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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

001 Zinātne un zināšanas kopumā.  
Garīgā darba organizācija

Starptautiskā izgudrojumu un inovāciju izstāde «MI-
NOX» (Rīga, Latvija). 5. Starptautiskās izgudrojumu un 
inovāciju izstādes «MINOX» 2014 katalogs, 2014. gada 10.-
11. oktobrī = Catalogue of the 5th International Invention 
and Innovation Exhibition MINOX 2014, October 10-11, 
2014 / sastādītāji: Elmārs Baltiņš, Ivans Griņevičs ; Lat-
vijas Izgudrotāju biedrība ; biedrība «CONNECT Latvi-
ja. — Rembate : Starptautiskā Lauksaimniecības univer-
sitāte, 2015. — 78 lpp. : il., portr. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
76.-78. lpp. — Teksts paralēli latviešu, angļu valodā. — 
ISBN 978-9984-885-27-8 (brošēts).

UDK	 001.894(474.3)(05)

004 Datorzinātne un datortehnoloģija.  
Skaitļošana. Datu apstrāde

Murāne, Ilze. Information security awareness system for 
an everyday computer user : summary of doctoral thesis 
submitted for the degree of doctor of computer science, su-
bfield: data processing systems and computer networks / 
Ilze Murāne ; supervisor Juris Borzovs ; reviewers: Audris 
Kalniņš, Atis Kapenieks, Evangelos Ouzounis ; University of 
Latvia. Faculty of Computing. — Riga : University of Latvia, 
2015. — 31 lpp. : diagr., il., shēmas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
28.-31. lpp.

UDK	 004.7.056(043)
	 004.7.056(043.2)

Murāne, Ilze. Informācijas drošības apzināšanās sistēma 
ikdienas datorlietotājam : promocijas darba kopsavilkums 
doktora grāda iegūšanai datorzinātnes nozarē, apakšno-
zare: datu apstrādes sistēmas un datortīkli / Ilze Murāne ; 
darba zinātniskais vadītājs Juris Borzovs ; darba recenzen-
ti: Audris Kalniņš, Atis Kapenieks, Evangelos Ouzounis ; 
Latvijas Universitāte. Datorikas fakultāte. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2015. — 31 lpp. : diagr., il. ; 21 cm. — Bibliogrā-
fija: 28.-31. lpp.

UDK	 004.7.056(043)
	 004.7.056(043.2)

Murāne, Ilze. Informācijas drošības apzināšanās sistēma 
ikdienas datorlietotājam : promocijas darbs datorzinātņu 
doktora (Dr. sc. comp.) zinātniskā grāda iegūšanai, nozare: 
datorzinātnes, apakšnozare: datu apstrādes sistēmas un 
datortīkli / Ilze Murāne ; zinātniskais vadītājs Juris Bor-
zovs ; Latvijas Universitāte. Datorikas fakultāte. — Rīga, 
2015. — 164 lp. : diagr., il., shēmas, tab. ; 31 cm + 1 sēj. — At-
sevišķais pielikuma sējums satur saistītās publikācijas. — 
Bibliogrāfija: 110.-119. lp. — Teksts latviešu valodā, anotāci-
ja un publikācijas arī angļu valodā. — (Iesiets).

UDK	 004.7.056(043)
	 004.7.056(043.3)

005 Pārvaldība. Vadzinības

Urtāne, Rasma. Dokumentu pārvaldības rokasgrāmata : 
dokumentu paraugi un uzdevumi lietvedības speciālis-
tiem : mācību materiāls vidējās un augstākās izglītības 
programmām / Rasma Urtāne ; recenzents Uldis Ivans. — 
Jelgava : [Rasma Urtāne], 2015. — 40 lpp. : il., shēmas, tab. ; 
30 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 
978-9934-14-655-8 (brošēts). — 1000 eks.

UDK	 005.92(035)

06 Vispārīga rakstura organizācijas

«Biedrības «Sateka» darbības teritorijas attīstības stratē-
ģija 2009.-2013.» ieviešanas norise : 4., 5. un 6. kārtas sa-
biedriskie projekti. — Gulbenes novads : biedrība «Sate-
ka», 2015. — 58 lpp. : il., tab. ; 30 cm.

UDK	 061(474.368)
	 338.28(474.368)
	 061(474.368)

«Biedrības «Sateka» darbības teritorijas attīstības stratē-
ģija 2009.-2013.» ieviešanas norise : 5.-8. kārtas uzņēmēj-
darbības projekti. — Gulbenes novads : biedrība «Sateka», 
2015. — 26, [1] lpp. : il., tab. ; 30 cm.

UDK	 061(474.368)
	 338.28(474.368)
	 061(474.368)
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087.5 Izdevumi jauniešiem

Dinozauru parks : krāsojamā grāmata pirmsskolas ve-
cuma bērniem. — [Rīga] : J.L.V., [2015?]. — [8] lpp. : il. ; 
21×29 cm. — ISBN 978-9934-11-871-5 (brošēts).

UDK	 087.5

Kā aug puķes? : pirmie jautājumi un atbildes / ilustrējusi 
Kristīne Pima ; teksta autore Keitija Deinsa ; no angļu va-
lodas tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore Indra Putre. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, ©2015. — [12] lpp. : il. ; 23 cm. — «Atver lo-
dziņus un uzzini»—Uz vāka. — Oriģ. nos.: How do flowers 
grow?. — ISBN 978-9934-0-5348-1 (brošēts).

UDK	 087.5
	 58(02.053.2)

Krāsojamā grāmata / Eduarda Groševa zīmējumi ; Aiga-
ra Truhina dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 
[20] lpp. : il. ; 21×29 cm. — Aprakstīts pēc vāka un iespie-
dziņām. — ISBN 978-9934-0-5762-5 (brošēts).

UDK	 087.5

Labais dinozaurs / tulkojis Valērijs Černejs ; Disney, 
Pixar. — Rīga : Egmont Latvija, 2015.

Krāsojamā grāmata ar uzlīmēm. — 24 lpp., [2] lp. 
uzlīmes : il. ; 30 cm. — «©2016 Disney/Pixar»—Vāka 
4. lpp. — «Ar uzlīmēm»—Uz vāka. — Aprakstīts pēc vāka 
un iespiedziņām. — Oriģ. nos.: The good dinosaur colou-
ring book. — ISBN 978-9934-16-197-1 (brošēts).
UDK	 087.5

Lauku sētā : kustīgās bildītes : bērniem no 6 mēnešu vecu-
ma / [ilustrācijas]: Nathalie Choux. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2015. — [10] lpp. : il. ; 17 cm. — (Kustīgās bildītes). — Ap-
rakstīts pēc vāka un iespiedziņām. — Oriģ. nos.: Mon ima-
gier de la ferme. — ISBN 978-9934-0-5491-4 (iesiets).

UDK	 087.5

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

Uzdevumi : uzdevumu grāmata ar uzlīmēm pirmssko-
las un jaunākā skolas vecuma bērniem. — 24 lpp. : il. ; 
30 cm. — Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām. — Oriģ. 
nos.: Frozen activity book. — ISBN 978-9934-16-204-6 
(brošēts).
UDK	 087.5

Littlest pet shop / tulkojusi Eva Jansone. — Rīga : Egmont 
Latvija, ©2015. 

Krāso dzīvnieciņus! : ar uzlīmēm : krāsojamā un uzde-
vumu grāmata pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma 
bērniem. — 32 lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 30 cm. — Apraks-
tīts pēc vāka un iespiedziņām. — Oriģ. nos.: Littlest pet 
shop coloring book with stickers. — ISBN 978-9934-16-
215-2 (brošēts).
UDK	 087.5

Mašīnas : kustīgās bildītes / [ilustrācijas]: Nathalie 
Choux. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — [10] lpp. : il. ; 
17 cm. — (Kustīgās bildītes). — Aprakstīts pēc vāka un ie-
spiedziņām. — Oriģ. nos.: Mon imagier des véhicules. — 
ISBN 978-9934-0-5490-7 (iesiets).

UDK	 087.5

My Little Pony / tulkojusi Eva Jansone. — Rīga : Egmont 
Latvija, ©2015. 

Izkrāso ponijus! : krāsojamā grāmata pirmsskolas un 
jaunākā skolas vecuma bērniem : ar košām uzlīmēm. — 
32 lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 30 cm. — Aprakstīts pēc vāka 
un iespiedziņām. — Oriģ. nos.: My Little Pony. — ISBN 
978-9934-16-194-0 (brošēts).
UDK	 087.5

Regan, Lisa. Glamour girl / [teksts]: Lisa Regan ; [ilustrā-
cijas]: Liz Lorini, Mirela Tufan ; no angļu valodas tulkojusi 
Iveta Ikale ; redaktore Ilze Sausiņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2015. 

Modes skate : skiču bloknots. — [32] lpp., [32] lp., [3] lp. 
uzlīmes : il. ; 21 cm. — (Grāmata stilīgām un radošām 
meitenēm). — Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām. — 
Autore uzrādīta iespiedziņās. — «Padomi un ieteikumi, 
lapas skicēm, uzlīmes»—Uz vāka. — Oriģ. nos.: Glamour 
girl. Sketchbook learn to be a catwalk designer. — ISBN 
978-9934-0-5415-0 (spirāliesējums).
UDK	 087.5
	 687.12.01(02.053.2)

Regan, Lisa. Glamour girl / [teksts]: Lisa Regan ; [ilustrā-
cijas]: Liz Lorini, Mirela Tufan ; no angļu valodas tulkojusi 
Iveta Ikale. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. 

Nagu dizains : skiču bloknots. — [32] lpp., [32] lp., 
[3] lp. uzlīmes : il. ; 21 cm. — (Grāmata stilīgām un ra-
došām meitenēm). — Aprakstīts pēc vāka un iespiedzi-
ņām. — «Padomi un ieteikumi, lapas skicēm, uzlīmes»—
Uz vāka. — Autore uzrādīta iespiedziņās. — Oriģ. nos.: 
Glamour girl. Sketchbook learn to be a nail art design-
er. — ISBN 978-9934-0-5416-7 (spirāliesējums).
UDK	 087.5
	 687.54(02.053.2)

Runājošais pulkstenis : 12 jaukas melodijas un pareizs 
laiks / no angļu valodas tulkojusi Iveta Ikale. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, ©2015. — [12] lpp. : il. ; 22×26 cm. — Ap-
rakstīts pēc vāka un iespiedziņām. — Kopā ar grāmatu ro-
kas pulkstenis. — Oriģ. nos.: Speaking watch. — ISBN 978-
9934-0-5126-5 (iesiets).

UDK	 087.5
	 006.922.5(02.053.2)

Spalvinimo knygelė / piešiniai: Eduards Groševs ; dizai-
nas: Aigars Truhins. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2014. — 
[20] lpp. : il. ; 21×29 cm. — Aprakstīts pēc vāka un iespie-
dziņām. — ISBN 978-9934-0-5764-9 (brošēts).

UDK	 087.5

Strawberry Shortcake / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore 
Ilze Collenkopfa. — Rīga : Egmont Latvija, ©2015. 

Priecīgi uzdevumi : uzdevumu grāmata ar uzlīmēm 
pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem. — 
32 lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 29 cm. — Aprakstīts pēc vāka 
un iespiedziņām. — Oriģ. nos.: Strawberry Shortcake. 
Activity book with stickers. — ISBN 978-9934-16-195-7 
(brošēts).
UDK	 087.5

Vārdi un krāsas : kustīgās bildītes : bērniem no 6 mēnešu 
vecuma / [ilustrācijas]: Nathalie Choux. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, ©2015. — [10] lpp. : il. ; 17 cm. — (Kustīgās bildītes). — 
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Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām. — Oriģ. nos.: Mon 
imagier des couleurs. — ISBN 978-9934-0-5492-1 (iesiets).

UDK	 087.5

Värvimisraamat / joonistused Eduards Groševs ; disain 
Aigars Truhins. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2014. — [20] lpp. : 
il. ; 21×29 cm. — Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām. — 
ISBN 978-9934-0-5763-2 (brošēts).

UDK	 087.5

Ziemassvētku vecīšu burziņš : [krāsojamā grāmata 
pirmsskolas vecuma bērniem]. — [Rīga] : J.L.V., [2015?]. — 
[16] lpp. : il. ; 21×29 cm. — ISBN 978-9934-11-869-2 (bro-
šēts).

UDK	 087.5

Ziemsvētku 2000 uzlīmes : svētku prieki un jautrība! / 
ilustrācijas: Steve Wood ; teksts: Rachel Gipetti. — Rīga : 
Jāņa Rozes apgāds, [2015]. — [48] lpp., [8] lp. uzlīmes : il. ; 
30 cm. — Oriģ. nos.: Christmas 2000 stickers. — ISBN 978-
9984-23-519-6 (brošēts).

UDK	 087.5

Žuravļova, Olga. Runcis Brencis un pelēns Ēcis : izkrāso 
ziemu! : mācību līdzeklis pirmsskolas vecuma bērniem / 
Olgas Žuravļovas ilustrācijas un teksts. — [Rīga] : J.L.V., 
[2015]. — [23] lpp. : il. ; 23 cm. — «4+»—Uz vāka. — ISBN 
978-9934-11-857-9 (brošēts).

UDK	 087.5
	 821.174-93-32

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

159.9 Psiholoģija

Fenglers, Jērgs. 25 soļi līdz harmonijai : nē, izdegšanai! / 
Jērgs Fenglers ; no vācu valodas tulkojusi Irīda Miska ; lite-
rārā redaktore Rota Bārtule ; vāka grafiskais noformējums: 
Ivars Vimba. — Rīga : Jumava, [2015]. — 134, [2] lpp. : tab. ; 
19 cm. — (Praktiski padomi). — Oriģ. nos.: Das kleine Buch 
gegen Burnout. — ISBN 978-9934-11-690-2 (brošēts).

UDK	 159.9

Orlovska, Madara. Kvalitatīvu un kvantitatīvu lasītpras-
mes traucējumu pazīmju identificēšanas sistēmas izveide 
latviešu valodai : promocijas darba kopsavilkums dok-
tora grāda iegūšanai psiholoģijas nozarē, apakšnozare: 
klīniskā psiholoģija / Madara Orlovska ; darba zinātnis-
kā vadītāja Malgožata Raščevska ; darba recenzenti: Inga 
Skreitule-Pikše, Anita Pipere, Gražina Gintilienė ; Latvijas 
Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakul-
tāte = The development of a system for identification of 
qualitative and quantitative indices of reading disability in 
Latvian language : summary of doctoral thesis submitted 
for the degree of doctor of psychology, subfield of clinical 
psychology / Madara Orlovska ; supervisor Malgožata Raš-
čevska ; reviewers: Inga Skreitule-Pikše, Anita Pipere, Gra-
žina Gintilienė ; University of Latvia. Faculty of Education, 
Psychology and Art. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2015. — 
61 lpp. : tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 59.-61. lpp. — Teksts 
latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka 
noformējums abās valodās.

UDK	 159.946.4(043)
	 37.015.3(043)
	 616.89-008.434.5(043)

Orlovska, Madara. Kvalitatīvu un kvantitatīvu lasītpras-
mes traucējumu pazīmju identificēšanas sistēmas izveide 
latviešu valodai : promocijas darbs psiholoģijas doktora 
grāda iegūšanai psiholoģijas zinātņu nozarē klīniskās psi-
holoģijas apakšnozarē / Madara Orlovska ; darba zinātnis-
kā vadītāja Malgožata Raščevska ; Latvijas Universitāte. 
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. — Rīga, 
2015. — 144 lp. : il., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 118.-
130. lp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu 
valodā. — (Iesiets).

UDK	 159.946.4(043)
	 37.015.3(043)
	 616.89-008.434.5(043)

Untāls, Edgars. Korporatīvās pasakas : tavas jaunās dzīves 
sākums / Edgars Untāls ; Lejnieces ilustrācijas un vāka di-
zains ; autora redakcijā. — Jauns, papildināts izdevums. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2015]. — 300, [2] lpp. ; il. ; 23 cm. — 
«©2016 Zvaigzne ABC»—Titlp. 2. pusē. — Bibliogrāfija: 
[302.] lpp. — ISBN 978-9934-0-5752-6 (iesiets).

UDK	 159.923.2
	 658.8

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Arapovičs, Borislavs. Bērnu Bībele : ilustrēti Bībeles stās-
ti / Borislavs Arapovičs, Vera Matelmeki ; literārā redak-
tore Milda Klampe. — Otrais izdevums. — Rīga : Latvijas 
Bībeles biedrība, 2015. — 535 lpp. : il., karte ; 20 cm. — Grā-
matā izmantots 1965. gadā izdotais Bībeles teksts latviešu 
valodā (British and Foreign Bible Society, 1965). — ISBN 
978-9984-834-60-3 (iesiets).

