plus fort que la 
peur. — ISBN 978-9984-35-807-9 (iesiets).

UDK	 821.133.1-312.4

821.161.1 Krievu literatūra

Фуллер, М. В. Дневник проказника : повесть / М. В. 
Фуллер ; обложка: А. Чудов ; редактор: Е. Соковенина, 
С. Чернов ; перевод: Як. Горн (?), Е. Соковенина, С. Чер-
нов. — [Rīga] : Эдвенчер Пресс, 2014. — 1 tiešsaistes re-
surss (ePUB) : ilustrācijas; 9,56 MB. — ISBN precizēts ISBN 
aģentūrā. — Tulkots no angļu valodas. — Tulkots no: Bad 
boy’s diary. — ISBN 978-9934-8477-7-6 (ePUB).

UDK	 821.161.1-3

Антропов, Петр Иванович. Звенят в душе латгаль-
ские мотивы… : избранная лирика / автор и состави-
тель сборника Пётр Антропов ; редактор Юрий Курен-
ков ; предисловие: Ольга Орс, Иван Рыбаков ; портрет 
автора: Эдуард Пустовойтов. — Рига : [Пётр Антропов], 
2015. — 127 lpp. : il., portr. ; 14 cm. — «Выход сборника 
приурочен к 70-летию поэта»—Titullapas otrā pusē. — 
Par autoru: [120.-123.] lpp. — ISBN 978-9934-14-618-3 (bro-
šēts). — 1000 eks.

UDK	 821.161.1-1(474.3)

Журавлёв, Сергей Анатольевич. Алмазы с крыш, жи-
вые слёзы… : лирика / текст, сост., ред., оформление: 
Сергей Журавлёв. — Рига : Улей, ©2015. — 28 lpp. : por-
tr. ; 22 cm.

UDK	 821.161.1-1(474.3)

Журавлёв, Сергей Анатольевич. Витютень на старой 
берёзе : лирика / текст, ред.-изд., оформл.: Сергей Жу-
равлёв. — Рига : [Сергей Журавлёв], 2015. — 36 lpp. : il. ; 
22 cm.

UDK	 821.161.1-1(474.3)

Колесникова, Лариса. Моя Рейга-Рига / Лариса Колес-
никова ; par izdevumu atbild Veronika Lāce ; иллюстра-
тор Полина Побережская. — Рига : Sol Vita, ©2015. — 45, 
[2] lpp., [3] lp. ielīmes : il. ; 20 cm. — ISBN 978-9984-894-
55-3 (brošēts).

UDK	 821.161.1-94(474.3)
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Кудыков, Давид Федорович. Из глубины моей души : 
стихотворные и песенные тексты / Давид Кудыков ; 
главный редактор Сергей Хоршев-Ольховский ; ре-
дакторы: Сергей Кольцов, Николай Кашин ; дизайнер 
обложки Oskars Rubļevskis. — London ; [Rīga] : APIA : 
Юрий Куренков, 2015. — 94, [2] lpp. ; 15 cm. — ISBN 
9789934145781 (kļūda).

UDK	 821.161.1-1(474.3)

Печёркина, Соня. Соня и Сеня. Путешествие меж-
ду мирами : фантастическая повесть для детей и 
юношества / Соня Печёркина ; оформление Т. Глу-
щенко ; редактор Е. Соковенина. — [Rīga] : Эдвенчер 
Пресс, 2015. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) : ilustrācijas ; 
11,13 MB. — ISBN precizēts ISBN aģentūrā. — ISBN 978-
9934-536-01-4 (ePUB).

UDK	 821.161.1-93-32(474.3)

Поваляева, Наталья. Жизнь замечательных литера-
торов : веселые истории в картинках про серьезных 
писателей / Наталья Поваляева ; художник Н. Пова-
ляева ; редактор Е. Соковенина. — [Rīga] : Эдвенчер 
Пресс, 2015. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) : ilustrācijas ; 
15,96 MB. — ISBN precizēts ISBN aģentūrā. — ISBN 978-
9934-8477-8-3 (ePUB).

UDK	 821.161.1-7

Поваляева, Наталья. Миссис Тинкхэм выходит в го-
род : сборник рассказов / Наталья Поваляева ; оформ-
ление Н. Поваляева ; редактор Е. Соковенина. — [Rīga] : 
Эдвенчер Пресс, 2015. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) : 
ilustrācijas ; 1,79 MB. — ISBN precizēts ISBN aģentūrā. — 
ISBN 978-9934-536-03-8 (ePUB).

