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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

004 Datorzinātne un datortehnoloģija. Skaitļošana. 
Datu apstrāde

Kiršners, Arnis. A system for processing short time se-
ries and their characteristic parameters in forecasting 
tasks : summary of the doctoral thesis / Arnis Kiršners ; 
scientific supervisor A. Borisovs ; official reviewers: Jānis 
Grundspeņķis, Egils Stalidzāns, Pavel Ošmera ; Riga Tech-
nical University. Department of Computer Science and In-
formation Technology. Institute of Information Technolo-
gy. — Riga : RTU Press, 2015. — 44 lpp. : diagr., il., sh., tab. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 41.-44. lpp. — ISBN 978-9934-10-
765-8 (brošēts).

UDK	 004.891:005.521(043)
	 519.246.8(043)

Kiršners, Arnis. Īsu laika rindu un to raksturojošo para-
metru apstrādes sistēma prognozēšanas uzdevumiem : 
promocijas darba kopsavilkums / Arnis Kiršners ; zinātnis-
kais vadītājs A. Borisovs ; oficiālie recenzenti: Jānis Grun-
dspeņķis, Egils Stalidzāns, Pavels Ošmera ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas 
fakultāte. Informācijas tehnoloģijas institūts. — Rīga : RTU 
Izdevniecība, 2015. — 44 lpp. : diagr., il., sh., tab. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 41.-44. lpp. — ISBN 978-9934-10-764-1 (bro-
šēts).

UDK	 004.891:005.521(043)
	 519.246.8(043)

Kiršners, Arnis. Īsu laika rindu un to raksturojošo para-
metru apstrādes sistēma prognozēšanas uzdevumiem : 
promocijas darbs / Arnis Kiršners ; zinātniskais vadītājs 
Arkādijs Borisovs ; Rīgas Tehniskā universitāte. Datorzi-
nātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte. Informācijas 
tehnoloģijas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2015. — 
144 lpp. : diagr., il., sh., tab. ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 134.-
139. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu un 
krievu valodā.

UDK	 004.891:005.521(043)
	 519.246.8(043)

005 Pārvaldība. Vadzinības

Rekomendācijas, lai līdzvērtīgi iesaistītu abu dzimumu 
pārstāvjus lielo uzņēmumu vadībā / atbildīgā par izdevu-
mu Iveta Baltiņa ; tekstu autori: Inga Uvarova, Iveta Bal-
tiņa, Marita Zitmane ; redaktore Austra Gaigala ; Personu 
apvienība SIA «Safege Baltija» un SIA «ArtSmart». — Rīga : 
Sabiedrības integrācijas fonds, 2014. — 1 tiešsaistes resurss 
(16 lapas, PDF) : diagrammas, ilustrācijas ; 355 KB. — Bib-
liogrāfija zemsvītras piezīmēs.

UDK	 005.32(4)
	 316.346.2(4)

02 Bibliotēku zinātnes. Bibliotēku darbs

Bite, Gunta. Pieskārienu grāmatas : Braila raksta nodaļas 
desmitgade / teksts un vāka noformējums: Gunta Bite ; li-
terārais redaktors Māris Salējs. — Rīga : Latvijas Neredzīgo 
bibliotēka, ©2015. — 43 lpp. : il., tab. ; 12 cm. — «Grāmata 
izdota Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Braila raksta nodaļas 
10 gadu jubilejas ietvaros»—Titlp. otrā pusē. — ISBN 978-
9934-14-700-5 (brošēts).

UDK	 027.6-056.262(474.3)

087.5 Izdevumi jauniešiem

Maša un Lācis / idejas un tēla autors O. Kuzovkovs ; galve-
nais mākslinieks I. Trusovs ; ilustrētāji: M. Šantiko, N. Zalo-
majeva. — Rīga : Egmont Latvija, ©2015.

Piezvani man! : krāsojamā grāmata ar uzlīmēm pirms-
skolas un jaunākā skolas vecuma bērniem.  — 15, [1] lpp., 
[2] lp. uzlīmes : il. ; 30 cm. — Aprakstīts pēc vāka un ie-
spiedziņām. — Oriģ. nos.: Masha and the Bear. — ISBN 
978-9934-16-192-6.
UDK	 087.5

Mācies reizināt! : paslēptās atbildes / redaktore Indra Put-
re. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — [12] lpp. : il. ; 26 cm. — 
«Pavelc kartīti!»—Uz vāka. — Aprakstīts pēc vāka un ie-
spiedziņām. — Oriģ. nos.: Pull the tab times tables. — ISBN 
978-9934-0-5489-1 (iesiets).

UDK	 087.5
	 511.12(02.053.2)
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1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

122/129 Speciālā metafizika

Takers, Džims B. Atgriezties dzīvē : bērni atceras iepriek-
šējās dzīves / Džims B. Takers ; no angļu valodas tulko-
jusi Dzintra Kalniņa ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais 
noformējums ; redaktore Ilze Čerņevska. — Rīga : Avots, 
©2015. — 314, [12] lpp. ; 20 cm. — Bibliogrāfija: [315.-
326.] lpp. — Oriģ. nos.: Return to life. — ISBN 978-9934-
534-19-5 (brošēts).

UDK	 129

13 Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves metafizika. 
Ezotērika

Auns : 21. marts—20. aprīlis : 2016. gada horoskops / sastā-
dītāja A. Bērziņa. — [Rīga] : Akopeks, [2015]. — 127, [1] lpp. ; 
10 cm. — «©Akopeks, 2016»—Titlp. 2. pusē. — ISBN 978-
9984-862-93-4 (brošēts).

UDK	 133.529

Dzīves grāmata / sastādītāja Ilze Gandre ; vāka apdare un 
datordizains: Juris Grundulis. — Rīga : [b.i.], [2015].

2016. — 312 lpp. : il., tab. ; 20 cm. — Izdots — Rīga, 
2016—Titlp. 2. pusē. — ISBN 978-9934-14-707-4 (bro-
šēts).
UDK	 133.52(059)

Jaunava : 23. augusts—22. septembris : 2016. gada ho-
roskops / sastādītāja A. Bērziņa. — [Rīga] : Akopeks, 
[2015]. — 127, [1] lpp. ; 10 cm. — «©Akopeks, 2016»—Titlp. 
2. pusē. — ISBN 978-9984-862-98-9 (brošēts).

UDK	 133.529

Lauva : 23. jūlijs—22. augusts : 2016. gada horoskops / 
sastādītāja A. Bērziņa. — [Rīga] : Akopeks, [2015]. — 127, 
[1] lpp. ; 10 cm. — «©Akopeks, 2016»—Titlp. 2. pusē. — 
ISBN 978-9984-862-97-2 (brošēts).

UDK	 133.529

Mežāzis : 22. decembris—20. janvāris : 2016. gada ho-
roskops / sastādītāja A. Bērziņa. — [Rīga] : Akopeks, 
[2015]. — 127, [1] lpp. ; 10 cm. — «©Akopeks, 2016»—Titlp. 
2. pusē. — ISBN 978-9934-537-02-8 (brošēts).

UDK	 133.529

Skorpions : 23. oktobris—22. novembris : 2016. gada 
horoskops / sastādītāja A. Bērziņa. — [Rīga] : Akopeks, 
[2015]. — 127, [1] lpp. ; 10 cm. — «©Akopeks, 2016»—Titlp. 
2. pusē. — ISBN 978-9934-537-00-4 (brošēts).

UDK	 133.529

Strēlnieks : 23. novembris—21. decembris : 2016. gada 
horoskops / sastādītāja A. Bērziņa. — [Rīga] : Akopeks, 
[2015]. — 127, [1] lpp. ; 10 cm. — «©Akopeks, 2016»—Titlp. 
2. pusē. — ISBN 978-9934-537-01-1 (brošēts).

UDK	 133.529

Svari : 23. septembris—22. oktobris : 2016. gada ho-
roskops / sastādītāja A. Bērziņa. — [Rīga] : Akopeks, 
[2015]. — 127, [1] lpp. ; 10 cm. — «©Akopeks, 2016»—Titlp. 
2. pusē. — ISBN 978-9984-862-99-6 (brošēts).

UDK	 133.529

Ūdensvīrs : 21. janvāris—19. februāris : 2016. gada ho-
roskops / sastādītāja A. Bērziņa. — [Rīga] : Akopeks, 
[2015]. — 127, [1] lpp. ; 10 cm. — «©Akopeks, 2016»—Titlp. 
2. pusē. — ISBN 978-9934-537-03-5 (brošēts).

UDK	 133.529

Vērsis : 21. aprīlis—21. maijs : 2016. gada horoskops / sa-
stādītāja A. Bērziņa. — [Rīga] : Akopeks, [2015]. — 127, 
[1] lpp. ; 10 cm. — «©Akopeks, 2016»—Titlp. 2. pusē. — 
ISBN 978-9984-862-94-1 (brošēts).

UDK	 133.529

Vēzis : 22. jūnijs—22. jūlijs : 2016. gada horoskops / sastā-
dītāja A. Bērziņa. — [Rīga] : Akopeks, [2015]. — 127, [1] lpp. ; 
10 cm. — «©Akopeks, 2016»—Titlp. 2. pusē. — ISBN 978-
9984-862-96-5 (brošēts).

UDK	 133.529

Zivis : 20. februāris—20. marts : 2016. gada horoskops / 
sastādītāja A. Bērziņa. — [Rīga] : Akopeks, [2015]. — 127, 
[1] lpp. ; 10 cm. — «©Akopeks, 2016»—Titlp. 2. pusē. — 
ISBN 978-9934-537-04-2 (brošēts).