UDK	 27-236.5

Dieva bērnu pilnvaras : dziedināšana, atbrīvošana, eksor-
cisms / redaktore Ilze Kurša-Briede ; materiālus no franču 
un angļu valodas tulkojusi Inese Gagaine. — Rīga : Dzīvības 
straumes, 2015. — 185, [2] lpp. : il. ; 20 cm. — ISBN 978-
9984-874-32-6 (brošēts).

UDK	 27-468.6
	 27-548.5

Džaslina, Marija. Ziemassvētku stāsts : tas notika tā… : 
[stāsts pirmsskolas vecuma bērniem] / Marijas Džaslinas 
teksts ; ilustrējusi Alida Masari ; no angļu valodas tulko-
jusi Maiga Veilande ; literārā redaktore Milda Klampe. — 
[Rīga] : Latvijas Bībeles biedrība, ©2015. — 29 lpp. : il. ; 
27 cm. — Oriģ. nos.: The story of Christmas. — ISBN 978-
9984-834-61-0 (iesiets).

UDK	 27-236.5
	 821.111-93-32

Hartls, Johanness. Manā sirdī uguns : mans satraucošais 
ceļojums lūgšanā / Johanness Hartls ; redaktore Ilze Kur-
ša-Briede ; no vācu valodas tulkojusi Dace Lāže. — Rīga : 
Dzīvības straumes, 2015. — 211 lpp. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: 
In meinem Herzen Feuer. — ISBN 978-9984-874-35-7 (bro-
šēts).

UDK	 272-282

Kastro, Režiss. Ģimenes grāmata : dziedināšana un glāb-
šana jums un jūsu ģimenei / Režiss un Maiza Kastro ; re-
daktore Ilze Kurša-Briede ; no franču valodas tulkojusi 
Inese Gagaine. — Rīga : Dzīvības straumes, 2015. — 105, 
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[2] lpp. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: Livro da família. — ISBN 978-
9984-874-33-3 (brošēts).

UDK	 27-468.6

Kudrjavcevs, Igors. Dieva spēks tev un Latvijai : meditā-
cijas enerģijai, harmonijai, veselībai / Igors Kudrjavcevs ; 
Aiga ra Truhina dizains ; redaktore Margita Krasnā. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 110, [1] lpp. ; 16 cm. — ISBN 
978-9934-0-5670-3 (iesiets).

UDK	 234(036)
	 615.851.8

Luters, Mārtiņš. Baznīca Bābeles gūstā : Lutera strīds ar 
Anglijas ķēniņu Henriju VIII / Mārtiņš Luters ; no vācu va-
lodas tulkojusi Gundega Dumpe ; literārā redaktore Inga 
Lievīte ; teoloģiskais redaktors Aleksandrs Bite ; vāka au-
tore Agata Muze. — Rīga : Luterisma mantojuma fonds, 
2015. — 308 lpp. ; 21 cm. — «Izmantots Bībeles teksts: 1965. 
gada izdevuma revīzija, Latvijas Bībeles biedrība, 1997»—
Titullapas otrā pusē. — «Tulkots no Dr. Martin Luthers 
Sämmtliche Schriften herausgegeben von Dr. Joh. Georg 
Walch. Neunten Band. Auslegung des Neuen Testaments. 
St. Louis, MO, Concordia Publishing House»—Titullapas 
otrā pusē. — ISBN 978-9934-544-07-1 (brošēts).

UDK	 274.5
	 27-285.4

Maijāra, Emanuēla, māsa. Šķīstītavas dvēseļu pārsteidzo-
šais noslēpums / māsa Emanuēla Maijāra, Marija Simma ; 
redaktore Ilze Kurša-Briede ; no franču valodas tulkojusi 
Inese Gagaine ; vāka ilustrācijas «Dvēsele un eņģelis» au-
tore Paskāla Nuajā. — Jauns un papildināts izdevums. — 
Rīga : Dzīvības straumes, 2015. — 76, [1] lpp. ; 20 cm. — Oriģ. 
nos.: L’étonnant secret des âmes du purgatoire. — ISBN 
978-9984-874-34-0 (brošēts).

UDK	 27-188.6
	 27-584.5

No mīnusa uz plusu : cilvēciskos mīnusus Dievs pārvērš 
plusos / ievadu sarakstīja Modris Ozolinkēvičs ; Latvijas 
Evaņģēliskā alianse. — [B.v.] : [b.i.], [2014]. — 45, [1] lpp. : 
il. ; 21 cm. — Teksts paralēli latviešu un krievu valodā.

UDK	 27-767

Rādhanātha Svamī. Ceļš uz mājām : jogi—mistiķi un 
episks ceļojums pa garīguma pilno Indiju : amerikāņu Svā-
mī autobiogrāfija / Rādhanātha Svamī ; no angļu valodas 
tulkojusi Linda Bērce. — Rīga : Gaura, 2014. — 327, [1] lpp., 
[16] lpp. iel. : il., portr. ; 22 cm. — Oriģ. nos.: The journey 
home. — ISBN 978-9934-14-298-7 (brošēts).

UDK	 233-3(73)
	 821.111(73)-94

Reliģiskās vērtības / Māras Grīnfeldes zinātniskajā redak-
cijā ; recenzenti: Māra Rubene, Valdis Tēraudkalns ; literārā 
redaktore Arta Jāne ; literārais redaktors angļu valodā Jā-
nis Nameisis Vējš ; priekšvārdu sarakstīja Solveiga Krūmi-
ņa-Koņkova ; ievada autore Māra Grīnfelde ; vāka dizaina 
autore Anita Daugule ; Latvijas Universitātes Filozofijas 
un socioloģijas institūts. — Rīga : FSI, 2015. — 287 lpp. : 
portr. ; 21 cm. — (Reliģiski filozofiskās idejas Latvijā: 20. 
gadsimta 1. puse ; 4. grāmata). — Personvārdu rādītājs: 
282.-287. lpp. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras 
piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, priekšvārds latvie-

šu un angļu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 
9789934506093 (kļūda) (brošēts).

UDK	 2-1

Vaits, Artūrs L. Vēstnesis atlikušajiem / Artūrs L. Vaits ; no 
angļu valodas tulkojis Jānis Zariņš. — [Pārgaujas novads] : 
[Andris Zariņš], 2015. — 288 lpp. ; 20 cm. — Izdevējziņas 
precizētas ISBN aģentūrā. — Oriģ. nos.: Messenger to the 
remnant. — ISBN 978-9934-8220-8-7 (brošēts).

UDK	 279.14(73)(092)

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

316 Socioloģija

Katšena, Lāsma. Stereotipi par palīdzošo profesiju pār-
stāvjiem un nodomi palīdzības meklēšanā garīgās vese-
lības problēmu gadījumos : promocijas darba kopsavil-
kums doktora grāda iegūšanai psiholoģijas zinātņu nozarē, 
apakšnozare: sociālā psiholoģija / Lāsma Katšena ; darba 
zinātniskais vadītājs Ģirts Dimdiņš ; darba recenzenti: 
Ivars Austers, Aleksejs Ruža, Torun Lindholm ; Latvijas Uni-
versitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte = 
Stereotypes about helping professionals and help-seeking 
intentions for mental health problems : summary of docto-
ral thesis submitted for the degree of doctor of psychology, 
subfield of social psychology / Lāsma Katšena ; supervisor 
Ģirts Dimdiņš ; reviewers: Ivars Austers, Aleksejs Ruža, To-
run Lindholm ; University of Latvia. Faculty of Education, 
Psychology and Art. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2015. — 
50 lpp. : tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 47.-50. lpp. — Teksts 
latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka 
noformējums abās valodās.

UDK	 316.647.8(043)
	 316.647.8(043.2)

Katšena, Lāsma. Stereotipi par palīdzošo profesiju pār-
stāvjiem un nodomi palīdzības meklēšanā garīgās veselī-
bas problēmu gadījumos : promocijas darbs psiholoģijas 
doktora grāda iegūšanai psiholoģijas zinātņu nozarē, so-
ciālās psiholoģijas apakšnozarē / Lāsma Katšena ; darba 
zinātniskais vadītājs Ģirts Dimdiņš ; Latvijas Universitāte. 
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. — Rīga, 
2015. — 142 lp. : tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 87.-98. lp. — 
Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — (Ie-
siets).

UDK	 316.647.8(043)
	 316.647.8(043.3)

332 Reģionālā, teritoriālā, zemes,  
dzīvokļu ekonomika

Brencis, Ainārs. Teritoriālā zīmola vadība Latvijas pašval-
dību mārketingā : promocijas darba kopsavilkums doktora 
grāda iegūšanai vadībzinātnes nozarē, apakšnozare: sa-
biedrības vadība / Ainārs Brencis ; darba zinātniskie vadī-
tāji: Juris Brencis, Biruta Sloka ; darba recenzenti: Valērijs 
Praude, Ineta Geipele, Ligita Šimanskiene ; Latvijas Univer-
sitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte = Teritorial brand 
management in Latvian municipality marketing : sum-
mary of doctoral thesis submitted for the doctoral degree 
in management, subfield: public administration / Ainārs 
Brencis ; research supervisor: Juris Brencis, Biruta Sloka ; 
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reviewers: Valērijs Praude, Ineta Geipele, Ligita Šiman-
skiene ; University of Latvia. Faculty of Economics and Ma-
nagement. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2015. — 71 lpp. : 
karte, sh., tab. ; 21 cm. — «Universitas Latviensis»—Uz vāka 
un titlp. — Bibliogrāfija: 70.-71. lpp. — Teksts latviešu un 
angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums 
abās valodās. — ISBN 978-9934-18-048-4 (brošēts).

UDK	 332.146.2(474.3)(043)
	 339.138(474.3)(043)
	 352/354(474.3)(043)

Brencis, Ainārs. Teritoriālā zīmola vadība Latvijas pašval-
dību mārketingā : promocijas darbs izstrādāts vadībzināt-
nes doktora zinātniskā grāda iegūšanai, nozare: vadībzi-
nātne, apakšnozare: sabiedrības vadība / Ainārs Brencis ; 
darba zinātniskie vadītāji: Juris Brencis, Biruta Sloka ; Lat-
vijas Universitāte. [Ekonomikas un vadības fakultāte]. — 
Rīga, 2015. — 163 lp. : il., kartes, sh., tab. ; 31 cm. — Biblio-
grāfija: 144.-149. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī 
angļu valodā. — (Iesiets).

UDK	 332.146.2(474.3)(043)
	 339.138(474.3)(043)
	 352/354(474.3)(043)

Zelmenis, Jānis. Turības svārsts jeb «Ventspils naftas» 
privatizācija un mīti par Zelmeņa ofšoru tīmekļiem / Jā-
nis Zelmenis ; redaktors Ritums Rozenbergs ; vāka māks-
linieks Armīns Ozoliņš. — [Mārupes novads] : Goldberg 
Trust, ©2015. — 219, [4] lpp. : il., portr., shēmas ; 23 cm. — 
Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-
14-567-4 (iesiets).

UDK	 332.025.28(474.3)
	 656.56(474.3)

Зелменис, Янис. Маятник богатства или Приватиза-
ция «Вентспилс нафта» и мифы об офшорной паути-
не Зелмениса / Янис Зелменис ; перевод с латышско-
го, редактор Ксения Загоровская ; художественное 
оформление: Арминс Озолиньш. — [Mārupes novads] : 
Goldberg Trust, ©2015. — 255 lpp. : il., portr., shēmas ; 
22 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 
978-9934-8559-0-0 (iesiets).

UDK	 332.025.28(474.3)
	 656.56(474.3)

336 Finanses

Finanses : mūžizglītības projekta «Finanšu izglītība» mā-
cību metodiskais materiāls skolotājiem / Inese Mavļutova, 
Nora Heinrihsone, Santa Bērziņa, Anta Vērdiņa. — Rīga : 
Banku augstskola, 2014. — 1 tiešsaistes resurss (82 lapas, 
PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 2,65 MB. — Resursā uzrādīts ie-
spiestā izdevuma ISBN. — «Grāmatas izvilkums — bez tes-
tiem un atbilžu daļas»—Datnes sākumlapā. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 9789984746203 (kļūda).

UDK	 336(072)

Pētījuma ziņojums par 6 līdz 12 gadus vecu bērnu finan-
šu lietpratību un tās veicināšanu / Aivita Putniņa, Santa 
Zirne, Ilze Birzniece, Līva Ansone, Alvils Apse, Grieta Bar-
kāne, Ruta Beināre, Kristiāna Cimermane, Elīna Dziedā-
tāja, Made Kalniete, Anete Keplere, Matīss Kļaviņš, Laine 
Marija Kokina, Ieva Medne, Līga Niklase, Rihards Ozols, 
Emilija Podgaiska, Artūrs Pokšāns, Paula Estere Puķīte, 

Sabīne Razgale, Zane Rituma, Megija Rutule, Amanda Ša-
kina, Nauris Salnājs, Lelde Šarķe, Ilze Sirmā, Vita Sirsone, 
Austra Smilgaine, Zane Tarvida, Margarita Teivāne, Stella 
Valberga, Annija Veisbārde, Zenta Zaldāte ; Latvijas Univer-
sitātes Antropoloģijas studiju katedra. — [Rīga] : Latvijas 
Universitātes Antropoloģijas studiju katedra, [2014]. — 1 
tiešsaistes resurss (32 lapas, PDF) ; 388,14 KB. — Bibliogrā-
fija zemsvītras piezīmēs.

UDK	 336.76(474.3)

34 Tiesības. Jurisprudence

Bārdiņš, Gatis. Dialoga loma tiesas spriešanā : promoci-
jas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai juridiska-
jā zinātnē, apakšnozare: tiesību teorija un vēsture / Gatis 
Bārdiņš ; darba vadītāja Sanita Osipova ; darba recenzenti: 
Kristīne Dupate, Uldis Ķinis, Joahims Rikerts ; Latvijas Uni-
versitāte. Juridiskā fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitā-
te, 2015. — 31, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-517-87-7 
(brošēts).

UDK	 347.9(043.2)
	 347.965.42(043)
	 340.115(043)

Bārdiņš, Gatis. Dialoga loma tiesas spriešanā : promoci-
jas darbs / Gatis Bārdiņš ; promocijas darba vadītāja Sa-
nita Osipova ; Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte. — 
Rīga, 2015. — 251 lp. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 225.-251. lp. un 
zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, anotācija 
arī angļu un vācu valodā. — (Iesiets).

UDK	 347.9(043.3)
	 347.965.42(043)
	 340.115(043)

Bārdiņš, Gatis. The role of dialogue in adjudication : sum-
mary of doctoral thesis submitted for the doctoral degree 
in legal science, subfield: legal theory and history / Gatis 
Bārdiņš ; supervisor Sanita Osipova ; reviewers: Kristīne 
Dupate, Uldis Ķinis, Joachim Rückert ; University of Latvia. 
Faculty of Law. — Riga : University of Latvia, 2015. — 31, 
[3] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-517-88-4 (brošēts).

UDK	 347.9(043.2)
	 347.965.42(043)
	 340.115(043)

Jurkeviča, Tatjana. Electronic evidence in civil proceed-
ing : summary of doctoral thesis study programme science 
of law, developed for obtaining the degree of a doctor in the 
field of legal science, speciality — legal science, subfield — 
civil law / Tatjana Jurkeviča ; thesis scientific advisor Lau-
ris Rasnacs ; thesis reviewers: J. Grasis, I. Kronis, J. Paśnik ; 
Business High School Turība. — Riga : Biznesa augstskola 
Turība, 2015. — [20] lp. ; 21 cm.

UDK	 347.94(043)
	 347.94(043.2)
	 347.94:004(043)

Jurkeviča, Tatjana. Elektroniskie pierādījumi civilproce-
sā : promocijas darba kopsavilkums studiju programmā 
juridiskā zinātne, izstrādāts doktora grāda iegūšanai juri-
diskās zinātnes nozarē, civiltiesību apakšnozarē / Tatjana 
Jurkeviča ; darba zinātniskais vadītājs Lauris Rasnačs ; dar-
ba recenzenti: J. Grasis, I. Kronis, J. Paśnik ; Biznesa augst-
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skola Turība. — Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2015. — 
19 lp. ; 21 cm.

UDK	 347.94(043)
	 347.94(043.2)
	 347.94:004(043)

Jurkeviča, Tatjana. Elektroniskie pierādījumi civilpro-
cesā : promocijas darbs studiju programmā juridiskā 
zinātne / Tatjana Jurkeviča ; promocijas darba vadītājs 
Lauris Rasnačs ; promocijas darba konsultants: Jekaterī-
na Žukovska ; Biznesa augstskola Turība. — Rīga, 2015. — 
248 lp. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 224.-247. lp. un zemsvītras 
piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu 
un vācu valodā. — (Iesiets).