UDK	 821.161.1-7

Русские писатели Латвии 1920-30-х годов : из антоло-
гии русского зарубежья / составитель Сергей Журав-
лёв ; Петровская академия наук и искусств. Балтий-
ское отделение, Русский культурный центр «Улей», 
Профессиональная творческая писательская органи-
зация «Родина». — Рига : Улей, 2015.

Т. 1. — IV, [321] lpp., [6] lp. ielīmes : il., portr. ; 31 cm. — 
Bibliogrāfija: 80.-85. lpp. un zemsvītras piezīmēs.

Т. 2. — [360] lpp., [8] lp. ielīmes : il., portr. ; 31 cm.
UDK	 821.161.1(474.3)(082)
	 821.161.1(474.3)(092)

Уилер, Урсула. Браслет певицы : роман / У. Уилер ; 
оформление: А. Чудов ; редактор Е. Соковенина. — 
[Rīga] : Эдвенчер Пресс, 2014. — 1 tiešsaistes resurss 
(ePUB) ; 737,1 KB. — (Pipe Fiction). — ISBN precizēts ISBN 
aģentūrā. — ISBN 978-9934-536-10-6 (ePUB).

UDK	 821.161.1-312.4

Уилер, Урсула. Браслет певицы : роман / У. Уилер ; ре-
дактор Е. Соковенина ; оформление: А. Чудов. — [Rīga] : 
Эдвенчер Пресс, 2014. — 1 tiešsaistes resurss (MOBI) ; 
2,11 MB. — (Pipe Fiction).

UDK	 821.161.1-312.4

821.174 Latviešu literatūra

Andžāne, Ināra. Neatklātā Aspazija. Neatklātais Rainis / 
Ināra Andžāne, Aija Magone ; vāka dizains: Aija Lūse. — Jūr-
mala : Biedrība «Aspazijas mantojums», 2015. — 160 lpp. : 

portr. ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-
9934-14-554-4 (brošēts).

UDK	 821.174(092)

Aussalīts. Viršu ziedonī : [dzejoļu krājums] / Aussalīts ; 
redaktore Ilona Vītola ; vāka dizains: Viesturs Reķis. — 
[Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2015]. — 251 lpp. : il. ; 
20 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Par au-
toru: 6.-7. lpp. — ISBN 978-9984-835-91-4 (brošēts).

UDK	 821.174-1

Barševskis, Arvīds. Tur, aiz tuksnešiem un kalnu grē-
dām / teksts, fotoattēli: Arvīds Barševskis ; vāka dizains: 
Dita Kiceja-Slavicka. — Daugavpils : Daugavpils Universi-
tātes Akadēmiskais apgāds «Saule», 2015. — 117, [1] lpp. : il., 
portr. ; 24 cm. — ISBN 978-9984-14-733-8 (brošēts).

UDK	 821.174-992

Blaumanis, Rūdolfs. Indrāni : [luga] / Rūdolfs Blauma-
nis. — [Ķekava] : Publicētava, 2014. — 1 tiešsaistes resurss 
(42 lapas, ePUB) ; 1,48 MB. — E-grāmata tapusi ar «Latvie-
šu fonds» atbalstu. — ISBN 978-9984-899-59-6 (ePUB).

UDK	 821.174-2

Bunkšs, Imants. Ar saknēm savā zemē : atceres / teksts, 
dizains: Imants Bunkšs. — [Rīga] : Imants Bunkšs, 2015. — 
490 lpp. : il., portr. ; 22 cm. — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-14-599-5 (iesiets) ; ISBN 
97899341995 (kļūda).

UDK	 821.174-94

Dzintars, Normunds. Ziedoņlaiks : [dzejoļu krājums] / 
Normunds Dzintars ; redaktore Sandra Vensko ; māksli-
nieks Uldis Baltutis. — [Liepāja] : LiePA, 2015. — 71 lpp. ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-522-61-1 (brošēts).

UDK	 821.174-1

Ezerkalne, Zinaida. Vecvecmāmiņas dzejoļi bērniem / 
Zinaida Ezerkalne ; ilustrācijas: Linda Ozoliņa. — Ogre : 
Vārda spēks, 2015. — 45, [2] lpp. : il. ; 20 cm. — ISBN 978-
9934-14-573-5 (brošēts).

UDK	 821.174-93-1

Gaitniece, Lāsma. Ciemos uz vilinošākajām Eiropas pil-
sētām : stāsti par ceļojumiem / Lāsma Gaitniece ; Lāsmas 
Gaitnieces redakcijā ; mākslinieks, vāka dizaina autors: 
Imants Liepiņš. — [Liepāja] : [Lāsma Gaitniece], 2015. — 
192 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-522-62-8 (brošēts).