UDK	 133.529

14 Filozofiskās sistēmas un uzskati

Sauka, Anne. Miesiskās patības ģenealoģija. Miesas ek-
sistenciāli hermeneitiskie un ētiskie aspekti : promocijas 
darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai filozofijas no-
zarē, apakšnozare: filozofijas vēsture / Anne Sauka ; dar-
ba zinātniskais vadītājs Igors Šuvajevs ; darba recenzenti: 
Raivis Bičevskis, Velga Vēvere, Ella Buceniece ; Latvijas 
Universitāte. Vēstures un filozofijas fakultāte = Genealogy 
of the lived-body self : existentially-hermeneutical and et-
hical aspects of the lived-body : summary of doctoral the-
sis submitted for acquiring doctoral degree in philosophy, 
subfield: history of philosophy / Anne Sauka ; supervisor 
Igors Šuvajevs ; reviewers: Raivis Bičevskis, Velga Vēvere, 
Ella Buceniece ; University of Latvia. Faculty of History and 
Philosophy. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2015. — 67 lpp. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 66.-67. lpp. un zemsvītras piezī-
mēs. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām ti-
tullapām, vāka noformējums abās valodās.

UDK	 141.319.8(043)
	 165.62(043)

Sauka, Anne. Miesiskās patības ģenealoģija. Miesas ek-
sistenciāli hermeneitiskie un ētiskie aspekti : promocijas 
darbs filozofijā, filozofijas vēstures apakšnozarē / Anne 
Sauka ; promocijas darba vadītājs Igors Šuvajevs ; Latvijas 
Universitāte. Vēstures un filozofijas fakultāte. Filozofijas 
vēstures katedra. — Rīga, 2015. — 264 lp. ; 31 cm. — Ek-
semplārs ar 263 lapām. — Bibliogrāfija: 252.-264. lp. un 
zemsvītras piezīmēs. — (Iesiets).

UDK	 141.319.8(043)
	 165.62(043)



3Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 24 2015. gada 16.–31. decembris

159.9 Psiholoģija

Franks, Pjērs. Laimīgas mīlestības formula / Pjērs Franks ; 
no vācu valodas tulkojusi Irīda Miska ; Ivara Vimbas vāka 
grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Alīna Meln-
gaile. — Rīga : Jumava, ©2015. — 215 lpp. ; 20 cm. — Oriģ. 
nos.: Glücksregeln für die Liebe. — ISBN 978-9934-11-853-1 
(brošēts).

UDK	 159.922.1

Lommels, Pims van. Apziņa viņpus dzīves : zinātne par 
nāvei tuvu pieredzi / Pims van Lommels ; no angļu valo-
das tulkojis Kristaps Šoriņš ; redaktors Elviss Ozols ; Māra 
Garjāņa makets un vāka dizains. — [Rīga] : Lietusdārzs, 
©2015. — 366, [1] lpp. : il., tab. ; 23 cm. — Bibliogrāfija: 316.-
[360.] lpp. — Oriģ. nos.: Consciousness beyond life. — ISBN 
978-9984-869-69-8 (brošēts).

UDK	 159.961.9
	 616-036.88

Spensere, Eimija. Skats no gaišās puses : 100 veidi, kā 
kļūt laimīgam tagad / Eimija Spensere ; no angļu valodas 
tulkojusi Inese Leitāne ; redaktore Ilze Vācere ; Ilzes Isa-
kas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2015]. — 222, 
[2] lpp. ; 21 cm. — «©2016 Izdevums Zvaigzne ABC»—Titlp. 
2. pusē. — Oriģ. nos.: Bright side up. — ISBN 978-9934-0-
5579-9 (iesiets).

UDK	 159.923.2

17 Morāles filozofija. Ētika. Praktiskā filozofija

Svece, Artis. Dzīvnieka ētiskais statuss un antropomorfi-
zācijas problēma : promocijas darba kopsavilkums dokto-
ra grāda iegūšanai filozofijas nozarē, apakšnozare: ētika / 
Artis Svece ; darba zinātniskā vadītāja Māra Rubene ; dar-
ba recenzenti: Igors Šuvajevs, Solveiga Krūmiņa-Koņkova, 
Velga Vēvere ; Latvijas Universitāte. Vēstures un filozofijas 
fakultāte = Ethical status of animals and the problem of 
anthropomorphism : summary of the doctoral thesis sub-
mitted for the degree of doctor of philosophy, subfield of 
ethics / Artis Svece ; supervisor Māra Rubene ; reviewers: 
Igors Šuvajevs, Solveiga Krūmiņa-Koņkova, Velga Vēvere ; 
University of Latvia. Faculty of History and Philosophy. — 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2015. — 55 lpp. ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija: 53.-55. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar 
atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās.

UDK	 179.3(043)

Svece, Artis. Dzīvnieka ētiskais statuss un antropomor-
fizācijas problēma : promocijas darbs filozofijas nozarē, 
ētikas apakšnozarē / Artis Svece ; darba vadītāja Māra Ru-
bene ; Latvijas Universitāte. Vēstures un filozofijas fakul-
tāte. — Rīga, 2015. — 204 lp. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 189.-
204. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, 
anotācija arī angļu valodā. — (Iesiets).

UDK	 179.3(043)

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Brāļu draudzes lozungi. Dieva vārds katrai dienai : 286.
(14.) gadagājums / Brāļu draudzes misija ; tekstu sagatavo-
ja Maija Frīdberga ; ievadu sarakstīja Gundars Ceipe ; vāka 
dizains: Evija Godiņa. — Rīga : AMNIS, [2015].

2016. — [120] lpp. ; 15 cm. — ISBN 978-9984-876-13-9 
(spirāliesējums).
UDK	 275.2-774(474.3)

Fetlers, Džons. Pērkonbalss : stāsts par Viljamu Fetleru 
un garīgo atmodu Krievijā un Latvijā / Džons Fetlers ; sa-
stādītājs latviešu izdevumam un priekšvārda autors Jānis 
Šmits ; no angļu valodas tulkojusi Kristīne Šmite ; vāka 
dizains: Eduards Griškevičs. — [Rīga] : Amnis, 2015. — 
192 lpp., [16] lpp. iel. : faksimili, il., portr. ; 22 cm. — ISBN 
978-9984-876-11-5 (iesiets).

UDK	 277.4-725(474.3)
	 277.4-725(470+571)

Gaile, Iveta. Dāvida dziesmas : psalmi : darba grāmata / 
Iveta Gaile ; autores Psalmu izlase un zīmējumi. — Rīga : 
Luterisma mantojuma fonds, 2015. — [248] lpp. : il. ; 
30 cm. — «Izmantots Bībeles teksts: 1965. gada izdevuma 
revīzija, Latvijas Bībeles biedrība, 1997»—Titlp. 2. pusē. — 
ISBN 978-9934-544-10-1 (brošēts).

UDK	 27-243.63(076)
	 27-243.63(02.053.2)

Gaile, Iveta. Dāvida dziesmas : psalmi : darba grāma-
ta / Iveta Gaile. — Rīga : Luterisma mantojuma fonds, 
[2015]. — 1 tiešsaistes resurss (40 lapas, PDF) : ilustrācijas ; 
4,13 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — 
Autores Psalmu izlase un zīmējumi. — «Izmantots Bībeles 
teksts: 1965. gada izdevuma revīzija, Latvijas Bībeles bied-
rība, 1997»—Datnes 4. lapā. — ISBN 9789934544101 (kļū-
da).

UDK	 27-243.63(02.053.2)
	 27-243.63(076)

Hallesbī, Ūle. Par lūgšanu : maza lūgšanu skola / Ūle Hal-
lesbī ; tulkojums no vācu valodas: Aina Zariņa. — [Pārgau-
jas novads] : [Andris Zariņš], 2015. — 145 lpp. ; 20 cm. — 
Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Oriģ. nos.: Vom 
Beten. — ISBN 978-9934-8220-7-0 (brošēts).

UDK	 27-534.3

Kolianders, Tits. Askēzes ceļš / Tits Kolianders ; tulko-
jums no krievu valodas: Ārija Rubene ; redakcija: Jānis Kal-
niņš ; mākslinieciskais noformējums: Līga Sakse. — Otrais 
izdevums. — [Rīga] : G&M Trading, 2015. — 191, [1] lpp. : il. ; 
17 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 
978-9934-8550-2-3 (iesiets).

UDK	 27-585
	 271.2-585

Larondels, Hans K. Pestīšanas kaujas rati : Harmagedo-
na bībeliskā drāma / Hans K. Larondels ; no angļu valodas 
tulkojis Edgars Čerņevskis ; par izdevumu atbild Andris 
Zariņš. — [Pārgaujas novads] : [Andris Zariņš], 2014. — 
185 lpp. ; 21 cm. — ISBN un izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — Titullapā un uz vāka uzrādīts 1987. gads — 
pirmizdevums angļu valodā. — Rakstu vietu rādītājs: 178.-
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185. lpp. — Oriģ. nos.: Chariots of salvation. — ISBN 978-
9934-8220-3-2 (brošēts). — ISBN 9789934822049 (kļūda).

UDK	 27-175

Rors, Ričards. Ar elpu zem ūdens : garīgums divpadsmit 
soļos / Ričards Rors ; no angļu valodas tulkojusi Anna Šēfe-
re ; redaktors Elviss Ozols ; Māra Garjāņa vāka dizains. — 
[Rīga] : Lietusdārzs, ©2015. — 166, [1] lpp. ; 23 cm. — Bib-
liogrāfija: 149.-[154.] lpp. — Oriģ. nos.: Breathing under 
water. — ISBN 978-9984-869-68-1 (brošēts).

UDK	 27-584.5

Štēnbuks, Karls Vilhelms. Es ticu : apustuļu ticības aplie-
cinājuma komentārs / Karls Vilhelms Štēnbuks ; no vācu 
valodas tulkojusi Ilze Ķezbere-Herle ; redaktore, grāma-
tas un vāka dizainere, vāka fotogrāfe Maruta Strautmale ; 
konsultants teoloģijas jautājumos Juris Cālītis. — [Rīga] : 
Klints, ©2015. — 95 lpp. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: Ich glaube: 
das Glaubensbekenntnis verständlich erläutert. — ISBN 
9984-674-30-4 (brošēts).

UDK	 27-252.3

Vaita, Elena G. Liecības draudzei / Elena G. Vaita ; no angļu 
valodas tulkojusi Ilga Rudzīte ; atbildīgais Andris Zariņš. — 
[Pārgaujas novads] : [Andris Zariņš], 2014.