UDK	 347.94(043)
	 347.94(043.2)
	 347.94:004(043)

Latvijas Republikas Augstākā tiesa = The Supreme Court 
of the Republic of Latvia / sagatavoja Augstākās tiesas Ad-
ministrācija ; redaktore Rasma Zvejniece ; vāka foto: Gu-
nita Ārgale. — Rīga : Latvijas Republikas Augstākā tiesa, 
2015. — 112 lpp. : il., portr., shēmas ; 24 cm. — Teksts latvie-
šu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-8261-2-2 (iesiets). — 
1000 eks.

UDK	 347.991(474.3)

Miķelsone, Gundega. Judikatūras nozīme Latvijas kā de-
mokrātiskas tiesiskas valsts tiesiskajā sistēmā : promoci-
jas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai juridiskās 
zinātnes nozarē, apakšnozare: tiesību teorija un vēsture / 
Gundega Miķelsone ; darba zinātniskā vadītāja Sanita Os-
ipova ; zinātniskā konsultante Daiga Rezevska ; darba re-
cenzenti: Aivars Endziņš, Uldis Ķinis, Alexandre Flückiger ; 
Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2015. — 80 lpp. : sh. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
74.-79. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-18-
053-8 (brošēts).

UDK	 340.12(043.2)
	 340.142(043.2)

Miķelsone, Gundega. Judikatūras nozīme Latvijas kā de-
mokrātiskas tiesiskas valsts tiesiskajā sistēmā : promoci-
jas darbs / Gundega Miķelsone ; promocijas darba vadītāja 
Sanita Osipova ; zinātniskā konsultante Daiga Rezevska ; 
Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte. — Rīga, 2015. — 
269 lp. : sh. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 224.-268. lp. un zemsvīt-
ras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu 
un vācu valodā. — (Iesiets).

UDK	 340.12(043.2)
	 340.142(043.2)

Miķelsone, Gundega. The significance of case law in the 
legal arrangement of Latvia as a state of democracy and 
rule of law : summary of the doctoral thesis for obtaining 
doctorate in legal science, subdivision: legal theory and 
history / Gundega Miķelsone ; scientific supervisor Sani-
ta Osipova ; scientific advisor Daiga Rezevska ; reviewers: 
Aivars Endziņš, Uldis Ķinis, Alexandre Flückiger ; Univer-
sity of Latvia. Faculty of Law. — Riga : University of Latvia, 
2015. — 86 lpp. : sh. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 80.-85. lpp. un 
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-18-054-5 (brošēts).

UDK	 340.12(043.2)
	 340.142(043.2)

Ņemenova, Vita. Cesijas tiesiskā regulējuma modernizāci-
jas virzieni Latvijā : promocijas darba kopsavilkums tiesību 
doktora zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte — juridis-
kās zinātnes, apakšnozare — civiltiesības / Vita Ņemeno-
va ; darba zinātniskais vadītājs Osvalds Joksts ; oficiciālie 
recenzenti: Valērijs Reingolds, Ingrīda Veikša, Inga Kudei-
kina ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa 
universitāte, 2015. — 71 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 67.-
71. lpp. un zemsvītras piezīmēs.

UDK	 347.451(474.3)(043)
	 347.451(474.3)(043.2)

Ņemenova, Vita. Cesijas tiesiskā regulējuma modernizā-
cijas virzieni Latvijā : promocijas darbs tiesību doktora 
zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte — juridiskās zināt-
nes, apakšnozare — civiltiesības / Vita Ņemenova ; darba 
zinātniskais vadītājs Osvalds Joksts ; Rīgas Stradiņa univer-
sitāte. — Rīga, 2015. — 159 lp. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 150-
159. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, 
anotācija arī angļu valodā.

UDK	 347.451(474.3)(043)
	 347.451(474.3)(043.2)

Ņemenova, Vita. Modernization tendencies for cession’s 
legal regulation in Latvia : summary of doctoral thesis for 
obtaining the degree of a doctor of law, speciality — law, 
subfield — civil law / Vita Ņemenova ; scientific supervisor 
Osvalds Joksts ; official reviewers: Valērijs Reingolds, Ingrī-
da Veikša, Inga Kudeikina ; Rīgas Stradiņa universitāte. — 
Riga : Rīga Stradiņš University, 2015. — 74 lpp. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 70.-74. lpp. un zemsvītras piezīmēs.

UDK	 347.451(474.3)(043)
	 347.451(474.3)(043.2)

Poļaks, Rihards. Eitanāzijas ētiskie un krimināltiesiskie 
aspekti : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda 
iegūšanai juridiskās zinātnes nozarē, apakšnozare: krimi-
nāltiesības / Rihards Poļaks ; darba zinātniskā vadītāja 
Valentija Liholaja ; darba recenzenti: Sandra Kaija, Vitolds 
Zahars, Anna Serebrenņikova ; Latvijas Universitāte. Ju-
ridiskā fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2015. — 
52 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 51.-52. lpp. — ISBN 978-
9934-18-065-1 (brošēts).

UDK	 343.6(043)
	 179.7(043)
	 343.611(043.2)

Poļaks, Rihards. Eitanāzijas ētiskie un krimināltiesiskie 
aspekti : promocijas darbs / Rihards Poļaks ; promocijas 
darba vadītāja Valentija Liholaja ; Latvijas Universitāte. Ju-
ridiskā fakultāte. — Rīga, 2015. — 281, [12] lp. : diagr., tab. ; 
31 cm. — Bibliogrāfija: 255.-281. lp. un zemsvītras piezī-
mēs. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu un vācu 
valodā. — (Iesiets).

UDK	 343.6(043)
	 179.7(043)
	 343.611(043.2)

Poļaks, Rihards. Ethical and criminal aspects of euthana-
sia : summary of doctoral thesis submitted for the Doctoral 
degree im law science, subfield of criminal law / Rihards 
Poļaks ; supervisor Valentija Liholaja ; reviewers: Sandra 
Kaija, Vitolds Zahars, Anna Serebrenņikova ; University of 
Latvia. Faculty of Law. — Riga : University of Latvia 2015. — 
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54 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 53.-54. lpp. — ISBN 978-
9934-18-066-8 (brošēts).

UDK	 343.6(043)
	 179.7(043)
	 343.611(043.2)

Smiltēna, Anda. Tiesību akta projekta ietekmes sākotnējā 
izvērtēšana : metodiskie norādījumi/rokasgrāmata / auto-
res: Anda Smiltēna, Ieva Bloma. — [Rīga] : Valsts kanceleja, 
©2014. — 1 tiešsaistes resurss (93 lapas, PDF) : ilustrācijas, 
tabulas ; 1,16 MB. — (Ieguldījums tavā nākotnē). — Biblio-
grāfija zemsvītras piezīmēs.

UDK	 342.924

Stankeviča, Elīna. Īpašuma daudzdzīvokļu dzīvojamā 
mājā tiesiskā regulējuma problemātika : promocijas dar-
ba kopsavilkums izstrādāts doktora grāda iegūšanai juri-
diskās zinātnes nozarē, civiltiesību apakšnozarē / Elīna 
Stankeviča ; darba zinātniskais vadītājs Aleksandrs Bai-
kovs ; darba oficiālie recenzenti: Ingrīda Veikša, Osvalds 
Joksts, Stanislav Pikulski ; Biznesa augstskola Turība. Juri-
disko zinātņu fakultāte. — Rīga : Biznesa augstskola Turī-
ba, 2015. — 19 lp. ; 21 cm.

UDK	 347.2(474.3)(043)
	 347.2(474.3)(043.2)

Stankeviča, Elīna. Īpašuma daudzdzīvokļu dzīvojamā 
mājā tiesiskā regulējuma problemātika : promocijas darbs 
studiju programmā juridiskā zinātne / Elīna Stankeviča ; 
darba zinātniskais vadītājs Aleksandrs Baikovs ; Biznesa 
augstskola Turība. — Rīga, 2015. — 199 lp. ; 31 cm. — Bib-
liogrāfija: 162.-178. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts 
latviešu valodā, anotācija arī angļu un vācu valodā. — (Ie-
siets).

UDK	 347.2(474.3)(043)
	 347.2(474.3)(043.2)

Stankeviča, Elīna. Problem of the legal regulation of prop-
erty in a residential apartment house : summary of doc-
toral thesis developed for obtaining doctoral degree in law, 
in the sub-field of civil law / Elīna Stankeviča ; scientific 
supervisor Aleksandrs Baikovs ; official reviewers of the-
sis: Ingrīda Veikša, Osvalds Joksts, Stanislav Pikulski ; Tu-
riba University. Faculty of Law. — Riga : Turiba University, 
2015. — 21 lp. ; 21 cm. — Nosaukumā uz vāka drukas kļūda: 
«ĪProblem of the legal regulation of property in a residen-
tial apartment house». 

UDK	 347.2(474.3)(043)
	 347.2(474.3)(043.2)

Voins, Valdis. Terorisma novēršanas un apkarošanas teo-
rētiskās un praktiskās problēmas Latvijas Republikā un 
Eiropas Savienībā : promocijas darba kopsavilkums tiesī-
bu doktora zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte — ju-
ridiskās zinātnes, apakšnozare — krimināltiesības / Valdis 
Voins ; darba zinātniskais vadītājs Andrejs Vilks ; oficiālie 
recenzenti: Jānis Grasis, Jānis Teivāns-Treinovskis, Ana-
tolijs Kriviņš ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas 
Stradiņa universitāte, 2015. — 55 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrā-
fija: 54.-55. lpp. un zemsvītras piezīmēs.

UDK	 343.3(474.3)(043)
	 343.3(4)(043)
	 323.28(474.3)(043)
	 323.28(4)(043)

Voins, Valdis. Terorisma novēršanas un apkarošanas teo-
rētiskās un praktiskās problēmas Latvijas Republikā un 
Eiropas Savienībā : promocijas darbs tiesību doktora zi-
nātniskā grāda iegūšanai, specialitāte — krimināltiesības / 
Valdis Voins ; darba zinātniskais vadītājs Andrejs Vilks ; Rī-
gas Stradiņa universitāte. — Rīga, 2015. — 290 lp. : diagr., 
il., tab. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 232.-250. lp. un zemsvītras 
piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu 
valodā.

UDK	 343.3(474.3)(043)
	 343.3(4)(043)
	 323.28(474.3)(043)
	 323.28(4)(043)

Voins, Valdis. Theoretical and practical issues in pre-
venting and fighting terrorism in the Republic of Latvia 
and European Union : summary of the doctoral thesis for 
obtaining the degree of a doctor of law, speciality — legal 
sciences, subfield — criminal law / Valdis Voins ; scientific 
supervisor Andrejs Vilks ; official reviewers: Jānis Grasis, 
Jānis Teivāns-Treinovskis, Anatolijs Kriviņš ; Rīgas Stradi-
ņa universitāte. — Riga : Rīga Stradiņš University, 2015. — 
56 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 54.-56. lpp. un zemsvītras 
piezīmēs.

UDK	 343.3(474.3)(043)
	 343.3(4)(043)
	 323.28(474.3)(043)
	 323.28(4)(043)

Тропкин, Николай. На срезе эпох : поруганная Фе-
мида / Николай Тропкин ; дизайн обложки: Н. Тил-
тиньш. — Издание 2-ое, исправленное и дополнен-
ное. — [Рига] : [Николай Тропкин], ©2014. — 511, [1] lpp. ; 
22 cm. — ISBN 978-9984-30-169-3 (iesiets).

UDK	 343.9.02(474.3)

373 Vispārējā izglītība

Utināns, Artūrs. Change of ratio of magical thinking, para-
normal beliefs and critical thinking disposition in medical 
study process : summary of doctoral thesis for obtaining 
the degree of a doctor of medicine, speciality — medicine / 
Artūrs Utināns ; scientific supervisors: Gunta Ancāne, Jānis 
Vētra ; scientific advisor Anita Villeruša ; official reviewers: 
Ģirts Briģis, Zanda Rubene, Jānis Alfrēds Sīpols ; Rīgas 
Stradiņa universitāte. — Riga : Rīga Stradiņš University, 
2015. — 57 lpp. : tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 52.-54. lpp.

UDK	 373.6:61(474.3)(043)
	 159.955(043)
	 373.6:61(474.3)(043.2)

Utināns, Artūrs. Maģiskās domāšanas, ticības paranor-
mālajam un kritiskās domāšanas dispozīcijas īpatsvara 
maiņa medicīnas studiju procesā : promocijas darba kop-
savilkums medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, 
specialitāte — medicīna / Artūrs Utināns ; darba zinātnis-
kie vadītāji: Gunta Ancāne, Jānis Vētra ; darba zinātniskā 
konsultante Anita Villeruša ; oficiālie recenzenti: Ģirts 
Briģis, Zanda Rubene, Jānis Alfrēds Sīpols ; Rīgas Stradiņa 
universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2015. — 
56 lpp. : tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 51.-53. lpp.

UDK	 373.6:61(474.3)(043)
	 159.955(043)
	 373.6:61(474.3)(043.2)
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Utināns, Artūrs. Maģiskās domāšanas, ticības paranormā-
lajam un kritiskās domāšanas dispozīcijas īpatsvara maiņa 
medicīnas studiju procesā : promocijas darbs medicīnas 
doktora zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte — psiho-
terapija / Artūrs Utināns ; darba zinātniskie vadītāji: Gunta 
Ancāne, Jānis Vētra ; darba zinātniskā konsultante Anita 
Villeruša ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga, 2015. — 
167 lp. : diagr., tab. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 116.-131. lp. — 
Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā.

UDK	 373.6:61(474.3)(043)
	 159.955(043)
	 373.6:61(474.3)(043.2)

376 Speciālu grupu audzēkņu izglītība,  
apmācība, mācības

Izglītības pakalpojumu mobilitāte vidusskolēniem ar dis-
leksiju : starptautisks pētījums = Mobility of educational 
services for adolescents with dyslexia / autori: Eva Birz-
niece, Tomass Šmits, Daniela Boneva, Elena Mihova, Lenka 
Krejčova, Jana Pehancova, Binnura Kučukjildiza, Omers Fa-
ruks Metins ; literārā redaktore Dzintra Ludborža ; tulko-
tāja Eva Birzniece. — Rīga : Biedrība «Pro Futuro», 2015. — 
56 lpp. : diagr., tab. ; 30 cm. — «Pētījums veikts Erasmus+ 
partnerības projektā «Mobility of educational services 
for adolescents with dyslexia», projekta Nr. 2014-1-LV01-
KA200-000500»—Titullapas otrā pusē. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, paraksti 
pie diagrammām angļu valodā. — ISBN 978-9934-8562-2-8 
(brošēts).

UDK	 376-056.264(4)

378 Augstākā izglītība. Augstskolas.  
Akadēmiskās studijas

Metodiskie norādījumi bakalaura darba izstrādāšanai un 
aizstāvēšanai virzienam «Lietišķo datorsistēmu program-
matūra» / recenzents Leonids Novickis ; atbildīgā par izde-
vumu Anita Vēciņa ; literārā redaktore Lilita Vīksna ; vāka 
dizains: Jekaterina Lukina ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Lietišķo datorsistēmu institūts. Programmatūras inženie-
rijas katedra. — Rīga : RTU izdevniecība, 2015. — 32 lpp. : 
tab. ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 21. lpp. — ISBN 978-9934-10-
751-1 (brošēts).

UDK	 378.22(474.3)(075.8)

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

Brikere, Inta. Rotas un rotāšanās : grezno latviskās zīmes ; 
senas un modernas baltu rotas ; dabas materiāli un motī-
vi ; kristālu mirdzums un enerģija / autore un redaktore 
Inta Brikere ; vāka dizains: Aija Andžāne ; 1. vāks: Astrīdas 
Meirānes foto ; foto: Astrīda Meirāne, Evija Trifanova, Ieva 
Lūka. — Rīga : Lauku Avīze, ©2015. — 64 lpp. : il., portr. ; 
28 cm. — (Lauku Avīzes tematiskā avīze, ISSN 1407-4338 ; 
2015/12 (251)). — Autore uzrādīta redaktora ievadrakstā 
[1.] lpp.: Inta Brikere. — EUR 1,49.

UDK	 391.7(474.3)
	 391.7(474)

398 Folklora

Laima, mūža licējiņa : tautas dziesmu izlase / sakārtojis un 
pēcvārdu sarakstījis Imants Freibergs ; atbildīgā redaktore 
Inguna Cepīte ; redaktores: Beatrise Reidzāne, Sigita Kuš-
nere ; Beatrises Reidzānes ievads ; mākslinieks, maketētājs 
Ivo Grundulis. — Rīga : Pētergailis, ©2015. — 279 lpp. : il., 
tab. ; 23 cm. — Bibliogrāfija: 245.-246. lpp. un rādītāji: 257.-
274. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu va-
lodā. — ISBN 978-9984-33-410-3 (iesiets).