UDK	 821.174-992

Latvijai : dzeja / sakārtojušas Zaiga Lasenberga, Lolija 
Soma ; Vitas Lēnertes dizains ; vāka dizainam izmantota Vi-
jas Kilblokas fotogrāfija. — Rīga : Zvaigzne AbC, ©2015. — 
79 lpp. ; 23 cm. — ISBN 978-9934-0-5703-8 (iesiets).

UDK	 821.174-1(082)

Mans Lejasciems / sastādītāja Ilona Vītola. — [Gulbene] : 
Vītola izdevniecība, [2015]. — 144 lpp. : il., notis ; 15 cm. — 
Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9984-
835-92-1 (brošēts).

UDK	 821.174-1(082)
	 821.174-3(082)
	 908(474.368)

Mauriņš, Osvalds. Laimes mirkļi kā lācenes : miniatūras, 
stāsti un romāns / Osvalds Mauriņš ; sastādījusi Ilona Vī-
tola. — [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2015]. — 95 lpp. ; 
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21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 
978-9984-835-88-4 (brošēts).

UDK	 821.174-3

Mīļumā dots — no sirds dots : Gulbenes novada autoru 
apsveikumu dzejoļi / sastādīja Iveta Krūmiņa ; redaktore 
Ilona Vītola ; zīmējumu autore Daiga Kalinka. — [Gulbe-
ne] : Vītola izdevniecība, [2015]. — 191 lpp. : il. ; 20 cm. — 
Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9984-
835-93-8 (brošēts).

UDK	 821.174-1(082)

Ozoliņa, Līga. Rasas lāses dvēselei : dzejas krājums / Līga 
Ozoliņa. — Liepāja : LiePA, 2015. — 61 lpp. ; 20 cm. — ISBN 
978-9934-522-63-5 (brošēts).

UDK	 821.174-1

Paklone, Inese. Ziemassvētku zāģītis : laimīgs stāsts : 
[pirmsskolas vecuma bērniem] / Inese Paklone ; Gitas 
Treices ilustrācijas ; redaktore Inguna Cepīte. — Rīga : 
Pētergailis, [2015]. — 32, [7] lpp. : il. ; 27 cm. — ISBN 978-
9984-33-412-7 (iesiets).

UDK	 821.174-93-32

Pastore, Luīze. Svešinieka atnākšana : detektīvstāsts bēr-
niem / Luīze Pastore ; ilustrējusi Elīna Brasliņa ; literārā 
redaktore Sigita Kušnere ; priekštitullapā Niklāva Strunkes 
gleznas «Cilvēks, kas ieiet istabā» (1927) reprodukcija. — 
Rīga : Neputns, ©2015. — 59 lpp. : il. ; 22 cm. — (Mākslas 
detektīvi ; 3. grāmata). — ISBN 978-9934-512-67-4. (bro-
šēts).

UDK	 821.174-93-312.4

Piebalgs, Ikars. Melu sindikāts : kur aiznesīs Latvijas 
vējš? / Ikars Piebalgs ; redaktors Pēteris Jankavs ; Ikara Pie-
balga vāka dizains. — [Rīga] : Atēna, ©2015. — 427, [1] lpp. ; 
23 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 
978-9934-8536-5-4 (iesiets).

UDK	 821.174-312.4

Pūre, Ārija. Sunīte Čita : [dzejoļi jaunākā skolas vecuma 
bērniem] / Ārija Pūre ; redaktors un priekšvārda autors 
Modris Zihmanis ; māksliniece Aleksandra Runde. — [Lie-
pāja] : LiePA, 2015. — 44 lpp. : il., notis ; 23 cm. — ISBN 978-
9934-522-64-2 (iesiets).

UDK	 821.174-93-1

Upesleja, Sarma. Laika meti : dzejoļi un dziesmas / dze-
joļi: Sarma Upesleja ; dziesmas: Anita Stikāne ; redaktors 
Vilnis Līcis ; priekšvārdu sarakstīja Baiba Talce ; vāka 
dizains: Daiga Lapāne. — [Tukums] : [Autorizdevums], 
2015. — 152 lpp. : notis ; 21 cm. — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-14-520-9 (brošēts).

UDK	 821.174-1
	 784.12(474.3)

Vincūne, Evita. Kripatiņa : mazās skudriņas ceļojums : 
[stāsts pirmsskolas vecuma bērniem] / Evita Vincūne ; 
atbildīgā redaktore Santa Jirgensone ; mākslinieciskais 
noformējums: Debora Moreira Soares. — [Rīga] : Jumava, 
©2015. — 38, [1] lpp. : il. ; 24 cm. — ISBN 978-9934-11-840-1 
(brošēts).