9. sējums. — 194, [3] lpp. ; 22 cm. — Rakstvietu rādī-
tājs: [196.-197.] lpp. — Oriģ. nos.: Testimonies for the 
church. — ISBN 978-9934-8220-4-9 (iesiets).
UDK	 279.14-284

О нравственном воспитании / редактор протоиерей 
Олег Пелевин ; литературный редактор Оксана Де-
ментьева. — Рига : Синод Латвийской Православной 
Церкви, 2015. — 63 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-8530-
3-6 (brošēts).

UDK	 27-47

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Kā būt parīzietei vienmēr un visur : mīlestība, stils un slikti 
ieradumi / Anne Beresta, Odrija Divāna, Karolīna de Meg-
rē, Sofija Masa ; no franču valodas tulkojusi Marta Aiše ; 
redaktore Gunta Šustere. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2015]. — 
271 lpp. : il., portr. ; 22 cm. — «Zvaigzne ABC, izdevums 
©2016»—Titlp. 2. pusē. — Oriģ. nos.: How to be Parisian 
wherever you are. — ISBN 978-9934-0-5408-2 (iesiets).

UDK	 305-055.2(443.611)
	 159.922.1-055.2(443.611)

31 Demogrāfija. Socioloģija. Statistika

Kļave, Evija. Trešo valstu pilsoņu portrets Latvijā / pētī-
juma autores: Evija Kļave, Inese Šūpule, Brigita Zepa ; pro-
jekta vadītāja Līga Vecā. — Rīga : Sabiedrības integrācijas 
fonds, ©2015. — 1 tiešsaistes resurss (56 lapas, PDF) : dia-
grammas, ilustrācijas, tabulas ; 4,12 MB. — Bibliogrāfija: 
54.-55. lapā un zemsvītras piezīmēs.

UDK	 314.151.3-054.72
	 314.151.3-054.72(474.3)

316 Socioloģija

Ardava, Laura. Latvijas Trešās atmodas sociālās atmiņas 
un komemorācijas diskurss medijos (1988-2014) : promo-
cijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai komu-
nikācijas zinātnes nozarē, apakšnozare: komunikācijas 
teorija / Laura Ardava ; darba zinātniskā vadītāja Vita Zel-
če ; recenzenti: Ainārs Dimants, Andrejs Plakans, Viesturs 
Zanders ; Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. 
Komunikācijas studiju nodaļa = Media discourse on the 
social memory and commemoration of the Third Latvian 
National Awakening (1988-2014) : summary of doctoral 
thesis submitted for the doctoral degree in communication 
science, subfield of communication theory / Laura Ardava ; 
supervisor Vita Zelče ; reviewers: Ainārs Dimants, Andrejs 
Plakans, Viesturs Zanders ; University of Latvia. Faculty of 
Social Sciences. Department of Communication Studies. — 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2015. — 70 lpp. : sh. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 62.-70. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts 
latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka 
noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-072-9 
(brošēts).

UDK	 316.64(474.3)(043)
	 316.774(474.3)(043)
	 94(474.3)”1987/1991”(043)

Ardava, Laura. Latvijas Trešās atmodas sociālās atmiņas 
un komemorācijas diskurss medijos (1988-2014) : promo-
cijas darbs doktora grāda iegūšanai komunikācijas zināt-
nes nozarē, apakšnozare: komunikācijas teorija / Laura 
Ardava ; darba zinātniskā vadītāja Vita Zelče ; Latvijas Uni-
versitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Komunikācijas studiju 
nodaļa. — Rīga, 2015. — 327 lp. : diagr., sh., tab.; 31 cm. — 
Bibliogrāfija: 181.-249. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts 
latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā. — (Iesiets).

UDK	 316.64(474.3)(043)
	 316.774(474.3)(043)
	 94(474.3)”1987/1991”(043)

Beitika, Ieva. Sabiedriskais medijs un sabiedriskais la-
bums: Latvijas pieredzes analīze : promocijas darba kop-
savilkums doktora grāda iegūšanai komunikācijas zinātnes 
nozarē, apakšnozare: komunikācijas teorija / Ieva Beitika ; 
darba zinātniskā vadītāja Inta Brikše ; darba recenzenti: 
Vita Zelče, Ainārs Dimants, Jānis Buholcs, Aukse Balcutie-
ne ; Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte = Public 
service media and public value: analysis of Latvian public 
service broadcasting system : summary of doctoral thesis 
submitted for the doctoral degree in communication scien-
ce, subfield of communication theory / Ieva Beitika ; super-
visor Inta Brikše ; reviewers: Vita Zelče, Ainārs Dimants, 
Jānis Buholcs, Auksė Balčytienė ; University of Latvia. 
Faculty of Social Sciences. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2015. — 95 lpp. : il. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 40.-45., 89.-
90. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām 
titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-
9934-18-056-9 (brošēts).

UDK	 316.774(474.3)(043)
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Beitika, Ieva. Sabiedriskais medijs un sabiedriskais la-
bums: Latvijas pieredzes analīze : promocijas darbs dokto-
ra grāda iegūšanai komunikācijas zinātnes nozarē, apakš-
nozare: komunikācijas teorija / Ieva Beitika ; promocijas 
darba zinātniskā vadītāja Inta Brikše ; Latvijas Universitā-
te. Sociālo zinātņu fakultāte. Komunikācijas studiju noda-
ļa. — Rīga, 2015. — 484 lp. : sh., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 
343.-368. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu va-
lodā, anotācija arī angļu valodā. — (Iesiets).

UDK	 316.774(474.3)(043)

Bērziņš, Didzis. Communication and ethics of social me-
mory: discourses of the holocaust in Latvia (1945-2014) : 
summary of doctoral thesis submitted for the doctoral 
degree in communication science, subfield of communi-
cation theory / Didzis Bērziņš ; scientific advisor of the 
doctoral thesis Skaidrīte Lasmane ; reviewers: Ainārs Di-
mants,  Aivars Stranga, Daina Eglīte ; University of Latvia. 
Faculty of Social Sciences. Department of Communication 
Studies. — Riga : University of Latvia, 2015. — 51 lpp. : sh. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 44.-48. lpp. un zemsvītras piezī-
mēs. — ISBN 978-9934-18-083-5 (brošēts).

UDK	 316.64(474.3)(043)
	 94(474.3)(=411.16)(043)

Bērziņš, Didzis. Sociālās atmiņas komunikācija un ētika: 
holokausta diskursi Latvijā (1945-2014) : promocijas dar-
ba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai komunikācijas 
zinātnes nozarē, apakšnozare: komunikācijas teorija / Di-
dzis Bērziņš ; promocijas darba zinātniskā vadītāja Skaid-
rīte Lasmane ; darba recenzenti: Ainārs Dimants, Aivars 
Stranga, Daina Eglīte ; Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu 
fakultāte. Komunikācijas studiju nodaļa. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2015. — 47 lpp. : sh. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
40.-44. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-18-
082-8 (brošēts).

UDK	 316.64(474.3)(043)
	 94(474.3)(=411.16)(043)

Bērziņš, Didzis. Sociālās atmiņas komunikācija un ētika: 
holokausta diskursi Latvijā (1945-2014) : promocijas darbs 
doktora grāda iegūšanai komunikācijas zinātnes noza-
rē, apakšnozare: komunikācijas teorija / Didzis Bērziņš ; 
promocijas darba zinātniskā vadītāja Skaidrīte Lasmane ; 
Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Komuni-
kācijas studiju nodaļa. — Rīga, 2015. — 498 lp. : diagr., il., 
sh. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 442.-477. lp. un zemsvītras pie-
zīmēs. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valo-
dā. — (Iesiets).

UDK	 316.64(474.3)(043)
	 94(474.3)(=411.16)(043)

Lulle, Aija. Mediju platformas un diasporas mediji : izprat-
nes un vajadzības / Aija Lulle, Elza Ungure, Laura Bužins-
ka ; Latvijas Universitāte. Diasporas un migrācijas pētījumu 
centrs. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2015. — 1 tiešsaistes 
resurss (38 lapas, PDF) : tabulas ; 668 KB. — Bibliogrāfija: 
37.-38. lapā un zemsvītras piezīmēs.

UDK	 316.774

Pētījums «Sieviešu un vīriešu situācijas izpēte Latvijas lie-
lajos uzņēmumos» : ziņojums / atbildīgais par izdevumu 
Iveta Baltiņa ; tekstu autori: Aleksejs Šņitņikovs, Inga Uva-
rova, Iveta Baltiņa, Juris Riekstiņš, Linda Bondare, Marita 

Zitmane, Silvija Danozo (Silvia Danoso), Hanna-Lēna Autio 
(Hanna-Leena Autio), Alisone Lamonda (Alison Lamond), 
Ina Holmstada (Ina Holmstad), Natālija Dakrūza (Natalja 
Dacruz) ; redaktore Austra Gaigala ; Personu apvienība SIA 
«Safege Baltija» un SIA «ArtSmart». — Rīga : Sabiedrības 
integrācijas fonds, 2014. — 1 tiešsaistes resurss (104 lapas, 
PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 1,69 MB. — Bib-
liogrāfija: 95.-96. lapā.

UDK	 316.334.22(474.3)
	 331.522.4(474.3)

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

Riga Conference «Towards Reassurance and Solida-
rity in Euro-Atlantic Community» (2015 : Rīga, Latvija). 
Towards reassurance and solidarity in Euro-Atlantic com-
munity : Riga conference papers 2015 / scientific editors: 
Andris Sprūds, Kārlis Bukovskis ; authors: Aldis Austers, 
Andis Kudors, Andris Piebalgs, Gundega Rēboka, Imants 
Lieģis, Mārtiņš Daugulis, Reinis Āboltiņš, Uģis Romanovs, 
Žaneta Ozoliņa ; cover design and layout Līga Rozentāle. — 
[Riga] : Latvian Institute of international affairs, ©2015. — 
191 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — 
ISBN 978-9984-583-65-5 (brošēts).