UDK	 398.8(=174)

Latviešu tautas mīklas : lieliem un maziem / sastādījusi 
Inta Kalniņa ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformē-
jums ; redaktore Ilze Čerņevska. — Rīga : Avots, ©2015. — 
315, [1] lpp. : il. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-534-15-7 (iesiets).

UDK	 398.6(=174)

5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

54 Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Ansone-Bērtiņa, Linda. Sorption of V and VI group metal-
loids on modified biomaterial sorbents : summary of doc-
toral thesis submitted for the degree of doctor of chemistry 
in environmental science, subfield of environmental chem-
istry and ecotoxicology / Linda Ansone-Bērtiņa ; super-
visors: Māris Kļaviņš, Arturs Vīksna ; reviewers: Andris 
Zicmanis, Kristīna Tihomirova, Ilga Kokorīte ; University of 
Latvia. Faculty of Geography and Earth sciences. Depart-
ment of Environmental Science. — Riga : University of Lat-
via, 2015. — 39 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
35.-39. lpp.

UDK	 543-414(043)
	 546.303:544.723(043)
	 504.5:546.303(043)
	 543-414(043.2)
	 546.303(043.2)
	 544.723(043.2)

Ansone-Bērtiņa, Linda. V un VI grupas metaloīdu sor-
bcijas izpēte uz modificētiem biomateriālu sorbentiem : 
promocijas darba kopsavilkums vides zinātnē, vides ķīmi-
jas un ekotoksikoloģijas apakšnozarē / Linda Ansone-Bēr-
tiņa ; zinātniskie vadītāji: Māris Kļaviņš, Arturs Vīksna ; 
darba recenzenti: Andris Zicmanis, Kristīna Tihomirova, 
Ilga Kokorīte ; Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes 
zinātņu fakultāte. Vides zinātnes nodaļa. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2015. — 41 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija: 37.-41. lpp.

UDK	 543-414(043)
	 546.303:544.723(043)
	 504.5:546.303(043)
	 543-414(043.2)
	 546.303(043.2)
	 544.723(043.2)

55 Zemes zinātnes. Ģeoloģijas zinātnes

Pujāte, Agnese. Vides apstākļu izmaiņu un cilvēka dar-
bības pēdas Rīgas līča piekrastes ezeru nogulumos : pro-
mocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai ģeo-
grāfijas nozarē, apakšnozare: dabas aizsardzība / Agnese 
Pujāte ; darba zinātniskā vadītāja Laimdota Kalniņa ; re-
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cenzenti: Oļģerts Nikodemus, Ivars Druvietis, Artūrs Šku-
te ; Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu 
fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2015. — 48 lpp. : 
diagr., il., karte ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 36.-45. lpp. — ISBN 
978-9934-18-011-8 (brošēts).

UDK	 551.312.4:550.84(474.3)(043)
	 551.312.4:550.86(474.3)(043)
	 502.51(285.2)(043)
	 551.312.4(474.3)(043.2)
	 502.51(285.2)(043.2)
	 502/504(474.3)(043.2)

57 Bioloģijas zinātnes kopumā

Hūna, Anda. Pašatjaunošanās un paātrinātas novecošanās 
attiecības normālās un vēža šūnās pēc DNS bojājuma : pro-
mocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai bio-
loģijas nozarē, apakšnozare: molekulārā bioloģija / Anda 
Hūna ; darba vadītāja Jekaterina Ērenpreisa ; recenzenti: 
Nikolajs Sjakste, Alessandro Giuliani, Inese Čakstiņa ; Lat-
vijas Universitāte. Bioloģijas fakultāte. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2015. — 36 lpp. : diagr., il. ; 21 cm. — Biblio-
grāfija: 30.-36. lpp.

UDK	 577.24(043)
	 616-006.6(043)
	 577.2(043.2)
	 616-006.6(043.2)

Hūna, Anda. The relationship of self-renewal and accele-
rated senescence in response to DNA damage in normal 
and tumour cells : doctoral thesis / Anda Hūna ; supervi-
sor Jekaterīna Ērenpreisa ; opponents: Nikolajs Sjakste, 
Alessandro Giuliani, Inese Čakstiņa ; University of Latvia. 
Department of Molecular Biology and Biochemistry. Fa-
culty of Biology. — Riga, 2015. — 127, [3] lp. : diagr., il., tab. ; 
31 cm. — Bibliogrāfija: 116.-127. lp. un atsevišķu rakstu bei-
gās. — (Iesiets).

UDK	 577.24(043)
	 616-006.6(043)
	 577.2(043.2)
	 616-006.6(043.2)

Hūna, Anda. The relationship of self-renewal and accel-
erated senescence in response to DNA damage in normal 
and tumour cells : summary of doctoral thesis submitted 
for the degree of doctor of biology, subfield of molecular 
biology / Anda Hūna ; supervisor Jekaterīna Ērenpreisa ; 
reviewers: Nikolajs Sjakste, Alessandro Giuliani, Inese 
Čakstiņa ; University of Latvia. Faculty of Biology. — Riga : 
University of Latvia, 2015. — 39 lpp. : diagr., il. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 33.-39. lpp.

UDK	 577.24(043)
	 616-006.6(043)
	 577.2(043.2)
	 616-006.6(043.2)

Krūmiņa, Astrīda. Eikariotu šūnu bioloģija : citoloģis-
kie, molekulāri bioloģiskie un ģenētiskie aspekti / Astrīda 
Krūmiņa, Viesturs Baumanis ; recenzentes: Māra Pilmane, 
Vija Zaiga Kluša ; redaktores: Inga Lievīte, Evija Zubova ; 
priekšvārdu sarakstīja Vija Zaiga Kluša ; mākslinieks Mikus 
Čavarts (zīmējumi un vāka dizains). — Rīga : Rīgas Stra-
diņa universitāte, 2015. — xvi, 543 lpp. : il., shēmas, tab. ; 

24 cm. — «Latvijas Universitāte, Latvijas Biomedicīnas pē-
tījumu un studiju centrs (BMC)» —Titlp. — Virstitulā: 65 
RSU izaugsmes gadi. — Bibliogrāfija: 489.-491. lpp. un rā-
dītāji: 492.-541. lpp. — Alfabētiskais rādītājs latviešu, angļu 
un latīņu valodā. — ISBN 978-9984-793-42-9 (iesiets).

UDK	 576.3(075.8)
	 577.2(075.8)
	 577.21(075.8)

Niedre-Otomere, Baiba. Recombinant Semliki Forest vi-
rus replicon approach in search of an improved vaccine 
for hepatitis B virus: induction of neutralizing antibodies : 
doctoral thesis in partial fulfillment of the requirements 
of the doctor degree in biology, subdiscipline of molecular 
biology / Baiba Niedre-Otomere ; University of Latvia. [Fa-
culty of Biology]. — Riga, 2015. — 108 lp. : diagr., il., tab. ; 
31 cm. — Eksemplārs ar 107 lapām. — Bibliogrāfija: 83.-
108. lp. — Teksts angļu valodā, anotācija arī latviešu valo-
dā. — (Iesiets).

UDK	 577.2(043)
	 616.36-002(043)
	 615.371(043)
	 616.36-002(043.3)
	 615.371(043.3)
	 577.2(043.3)

Niedre-Otomere, Baiba. Recombinant Semliki forest vi-
rus replicon approach in search of an improved vaccine 
for hepatitis B virus: induction of neutralizing antibod-
ies : summary of doctoral thesis submitted for the degree 
of doctor of biology, subfield of molecular biology / Baiba 
Niedre-Otomere ; supervisors: Tatjana Kozlovska, Wolfram 
H. Gerlich ; reviewers: Indriķis Muižnieks, Ludmila Vīksna, 
Michael Kann ; University of Latvia. Department of Bio-
logy. — Riga : University of Latvia, 2015. — 41 lpp. : diagr., 
il., tab. ; 21 cm. — Eksemplārs ar 40 lpp. — Bibliogrāfija: 
35.-41. lpp.

UDK	 577.2(043)
	 616.36-002(043)
	 615.371(043)
	 616.36-002(043.3)
	 615.371(043.3)
	 577.2(043.3)

Niedre-Otomere, Baiba. Uz rekombinanto Semliki meža 
vīrusu balstīta pieeja uzlabotas vakcīnas pret B hepatīta 
vīrusu meklējumos: neitralizējošu antivielu ierosināšana : 
promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai 
bioloģijas nozarē, apakšnozare: molekulārā bioloģija / Bai-
ba Niedre-Otomere ; darba zinātniskie vadītāji: Tatjana Ko-
zlovska, V.H. Gerlihs ; darba recenzenti: Indriķis Muižnieks, 
Ludmila Vīksna, Mihaels Kanns ; Latvijas Universitāte. 
Bioloģijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2015. — 
38 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. — Eksemplārs ar 37 lpp. — 
Bibliogrāfija: 33.-38. lpp.

UDK	 577.2(043)
	 616.36-002(043)
	 615.371(043)
	 616.36-002(043.3)
	 615.371(043.3)
	 577.2(043.3)
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Strods, Arnis. Hepatitis B core protein and bacteriophage 
AP205 and GA coat protein formed virus-like particles for 
packaging and addressing : doctoral thesis submitted for 
the degree of doctor of biology, subfield: molecular biolo-
gy / Arnis Strods ; supervisor Regīna Renhofa ; reviewers: 
Wolfram H. Gerlich, Indriķis Muižnieks, Andris Dišlers ; 
University of Latvia. Faculty of Biology. — Rīga, 2015. — 
95 lp. : diagr., il., sh., tab. ; 31 cm. — Promocijas darbs ietver 
saistītās publikācijas. — Bibliogrāfija: 67.-77. lp. un saistīto 
publikāciju beigās. — Teksts angļu valodā, anotācija arī lat-
viešu valodā. — (Iesiets).

UDK	 578.89(043)
	 578.89(043.3)
	 616.36-002(043)

58 Botānika

Apine, Inga. Vasarzaļo rododendru spraudeņu pavairoša-
nas potenciāls atkarībā no mātes augu un spraudeņu ap-
strādes : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda 
iegūšanai bioloģijas nozarē, apakšnozare: augu fizioloģi-
ja / Inga Apine ; darba zinātniskais vadītājs Uldis Kondra-
tovičs ; darba zinātniskais konsultants Dace Megre ; dar-
ba recenzenti: Ģederts Ieviņš, Ina Alsiņa, Anita Osvalde ; 
Latvijas Universitāte. Bioloģijas fakultāte = Propagation 
potential of deciduous rhododendron cuttings depending 
on stock plant and cutting treatments : summary of doc-
toral thesis submitted for the degree of doctor of biology, 
subfield: plant physiology / Inga Apine ; supervisor Uldis 
Kondratovičs ; scientific advisor Dace Megre ; reviewers: 
Ģederts Ieviņš, Ina Alsiņa, Anita Osvalde ; University of 
Latvia. Faculty of Biology. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2015. — 79 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 74.-
79. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām 
titullapām, vāka noformējums abās valodās.

UDK	 582.688.3(043)
	 581.165.7(043)
	 631.535(043)
	 582.688.3(043.2)
	 581.165(043.2)
	 635.92(043.2)

Apine, Inga. Vasarzaļo rododendru spraudeņu pavairoša-
nas potenciāls atkarībā no mātes augu un spraudeņu ap-
strādes : promocijas darbs bioloģijas doktora zinātniskā 
grāda iegūšanai augu fizioloģijas apakšnozarē / Inga Api-
ne ; darba vadītājs Uldis Kondratovičs ; darba zinātniskais 
konsultants Dace Megre ; Latvijas Universitāte. [Bioloģijas 
fakultāte]. — Rīga, 2015. — 111 lp. : diagr., il., tab. ; 31 cm. — 
Bibliogrāfija: 94.-111. lp. — Teksts latviešu valodā, kopsavil-
kums arī angļu valodā. — (Iesiets).

UDK	 582.688.3(043)
	 581.165.7(043)
	 631.535(043)
	 582.688.3(043.2)
	 581.165(043.2)
	 635.92(043.2)

Kazāka, Rūta. Koki, krūmi un zemsedzes augi Latvijas me-
žaudzēs : mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem, 
nozares speciālistiem un meža īpašniekiem / Rūta Kazāka 
(augu zīmējumi), [teksts]: Inga Straupe, Aigars Indriksons ; 
konsultants Viesturs Šulcs ; Latvijas Lauksaimniecības uni-

versitāte. Meža fakultāte. — Jelgava : Studentu biedrība 
«Šalkone», 2014. — 1 tiešsaistes resurss (181 lapa, PDF) : 
ilustrācijas ; 6,37 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevu-
ma ISBN. — Bibliogrāfija: 179. lapā un rādītāji: 6.-9. lapā. — 
Augu nosaukumi arī latīņu valodā. — ISBN 9789984481654 
(kļūda).

UDK	 582.091/.099(474.3)(075.8)

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes

Beitnere, Ulrika. Mildronāta un AP-12 ietekme uz uzvedī-
bu un smadzeņu proteīnu ekspresiju neirodeģenerācijas 
modeļos : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda 
iegūšanai farmācijas nozarē, apakšnozare: farmaceitiskā 
farmakoloģija / Ulrika Beitnere ; darba zinātniskā vadītāja 
Vija Kluša ; darba recenzenti: Ago Rinken, Nikolajs Sjakste, 
Inese Čakstiņa ; Latvijas Universitāte. Medicīnas fakultā-
te. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2015. — 46 lpp. : diagr., 
il. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 40.-46. lpp. — ISBN 978-9934-
18-079-8 (brošēts).

UDK	 615.21(043)
	 616.8-003.8(043)
	 616.89-008.46-085(043)

Beitnere, Ulrika. Mildronāta un AP-12 ietekme uz uzvedī-
bu un smadzeņu proteīnu ekspresiju neirodeģenerācijas 
modeļos : promocijas darbs farmācijas zinātņu doktora 
iegūšanai farmaceitiskās farmakoloģijas apakšnozarē / Ul-
rika Beitnere ; darba zinātniskā vadītāja Vija Kluša ; darba 
recenzenti: Ago Rinken, Nikolajs Sjakste, Inese Čakstiņa ; 
Latvijas Universitāte. Medicīnas fakultāte. — Rīga, 2015. — 
103 lp. : diagr., il. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 91.-103. lp. — Teksts 
latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā. — (Iesiets).

UDK	 615.21(043)
	 616.8-003.8(043)
	 616.89-008.46-085(043)

Beitnere, Ulrika. The effect of mildronate and AP-12 on 
behavior and brain protein expression in neurodegenera-
tion models : summary of doctoral thesis submitted for the 
doctoral degree in pharmacy, subfield of pharmaceutical 
pharmacology / Ulrika Beitnere ; supervisor Vija Klusa ; re-
viewers: Ago Rinken, Nikolajs Sjakste, Inese Cakstiņa ; Uni-
versity of Latvia. Faculty of Medicine. — Riga : University 
of Latvia, 2015. — 48 lpp. : diagr., il. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
42.-48. lpp. — ISBN 978-9934-18-080-4 (brošēts).

UDK	 615.21(043)
	 616.8-003.8(043)
	 616.89-008.46-085(043)

Burtu zendalas : krāsojamā grāmata pieaugušajiem / sa-
kārtojums: Māra Alševska ; Vitas Lēnertes vāka dizains. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — [16] lpp. : il. ; 21 cm. — (Kre-
atīvā meditācija). — (Antistress). — Aprakstīts pēc vāka un 
iespiedziņām. — ISBN 978-9934-0-5800-4 (brošēts).

UDK	 615.85
	 159.937.51

Frīmens, Arturs. Kā būtu, ja būtu… : jeb kļūdas, neizman-
totās iespējas un nožēla / Arturs Frīmens, Roza de Volfa ; 
no angļu valodas tulkojusi Marika Saturiņa ; priekšvārdu 
sarakstīja Ārons T. Beks ; vāka mākslinieciskais noformē-
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jums: Liene Apine. — [Rīga] : Latvijas ekoloģiskās izglītī-
bas apgāds «Vieda», ©2015. — 301, [1] lpp. ; 20 cm. — Oriģ. 
nos.: Woulda, coulda, shoulda. — ISBN 978-9984-782-90-4 
(brošēts).