UDK	 821.174-93-32

Zvirgzdiņš, Juris. Dancis uz virves : manu vecāku Olgas un 
Jura Zvirgzdiņu piemiņai : romāns / Juris Zvirgzdiņš ; re-

daktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Krišs Salmanis ; 
tulkotāja Margita Gailītis. — Rīga : Pētergailis, [2015]. — 
191 lpp. ; 22 cm. — (Gadsimta skices). — Teksts latviešu 
valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9984-33-
413-4 (iesiets).

UDK	 821.174-31

Žuravska, Dzintra. Balto spārnu ēnā : dzeja / Dzintra Žu-
ravska ; vāka dizains: Ērika Tomsone ; par izdevumu atbild 
Veronika Lāce ; mākslinieciskajā noformējumā izmanto-
ti Inas Žuravskas zīmējumi. — Rīga : Sol Vita, [2015]. — 
135 lpp. : il. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-894-54-6 (iesiets).

UDK	 821.174-1

Чак, Александр. От Пулемëтной горки до дней из-
гнания Бермондта : рассказы о латышских стрелках, 
из очерков и рецензий / Александр Чак ; составитель, 
переводчик, ред.-изд., оформл. Сергей Журавлев. — 
Рига : Родина, 2015. — 68 lpp. : il., portr. ; 21 cm. — В год 
100-летия создания латышских батальонов. 

UDK	 821.174-34

Чакиана : Александр Чак в зеркалах воспоминаний, 
очерков, эссе, этюдов, поэтических посвящений / 
сост.-соавтор, переводчик Сергей Журавлев. — Рига : 
Улей, 2015. — 338 lpp., [3] lp. ielīmes : il., portr. ; 31 cm. — 
Bibliogrāfija: 332.-335. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — 
Teksts krievu valodā, dzejoļi arī latviešu valodā.

UDK	 821.174(092)

82–93 Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Ledus sirds / tulkojusi Diāna Alksne ; redaktore Ilze Col-
lenkopfa ; Disney. — Rīga : Egmont Latvija, ©2015. 

Olafa mīļākais gadalaiks : stāsts un šablonu kom-
plekts. — [24] lpp., [5] saloc. lpp. : il. ; 28 cm. — «Ar viegli 
izgatavojamo Olafa modeli. Sniegavīra figūra 60 cm aug-
stumā!»—Uz vāka. — Oriģ. nos.: Do You want to build an 
Olaf?. — ISBN 978-9934-16-138-4 (brošēts).
UDK	 82-93-32
	 087.5

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

908 Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Mana Jelgava / sastādītājs Andris Tomašūns ; mākslinie-
ce Daiga Brinkmane ; vēstures konsultante Gita Grase ; 
priekšvārdu sarakstīja Andris Rāviņš. — [Jelgava] : [Jelga-
vas pilsētas dome], 2015. — 224 lpp. : faksimili, il., kartes, 
portr. ; 25 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — 
Bibliogrāfija: 224. lpp. — ISBN 978-9934-14-505-6 (iesiets).

UDK	 908(474.334.2)

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

Daudzveidīgā Latvijas piekraste / Kurzemes plānošanas 
reģions ; vāka foto: M. Plūme ; fotogrāfiju autori: E. Taup-
mane, L. Laipeniece, M. Feodosovs [u.c.]. — Rīga : Kurze-
mes plānošanas reģions, 2015. — 1 tiešsaistes resurss (56 
lapas, PDF) : ilustrācijas, kartes ; 13,7 MB. — «Brošūru iz-
strādājis Kurzemes plānošanas reģions Igaunijas-Latvijas 
pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam lī-
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dzfinansētā projekta EU43084 «Piekrastes un jūras plāno-
šana Pērnavas līča teritorijā Igaunijā un Latvijas piekrastes 
pašvaldībās» ietvaros»—Datnes 2. lapā. 

UDK	 913(474.3)
	 908(474.3)

Daugavpils novada zelta loks : tūrisma maršruts = Золо-
той круг Даугавпилсского края : туристический марш-
рут = Daugavpils region golden circle : tourist route / Dau-
gavpils novada Tūrisma informācijas centrs ; foto: Mihails 
Ignats, Kestutis Fedirka. — Daugavpils : Daugavpils novada 
Tūrisma informācijas centrs, 2015. — 1 tiešsaistes resurss 
(21 lapa, PDF) : ilustrācijas, kartes ; 27,8 MB. — Teksts pa-
ralēli latviešu, krievu un angļu valodā.