UDK	 327(4)(062)

336 Finanses

Aktīvās metodes skolēnu izglītošanā : Latvijas Bankas 
apmeklētāju centra «Naudas pasaule» apmeklējums : dar-
ba lapas pamatskolai (7.-9. klasei) : 8 varianti / Latvijas 
Banka. — [Rīga] : Latvijas Banka, ©2014. — 1 tiešsaistes 
resurss (11 lapas, DOCX) : ilustrācijas ; 371,39 KB. — Virsti-
tulā: Latvijas Banka. Eirosistēma. 

UDK	 336(474.3)(076)

Aktīvās metodes skolēnu izglītošanā : Latvijas Bankas 
apmeklētāju centra «Naudas pasaule» apmeklējums : dar-
ba lapas pamatskolai (7.-9. klasei) : 8 varianti / Latvijas 
Banka. — [Rīga] : Latvijas Banka, ©2014. — 1 tiešsaistes 
resurss (11 lapas, PDF) : ilustrācijas ; 325 KB. — Virstitulā: 
Latvijas Banka. Eirosistēma. 

UDK	 336(474.3)(076)

Aktīvās metodes skolēnu izglītošanā : Latvijas Bankas ap-
meklētāju centra «Naudas pasaule» apmeklējums : darba 
lapas vidusskolai : 8 varianti / Latvijas Banka. — [Rīga] : 
Latvijas Banka, ©2014. — 1 tiešsaistes resurss (13 lapas, 
PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 372 KB. — Virstitulā: Latvijas 
Banka. Eirosistēma. 

UDK	 336(474.3)(076)

Aktīvās metodes skolēnu izglītošanā : Latvijas Bankas ap-
meklētāju centra «Naudas pasaule» apmeklējums : darba 
lapas vidusskolai : 8 varianti / Latvijas Banka. — [Rīga] : 
Latvijas Banka, ©2014. — 1 tiešsaistes resurss (13 lapas, 
DOCX) : ilustrācijas, tabulas ; 544,77 KB. — Virstitulā: Lat-
vijas Banka. Eirosistēma. 

UDK	 336(474.3)(076)

Aktīvās metodes skolēnu izglītošanā : Latvijas Bankas 
apmeklētāju centra «Naudas pasaule» apmeklējums : dar-
ba lapas vidusskolai (semināram) : 15 variantu / Latvijas 
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Banka. — [Rīga] : Latvijas Banka, ©2014. — 1 tiešsaistes re-
surss (17 lapas, DOCX) : ilustrācijas, tabulas ; 341,62 KB. — 
Virstitulā: Latvijas Banka. Eirosistēma. — «Tēmas: Latvijas 
Bankas darbība ; Naudas vēsture ; Lats ; Monetārā politika ; 
Inflācija ; Naudas piedāvājums ; Ekonomikas un monetārā 
savienība ; Valūtas kurss ; Eiro ; Banku sistēma»—Datnes 
sākumlapā. 

UDK	 336(474.3)(076)

Aktīvās metodes skolēnu izglītošanā : Latvijas Bankas 
apmeklētāju centra «Naudas pasaule» apmeklējums : dar-
ba lapas vidusskolai (semināram) : 15 variantu / Latvijas 
Banka. — [Rīga] : Latvijas Banka, ©2014. — 1 tiešsaistes 
resurss (17 lapas, PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 437 KB. — 
Virstitulā: Latvijas Banka. Eirosistēma. — «Tēmas: Latvijas 
Bankas darbība ; Naudas vēsture ; Lats ; Monetārā politika ; 
Inflācija ; Naudas piedāvājums ; Ekonomikas un monetārā 
savienība ; Valūtas kurss ; Eiro ; Banku sistēma»—Datnes 
sākumlapā. 

UDK	 336(474.3)(076)

Aktīvās metodes skolēnu izglītošanā : «Naudas pasaules» 
apmeklējums : metodiskie ieteikumi pamatskolas skolēnu 
apmeklējumam ; metodiskie ieteikumi vidusskolēnu ap-
meklējumam / Latvijas Banka. — [Rīga] : Latvijas Banka, 
©2014. — 1 tiešsaistes resurss (4 lapas, PDF) ; 178 KB. — 
Virstitulā: Latvijas Banka. Eirosistēma. 

UDK	 336(474.3)(072)

Aktīvās metodes skolēnu izglītošanā : «Naudas pasaules» 
apmeklējums : metodiskie ieteikumi pamatskolas skolēnu 
apmeklējumam ; metodiskie ieteikumi vidusskolēnu ap-
meklējumam / Latvijas Banka. — [Rīga] : Latvijas Banka, 
©2014. — 1 tiešsaistes resurss (4 lapas, DOC) ; 75 KB. — 
Virstitulā: Latvijas Banka. Eirosistēma. 

UDK	 336(474.3)(072)

Aktīvās metodes skolēnu izglītošanā : «Naudas pasaules» 
apmeklējums : pārbaudes darbs vidusskolai : 2 varianti / 
Latvijas Banka. — [Rīga] : Latvijas Banka, ©2014. — 1 tieš-
saistes resurss (7 lapas, PDF) : tabulas ; 217 KB. — Virstitu-
lā: Latvijas Banka. Eirosistēma. 

UDK	 336(4)(079)

Aktīvās metodes skolēnu izglītošanā : «Naudas pasaules» 
apmeklējums : pārbaudes darbs vidusskolai : 2 varian-
ti / Latvijas Banka. — [Rīga] : Latvijas Banka, ©2014. — 1 
tiešsaistes resurss (7 lapas, DOCX) : tabulas ; 34,51 KB. — 
Virstitulā: Latvijas Banka. Eirosistēma. 

UDK	 336(4)(079)

Brasliņš, Ģirts. Kredītriska pārvaldības pilnveidošana 
Latvijas tautsaimniecībā : promocijas darba kopsavilkums 
doktora zinātniskā grāda iegūšanai ekonomikā, apakš-
nozare: finanses un kredīts / Ģirts Brasliņš ; darba zināt-
niskais vadītājs Uģis Zālītis ; recenzenti: Valērijs Praude, 
Ingrīda Jakušonoka, Konstantīns Didenko ; Latvijas Univer-
sitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte = Improvement of 
creditrisk management in economy of Latvia : summary of 
doctoral thesis submitted for the doctoral degree in econo-
mics, subfield of finance and credit / Ģirts Brasliņš ; super-
visor: Uģis Zālītis ; reviewers: Valērijs Praude, Ingrīda Jaku-
šonoka, Konstantīns Didenko ; University of Latvia. Faculty 
of Economics and Management. — Rīga : Latvijas Univer-
sitāte, 2015. — 69 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 

32.-33. un 68.-69. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts 
latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka 
noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-068-2 
(brošēts).

UDK	 336.77(474.3)(043)
	 336.77(474.3)(043.2)

Brasliņš, Ģirts. Kredītriska pārvaldības pilnveidošana 
Latvijas tautsaimniecībā : promocijas darbs ekonomikas 
doktora zinātniskā grāda (Dr. oec.) iegūšanai, nozare: eko-
nomika, apakšnozare: finanses un kredīts / Ģirts Brasliņš ; 
zinātniskais vadītājs Uģis Zālītis ; Latvijas Universitāte. 
Ekonomikas un vadības fakultāte. — Rīga, 2015. — 179 lp. : 
diagr., sh., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 156.-164. lp. un 
zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, anotācija 
arī angļu valodā. — (Iesiets).

UDK	 336.77(474.3)(043)
	 336.77(474.3)(043.2)

34 Tiesības. Jurisprudence

Administratīvā sloga jautājumu pārskatīšana intelektu-
ālā īpašuma aizsardzības nodrošināšanai : ziņojums par 
visiem Tehniskajā specifikācijā iekļautajiem jautājumiem, 
iekļaujot tajā priekšlikumus izpētīto problēmjautājumu 
efektīvai risināšanai : iesniegts 2013. gada 24. novembrī / 
dokumenta autori: SIA «Corporate Consulting» un SIA 
«Pētersona Patents». — Rīga : Valsts kanceleja, [2014]. — 1 
tiešsaistes resurss (144 lapas, PDF) : tabulas ; 2,44 MB. — 
(Ieguldījums tavā nākotnē).

UDK	 347.77/.78

Bērnu datu aizsardzība skolās : rekomendācija / Datu 
valsts inspekcija. — Rīga : Datu valsts inspekcija, [2015]. — 1 
tiešsaistes resurss (13 lapas, PDF) : ilustrācijas ; 1,17 MB. — 
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.

UDK	 342.72/.73

Datu subjekta tiesības / Datu valsts inspekcija. — Rīga : 
Datu valsts inspekcija, [2015?]. — 1 tiešsaistes resurss (19 
lapas, PDF) ; 378 KB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.

UDK	 342.72/.73

Patvaļīgas būvniecības radīto seku novēršana / Būvnie-
cības valsts kontroles birojs. — Rīga : Būvniecības valsts 
kontroles birojs, 2015. — 1 tiešsaistes resurss (20 lapas, 
PDF) : shēmas ; 810,48 KB. 

UDK	 342.9(474.3)

Vadlīnijas godīgas komercprakses īstenošanai cenu sa-
līdzināšanas mājaslapās / Patērētāju tiesību aizsardzības 
centrs. — Rīga : Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, 
2015. — 1 tiešsaistes resurss (24 lapas, PDF) ; 623 KB. — 
«2015. gada 16. martā, Vadlīnijas Nr. 2»—Datnes sākumla-
pā. — «Šis dokuments nav oficiāla tiesību normu inter-
pretācija, bet ir Patērētāju tiesību aizsardzības centra kā 
uzraudzības iestādes viedoklis par tiesību normu inter-
pretāciju»—Datnes sākumlapā. — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs.

UDK	 346.548
	 347.7

Vadlīnijas par nokavējuma procentu un līgumsoda pie-
mērošanu ar patērētājiem noslēgtajos līgumos saistībā ar 
2013. gada 4. jūlija grozījumiem Civillikumā / Patērētāju 
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tiesību aizsardzības centrs. — Rīga : Patērētāju tiesību 
aizsardzības centrs, 2014. — 1 tiešsaistes resurss (14 lapas, 
PDF) : tabulas ; 631,88 KB. — Apstiprināts 2014. gada 4. ap-
rīlī. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.