UDK	 615.851
	 616.89-008.444.1
	 159.942

Gotfrīda, Sāra. Hormonu līdzsvara diēta : vielmaiņas un 
svara regulēšanas programma / Sāra Gotfrīda ; no angļu va-
lodas tulkojusi Dace Vanaga ; redaktors Elviss Ozols ; Māra 
Garjāņa vāka dizains. — [Rīga] : Lietusdārzs, ©2015. — 
302, [1] lpp. : il. ; 23 cm. — Bibliogrāfija piezīmēs: 283.-
[303.] lpp. — Oriģ. nos.: The hormone reset diet. — ISBN 
978-9984-869-66-7 (brošēts).

UDK	 615.874
	 612.444

Haidbēmere, Elena. Veselīga āda : Hildegardes fon Binge-
nas receptes : oriģinālās receptes, papildinātas ar mūsdie-
nu zināšanām / Elena Haidbēmere ; no vācu valodas tulko-
jusi Anne Sauka ; redaktore Ilze Vācere. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, ©2015. — 119, [1] lpp. : il. ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 
119. lpp. un alfabētiskie rādītāji: 111.-[118.] lpp. — Oriģ. nos.: 
Gesunde Haut nach Hildegard von Bingen. — ISBN 978-
9934-0-5329-0 (iesiets).

UDK	 616.5
	 615.32

Krāsošanas maģija : krāsojamā grāmata pieaugušajiem / 
Vitas Lēnertes sakārtojums un vāka dizains. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, ©2015. — [16] lpp. : il. ; 29 cm. — (Kreatīvā medi-
tācija). — (Antistress). — Aprakstīts pēc vāka un iespiedzi-
ņām. — ISBN 978-9934-0-5797-7 (brošēts).

UDK	 615.851.8
	 159.937.51

Noslēpumainā pasaule : krāsojamā grāmata pieauguša-
jiem / sakārtojums: Inguna Kļava Švanka ; Vitas Lēnertes 
vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — [16] lpp. : 
il. ; 21 cm. — (Radošā meditācija). — (Antistress). — Ap-
rakstīts pēc vāka un iespiedziņām. — ISBN 978-9934-0-
5798-4 (brošēts).

UDK	 615.851.8
	 159.937.51

Spriņģe, Baiba. Bezzobu apakšžokļa alveolāra kaula ap-
joma novērtējums konusa stara datortomogrāfijas attēlā : 
promocijas darbs medicīnas doktora zinātniskā grāda ie-
gūšanai, specialitāte — zobu protezēšana / Baiba Spriņģe ; 
darba zinātniskā vadītāja Una Soboļeva ; Rīgas Stradiņa 
universitāte. — Rīga, 2015. — 101 lp. : il., tab. ; 30 cm. — Bib-
liogrāfija: 86.-96. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī 
angļu valodā.

UDK	 616.314-77(043)
	 616.314.22(043)
	 616.716.4(043)

Spriņģe, Baiba. Bezzobu apakšžokļa alveolārā kaula ap-
joma novērtējums konusa stara datortomogrāfijas attēlā : 
promocijas darba kopsavilkums medicīnas doktora zināt-
niskā grāda iegūšanai, specialitāte — zobu protezēšana / 
Baiba Spriņģe ; darba zinātniskā vadītāja Una Soboļeva ; 
oficiālie recenzenti: Ilga Urtāne, Pēteris Apse, Olev Salum ; 
Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa uni-

versitāte, 2015. — 57 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
51.-56. lpp.

UDK	 616.314-77(043)
	 616.314.22(043)
	 616.716.4(043)

Spriņģe, Baiba. Quantitative assessment of mandibular 
residual ridge on cone beam computed tomography im-
age : summary of doctoral thesis for obtaining the degree 
of a doctor of medicine, speciality — prosthodontics / Bai-
ba Sprinģe ; scientific supervisor Una Soboļeva ; official 
reviewers: Ilga Urtāne, Pēteris Apse, Olev Salum ; Rīgas 
Stradiņa universitāte. — Riga : Rīga Stradiņš University, 
2015. — 55 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 49.-54. lpp.

UDK	 616.314-77(043)
	 616.314.22(043)
	 616.716.4(043)

Vasaras dārzs : krāsojamā grāmata pieaugušajiem / Vitas 
Lēnertes sakārtojums un vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, ©2015. — [16] lpp. : il. ; 29 cm. — (Radošā meditā-
cija). — (Antistress). — Aprakstīts pēc vāka un iespiedzi-
ņām. — ISBN 978-9934-0-5796-0 (brošēts).

UDK	 615.851.8
	 159.937.51

Vikmanis, Andris. Advantages of anterior retroperitoneal 
approach in osteosynthesis of pelvic fractures: compari-
sion of two methods : summary of the doctoral thesis for 
obtaining the degree of a doctor of medicine, speciality — 
traumatology and orthopaedics / Andris Vikmanis ; super-
visor Andris Jumtiņš ; official rewiewers: Aigars Pētersons, 
Konstantīns Kalnbērzs, Gundars Pēteris Lācis ; Rīgas Stra-
diņa universitāte. — Riga : Rīgas Stradiņa universitāte, 
2015. — 63 lpp. : diagr., il., shēmas, tab. ; 21 cm. — Biblio-
grāfija: 52.-55. lpp.

UDK	 616.718.19-001.5-089.23(043)

Vikmanis, Andris. Priekšējās retroperitoneālās pieejas 
priekšrocības iegurņa kaulu lūzumu osteosintēzē: divu 
metožu salīdzinājums : promocijas darba kopsavilkums 
medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, speciali-
tāte — traumatoloģija un ortopēdija / Andris Vikmanis ; 
darba zinātniskais vadītājs Andris Jumtiņš ; oficiālie recen-
zenti: Aigars Pētersons, Konstantīns Kalnbērzs, Gundars 
Pēteris Lācis ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas 
Stradiņa universitāte, 2015. — 58 lpp. : diagr., il., shēmas, 
tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 48.-51. lpp.

UDK	 616.718.19-001.5-089.23(043)

Vikmanis, Andris. Priekšējās retroperitoneālās pieejas 
priekšrocības iegurņa kaulu lūzumu osteosintēzē: divu 
metožu salīdzinājums : promocijas darbs medicīnas dok-
tora zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte — traumato-
loģija un ortopēdija / Andris Vikmanis ; darba zinātniskais 
vadītājs Andris Jumtiņš ; Rīgas Stradiņa universitāte. — 
Rīga, 2015. — 119 lp. : diagr., il., shēmas, tab. ; 30 cm. — Bib-
liogrāfija: 87.-94. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī 
angļu valodā.

UDK	 616.718.19-001.5-089.23(043)

Zaharenko, Linda. Perorāla antidiabētiska medikamenta 
metformīna efektivitātes un panesamības farmakoģenēti-
ka : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegū-
šanai bioloģijas nozarē, apakšnozare: molekularā ģenē-
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tika / Linda Zaharenko ; darba zinātniskais vadītājs Jānis 
Kloviņš ; darba recenzenti: Dace Pjanova, Evans R Pīrsons, 
Edvīns Miklaševičs ; Latvijas Universitāte. Bioloģijas fakul-
tāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2015. — 34 lpp. : diagr., 
tab. ; 21 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — Bibliogrāfija: 30.-
34. lpp.

UDK	 615.245.065(043)
	 615.245.015(043)
	 615.245(043.2)
	 615.015(043.2)

Zaharenko, Linda. Pharmacogenetics of efficiency and 
tolerance of the peroral antidiabetic drug metformin : doc-
toral thesis submitted for the degree of doctor of biology, 
molecular biology / Linda Zaharenko ; supervisor Jānis 
Kloviņš ; University of Latvia. Faculty of Biology. — Riga, 
2015. — 164, [20] lpp. : diagr., il., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 
125.-164. lpp. — Teksts angļu valodā, anotācija arī latviešu 
valodā. — (Iesiets).

UDK	 615.245.065(043)
	 615.245.015(043)
	 615.245(043.2)
	 615.015(043.2)

Zaharenko, Linda. Pharmacogenetics of efficiency and 
tolerance of the peroral antidiabetic drug metformin : 
summary of doctoral thesis submitted for the degree of 
doctor of biology, molecular biology / Linda Zaharenko ; 
supervisor Jānis Kloviņš ; reviewers: Dace Pjanova, Ewan R 
Pearson, Edvīns Miklaševičs ; University of Latvia. Faculty 
of Biology. — Riga : University of Latvia, 2015. — 32 lpp. : 
diagr., tab. ; 21 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — Bibliogrāfija: 
28.-32. lpp.

UDK	 615.245.065(043)
	 615.245.015(043)
	 615.245(043.2)
	 615.015(043.2)

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

Apse-Apsītis, Pēteris. Elektrotehnoloģisko iekārtu bezva-
du monitorings un vadība / Pēteris Apse-Apsītis, Leonīds 
Ribickis ; recenzenti: Ivars Raņķis, Ingars Steiks ; atbildīgā 
par izdevumu Anita Vēciņa ; literārā redaktore Lilita Vīks-
na ; vāka dizains Jekaterina Lukina ; Rīgas Tehniskā uni-
versitāte. Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. Indus-
triālās elektronikas un elektrotehnikas institūts. — Rīga : 
RTU izdevniecība, 2015. — 80 lpp. : diagr., il., shēmas, tab. ; 
25 cm. — Bibliogrāfija: 68.-72. lpp. — ISBN 978-9934-10-
643-9 (iesiets) ; ISBN 9789934106422 (kļūda).

UDK	 621.316:621.398(075.8)
	 621.398(075.8)

630 Mežsaimniecība

Kļaviņa, Dārta. Ectomycorrhizas of Norway spruce (Picea 
abies (L.) Karst.) in managed forest stands of Latvia : doc-
toral thesis submitted for the degree of doctor of biology, 
subfield: ecology / Dārta Kļaviņa ; supervisors: Tālis Gait-
nieks, Indriķis Muižnieks, Audrius Menkis ; University of 
Latvia. Faculty of Biology, Latvian State Forestry Research 

Institute «Silava». — Riga, 2015. — 92, [14] lp. : diagr., il., 
karte, tab. : 31 cm. — Bibliogrāfija: 77.-91. lp. — Teksts angļu 
valodā, kopsavilkums arī latviešu valodā. — (Iesiets).

UDK	 630*18(474.3)(043)
	 581.557(043)
	 630*18(474.3)(043.3)
	 581.557(043.3)

Kļaviņa, Dārta. Ectomycorrhizas of Norway spruce (Picea 
abies (L.) Karst.) in managed forest stands of Latvia : sum-
mary of doctoral thesis submitted for the degree of doctor 
of biology, subfield of ecology / Dārta Kļaviņa ; supervi-
sors: Tālis Gaitnieks, Indriķis Muižnieks, Audrius Menkis ; 
reviewers: Guntis Brūmelis, Dainis Edgars Ruņģis, Roger 
Finlay ; University of Latvia. Faculty of Biology, Latvian Sta-
te Forest Research Institute «Silava». — Riga : University of 
Latvia, 2015. — 36 lpp. : il., karte, tab. ; 21 cm. — Bibliogrā-
fija: 28.-35. lpp.

UDK	 630*18(474.3)(043)
	 581.557(043)
	 630*18(474.3)(043.2)
	 581.557(043.2)

Latvijas meža tipoloģija : mācību līdzeklis LLU Meža fa-
kultātes studentiem un nozares speciālistiem / Imants 
Liepa, Olga Miezīte, Solveiga Luguza, Viesturs Šulcs, Inga 
Straupe, Aigars Indriksons, Andrejs Dreimanis, Aleksandrs 
Saveļjevs, Andris Drēska, Ziedonis Sarmulis, Dagnis Dub-
rovskis ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Meža fa-
kultāte. — Jelgava : Studentu biedrība «Šalkone», [2014]. — 
1 tiešsaistes resurss (119 lapas, PDF) : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 5,61 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā 
izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts 
latviešu valodā, rakstu anotācijas arī angļu valodā. — ISBN 
9789984481647 (kļūda).

UDK	 630(474.3)(075.8)

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

Cāļa gaļas ēdieni : viegli pagatavojamas receptes / recep-
tes, vāka un iekšlapu foto: Viktorija Puķe ; vāka dizains: To-
mass Atte. — Rīga : The White Book, [2015]. — 62, [1] lpp. : 
il. ; 16×16 cm. — ISBN 978-9934-516-38-2 (iesiets).

UDK	 641.55:637.54(083.12)

Kūkas : viegli pagatavojamas receptes / receptes, vāka 
un iekšlapu foto: Viktorija Puķe ; vāka dizains: Tomass 
Atte. — Rīga : The White Book, [2015]. — 62, [1] lpp. : il. ; 
16×16 cm. — ISBN 978-9934-516-37-5 (iesiets).

UDK	 641.85(083.12)

Lase, Dita. Veģetārēšana / Dita Lase ; vāka un iekšlapu 
foto: Laura Krampe ; vāka dizains: Tomass Atte. — Rīga : 
The White Book, [2015]. — 63 lpp. : il. ; 16×16 cm. — ISBN 
978-9934-516-36-8 (iesiets).

UDK	 641.564(083.12)

Sinklēra, Mima. Piparkūku brīnumzeme : cepumi, kūkas 
un rotājumi / Mima Sinklēra ; no angļu valodas tulkojusi 
Renāte Punka ; Anitas Manjanas dizains ; Taras Fišeres 
fotogrāfijas. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2015. — 110, 
[1] lpp. : il. ; 21 cm. — Recepšu rādītājs: 110. lpp. — Oriģ. 
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nos.: Gingerbread wonderland. — ISBN 978-9984-23-538-7 
(iesiets).

UDK	 641.85:664.667(083.12)
	 641.566(083.12)

656 Transporta un pasta pakalpojumi.  
Satiksmes organizācija un kontrole

Biedriņš, Andris. Rīgas sabiedriskais transports no 19. 
gs. vidus līdz mūsdienām / Andris Biedriņš, Edvīns Lie-
piņš ; tulkojums no vācu valodas: Gaida Barisone ; redak-
tors Edžus Zakss-Salputra ; priekšvārdu sarakstīja Leons 
Bemhens ; mākslinieks Ivs Zenne. — Rīga : Latvijas In-
dustriālā mantojuma fonds : Rīgas satiksme, 2015. — 375, 
[1] lpp. : faks., il., kartes, plāni, portr., sh., tab. ; 26 cm. — Bib-
liogrāfija: 369.-374. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 
978-9934-14-715-9 (iesiets).

UDK	 656.1/.3(474.362.2)(091)
	 629.3/.4(474.362.2)(091)

Rīga (Latvija). Dome. Satiksmes departaments. Ga-
dagrāmata / Rīgas domes Satiksmes departaments. — 
Rīga : Rīgas domes Satiksmes departaments, 2014.

2014. — 1 tiešsaistes resurss (36 lapas, PDF) : diagram-
mas, kartes, ilustrācijas, tabulas ; 4,56 MB. 
UDK	 656(474.3)(058)

66 Ķīmijas tehnoloģija. Ķīmijas un radniecīgās 
saskarnozares

Zaķe-Tiļuga, Ieva. Mullītu veidojošu piedevu ietekme uz 
porainas alumīnija oksīda keramikas īpašībām : promo-
cijas darba kopsavilkums / Ieva Zaķe-Tiļuga ; zinātniskie 
vadītāji Ruta Švinka, Visvaldis Švinka ; oficiālie recenzenti 
Andris Actiņš, Līga Bērziņa-Cimdiņa, Nahum Travitzky ; 
Rīgas Tehniskā universitāte. Materiālzinātnes un lietišķās 
ķīmijas fakultāte. Silikātu materiālu institūts. — Rīga : Rī-
gas Tehniskā universitāte, 2015. — 33 lpp. : diagr., il., tab. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 30. lpp. — ISBN 978-9934-542-16-9 
(brošēts).

UDK	 666.762.14.016(043)
	 666.368(043)

Zaķe-Tiļuga, Ieva. Mullītu veidojošu piedevu ietekme uz 
porainas alumīnija oksīda keramikas īpašībām : promo-
cijas darbs / Ieva Zaķe-Tiļuga ; zinātniskie vadītāji Ruta 
Švinka, Visvaldis Švinka ; Rīgas Tehniskā universitāte. Ma-
teriālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. Silikātu mate-
riālu institūts. — Rīga, 2015. — 148, [1] lp. : diagr., il., tab. ; 
30 cm. — Bibliogrāfija: 120.-137. lp. — Teksts latviešu valo-
dā, anotācija arī angļu valodā. — (Iesiets).

UDK	 666.762.14.016(043)
	 666.368(043)

Zaķe-Tiļuga, Ieva. The effect of mullite-forming additives 
on the properties of porous alumina ceramics : summary of 
doctoral thesis / Ieva Zake-Tiluga ; scientific supervisors: 
Ruta Svinka, Visvaldis Svinka ; official reviewers Andris 
Actins, Liga Berzina-Cimdina, Nahum Travitzky ; Riga Te-
chnical University. Faculty of Material Science and Applied 
Chemistry. Institute of Silicate Materials. — Riga : Riga Te-

chnical University, 2015. — 33 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 30. lpp. — ISBN 978-9934-542-18-3 (brošēts).