UDK	 (474.346)(036)
	 913(036)

The diverse seacoast of Latvia / Kurzeme planning re-
gion ; author of cover photo: M. Plūme ; authors of photos: 
E. Taupmane, L. Laipeniece, M. Feodosovs [et al.]. — Rīga : 
Kurzeme planning region, 2015. — 1 tiešsaistes resurss (56 
lapas, PDF) : ilustrācijas, kartes ; 12,3 MB. 

UDK	 913(474.3)
	 908(474.3)

Zīlāns, Andis. Assessment of the sustainability of develop-
ment policies in major Latvian cities : summary of docto-
ral thesis submitted for the degree of doctor of geography 
field of environmental science, subfield environmental 
management / Andis Zīlāns ; supervisor Pēteris Šķiņķis ; 
reviewers: Oļģerts Nikodemus, Jānis Brizga, Agita Līviņa ; 
University of Latvia. Faculty of Geography and Earth Scien-
ces. Department of Environmental Sciences. — Riga : Uni-
versity of Latvia, 2014. — 43 lpp. : sh., tab. ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija: 40.-43. lpp. — ISBN 978-9934-517-66-2 (brošēts).

UDK	 911.375.1(474.3)(043.2)
	 332.146.2(474.3)(043.2)
	 502.131.1(474.3)(043.2)

Zīlāns, Andis. Latvijas lielo pilsētu attīstības politikas 
ilgtspējības vērtējums : promocijas darba kopsavilkums 
doktora grāda iegūšanai ģeogrāfijā vides zinātnes nozarē, 
apakšnozare: vides pārvaldība / Andis Zīlāns ; darba zināt-
niskais vadītājs Pēteris Šķiņķis ; latviešu valodas redaktore 
Biruta Bernacka ; darba recenzenti: Oļģerts Nikodemus, 
Jānis Brizga, Agita Līviņa ; Latvijas Universitāte. Ģeogrāfi-
jas un Zemes zinātņu fakultāte. Vides zinātnes nodaļa. — 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. — 43 lpp. : sh., tab. ; 

21 cm. — Bibliogrāfija: 39.-43. lpp. — ISBN 978-9934-517-
65-5 (brošēts).

UDK	 911.375.1(474.3)(043.2)
	 332.146.2(474.3)(043.2)
	 502.131.1(474.3)(043.2)

Zīlāns, Andis. Latvijas lielo pilsētu attīstības politikas ilgt-
spējības vērtējums : promocijas darbs ģeogrāfijas doktora 
grāda iegūšanai vides zinātnē, apakšnozare: vides pārval-
dība / Andis Zīlāns ; promocijas darba zinātniskais vadītājs 
Pēteris Šķiņķis ; darba recenzenti: Oļģerts Nikodemus, Jā-
nis Brizga, Agita Līviņa ; latviešu valodas redaktore Biru-
ta Bernacka ; Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes 
zinātņu fakultāte. Vides zinātnes nodaļa. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2014. — 183 lpp. : diagr., il., sh., tab. ; 24 cm. — 
Bibliogrāfija: 131.-142. lpp. — ISBN 978-9934-517-64-8 (bro-
šēts).

UDK	 911.375.1(474.3)(043.2)
	 332.146.2(474.3)(043.2)
	 502.131.1(474.3)(043.2)

Гид по Риге и Юрмале, 2015 / Rietumu [banka]. — 4. izde-
vums. — [Рига] : [Rietumu banka], [2014]. — 264 lpp. : il., 
kartes ; 21 cm. — «Rietumu»—Uz vāka. 

UDK	 913(474.362.2)(036)

929 Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi

Jansons, Imants. Manu dienu grāmata = The book of my 
days : veltījums Imanta un Ilmāra piemiņai / Imants Jan-
sons ; redaktore un priekšvārda autore Vita Hermane ; 
dienasgrāmatu tulkoja Gita Maksteniece ; vāka dizains un 
maketēšana: Daina Geidmane ; Jāņa Tomaševska vēsturis-
kais ievads. — [Jūrmala] : Zaiga Jansone, [2015]. — 248 lpp., 
[16] lpp. iel. : il., portr. ; 22 cm. — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — 
Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-
724-27-0 (iesiets).

UDK	 929(=174)(94)

Геронян, Александр. Чужеземец : книга эссе об ар-
мянах диаспоры / Александр Геронян ; редактор и 
автор предисловия Александр Геронян ; художник 
Варуж Карапетян ; фотограф Айк Мелконян. — Рига : 
Александр Геронян, 2015. — 192 lpp. : il., portr. ; 21 cm. — 
(Библиотека газеты «Арарат»). — Izdevējziņas preci-
zētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-14-651-0 ; ISBN 
9789934145681 (kļūda).

UDK	 929(=19)