UDK	 346.548(474.3)

37 Izglītība

Romu kopiena Latvijā: situācija un labā prakse izglītībā : 
romu kopienas izglītības vajadzības : secinājumi un ietei-
kumi romu kopienas atbalsta pasākumu plānošanai / 
Sabiedrības integrācijas fonds. — [Rīga] : Sabiedrības in-
tegrācijas fonds, [2014]. — 1 tiešsaistes resurss (11 lapas, 
PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 665 KB. — Projektu «Dažādi 
cilvēki, atšķirīga pieredze, viena Latvija» īsteno Sabiedrī-
bas integrācijas fonds sadarbībā ar Latvijas Cilvēktiesību 
centru un Latvijas Tiesnešu mācību centru. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs.

UDK	 37(=214.58)(474.3)

373 Vispārējā izglītība

Cēsu Valsts ģimnāzijai 90 / sastādītāja un teksta autore 
Māra Baķe ; teksta redaktore Mirdza Lībiete ; foto: Arvīds 
Treimanis, Ojārs Johansons, Arvīds Stīpnieks, Ilmārs Siliņš, 
Jānis Vīksna ; vāka noformējums: Eero Rass ; māksliniece 
Anda Nordena. — [Cēsis] : Cēsu Valsts ģimnāzija, 2015. — 
187, [4] lpp. : faksimili, il., portr., notis ; 24 cm. — ISBN 978-
9934-14-659-6 (iesiets).

UDK	 373.5(474.365)(091)

Liepājas A. Puškina 2. vidusskolas absolventi profesiju pa-
saulē = Выпускники Лиепайской средней школы №2 
им. А. С. Пушкина в мире профессий / redaktore, sastā-
dītāja un dažu rakstu autore Anna Protčenko ; priekšvārdu 
sarakstīja: Edīte Plamše, Надежда Николаевна Меднис, 
Олег Храмов, Kirovs Lipmans ; vāka noformējums: Jūlija 
Jefimova. — [Liepāja] : Liepājas A. Puškina 2. vidusskola, 
2015. — 224 lpp. : il., portr. ; 25 cm. — Teksts krievu un lat-
viešu valodā. — ISBN 978-9934-14-705-0 (iesiets).

UDK	 373.5(474.321.2)(092)

Слово о школе : с юбилеем, родная школа : 70 лет / 
авторы идеи и вступительное слово: Алла Авлас, Инга 
Токмакова ; подготовка к печати: Анна Протченко. — 
Лиепая : Лиепайская средняя школа №2 им. А. С. Пуш-
кина, 2015. — 88 lpp. : il., portr. ; 21 cm. — Izdevējziņas 
precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-14-628-2 (bro-
šēts). — 300 eks.

UDK	 373.5(474.321.2)

377 Speciālā izglītība. Aroda, tehniskā un 
profesionālā izglītība. Arodkoledžas, institūti. 
Politehnikumi

Rīgas Valsts tehnikums — 95 / autori: Rasma Cinovska, 
Inta Bombiza, Ilgars Grosvalds, Ilgvars Forands, Dagnija 
Vanaga ; mākslinieks/grafiskais dizains: Rihards Delvers ; 
foto: Ainars Gaidis, Jānis Pavlovskis. — Rīga : Rīgas Valsts 
tehnikums, 2014. — 223 lpp. : faksimili, il., portr., tab. ; 
28 cm. — Bibliogrāfija: 218.-222. lpp. — ISBN 978-9934-
8479-1-2 (iesiets).

UDK	 377(474.3)(091)

378 Augstākā izglītība. Augstskolas.  
Akadēmiskās studijas

Būvniecības specialitātei 40 / koncepta autore: Silvija 
Štrausa ; sastādītāji: Oskars Vītoliņš, Inese Levica ; māksli-
nieciskais noformējums: Inese Levica ; Latvijas Lauksaim-
niecības universitāte. Lauku inženieru fakultāte. — Jelga-
va : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2015. — 40, 
[60] lpp. : il., portr., tab. ; 21 cm.

UDK	 378.6:62(474.334.2)(091)

Oganisjana, Karine. Starpdisciplinārās mācības uzņēmī-
bas un uzņēmējspējas veicināšanai = Interdisciplinary te-
aching and learning for promoting entrepreneurship / Ka-
rine Oganisjana ; recenzenti: Elīna Gaile-Sarkane, Saemah 
Rahman ; literārā redaktore Ieva Zarāne. — Rīga : Latvijas 
Universitāte : Valsts izglītības attīstības aģentūra, ©2015. — 
204 lpp. : diagr., il., kartes, shēmas, tab. ; 24 cm. — Biblio-
grāfija: 183.-197. lpp. — Teksts latviešu valodā; nosaukums, 
priekšvārds, ievads un ilustrāciju apraksti arī angļu valo-
dā. — ISBN 978-9934-527-40-1 (brošēts).

UDK	 378.14

379.8 Brīvais laiks

Laužam ledu : «Latvijas valsts meži» un mammadaba gai-
da tevi ciemos! / Latvijas valsts meži. — [Rīga] : Latvijas 
valsts meži, ©2015. — 16, [1] lpp. : il. ; 24 cm. — Aprakstīts 
pēc vāka. — Virstitulā: Mammadaba Dzīvo Latvijas valsts 
mežos. 

UDK	 379.84(474.3)

395 Ceremoniāls. Etiķete. Uzvedības noteikumi 
sabiedrībā. Tituli. Uzrunas, izturēšanās, pieklājības 
formas

Recels, Bernhards. Džentlmenis : rokasgrāmata elegan-
tam vīrietim / Bernhards Recels ; fotogrāfs Ginters Bīrs ; 
no angļu valodas tulkojusi Anžela Šuvajeva ; redaktore Ilze 
Sausiņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 359 lpp. : il., 
portr. ; 26 cm. — Bibliogrāfija: 359. lpp. un alfabētiskais rā-
dītājs: 353.-357. lpp. — Oriģ. nos.: Der Gentelman. — ISBN 
978-9934-0-5658-1 (iesiets).

UDK	 395(035)
	 687.11(035)
	 687.53(035)

398 Folklora

Duraceņš īsmīdynoj kieneņa meitu : latgalīšu tautys puor-
soka : [krāsojamā grāmata pirmsskolas vecuma bērniem] / 
redaktors Aņss Ataols Bierzeņš ; literariskais redaktors 
Armands Kūceņš ; muokslineica Marita Maizeite. — Ūtrais 
tiražs. — [Līvānu novads] : Byumani, 2015. — [28] lpp. : il. ; 
30 cm. — «©Bīdreiba «LVC», 2014»—Vāka 4. lpp. — Ap-
rakstīts pēc vāka un iespiedziņām. — Izdevējziņas preci-
zētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-14-412-7 (brošēts).

UDK	 398.21(=174’282)
	 087.5

Latviešu tautas pasakas / sakārtojusi Kristīne Skrīve-
le ; māksliniece Antra Augustinoviča. — [Atkārtots izde-
vums]. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. — 157, [1] lpp. : il. ; 
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21 cm. — (Lasītprieks!, ISSN 1407-3730). — Apgāds Zvaig-
zne ABC, 2000, 2015. — ISBN 9984-17-898-6 (brošēts).

UDK	 398.21(=174)

Latviešu tautas teikas / sakārtojusi redaktore Kristīne 
Skrīvele ; māksliniece Antra Augustinoviča. — [Atkārtots 
izdevums]. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 207, [1] lpp. : 
il. ; 20 cm. — (Lasītprieks!, ISSN 1407-3730). — ISBN 978-
9934-0-5851-6 (brošēts).

UDK	 398.22(=174)

5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

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

Burlakovs, Juris. Contamination remediation with soil 
amendments by immobilization of heavy metals : sum-
mary of doctoral thesis submitted for the degree of doctor 
of geography in environmental science, subfield of envi-
ronmental protection / Juris Burlakovs ; supervisor Māris 
Kļaviņš ; reviewers: Tālis Juhna, Oļģerts Nikodemus, Gin-
taras Denafas ; University of Latvia. Faculty of Geography 
and Earth Sciences. Department of Environmental Scien-
ce. — Rīga : University of Latvia, 2015. — 46 lpp. : diagr., il., 
kartes, sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 43.-46. lpp. — ISBN 
978-9984-45-948-6 (brošēts).

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

Kauliņš, Jānis. Ilgtspējīgas attīstības pārvaldības indikato-
ru sistēmas : promocijas darba kopsavilkums doktora grā-
da iegūšanai ģeogrāfijā, vides zinātnes nozarē, apakšnoza-
re: vides pārvaldība / Jānis Kauliņš ; zinātniskais vadītājs 
Raimonds Ernšteins ; darba recenzenti: Pēteris Šķinķis, 
Jānis Brizga, Mart Külvik ; Latvijas Universitāte. Ģeogrāfi-
jas un Zemes zinātņu fakultāte = Indicators for sustainable 
development governance : summary of the doctoral thesis 
to the degree of Dr.geogr., branch: environmental science, 
sub-branch: environmental management / Jānis Kauliņš ; 
scientific supervisor Raimonds Ernšteins ; reviewers: Pēte-
ris Šķiņķis, Jānis Brizga, Mart Külvik ; University of Latvia. 
[Faculty of Geography and Earth Sciences. — Rīga, 2015. — 
34, 36 lp. : il., sh., tab. ; 31 cm. — Dalīta paginācija. — Biblio-
grāfija: 33.-34., 34.-35. lp. — Teksts latviešu un angļu valo-
dā, ar atsevišķām titullapām.