UDK	 666.762.14.016(043)
	 666.368(043)

662 Sprāgstvielas. Kurināmais

Hydrogen energy / coordinator Leonids Ribickis ; contri-
butors: Aleksandrs Andreiciks, Ingars Steiks, Mathias Bel-
paeme, Victor Bashtovoi ; editor Ingars Steiks ; reviewers: 
Janis Kleperis, Arturs Purvins ; Riga Technical Univer-
sity. — Rīga : RTU Press, 2015. — 94 lpp. : diagr., il., tab. ; 
25 cm. — «H2»—Uz vāka. — Bibliogrāfija: 93.-94. lpp. — 
ISBN 978-9934-10-604-0 (iesiets).

UDK	 662.769.2(075.8)
	 620.93(075.8)
	 621.352.6(075.8)
	 662.769.2
	 620.91

7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Auziņa, Tija. Bildes : mūzikas un mākslas festivāls : 
mākslas albums / Tija Auziņa ; mākslas darbu autoru at-
miņu stāstījumus pierakstīja: Līga Puriņa, Līga Rušenie-
ce, Augusts Zilberts ; priekšvārdu sarakstīja: Tija Auziņa, 
Sarmīte Sīle, Guntars Račs ; visu festivāla emblēmu autors 
Uldis Baltutis ; fotogrāfi: Arvils Ašeradens, Oskars Briedis, 
Aldis Circenis, Jānis Deinats, Andris Eglītis, Haralds Elce-
ris, Inese Grizāne, Atis Ieviņš, Valdis Ilzēns, Aigars Jansons, 
Ojārs Jansons, Dāvids Jukonis, Dainis Ozols, Toms Kalniņš, 
Valda Kalniņa, Ilze Kalve, Jānis Kalve, Valts Kleins, Laila 
Kocere, Marta Krasta, Inga Kundziņa, Dzintars Malkauss, 
Kārlis Pakārklis, Aldis Petermans, Ansis Starks, Irina Tīre, 
Kaiva Anna Vilnīte, Niks Volmārs. — Rīga : Bilžu birojs, 
[2015]. — 351 lpp. : il., portr. ; 31 cm. — Autore uzrādīta ie-
spiedziņās. — ISBN 978-9934-8439-1-4 (iesiets).

UDK	 7.091(474.3)(084)

Jānis Krēsliņš — latviešu tradicionālo kultūras vērtību izzi-
nātājs = Jānis Krēsliņš — researcher of Latvian traditional 
culture / sastādītāja: Sanita Stinkule ; tekstu autori: Inta 
Pujāte, Sanita Stinkule, Gunta Tuča ; redaktore Sigita Kuš-
nere ; tulkotāji angļu valodā: Valdis Bērziņš, Terēze Svilane ; 
angļu teksta redaktore Iveta Boiko ; priekšvārdu sarakstīja 
Arnis Radiņš ; dizains: Anta Pence ; darbu reprodukcijas: 
Roberts Kaniņš. — Rīga : Neputns, ©2015. — 320 lpp. : fak-
simili, il., kartes, portr. ; 29 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs, personu rādītājs: 318.-320. lpp. — Teksts latviešu 
un angļu valodā. — ISBN 978-9934-512-68-1 (iesiets).

UDK	 7.071.1(474.3(083.82)
	 39(474.3)(083.82)

72 Arhitektūra

Pieturpunkts. Rīgas Tehniskās universitātes arhitektūras 
diplomprojektu gadagrāmata, 2015 / Rīgas Tehniskā uni-
versitāte ; darba komanda: Berta Lerhe, Līga Vītola, Zanda 
Zamuška, Līva Kalniņa. — [Rīga] : [Rīgas Tehniskā univer-
sitāte], 2015. — 32, [1] lpp. : il., kartes, portr. ; 30 cm. — Lat-
viešu valodā, daļa teksta paralēli latviešu, angļu valodā.

UDK	 72.071.5(474.3)(05)
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741/744 Zīmēšana un rasēšana (māksla)

Tofīlds, Saimons. Celies augšā! / Saimons Tofīlds. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, ©2015. — [80] lpp. : il. ; 16×15 cm. — Grāma-
tā tikai ilustrācijas, bez teksta. — Oriģ. nos.: Wake up!. — 
ISBN 978-9934-0-5611-6 (iesiets).

UDK	 741.5
	 741.5.071.1(410)(084.11)

Tofīlds, Saimons. Dod ēst! / Saimons Tofīlds. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, ©2015. — [80] lpp. : il. ; 16×15 cm. — Grāma-
tā tikai ilustrācijas, bez teksta. — Oriģ. nos.: Feed me!. — 
ISBN 978-9934-0-5341-2 (iesiets).

UDK	 741.5

Tofīlds, Saimons. Paspēlēsimies! / Saimons Tofīlds. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — [80] lpp. : il. ; 16×15 cm. — 
Grāmatā tikai ilustrācijas, bez teksta. — Oriģ. nos.: Play 
time!. — ISBN 978-9934-0-5340-5 (iesiets).

UDK	 741.5
	 741.5.071.1(410)(084.11)

75 Glezniecība

Ciria, José Manuel. Jose Manuel Ciria. Nenosauktais… 
Nenotveramais… = Before the title, beyond the surfa-
ce = Неназванное… Неуловимое… : [izstādes katalogs : 
25.09.2015-08.11.2015] / teksts Laura Revuelta ; redaktors, 
tulkotājs krievu valodā Farida Zaletilo ; dizains: Inga Girvi-
ca ; foto: Jose M. Ciria, Jaime Bravo ; tulkojums latviešu va-
lodā Broņislava Kalniņa ; Daugavpils Marka Rotko mākslas 
centrs. — [Daugavpils] : Daugavpils Marka Rotko mākslas 
centrs, 2015. — [24] lpp. : il. ; 17×23 cm. — Aprakstīts pēc 
vāka un iespiedziņām. — Teksts paralēli latviešu, angļu un 
krievu valodā. — ISBN 978-9934-535-16-1 (brošēts).

UDK	 75.071.1(460)(083.824)

Itāļu portreta glezniecības divi gadsimti : 1580-1780 : kata-
logs = Two centuries of Italian portrait painting / projek-
ta vadītāji: Daiga Upeniece, Davide Sandrini ; teksti: Fabia 
Farneti, Luigi Ficacci, Angelo Mazza, Selga Laizāne, Davide 
Sandrini ; redaktore Vita Birzaka ; literārā redaktore Ilva 
Abersone ; tulkotāja no itāļu valodas Līna Birzaka-Prie-
kule ; tulkotāji angļu valodā: Uldis Brūns, Jānis Frišvalds ; 
kataloga dizains: Irēna Ansava ; foto: Marco Baldassarri, 
Sergio Pasquesi, Daiga Upeniece. — Rīga : Latvijas Nacio-
nālais mākslas muzejs, 2015. — 96 lpp. : il. ; 27 cm. — No-
saukums no vāka. — «Izstādes kuratori: Luigi Ficacci un 
Angelo Mazza. Izstāde projektu no Latvijas puses realizā 
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs un Mākslas muzejs Rī-
gas birža»—[1.] lpp. — Bibliogrāfija: [92].-93. lpp. — Teksts 
paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-8474-
6-2 (brošēts).

UDK	 75.041.5(450)(083.824)
	 75.03(450)”15/17”(084.1)(083.82)

78 Mūzika

Udodova, Inta. Mūzikas ābece : mūzikas burtnīca / Inta 
Udodova ; māksliniece Mētra Putāne. — Rīga : Musica Bal-
tica, 2015.

3. burtnīca, Pūka skola. — 96 lpp. : il., notis ; 17×24 cm. — 
Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. 
UDK	 78(076)

791 Kinematogrāfija. Filmas (kinofilmas)

Rīgas Starptautiskais kino festivāls (Rīga, Latvija). Riga 
International Film Festival : 15-25/10/2015 : catalogue / 
editor-in-chief Sanita Grīna ; translation Andris Kuprišs ; 
introduction: Aija Bērziņa, Sonora Broka, Dace Melbārde, 
Dita Rietuma ; design Elviss Zants ; cover photo by Daro Su-
lakauri. — Riga : Riga International Film Festival, 2015. — 
143 lpp. : il., portr. ; 22 cm. — Rādītāji: 136.-143. lpp. — ISBN 
978-9934-14-676-3 (brošēts).

UDK	 791.65.079(474.362.2)(083.97)(05)

Rīgas Starptautiskais kino festivāls (Rīga, Latvija). Riga 
International Film Festival : 2-12 December, 2014 : catalo-
gue / editor-in-chief Marta Bite ; translation: Ilze Jakubāne, 
Marta Ābele, Dace Andžāne ; introduction: Sonora Broka, 
Dace Melbārde, Dita Rietuma, Diāna Čivle, Roberts Strīp-
nieks, Aija Bērziņa. — Riga : Riga International Film Fes-
tival, 2014. — 354 lpp. : il., portr. ; 22 cm. — Rādītāji: 344.-
354. lpp. — Teksts paralēli latviešu, angļu valodā.

UDK	 791.65.079(474.362.2)(083.97)(05)

Rīgas Starptautiskais kino festivāls (Rīga, Latvija). 
Rīgas Starptautiskais kino festivāls : 15-25/10/2015 : kata-
logs / redaktore un tekstu autore Sanita Grīna ; tulkotājs 
Andris Kuprišs ; priekšvārdu sarakstīja: Aija Bērziņa, So-
nora Broka, Dace Melbārde, Dita Rietuma ; mākslinieks 
Elviss Zants ; vāka foto: Daro Sulakauri. — Rīga : Rīgas 
Starptautiskais kino festivāls, 2015. — 143 lpp. : il., portr. ; 
22 cm. — Rādītāji: 136.-143. lpp. — ISBN 978-9934-14-675-6 
(brošēts).

UDK	 791.65.079(474.362.2)(083.97)(05)

792 Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski uzvedumi

Blaua, Līga. Uldis Dumpis. Zemgalietis / Līga Blaua ; at-
bildīgā redaktore Sandra Eglīte ; māksliniece Madara Kal-
niņa ; fotogrāfi: J. Deinats, G. Grunte, G. Sīlis, V. Rubcovs, D. 
Gedjuns, I. Urtāns, Ģ. Veigners ; vāka noformējumam iz-
mantota Jāņa Deinata fotogrāfija. — Rīga : Žurnāls Santa, 
©2015. — 319 lpp. : il., portr. ; 25 cm. — «Grāmata, ko izdod 
lasītākais stāstu žurnāls «Ievas stāsti»—Uz vāka. — Ulda 
Dumpja lomas: 313.-319. lpp. — ISBN 978-9984-9604-7-0 
(iesiets).

UDK	 792.071.2(474.3)(092)

Geikina, Silvija. Daugavpils teātris / Silvija Geikina ; re-
daktore Ilze Jansone ; recenzenti: Līga Ulberte, Raimonds 
Briedis ; Māra Garjāņa dizains ; foto: Džeina Saulīte. — 
Rīga : Mansards, ©2015. — 445, [3] lpp. : il. ; 22 cm. — Bib-
liogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: 436.-
[446.] lpp. — ISBN 978-9934-12-119-7 (iesiets).

UDK	 792.03(474.346.1)
	 792

8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

Roberta Mūka muzejs / Marta Binduka ; vāku dizains: Stel-
la Elksne. — Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecī-
ba, 2015. — 15 lpp. : il., portr. ; 24 cm. — ISBN 978-9984-29-
268-7 (brošēts). — 500 eks.

UDK	 82:069(474.3)
	 821.174(092)
	 14(474.3)(092)
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The shoot a poet save a tree : anthology / written by: Stein 
Holte, Ibby E Okinyi, Yambo, Jacob Housing, Brian Laro-
che ; illustrated by: Era Leisner, Jannicke, Sarah Eve Ca-
jayon Paulsen, Ramòn Laurentio, Line F. Andersen, Mutan 
Tone ; cover illustration & design Rudolfs Kaukis ; edited & 
compiled by Ibby E Okinyi. — 1st ed. — [Rīga] : [Ibrahim 
Ogada-Osim], 2015. — 384 lpp. : il. ; 15 cm. — Izdevējziņas 
precizētas ISBN aģentūrā. — Teksts angļu valodā, daļēji arī 
norvēģu, spāņu, holandiešu valodā. — ISBN 978-9934-14-
714-2 (brošēts).

UDK	 82-1(082)

81 Valodniecība un valodas

Placinska, Alla. Portugāļu īpašvārdu atveide latviešu valo-
dā : ieteikumi / A. Placinska ; recenzenti: Māra Rozenberga, 
Dzintra Šulce, Agris Timuška ; literārā redaktore Mairita 
Purviņa ; vāka dizains: Vanda Voiciša ; konsultantes: Mai-
rita Purviņa, Dite Liepa, Ingrīda Sjomkāne. — Rīga : Lat-
viešu valodas aģentūra, 2015. — 175 lpp. : il., kartes, tab. ; 
22 cm. — Bibliogrāfija: 175. lpp. — Teksts latviešu un portu-
gāļu valodā. — ISBN 978-9984-829-20-3 (brošēts).

UDK	 811.134.3’373.2’35=174

Rūmniece, Ilze. Grieķu personvārdu atveide latviešu valo-
dā : jaungrieķu valoda : ieteikumi / Ilze Rūmniece ; recen-
zents Ojārs Bušs ; redaktore Iveta Skrastiņa ; konsultante 
Dite Liepa ; literārā redaktore Sanda Rapa ; māksliniecis-
kais noformējums: Mārtiņš Zunde. — Rīga : Latviešu valo-
das aģentūra, 2015. — 55 lpp. : karte, tab. ; 21 cm. — Biblio-
grāfija: 55. lpp. — Teksts latviešu un grieķu valodā. — ISBN 
978-9984-829-27-2 (brošēts).

UDK	 811.14’06’373.2’35=174

811.174 Latviešu valoda

Anspoka, Zenta. Latviešu valoda mazākumtautību skolā : 
3. klase : darba burtnīca / Zenta Anspoka, Zaiga Dambe, 
Iveta Marševska ; māksliniece Anita Ozoliņa ; redaktore 
Skaidrīte Ivanišaka. — Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 
©2015.

1. — 64 lpp. : il. ; 29 cm. — Mācību līdzeklis komplektā 
ar mācību grāmatu. — Aprakstīts pēc vāka 4. lpp. — ISBN 
978-9984-829-22-7 (brošēts).
UDK	 811.174’243(076)

Anspoka, Zenta. Latviešu valoda mazākumtautību skolā : 
3. klase : mācību grāmata / Zenta Anspoka, Zaiga Dambe, 
Iveta Marševska ; māksliniece Anita Ozoliņa ; redaktore 
Skaidrīte Ivanišaka. — Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 
©2015.

1. daļa. — 128 lpp. : il., tab. ; 29 cm. — «Apstiprināju-
si Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 
2015. gadā»—Titullapā. — «Mācību līdzekļu komplektu 
«Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 3. klase. 1. daļa» 
veido mācību grāmata, darba burtnīca, elektronisks paš-
mācības disks un skolotāja grāmata elektroniskā for-
mā»—Vāka 4. lpp. — ISBN 978-9984-829-21-0 (brošēts).
UDK	 811.174’243(075.2)

821 Daiļliteratūra

821.111 Angļu literatūra

Grīna, Sallija. Mežonīgā puse : romāns / Sallija Grīna ; 
no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Dace 
Markota. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 397, [1] lpp. ; 
21 cm. — (Tumšā puse (triloģija) / Sallija Grīna ; 2). — 
«Mežonīgā puse» ir [triloģijas] otrā grāmata»—397. lpp. — 
Oriģ. nos.: Half wild. — ISBN 978-9934-0-5271-2 (iesiets).

UDK	 821.111-93-3

Hislopa, Viktorija. Sala : romāns / Viktorija Hislopa ; no 
angļu valodas tulkojusi Maija Opse ; redaktore Elga Rus-
mane. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 415 lpp. ; 23 cm. — 
Oriģ. nos.: The island. — ISBN 978-9934-0-4955-2 (iesiets).

UDK	 821.111-31

Leins, Endrū. Sarkanā dēle : [detektīvromāns] / Endrū 
Leins ; no angļu valodas tulkojis Juris Miesnieks ; redakto-
re Veronika Pužule. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 317, 
[1] lpp. ; 21 cm. — (Jaunais Šerloks Holms: leģendas dzim-
šana / Endrū Leins). — Oriģ. nos.: Rebel fire. — ISBN 978-
9934-0-5423-5 (iesiets).