UDK	 502.131.1(043)
	 502.175(474.3)(043)
	 502.131.1(043.2)

Kauliņš, Jānis. Ilgtspējīgas attīstības pārvaldības indika-
toru sistēmas : promocijas darbs, zinātņu nozare — vides 
zinātne, apakšnozare — vides pārvaldība / Jānis Kauliņš ; 
zinātniskais vadītājs Raimonds Ernšteins ; Latvijas Uni-
versitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte. — Rīga, 
2015. — 160 lp. : il., sh., tab. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 150.-
159. lp.

UDK	 502.131.1(043)
	 502.175(474.3)(043)
	 502.131.1(043.2)

Kauliņš, Jānis. Indicators for sustainable development go-
vernance : summary of the doctoral thesis to the degree 
of Dr.geogr., branch: environmental science, sub-branch: 
environmental management / Jānis Kauliņš ; scientific 
supervisor Raimonds Ernšteins ; reviewers: Pēteris Šķiņ-
ķis, Jānis Brizga, Mart Külvik ; University of Latvia. Faculty 
of Geography and Earth Sciences. — Riga, 2015. — 36 lp. : 
sh., tab. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 34.-35. lp.

UDK	 502.131.1(043)
	 502.175(474.3)(043)

51 Matemātika

Āboltiņa, Baiba. Matemātika 7. klasei : mācību grāmata / 
Baiba Āboltiņa, Silva Januma ; redaktore Rudīte Kriķe ; Ed-
uarda Groševa dizains ; Vjačeslava Kadigroba zīmējumi. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015.

2. daļa. — 238 lpp. : il., sh., tab. ; 25 cm. — Alfabētiskais 
rādītājs: 234.-235. lpp. — Apstiprinājusi Latvijas Repub-
likas Izglītības un zinātnes ministrija 2015. gadā. — «Mā-
cību grāmata izstrādāta saskaņā ar ESF projekta Dabas-
zinātnes un matemātika nostādnēm»—Uz vāka. — ISBN 
978-9934-0-5371-9 (iesiets).
UDK	 51(075.2)

Krastiņa, Elfrīda. Matemātika ; Mājturība un tehnoloģi-
jas : burtnīca / Elfrīda Krastiņa, Eleonora Limanoviča, Elita 
Volāne ; Jutas Tīronas, Liānas Šulces ilustrācijas ; redaktore 
Indra Putre ; Lauras Mortensenas-Floresas vāka dizains. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015.

2. — 64, [1] lpp. : il., tab. ; 24 cm. — (Raibā pasaule ; 1. 
klase). — ISBN 978-9934-0-5682-6 (brošēts).
UDK	 51(076)
	 745.5(076)
	 64(076)

Muravjovs, Aivars. Inventory control system analysis us-
ing different simulation modelling paradigms : doctoral 
thesis to obtain the scientific degree doctor of science in 
engineering, scientific area «Transport and communica-
tions», scientific subarea «Telematics and logistics» / Ai-
vars Muravjovs ; scientific supervisor Jevgeņijs Kopitovs ; 
scientific consultants: Jurijs Tolujevs, Irina Yatskiv ; Trans-
port and Telecommunication Institute. — Riga, 2015. — 
167 lpp. : diagr., il., sh., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 140.-
150. lpp. — Teksts angļu valodā, nosaukums un anotācija 
arī latviešu valodā. — (Iesiets).

UDK	 519.87:004.942(043)
	 004.942(043)

Muravjovs, Aivars. Krājuma vadības sistēmu analīze iz-
mantojot dažādas imitācijas modelēšanas paradigmas : 
promocijas darba kopsavilkums izvirzīts inženierzinātņu 
doktora (Dr. sc. ing.) zinātniskā grāda iegūšanai, zinātņu 
nozare «Transports un satiksme», apakšnozarē «Telemāti-
ka un loģistika» / Aivars Muravjovs ; zinātniskais vadītājs 
Jevgeņijs Kopitovs ; konsultanti: Jurijs Tolujevs, Irina Jacki-
va ; oficiālie recenzenti: Jurijs Merkurjevs, Ilia B. Frenkel ; 
Georgijs Burakovs ; Transporta un sakaru institūts = In-
ventory control system analysis using different simulation 
modelling paradigms : summary of the promotion work to 
obtain the scientific degree of doctor of science in engine-
ering (Dr. sc. ing.) scientific area «Transport and commu-
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nications», scientific subarea «Telematics and logistics» / 
scientific supervisor Jevgeņijs Kopitovs ; scientific consul-
tants: Jurijs Tolujevs, Irina Yatskiv ; official reviewers: Jurijs 
Merkurjevs, Ilia B. Frenkel, Georgijs Burakovs ; Transport 
and Telecommunication Institute. — Rīga : Transporta 
un sakaru institūts, 2015. — 71 lpp. : diagr., il., sh., tab. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 70.-71. lpp. — Teksts latviešu un 
angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums 
abās valodās. — ISBN 978-9984-818-76-4 (brošēts).

UDK	 519.87:004.942(043)
	 004.942(043)

54 Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Dūdare, Diāna. Kūdras humīnskābju mijiedarbība ar me-
tāliskiem elementiem : promocijas darba kopsavilkums 
doktora grāda iegūšanai ģeogrāfijā, vides zinātnes noza-
rē, apakšnozare: dabas aizsardzība / Diāna Dūdare ; dar-
ba zinātniskais vadītājs Māris Kļaviņš ; recenzenti: Arturs 
Vīksna, Anita Osvalde, Juris Soms ; Latvijas Universitāte. 
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte. Vides zinātnes no-
daļa. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2015. — 38 lpp. : diagr., 
kartes, tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 34.-37. lpp.

UDK	 547.992(043)
	 504.5(043)
	 553.97(043)
	 552.577(043.2)
	 553.97(043.2)

Dūdare, Diāna. Kūdras humīnskābju mijiedarbība ar me-
tāliskiem elementiem : promocijas darbs doktora grāda 
iegūšanai ģeogrāfijā, vides zinātnes nozarē, dabas aizsar-
dzības apakšnozarē / Diāna Dūdare ; darba zinātniskais 
vadītājs Māris Kļaviņš ; recenzenti: Arturs Vīksna, Anita 
Osvalde, Juris Soms ; Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un 
Zemes zinātņu fakultāte. Vides zinātne nodaļa = The inte-
raction between peat humic acids and metals : summary 
of doctoral thesis submitted for the doctor of geography in 
environmental science, subfield of environmental protec-
tion / Diāna Dūdare ; supervisor Māris Kļaviņš ; reviewers: 
Arturs Vīksna, Anita Osvalde, Juris Soms ; University of Lat-
via. Faculty of Geography and Earth Sciences. Department 
of Environmental Science. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2015. — 164 lpp. : diagr., kartes, tab. ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 
110.-121., 161.-164. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar 
atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — 
ISBN 978-9934-18-015-6 (brošēts).

UDK	 547.992(043)
	 504.5(043)
	 553.97(043)
	 552.577(043.2)
	 553.97(043.2)

55 Zemes zinātnes. Ģeoloģijas zinātnes

Purmalis, Oskars. Kūdras humusvielas: to sastāvs un to 
veidošanos ietekmējošie faktori : promocijas darba kopsa-
vilkums doktora grāda iegūšanai ģeogrāfijā, vides zinātnes 
nozarē, dabas aizsardzības apakšnozarē / Oskars Pur-
malis ; darba zinātniskais vadītājs Māris Kļaviņš ; recen-
zenti: Viesturs Kreicbergs, Laimdota Kalniņa, Vīja Lepane 
(Viia Lepane) ; Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes 

zinātņu fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2015. — 
30 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. — Nosaukums no vāka; titul-
lapā kļūdaini uzrādīts: promocijas darbs (!) doktora grāda 
iegūšanai ģeogrāfijā, vides zinātnes nozarē, dabas aizsar-
dzības apakšnozarē. — Bibliogrāfija: 27.-30. lpp. — Teksts 
latviešu valodā, nosaukums uz vāka arī angļu valodā. — 
ISBN 978-9984-45-959-2 (brošēts).

UDK	 553.97(474.3)(043)
	 547.992(043)

57 Bioloģijas zinātnes kopumā

Gasparoviča-Asīte, Madara. Fuzzy classification metho-
dology for processing and analyzing bioinformatics data : 
summary of the doctoral thesis / Madara Gasparovica-Asi-
te ; scientific supervisor L. Aleksejeva ; official reviewers: 
Zigurds Markovičs, Pēteris Grabusts, Vytautas Čyras ; Riga 
Technical University. Department of Computer Science and 
Information Technology. Institute of Information Techno-
logy. — Riga : RTU Press, 2015. — 36 lpp. : diagr., il., sh., 
tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 29.-36. lpp. — ISBN 978-9934-
10-763-4 (brošēts).

UDK	 575.112:519.254(043)
	 004.421.2:510.5(043)
	 510.644.4(043)

Gasparoviča-Asīte, Madara. Izplūdušās klasifikācijas me-
todoloģija bioinformātikas datu apstrādei un analīzei : pro-
mocijas darba kopsavilkums / Madara Gasparoviča-Asīte ; 
zinātniskā vadītāja L. Aleksejeva ; oficiālie recenzenti: Zi-
gurds Markovičs, Pēteris Grabusts, Vytautas Čyras ; Rīgas 
Tehniskā universitāte. Datorzinātnes un informācijas teh-
noloģijas fakultāte. Informācijas tehnoloģijas institūts. — 
Rīga : RTU Izdevniecība, 2015. — 36 lpp. : diagr., il., sh., tab. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 28.-36. lpp. — ISBN 978-9934-10-
762-7 (brošēts).

UDK	 575.112:519.254(043)
	 004.421.2:510.5(043)
	 510.644.4(043)

Gasparoviča-Asīte, Madara. Izplūdušās klasifikācijas 
metodoloģija bioinformātikas datu apstrādei un analīzei : 
promocijas darbs / Madara Gasparoviča-Asīte ; zinātniskā 
vadītāja L. Aleksejeva ; Rīgas Tehniskā universitāte. Da-
torzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte. Infor-
mācijas tehnoloģiju institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 
2015. — 160 lpp. : diagr., il., sh., tab. ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 
138.-150. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu 
valodā.

UDK	 575.112:519.254(043)
	 004.421.2:510.5(043)
	 510.644.4(043)

Strods, Arnis. Hepatitis B core protein and bacteriophage 
AP205 and GA coat protein formed virus-like particles for 
packaging and addressing : summary of doctoral thesis su-
bmitted for the degree of doctor of biology, subfield : mole-
cular biology / Arnis Strods ; supervisor Regīna Renhofa ; 
reviewers: Wolfram H. Gerlich, Indriķis Muižnieks, Andris 
Dišlers ; University of Latvia. Faculty of Biology = Hepatīta 
B core proteīna un bakteriofāgu AP205 un GA apvalka pro-
teīnu veidotās vīrusiem līdzīgās daļiņas iepakošanai un ad-
resēšanai : doktora tēžu kopsavilkums doktora zinātniskā 
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grāda iegūšanai bioloģijā, apakšnozare: molekulārā biolo-
ģija / Arnis Strods ; zinātniskais vadītājs Regīna Renhofa ; 
recenzenti: Wolfram H. Gerlich, Indriķis Muižnieks, Andris 
Dišlers ; Latvijas Universitāte. Bioloģijas fakultāte. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2015. — 48 lpp. : il. ; 21 cm. — Biblio-
grāfija: 21.-24. un 45.-48. lpp. — Teksts latviešu un angļu 
valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās 
valodās.

UDK	 578.89(043)

59 Zooloģija

Kruševičs, Andžejs. Par dzīvniekiem : grāmata visai ģime-
nei / Andžejs Kruševičs ; no poļu valodas tulkojis Marians 
Rižijs ; redaktors Gints Tenbergs. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2015. — 119, [1] lpp. : il. ; 27 cm. — Oriģ. nos.: Andrzej 
Kruszewicz opowiada o zwierzętach. — ISBN 978-9934-0-
5471-6 (iesiets).

UDK	 59(035)

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes

Atopiskais dermatīts : klīnika, ārstēšanas iespējas, profi-
lakse / autori: Andris Rubins, Nora Valdmane, Silvestrs Ru-
bins, Ilze Jēkabsone, Rita Gutmane, Kristine Cīrule, Mārcis 
Šepte, Antra Bušmane. — Rīga : Latvijas Dermatovenero-
logu asociācija, ©2015. — 16, [3] lpp. : il. ; 21 cm. — Nosau-
kums no vāka. — ISBN 978-9934-8344-5-5 (brošēts).

UDK	 616.5-002

Bārzdiņš, Juris. Uz procesu orientētas vadīšanas ievie-
šanas iespējas slimnīcā : promocijas darba kopsavilkums 
doktora grāda iegūšanai vadībzinātnes nozarē, apakšno-
zare: uzņēmējdarbības vadība / Juris Bārzdiņš ; darba zi-
nātniskais vadītājs Jānis Ēriks Niedrīts ; recenzenti: Elīna 
Gaile-Sarkane, Andra Zvirbule-Bērziņa, Marga Živītere ; 
Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte = 
Possibilities of implementation of process-oriented ma-
nagement in the hospital : summary of doctoral thesis su-
bmitted for the doctoral degree in management science 
(Dr. sc. admin.), subfield of business management / Juris 
Bārzdiņš ; supervisor Jānis Ēriks Niedrīts ; reviewers: Elī-
na Gaile-Sarkane, Andra Zvirbule-Bērziņa, Marga Živītere ; 
University of Latvia. Faculty of Economics and Manage-
ment. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2015. — 85 lpp. : dia-
gr., sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 83.-85. lpp. — Teksts 
latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka 
noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-064-4 
(brošēts).

UDK	 614.212:005(474.3)(043)
	 614.212:005(474.3)(043.2)

Bārzdiņš, Juris. Uz procesu orientētas vadīšanas ievie-
šanas iespējas slimnīcā : promocijas darbs vadībzināt-
nes doktora zinātniskā grāda iegūšanai uzņēmējdarbības 
apakšnozarē / Juris Bārzdiņš ; zinātniskais vadītājs Jānis 
Ēriks Niedrīts ; Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadī-
bas fakultāte. Vadībzinību katedra. — Rīga, 2015. — 190 lp. : 
diagr., il., sh., tab. ; 31 cm. — Eksemplārs ar 189 lapām. — 
Bibliogrāfija: 168.-178. lp. — (Iesiets).

UDK	 614.212:005(474.3)(043)
	 614.212:005(474.3)(043.2)

Degvīna uzlējumi : kaulu un locītavu kaites / sagatavoja 
Anda Šteinharde ; rediģēja: Terēza Laube, Antra Krastiņa ; vāka 
foto: Terēza Laube. — [Rīga] : Zintnieks, [2015]. — 94 lpp. : 
il. ; 15 cm. — (Zintnieks). — ISBN 9789984739317 (kļūda).

UDK	 616.7

Gavande, Atuls. Būt mirstīgam : par medicīnu un to, kam 
tiešām ir nozīme pašās beigās / Atuls Gavande ; no an-
gļu valodas tulkojusi Maija Brīvere ; mākslinieks Tomass 
Folks. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2015. — 284, [3] lpp. : 
il. ; 21 cm. — Par autoru: [287.] lpp. — Bibliogrāfija piezī-
mēs: 271.-[282.] lpp. — Oriģ. nos.: Being mortal. — ISBN 
978-9984-23-544-8 (brošēts).

UDK	 614.253

Jurginauska, Linda. Jautājumi un atbildes par ķīmijtera-
piju : informācija pacientiem un pacientu tuviniekiem / 
Linda Jurginauska ; recenzente Gunta Purkalne ; redaktore 
Anda Valtere ; literārā redaktore Antra Lezdiņa ; māksli-
nieks Ģirts Semēvics. — [Rīga] : Pilatus, 2015. — 34 lpp. : il. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 32. lpp. — ISBN 978-9984-9312-4-1 
(brošēts).

UDK	 616-006.6-085(03)

Kordeins, Lorens. Paleodiēta / Lorens Kordeins ; redak-
tore Gunta Šustere ; tulkojums latviešu valodā: Lilija Ber-
zinska. — Pārstrādātais izdevums. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2015. — 304 lpp. ; 23 cm. — Bibliogrāfija: [260.]-287. lpp. 
un alfabētiskais rādītājs: [288.]-304. lpp. — Oriģ. nos.: The 
paleodiet. — ISBN 978-9934-0-5407-5 (iesiets).

UDK	 613.24(091)

Latvijas veselības aprūpes statistikas gadagrāmata = Sta-
tistical yearbook of health care in Latvia / Slimību profi-
lakses un kontroles centrs ; materiālu sagatavoja: Iveta 
Gavare, Anita Mauriņa, Jānis Misiņš, Zane Baltāne, Liene 
Golosujeva, Māra Paševska, Zane Pavlovska, Santa Raudiņa, 
Jolanta Skrule, Diāna Vanaga, Baiba Zariņa, Santa Zelmene, 
Irisa Zīle ; redaktore Jana Lepiksone ; ievada, [5.] lpp., auto-
re Inga Šmate. — 16. izdevums. — Rīga : Slimību profilak-
ses un kontroles centrs, 2015.

2014. — 316 lpp. : diagr., tab. ; 29 cm. — (Latvijas ve-
selības aprūpes statistikas gadagrāmata = Statisti-
cal yearbook of health care in Latvia, ISSN 1407-6772 ; 
2014). — Teksts paralēli latviešu, angļu valodā. — ISBN 
978-9984-695-91-4 (brošēts). — 50 eks.
UDK	 614(474.3)(083.41)(058)
	 61(474.3)(083.41)(058)

Man ir tīri zobi! : metodiskais materiāls pirmsskolas izglī-
tības iestāžu pedagogiem un sākumskolas 1. un 2. klases 
pedagogiem par bērnu mutes dobuma un zobu veselī-
bu / Veselības ministrija. Slimību profilakses un kontroles 
centrs. — [Latvija] : [b.i.], 2015. — 14 lpp. : il., tab. ; 30 cm. — 
Aprakstīts pēc vāka. 

UDK	 613.4
	 616.314-083

Man ir tīri zobi! : uzzini, kā uzvarēt zobugrauzi Urķi! : krā-
sojamā grāmata bērniem par zobu veselību / Veselības 
ministrija. Slimību profilakses un kontroles centrs. — [Lat-
vija] : [b.i.], [2014]. — 8 lpp. : il. ; 30 cm. — Aprakstīts pēc 
vāka. 

UDK	 616.314-083
	 087.5
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Rankla, Kristīne. Kā es nomierinu savu bērniņu : pado-
mi raudošu bērniņu vecākiem / Kristīne Rankla ; no vācu 
valodas tulkojusi Ilze Kuduliņa ; Nataļjas Kugajevskas vāka 
mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Dace 
Krecere ; literārā redaktore Austra Celmiņa ; Maijas Tur-
kas zīmējumi. — Rīga : Jumava, ©2015. — 191, [1] lpp. : il. ; 
20 cm. — Bibliogrāfija: [190.] lpp. — Oriģ. nos.: So beruhige 
ich mein Baby. — ISBN 978-9934-11-530-1 (brošēts).

UDK	 613.952
	 613.953
	 159.922.7
	 159.942.3

Renigere, Ruta. Ekoloģiskā pieeja medicīnas māsu izglī-
tībā un veselības aprūpē : promocijas darbs pedagoģijas 
zinātnes nozarē, augstskolas pedagoģijas apakšnozarē / 
Ruta Renigere ; promocijas darba zinātniskais vadītājs Lu-
dis Pēks ; zinātniskais konsultants Zaiga Priede-Kalniņš ; 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Tehniskā fakul-
tāte. Izglītības un mājsaimniecības institūts. — Jelgava, 
[2015]. — 234 lp. : diagr., sh., tab. ; 31 cm. — Grāmatas ti-
tullapā uzrādīts 2016. gads. — Bibliogrāfija: 172.-182. lp. — 
Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā. — (Ie-
siets).