UDK	 821.111-312.4

Mīks, Džeimss. Sirds ielauzās : romāns / Džeimss Mīks ; 
no angļu valodas tulkojuši Mārtiņš Pomahs, Aija Uzulēna ; 
redaktore Dace Sparāne ; mākslinieks Jānis Esītis ; atdzejo-
jums 314.-315. lpp.: Jānis Elsbergs. — Rīga : Dienas Grāmata, 
©2015. — 429, [2] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: The heart broke 
in. — ISBN 9789934546068 (kļūda) (brošēts).

UDK	 821.111-31

821.111(73) Amerikāņu literatūra

Hārdens, Bleins. Bēgšana no nometnes Nr. 14 : jauna cil-
vēka ievērības cienīga odiseja no Ziemeļkorejas uz brīvību 
Rietumu pasaulē / Bleins Hārdens ; no angļu valodas tulko-
jis Juris Miesnieks ; redaktore Diāna Romanoviča. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, ©2015. — 255 lpp., [8] lpp. iel. : il., kartes, 
portr. ; 21 cm. — Bibliogrāfija piezīmēs: 249.-255. lpp. — 
Oriģ. nos.: Escape from camp 14. — ISBN 978-9934-0-
5383-2 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-94

Kesa, Kīra. Elite : triloģijas «Prinča līgava» otrā grāmata / 
Kīra Kesa ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Zālīte ; redaktore 
Diāna Romanoviča. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 319, 
[1] lpp. ; 21 cm. — (Prinča līgava / Kīra Kesa ; 2. grāmata). — 
Oriģ. nos.: The Elite. — ISBN 978-9934-0-5650-5 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-93-31

Kinnijs, Džefs. Grega dienasgrāmata / Džefs Kinnijs ; no 
angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa ; redaktore Daina 
Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. 

Vecā skola : romāns ar karikatūrām [vidējā skolas 
vecuma bērniem]. — 217, [1] lpp. : il. ; 21 cm. — (Grega 
dienasgrāmata / Džefs Kinnijs ; 10). — Oriģ. nos.: Diary 
of a wimpy kid. Old school. — ISBN 978-9934-0-5673-4 
(iesiets).
UDK	 821.111(73)-93-32
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Ness, Patriks. Septiņas minūtes pēc pusnakts / Patriks 
Ness ; Šivonas Daudas ideja ; Džima Keja ilustrācijas ; no 
angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa ; redaktore Māra 
Rune. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. — 214, [1] lpp. : il. ; 
22 cm. — Oriģ. nos.: A monster calls. — ISBN 978-9934-0-
5099-2 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-93-3
	 821.111(73)-312.9

Robertsa, Nora. Ilūziju gūstā : romāns / Nora Robertsa ; 
no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: 
Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. — Rīga : Konti-
nents, ©2015. — 526 lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: The liar. — 
ISBN 978-9984-35-809-3 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-31

Setrena, Pamela Redmonda. Jaunāka : romāns / Pamela 
Redmonda Setrena ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārk-
liņa ; vāka dizains: Dairis Hofmanis ; redaktore Ingūna Jun-
dze. — Rīga : Kontinents, ©2015. — 377, [1] lpp. ; 21 cm. — 
Oriģ. nos.: Younger. — ISBN 978-9984-35-811-6 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-31

Stains, R.L. Padomā, pirms kaut ko vēlies… / R.L. Stains ; 
no angļu valodas tulkojusi Ieva Tarvida ; redaktore Mari-
ka Taube. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 127, [1] lpp. ; 
20 cm. — (Zosāda / R.L. Stains). — Oriģ. nos.: Be careful 
what you wish for… — ISBN 978-9934-0-5345-0 (brošēts).

UDK	 821.111(73)-93-32

Stains, R.L. Spoks kaimiņos / R.L. Stains ; no angļu valodas 
tulkojusi Ieva Tarvida ; redaktore Marika Taube. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, ©2015. — 127, [1] lpp. ; 20 cm. — (Zosāda / 
R.L. Stains). — «Skaties arī kinofilmu!»—Uz vāka. — Oriģ. 
nos.: The ghost next door. — ISBN 978-9934-0-5437-2 (bro-
šēts).

UDK	 821.111(73)-93-32

Tvens, Marks. Toma Sojera piedzīvojumi / Marks Tvens ; 
ilustrējis Roberts Ingpens ; no angļu valodas tulkojusi Mir-
dza Ķempe ; redaktore Marika Taube. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, ©2015. — 240, [1] lpp. : il. ; 25 cm. — «Šis ilustrētais iz-
devums ir veltīts Marka Tvena piemiņai»—Titullapas otrā 
pusē. — Oriģ. nos.: The adventures of Tom Sawyer. — ISBN 
978-9934-0-5480-8 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-93-32

821.111(94) Austrāliešu literatūra angļu valodā

Harisons, Kriss. Neprātīgi iemīlējies : Dienviditālijas 
valdzinājums / Kriss Harisons ; no angļu valodas tulkojusi 
Ilze Burnovska ; literārā redaktore Dzintra Auziņa. — Rīga : 
BaibaBooks, ©2015. — 425 lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: Head 
over heel. — ISBN 978-9934-539-06-0 (iesiets).

UDK	 821.111(94)-992

Moriartija, Laiena. Ko Alise aizmirsa : romāns / Laiena 
Moriartija ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka 
dizains: Dairis Hofmanis ; redaktore Ingūna Jundze. — 
Rīga : Kontinents, ©2015. — 507 lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: 
What Alice forgot. — ISBN 978-9984-35-806-2 (iesiets).

UDK	 821.111(94)-31

821.112.2 Vācu literatūra

Hofmane, Johanna. Šarlote fon Šteina : Gētes aizmirstā 
mīla / Johanna Hofmane ; Dinas Ābeles vāka māksliniecis-
kais noformējums ; literārā redaktore Brigita Šoriņa ; Mu-
dītes Plaudes tulkojums latviešu valodā. — Rīga : Jumava, 
©2015. — 238, [1] lpp. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: Charlotte von 
Stein. — ISBN 978-9934-11-654-4 (brošēts).

UDK	 821.112.2-31

Mihaēlisa, Antonija. Pasaku stāstnieks : romāns / Anto-
nija Mihaēlisa ; no vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga ; 
literārā konsultante Raita Saleniece ; mākslinieks Tomass 
Folks. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2015. — 349 lpp. ; 
22 cm. — Oriģ. nos.: Der Märchenerzähler. — ISBN 978-
9984-23-558-5 (iesiets).

UDK	 821.112.2-93-3

821.113.6 Zviedru literatūra

Lindgrēne, Astrida. Madikena : [stāsts jaunākā skolas ve-
cuma bērniem] / Astrida Lindgrēne ; no zviedru valodas 
tulkojuši Mudīte Treimane un Vilnis Treimanis ; māksli-
niece Ilona Vīklande ; redaktore Kristīne Skrīvele. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, ©2015. — 161, [2] lpp. : il. ; 20 cm. — (Lasīt-
prieks!, ISSN 1407-3730). — Oriģ. nos.: Madicken. — ISBN 
978-9934-0-5721-2 (brošēts).

UDK	 821.113.6-93-32

Lindgrēne, Astrida. Protams, Lota māk gandrīz visu! : 
[stāsts jaunākā skolas vecuma bērniem] / Astrīda Lindgrē-
ne, Ilona Vīklande ; no zviedru valodas tulkojusi Mudīte 
Treimane ; redaktore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, ©2015. — [30] lpp. : il. ; 29 cm. — Oriģ. nos.: Visst kan 
Lotta nästan allting. — ISBN 978-9934-0-5701-4 (iesiets).

UDK	 821.113.6-93-32

Vīdmarks, Martins. Nellija Rapa un Frankenšteins : [stāsts 
jaunākā skolas vecuma bērniem] / Martins Vīdmarks, Kris-
tīna Alvnere ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezma-
ne ; redaktore Anda Brazauska. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2015. — 77, [1] lpp. : il. ; 22 cm. — (Nellija Rapa monstru 
aģente / Martins Vīdmarks). — Oriģ. nos.: Nelly Rapp och 
Frankensteinaren. — ISBN 978-9934-0-5374-0 (iesiets).

UDK	 821.113.6-93-32

821.133.1 Franču literatūra

Beigbeders, Frederiks. Ūna un Selindžers : romāns / 
Frederiks Beigbeders ; no franču valodas tulkojusi Inta 
Šmite ; redaktore Diāna Romanoviča. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, ©2015. — 304 lpp. : il. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 302.-
304. lpp. — Oriģ. nos.: Oona & Salinger. — ISBN 978-9934-
0-5588-1 (iesiets).

UDK	 821.133.1-31

Mopasans, Gijs de. Mīlulis : romāns / Gijs de Mopasans ; 
no franču valodas tulkojusi Jausma Ābrama. — [Rīga] : 
J.L.V., [2015]. — 446, [1] lpp. ; 18×11 cm. — Oriģ. nos.: Bel 
ami. — ISBN 978-9934-11-800-5 (brošēts).

UDK	 821.133.1-31
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821.161.1 Krievu literatūra

Андреева, Екатерина. Вечный зов : сборник стихов 
посвящается городу Даугавпилс «740» 1275 г.-2015 г. / 
Екатерина Андреева ; редактор А. Соловьев. — Дауга-
впилс : [b.i.], 2015. — 331, [1] lpp. : il., portr. ; 21 cm. — Nosau-
kums no vāka. — «Русской писательской организации и 
творческой мастерской двадцать лет 2015 г.-1995 г.»—
Titullapā. 

UDK	 821.161.1-1(474.3)

Рижский альманах : проза, поэзия, публицистика, об-
зоры, переводы, критика : [сборник] / редакционная 
коллегия: Т. Зандерсон, Е. Матьякубова, Вл. Новиков ; 
гл. редактор Ирина Цыгальская ; художник Виктория 
Матисон. — Рига : Лорк, 2015.

Книга 6 (11). — 208 lpp. : faks., il., portr. ; 21 cm. — Zi-
ņas par autoriem: 206.-208. lpp. — Bibliogrāfija zemsvīt-
ras piezīmēs. — ISBN 978-9934-14-656-5 (brošēts).
UDK	 821.161.1(474.3)(051)

Тропкин, Николай. В мире спорта и людских стра-
стей / Николай Тропкин. — [Рига] : [Jumi], ©2014. — 
310, [1] lpp., [20] lpp. ielīmes : il., portr. ; 22 cm. — Izdevējzi-
ņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9984-30-241-6 
(iesiets).

UDK	 821.161.1-3(474.3)

Тропкин, Николай. Не огорчайте ангелов : сборник 
рассказов / Николай Тропкин ; на первой странице 
обложки фрагмент картины В.И. Сурикова «Благове-
щение». — Рига : Авторское издание, 2015. — 191 lpp. : 
portr. ; 22 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — 
ISBN 978-9934-14-658-9 (iesiets).

UDK	 821.161.1-34(474.3)

821.161.2 Ukraiņu literatūra

Prohasko, Marjana. Kas taisa sniegu? : [stāsts pirmsskolas 
vecuma bērniem] / Marjana Prohasko, Tarass Prohasko ; 
no ukraiņu valodas tulkojusi Māra Poļakova. — Rīga : Jāņa 
Rozes apgāds, ©2015. — 69, [2] lpp. : il. ; 22 cm. — «Illustra-
tions © Marjana Prokhasko»—Titlp. 2. pusē. — Oriģ. nos.: 
Хто зробить сніг?. — ISBN 978-9984-23-557-8 (iesiets).

UDK	 821.161.2-93-32

821.172 Lietuviešu literatūra

Tapins, Andrjus. Vilka stunda : fantastikas romāns (stīm-
panks) / Andrjus Tapins ; no lietuviešu valodas tulkojusi 
Indra Brūvere-Daruliene ; atbildīgā redaktore Liene So-
boļeva ; literārā redaktore Daiga Lapāne ; [ilustrācijas]: 
Egle Zioma. — Rīga : Jumava, ©2015. — 525, [2] lpp. : il. ; 
23 cm. — «Elpu aizraujoši notikumi citādā Viļņā!»—Uz 
vāka. — Oriģ. nos.: Vilko valanda. — ISBN 978-9934-11-
863-0 (brošēts).

UDK	 821.172-312.9

821.174 Latviešu literatūra

Anmanis, Jānis. Mūžības bezgalība : 365 haikas / Jānis 
Anmanis ; dizains Aigars Truhins ; redaktore Ilze Sausi-
ņa ; ilustrācijas Jānis Anmanis. — Rīga : Zvaigzne ABC, 

©2015. — [76] lpp. : il. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-5780-9 
(iesiets).

UDK	 821.174-1

Ādamsons, Eriks. Čigānmeitēns Ringla : [pasaka dzejā 
pirmsskolas vecuma bērniem] / E. Ādamsons ; M. Kova-
ļevskas zīmējumi ; redaktore Inese Pelūde ; oriģināldizainu 
atjaunojusi Inguna Kļava Švanka. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2015. — [19] lpp. : il. ; 30 cm. — Grāmata sagatavota pēc 
E. Benjamiņas 1939. gada izdevuma. — ISBN 978-9934-0-
5716-8 (iesiets).

UDK	 821.174-93-1

 Āre, Antonija. Darbīgie lācīši : [stāsts pirmsskolas vecuma 
bērniem] / Antonija Āre ; Zinas Āres oriģināllitogrāfijas ; 
redaktore Inese Pelūde ; oriģināldizainu atjaunojusi Inguna 
Kļava Švanka. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — [15] lpp. : 
il. ; 30 cm. — Grāmata sagatavota pēc J. Kadiļa apgāda 1942. 
gada izdevuma. — ISBN 978-9934-0-5714-4 (iesiets).

UDK	 821.174-93-32

Dzejas dienas 2014 : [krājums] / redkolēģija: Linda Kile-
vica, Faina Osina ; priekšvārdu sarakstīja Linda Kilevica, 
Фаина Осина ; vāka mākslinieks Romualds Gibovskis. — 
24. laidiens. — Daugavpils : Daugavpils pilsētas dome, 
2014. — 291 lpp. ; 17 cm. — Teksts latviešu, krievu, baltkrie-
vu, poļu valodā.

UDK	 821.174-1(082)
	 821.161.1-1(082)

Gulbe, Evija. Lilallā un viņas pigoriņi / Evija Gulbe ; māks-
liniece Linda Lošina ; Guntas Plotkas dizains ; redaktore 
Iveta Ikale. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 61, [3] lpp. : il. ; 
25 cm + 1 CD, nošu grāmata ([16] lpp.). — Kopā ar grāmatu: 
CD ar Anitas Rezevskas dziesmām un fonogrammām ; Nošu 
grāmata ar pavadījuma harmoniju akordiem. — Pielikumā: 
[1.] CD: Evijas Gulbes dzejoļu motīvi ; Anitas Rezevskas 
mūzika ; Lindas Lošinas ilustrācija ; koncertgrupa Pigori-
ņi ; Big Al & The Jokers — [2.] Lilallā un viņas pigoriņi : 
dziesmas / Evijas Gulbes dzejoļu motīvi ; Anitas Rezevskas 
mūzika ; Lindas Lošinas vāka zīmējums ; Raita Aukšmuksta 
un Edgara Beļicka aranžējums ; Eduarda Fiskoviča nošu sa-
likums. — ISBN 978-9934-0-5556-0 (iesiets).

UDK	 821.174-93-32

Iesim pasaulē : dzejoļi bērniem / māksliniece Agija Sta-
ka ; sakārtojums, redaktore Inese Auziņa ; Ingunas Kļavas 
Švankas dizains ; Edgara Švanka vāka dizains. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, ©2015. — 112 lpp. : il. ; 23 cm. — Bibliogrāfi-
ja: 112. lpp. — ISBN 978-9934-0-5086-2 (iesiets).

UDK	 821.174-93-1(082)

Keiša, Ilze. Muns laiks / Ilze Keiša ; redaktore Valentīna 
Unda ; Stellas Elksnes vāku dizains. — Rēzekne : Latgales 
Kultūras centra izdevniecība, 2015. — 215 lpp. ; 17 cm. — 
Teksts latgaliešu valodā. — ISBN 978-9984-29-269-4 (bro-
šēts). — 300 eks.

UDK	 821.174’282-34

Kūlis, Ēriks. Niķis un bumerangu stiķi : [stāsti jaunākā 
skolas vecuma bērniem] / Ēriks Kūlis ; māksliniece Dzintra 
Vīriņa ; redaktors Andris Vilsons. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2015. — 134, [2] lpp. : il. ; 20 cm. — (Lasītprieks!, ISSN 
1407-3730). — ISBN 978-9934-0-5814-1 (brošēts).

UDK	 821.174-93-32
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Leimane, Ilona. Laimes zemē : Ilonas Leimanes pasaka : 
[pirmsskolas vecuma bērniem] / M. Kovaļevskas ilustrā-
cijas ; redaktore Inese Pelūde ; oriģināldizainu atjaunojusi 
Inguna Kļava Švanka. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 
[18] lpp. : il. ; 30 cm. — Grāmata sagatavota pēc «Latvju 
grāmata» 1942. gada izdevuma. — ISBN 978-9934-0-5715-1 
(iesiets).

UDK	 821.174-93-1

Nemiera, Linda. Kaķa lāsts : fantāzijas romāns / Linda 
Nemiera ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Bārbala 
Simsone. — [Atkārtots izdevums]. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2015. — 302, [1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-0-5678-9 
(brošēts).

UDK	 821.174-31

Poruks, Jānis. Mazs zaķītis, mazs kaķītis : Margaritas Ko-
vaļevskas bilžu grāmata : [pirmsskolas vecuma bērniem] / 
Jānis Poruks ; redaktore Inese Pelūde ; Margaritas Kova-
ļevskas ilustrācijas ; oriģināldizainu atjaunojusi Inguna 
Kļava Švanka. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — [17] lpp. : 
il. ; 30 cm. — Grāmata sagatavota pēc apgāda Valters & 
Rapa 1936. gada izdevuma. — ISBN 978-9934-0-5717-5 (ie-
siets).

UDK	 821.174-93-1

Priede, Dace. Mums vienas asinis — Tev un Man / Dace 
Priede ; redaktore Mārīte Milzere ; grāmatas dizains: 
Guna Zandere. — [Rīga] : [Zanda Tarasova], ©2014. — 66, 
[2] lpp. : il. ; 21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģen-
tūrā. — «Autorizdevums»—Titlp. 2. pusē. — Bibliogrāfija: 
[68.] lpp. — ISBN 978-9934-14-358-8 (brošēts).

UDK	 821.174-34

Račs, Guntars. Laikam laika nav : dzejoļu un dziesmu 
vārdu izlase / Guntars Račs ; sakārtojusi Līga Markova ; 
dizains: Guntars Ošenieks ; vāka foto: Guntars Račs. — 
[Rīga] : MicRec, ©2015. — 623, [1] lpp. ; 18 cm + CD. — CD: 
Guntars Račs. Dziesmu oriģinālie instrumentālie pavadīju-
mi : 20 dziesmu fonogrammas. — ISBN 978-9984-9860-8-1 
(brošēts).

UDK	 821.174-1
	 821.174-192

Račs, Guntars. Laikam laika nav : dzejoļu un dziesmu 
vārdu izlase / Guntars Račs ; sakārtojusi Līga Markova ; 
dizains: Guntars Ošenieks ; vāka foto: Guntars Račs. — 
[Rīga] : MicRec, ©2015. — 623, [1] lpp. ; 18 cm. — ISBN 978-
9984-9860-7-4 (brošēts).

UDK	 821.174-1
	 821.174-192

Radziņa, Zanda. Poga : pasaka maziem un lieliem / Zanda 
un Jānis Radziņi ; redaktore un priekšvārda autore Dace 
Judina ; priekšvārdu sarakstīja: Inese Libere, Iveta Medi-
ņa, Linards Rozentāls, Inga Cerbule, Krists Čaupals ; Artu-
ra Nīmaņa dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 92, 
[3] lpp. : il. ; 16×16 cm + 1 CD. — CD: Sirds dziesmas / Jānis 
Radziņš. — ISBN 978-9934-0-5683-3 (brošēts).

UDK	 821.174-93-32
	 821.174-192

Rainis. Uguns un nakts : sena dziesma jaunās skaņās / 
Rainis ; ilustrējis Voldemārs Valdmanis. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, ©2015. — 167, [1] lpp. : il., portr. ; 30 cm. — Grāmata 

sagatavota pēc 1953. gada izdevuma. — ISBN 978-9934-0-
5119-7 (iesiets).

UDK	 821.174-2

Rainis. Zelta zirgs : saulgriežu pasaka piecos cēlienos / 
Rainis ; ilustrējis Kārlis Freimanis. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2015. — 174, [1] lpp. : il. ; 30 cm. — Grāmata sagatavota 
pēc 1958. gada izdevuma. — ISBN 978-9934-0-4912-5 (ie-
siets).

UDK	 821.174-2

Skalbergs, Atis. Hronista pēdējais ieraksts : stāsti, atmi-
ņas / Atis Skalbergs ; sakārtojis Atis Skalbergs. — Rīga : 
[Atis Skalbergs], 2015. — 151 lpp. : il. ; 22 cm. — Izdevējzi-
ņas precizētas ISBN aģentūrā. — Par autoru: 5.-7. lpp. — 
«Pateicība grāmatas tapšanā Aivaram Slucim»—[1.] lpp. — 
ISBN 978-9934-14-608-4 (iesiets).

UDK	 821.174-34

Štrāls, Kārlis. Karš : romāns / Kārlis Štrāls ; sastādītāja 
un izdevēja Kamena Kaidaka ; Aleksandra Štrāla ilustrāci-
jas ; māksliniece Ieva Upmace. — Rīga : [Kamena Kaidaka], 
2015. — 608 lpp. : il., portr. ; 24 cm. — Izdevējziņas preci-
zētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-14-729-6 (iesiets).

UDK	 821.174-311.6

Timma, Mirdza. Sidraba egle / Mirdza Timma ; māksli-
niece Zane Raičenoka-Raišonoka ; Māras Alševskas vāka 
dizains ; redaktore Inese Pelūde. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2015. — 21 lpp. : il. ; 21×27 cm. — ISBN 978-9934-0-5795-3 
(iesiets).

UDK	 821.174-93-32

Urtāne, Rasma. Bērnības smarža : dzejoļi bērniem / Ras-
ma Urtāne ; māksliniece Gunita Kļava ; redaktors Harijs 
Krūze. — Jelgava : Jelgavas Latviešu biedrība, 2015. — 85, 
[2] lpp. : il. ; 25 cm. — Par autori: [3.] lpp. — ISBN 978-9934-
8242-7-2 (iesiets). — 1000 eks.

UDK	 821.174-93-1

Virza, Edvarts. Straumēni : vecā Zemgales māja gada gai-
tās : poēma / Edvarts Virza ; redaktore Daina Randare ; 
Anša Skaraiņa vāka foto. — 3. izdevums. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, ©2015. — 147, [1] lpp. ; 20 cm. — (Vajadzīga grāmata, 
ISSN 1407-3803). — Publicēts pēc 1933. gada izdevuma. — 
ISBN 978-9934-0-5720-5 (brošēts).

UDK	 821.174-3

Zemgales vācelīte : literārais almanahs / sastādītājs: Jā-
nis Zariņš, Endijs Zariņš ; redaktore Skaidrīte Mitrēvica ; 
priekšvārdu sarakstīja Rasma Urtāne ; dizains: Jānis Za-
riņš, Endijs Zariņš ; foto: Jānis Belovs, Melita Zariņa. — Jel-
gava : Jelgavas Latviešu biedrība, 2015. 

2015. — 458, [3] lpp., [8] lp. iel. : il., portr. ; 20 cm. — 
Teksts latviešu, krievu, baltkrievu valodā. — ISBN 978-
9934-8242-6-5 (brošēts).
UDK	 821.174-1(082)
	 821.161.1-1

Žolude, Inga. Stāsti : krājums / Inga Žolude ; redaktors 
Arvis Kolmanis ; māksliniece Katrīna Vasiļevska ; vāku no-
formējumā izmantots Pauļa Liepas darbs «Trash Talk». — 
Rīga : Dienas Grāmata, ©2015. — 242, [5] lpp. ; 22 cm. — 
ISBN 978-9934-546-07-5 (iesiets).

UDK	 821.174-34



19Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 23 2015. gada 1.–15. decembris

821.511.111 Somu literatūra

Liksoma, Roza. Sestā kupeja : [romāns] / Roza Liksoma ; 
tulkojusi Maima Grīnberga ; tulkotājas redakcijā. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, ©2015. — 190, [2] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: 
Hytti nro 6. — ISBN 978-9934-0-5439-6 (iesiets).

UDK	 821.511.111-31

82-93 Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Labais dinozaurs : kinostāsts / tulkojis Valērijs Černejs ; 
redaktore Antra Jansone ; Disney, Pixar. — Rīga : Egmont 
Latvija, [2015]. — 63, [1] lpp. : il. ; 30 cm. — «©2016 Disney/
Pixar»—Vāka 4. lpp. — Oriģ. nos.: The good dinosaur. — 
ISBN 978-9934-16-188-9 (iesiets). — ISBN 9789984431889 
(kļūda).

UDK	 82-93-32

Ledus sirds / tulkojusi Agija Krasta ; redaktore Ilze Collen-
kopfa ; Disney. — [Rīga] : Egmont Latvija, ©2015. 

Māsu draudzība : mazais romāns. — 127 lpp. : il. ; 
20 cm. — Oriģ. nos.: Anna & Elsa. Memory and Magic. — 
ISBN 978-9934-16-196-4 (brošēts).
UDK	 82-93-32

Nāc un ieritinies azotē! : sirsnīgi stāsti un dzejolīši omulī-
gam vakaram : [pirmsskolas vecuma bērniem] / latvisko-
jies Edvīns Raups ; redaktore Ilze Collenkopfa ; [ilustrāci-
jas]: James Newman Gray, Nigel Chilvers. — Rīga : Egmont 
Latvija, ©2015. — 176 lpp. : il. ; 28 cm. — Aprakstīts pēc 
vāka un iespiedziņām. — Oriģ. nos.: My treasury of snugg-
le-up stories. — ISBN 978-9934-16-157-5 (iesiets).

UDK	 82-93-32
	 82-93-1

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

903 Aizvēsture. Aizvēstures liecības, materiālās 
kultūras pieminekļi, senatnes priekšmeti

Vasks, Andrejs. No medniekiem un zvejniekiem līdz lop-
kopjiem un zemkopjiem : Latvijas aizvēstures senākais 
posms (10 500.—1. g. pr. Kr.) / Andrejs Vasks ; recenzenti: 
Arnis Radiņš, Ernests Vasiļausks ; tulkojums angļu valodā 
Valdis Bērziņš ; mākslinieks Andris Nikolajevs ; redakto-
res: Ināra Stašulāne (latviešu val.), Antra Legzdiņa (angļu 
val.). — Rīga : Zinātne, ©2015. — 182, [1] lpp. : il., kartes ; 
22 cm. — Bibliogrāfija: 160.-[170.] lpp. un zemsvītras pie-
zīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valo-
dā. — ISBN 978-9984-879-98-7 (iesiets).

UDK	 903(474.3)

908 Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Mana Jelgava / grāmatas sastādītājs Andris Tomašūns ; 
māksliniece Daiga Brinkmane. — [Jelgava] : Zemgales Re-
ģiona kompetenču attīstības centrs, [2015]. — 1 tiešsaistes 
resurss (224 lapas, PDF) : faksimili, ilustrācijas, kartes, por-
treti ; 10,42 MB. 

UDK	 908(474.334.2)

Tukuma gadagrāmata : laikraksta «Neatkarīgās Tukuma 
Ziņas» pielikums / redaktore Ivonna Plaude ; mākslinieks 
Vents Dubrovskis ; vāka foto: Agris Jansons ; izmantoti Jāņa 
Vītola, Agra Jansona, Rūtas Fjodorovas, Agitas Puķītes, 

Venta Dubrovska, Lienas Trēdes fotouzņēmumi. — 15. (20.) 
gadagājums. — Tukums : Novadu Ziņas, SIA, 2015.

2016. — 416 lpp. : il., portr. ; 21 cm. — Bibliogrāfija rak-
stu beigās. — ISBN 978-9934-8182-6-4 (brošēts).
UDK	 908(474.3)(058)

Ильинский, Александр. Возвращение в город Эн / 
Александр Ильинский ; в оформлении обложки ис-
пользованы работы Даугавпилсского художника Петра 
Худобчёнка из серии «Двинские зарисовки». — [Дауга-
впилс] : Даугавпилсское отделение Русской общины 
Латвии, 2015. — 151 lpp. : il., portr. ; 20 cm. — Virstitulā: 
Daugavpils 740. 

UDK	 908(474.346.1)

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

Ogre : tourism objects / Ogre administrative district tou-
rism information centre ; photo of the cover: Ludmila Mil-
lere, Mārtiņš Brants ; photo: Ludmila Millere, Gunta Šmid-
re, Ēriks Rācenis, Vladimirs Gāga, Biruta Putniņa, Dace 
Voitkēviča. — [Ogre] : Ogre administrative district tou-
rism information centre, [2015]. — 15 lpp. : il., karte, tab. ; 
23 cm. — Aprakstīts pēc vāka. 

UDK	 913(474.361)(036)

Ogres novads : [tūrisma ceļvedis] / Ogres novada tūrisma 
informācijas centrs. — [Ogre] : Ogres novada tūrisma infor-
mācijas centrs, [2015]. — 15 lpp. : il., karte, tab. ; 23 cm. — 
Aprakstīts pēc vāka. 

UDK	 913(474.361)(036)

Огре : туристические обьекты / Туристический ин-
формационный центр Огрского края ; фото на облож-
ке: Людмила Миллере, Мартиньш Брантс ; фото: Вла-
димир Гага, Людмила Миллере, Бирута Путниня, Ерикс 
Раценис, Даце Воиткевича. — [Огре] : Туристичес кий 
информационный центр Огрского края, [2015]. — 
15 lpp. : il., karte, tab. ; 23 cm. — Aprakstīts pēc vāka. 

UDK	 913(474.361)(036)

929 Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi

Kārkluvalka, Ilze. Talsenieku stāsts : Latvijas simtgadei / 
Ilze Kārkluvalka ; redaktore Monta Bērziņa ; dizaina autore 
Una Upīte ; fotogrāfs Dainis Kārkluvalks. — [Talsi] : [Talsu 
novada fonds], 2015. — 16 lpp. : il., portr. ; 30 cm. — 300 eks.
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Latvijas leģendas : par cilvēkiem, kas dara Latviju lielāku / 
idejas autors Andrejs Ēķis ; sastādītāji: Pāvils Raudonis, Ju-
ris Visockis ; autoru kolektīvs: Aivars Berķis, Ilona Bērziņa, 
Līga Blaua, Reinis Ošenieks, Andris Ozoliņš, Pāvils Raudo-
nis, Andžils Remess, Anete Šelvaha, Juris Visockis ; atbil-
dīgā redaktore Liene Soboļeva ; Brigitas Šoriņas literārā 
redakcija ; priekšvārdu sarakstīja Raimonds Vējonis ; foto: 
Ieva Andersone, Atis Bērtiņš, Jānis Deinats, Kaspars Frei-
manis, Toms Norde, Andris Ozoliņš, Pāvils Raudonis, Uldis 
Briedis. — Rīga : Jumava, 2015.

5. grāmata. — 179, [2] lpp., [10] lp. iel. : il., portr. ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-11-847-0 (brošēts).
UDK	 929(474.3)
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Latvijas leģendas : par cilvēkiem, kas dara Latviju lielāku / 
idejas autors Andrejs Ēķis ; sastādītāji: Pāvils Raudonis, Ju-
ris Visockis ; autoru kolektīvs: Aivars Berķis, Ilona Bērziņa, 
Līga Blaua, Reinis Ošenieks, Andris Ozoliņš, Pāvils Raudo-
nis, Andžils Remess, Anete Šelvaha, Juris Visockis ; atbil-
dīgā redaktore Liene Soboļeva ; Brigitas Šoriņas literārā 
redakcija ; priekšvārdu sarakstīja Raimonds Vējonis ; foto: 
Ieva Andersone, Atis Bērtiņš, Jānis Deinats, Kaspars Frei-
manis, Toms Norde, Andris Ozoliņš, Pāvils Raudonis, Uldis 
Briedis. — Rīga : Jumava, 2015.

5. grāmata. — 179, [2] lpp., [10] lp. iel. : il., portr. ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-11-848-7 (iesiets).
UDK	 929(474.3)

930 Vēstures zinātne. Historiogrāfija

Miņins, Aldis. Cīņa par varu Krievijas postimpērijas rie-
tumu perifērijā, 1917-1920 : monogrāfija / Aldis Miņins ; zi-
nātniskie recenzenti un ievadvārdu autori: Aivars Stranga, 
Jānis Taurēns, Aleksandrs Ivanovs ; literārā redaktore Inta 
Miņina ; vāka dizains: Dainis Misiņš. — Rīga : Aldis Miņins, 
©2015. — 452 lpp. ; 22 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — Bibliogrāfija: [403.]-439. lpp. un zemsvītras 
piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu 
valodā. — ISBN 978-9934-14-688-6 (iesiets).
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