UDK	 614.253.5(043)

Urīnceļu infekcijas pieaugušajiem un bērniem / Harijs 
Čerņevskis, Vladimirs Strazdiņš, Vilnis Lietuvietis, Nataļja 
Bozotova ; medicīnas redaktore Ieva Stoma ; literārā redak-
tore Antra Lezdiņa ; mākslinieks Ģirts Semēvics. — [Rīga] : 
Pilatus, 2015. — 110 lpp. : diagr., il., portr., tab. ; 21 cm. — Par 
autoriem: 7. lpp. — Bibliogrāfija: 101.-110. lpp. — ISBN 978-
9984-9312-5-8 (brošēts).

UDK	 616.6-08

Юргинауска, Линда. Вопросы и ответы о химиотера-
пии : информация для пациентов и их близких / Линда 
Юргинауска ; редактор Анда Валтере ; рецензент Гун-
та Пуркалне ; литературный редактор Антра Лездиня ; 
художник Гиртс Семевицс. — [Рига] : Pilatus, 2015. — 
34 lpp. : il. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 32. lpp. — Oriģ. nos.: 
Jautājumi un atbildes par ķīmijterapiju. — ISBN 978-9984-
9312-6-5 (brošēts).

UDK	 616-006.6-085(03)

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

Belyaeva, Irina. Combined deforming of sheet materials 
with the use of the pulsed magnetic field : dissertation for 
an academic degree of doctor of technical sciences (degree 
of PhD), branch: machine science, subbranch: mechanical 
engineering / Irina Belyaeva ; scientific supervisors: Miro-
nov V., Glushchenkov V. ; Riga Technical University. Faculty 
of Mechanical Engineering, Transport and Aeronautics. In-
stitute of Mechanical Engineering. — Riga : Riga Technical 
University, 2015. — 179 lpp. : il., sh., tab. ; 25 cm. — Apraks-
tīts pēc titullapas abām pusēm. — «Scientific direction: en-
gineering sciences, technology: mechanical engineering»—
Titullapā. — Bibliogrāfija: 168.-179. lpp.

UDK	 621.981(043)

Maksimkina, Julija. Investigation of the dynamic modes of 
high power induction motors, taking into account the skin 
effects : summary of doctoral thesis / Julija Maksimkina ; 
scientific supervisor I. Raņķis ; official reviewers: Vladis-
lavs Pugačevs, Aleksandrs Gasparjans, Algirdas Smilgeviči-
us ; Riga Technical University. Faculty of Power and Electri-
cal Engineering. Institute of Power Engineering. — Riga : 
RTU Press, 2015. — 35 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija: 33.-35. lpp. — ISBN 978-9934-10-756-6 (brošēts).

UDK	 621.313.333(043)

Maksimkina, Jūlija. Lieljaudas asinhrono dzidnēju dina-
misko režīmu pētīšana, ievērojot virsmas efektu : promoci-
jas darba kopsavilkums / Jūlija Maksimkina ; zinātniskais 
vadītājs I. Raņķis ; oficiālie recenzenti: Vladislavs Puga-
čevs, Aleksandrs Gasparjans, Algirdas Smilgevičius ; Rīgas 
Tehniskā universitāte. Enerģētikas un elektrotehnikas fa-
kultāte. Enerģētikas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 
2015. — 35 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 33.-
35. lpp. — ISBN 978-9934-10-755-9 (brošēts).

UDK	 621.313.333(043)

Maksimkina, Jūlija. Lieljaudas asinhrono dzinēju dina-
misko režīmu pētīšana, ievērojot virsmas efektu : promo-
cijas darbs / Jūlija Maksimkina ; zinātniskais vadītājs I. 
Raņķis ; Rīgas Tehniskā universitāte. Enerģētikas un elek-
trotehnikas fakultāte. Enerģētikas institūts. — Rīga : RTU 
Izdevniecība, 2015. — 128 lpp. : diagr., il., tab. ; 24 cm. — 
Bibliogrāfija: 119.-128. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotā-
cija arī angļu valodā.

UDK	 621.313.333(043)

625 Sauszemes transporta civilās inženierbūves. 
Dzelzceļa mašīnbūve. Automaģistrāļu inženierbūves

Drēska, Andris. Meža autoceļi : mācību līdzeklis LLU 
Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem / 
Andris Drēska ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 
Meža fakultāte. — Jelgava : Studentu biedrība «Šalkone», 
2014. — 1 tiešsaistes resurss (123 lapas, PDF) : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 9,14 MB. — Resursā uzrādīts iespies-
tā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija: 120.-121. lapā. — ISBN 
9789984481630 (kļūda).

UDK	 625.711.84(075.8)
	 630*38(075.8)

629 Transportlīdzekļu inženierija

Sollinger, Günther Karl. Air transport in the USSR and 
FSU : from Aeroflot to national flag carriers, 1923-1995 / 
Günther Sollinger ; scientific editor Alīda Zigmunde ; re-
viewer Igor Kabashkin. — Riga : [RTU Press], 2014. — x, 
414 lpp., [16] lpp. iel. : diagr., il., tab. ; 25 cm. — FSU = Former 
Soviet Union. — Bibliogrāfija: 371.-387. lpp. un zemsvītras 
piezīmēs. — ISBN 978-9934-10-635-4 (iesiets).

UDK	 629.73(47
	 57)(091)
	 656.7(47
	 57)(091)
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63 Lauksaimniecība. Mežsaimniecība. Medības. 
Zivsaimniecība

Tūns, Matiass. Marijas Tūnas biodinamiskā lauksaimnie-
cība : stādīšanas, sēšanas, augu kopšanas un ražas novāk-
šanas kalendārijs / Matiass Tūns ; no vācu valodas tulkojusi 
Ilze Žola ; 4. lpp. un vāka noformējuma foto: Anna Margrie-
ta Legzdiņa. — Rīga : Alis, 2015. — 63 lpp. : il. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 63. lpp. — ISBN 978-9934-504-16-7 (brošēts).

UDK	 63(059)

630 Mežsaimniecība

Kļaviņa, Dārta. Parastās egles (Picea abies (L.) Karst.) ek-
tomikorizas apsaimniekotās mežaudzēs Latvijā : promoci-
jas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai bioloģijas 
nozarē, apakšnozare: ekoloģija / Dārta Kļaviņa ; [darba zi-
nātniskie vadītāji: Tālis Gaitnieks, Indriķis Muižnieks, Aud-
rius Menkis ; darba recenzenti: Guntis Brūmelis, Dainis Ed-
gars Ruņģis, Roger Finlay ; Latvijas Universitāte. Bioloģijas 
fakultāte. Latvijas Valsts mežzinātnes institūts «Silava». — 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2015. — 36 lpp. : il., karte, tab. ; 
21 cm. — Promocijas darba kopsavilkums (Dr. biol.)—Lat-
vijas Universitāte, 2015. — Bibliogrāfija: 28.-35. lpp.

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

631 Lauksaimniecība kopumā

Augsnes auglības līmeņa novērtējums reprezentatīvas 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes kopas daļā dažādu 
lauksaimniecības sistēmu un specializācijas saimniecībās : 
pārskats par Zemkopības ministrijas ar 2011. gada 17. maija 
rīkojumu Nr.85 «Par atbalsts (!) pasākuma/prioritārā vir-
ziena «Tehniskā palīdzība» līdzekļu piešķiršanas komisi-
jas izveidošanu» izveidotās komisijas 2014. gada 24. aprīļa 
sēdē apstiprināto jaunas VAAD darbības īstenošanu 2014. 
gadā izpildi / Valsts augu aizsardzības dienests. — [Rīga] : 
Valsts augu aizsardzības dienests, 2014. — 1 tiešsaistes 
resurss (22 lapas, PDF) : diagrammas, tabulas ; 735 KB. — 
Virstitulā: Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstī-
bai — Eiropa investē lauku apvidos. 

UDK	 631.422(474.3)
	 631.452(474.3)

633/635 Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Augļkopība / atbildīgā redaktore Laila Ikase ; autori: Feld-
mane Daina, Grāvīte Ilze, Ikase Laila, Juhņēviča-Radenko-
va Karīna, Kalniņa Ieva, Kaufmane Edīte, Krasnova Inta, 
Lāce Baiba, Lācis Gunārs, Moročko-Bičevska Inga, Pole 
Valentīna, Rubauskis Edgars, Ruisa Silvija, Segliņa Dalija, 
Skrīvele Māra, Strautiņa Sarmīte, Dēķena Dzintra, Dimza 
Ivars, Drudze Inese, Laugale Valda, Lepse Līga, Lepsis Jānis, 
Āboliņš Mintauts, Liepniece Marta, Šterne Dace, Tikuma 
Baiba, Brūvelis Andrejs, Osvalde Anita, Vēsmiņš Gunvaldis, 
Timbare Regīna ; zīmējumu autores: Ilze Lesiņa, Iveta Paš-
kauska ; zinātniskie recenzenti: Antons Ruža, Uldis Kond-

ratovičs. — [Dobeles novads] : LV Augļkopības institūts, 
©2015. — 544 lpp. : diagr., il., tab. ; 25 cm. — Izdevējziņas 
precizētas ISBN aģentūrā. — Bibliogrāfija: 487.-509. lpp. — 
Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā. — 
ISBN 978-9984-9392-7-8 (iesiets).

UDK	 634.1(075.8)

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

Bruno, Iveta. Izgaršo Sicīliju! : Sicīlijas krāsas un smaržas 
tavā virtuvē / teksts, fotogrāfijas: Iveta Bruno ; atbildīgā re-
daktore Liene Soboļeva ; literārā redaktore Brigita Šoriņa ; 
vāka grafiskais noformējums: Ansis Rožkalns. — Rīga : Ju-
mava, ©2015. — 206, [1] lpp. : il. ; 18 cm. — ISBN 978-9934-
11-611-7 (brošēts).

UDK	 641.568(450.82)(083.12)

Meirāne, Signe. Mūsu mantojums : pavārgrāmata / Signe 
Meirāne ; tekstu autori: Signe Meirāne, Dagne Vaskopa, 
Zane Zvejniece, Zane Bitmane ; fotogrāfs Armands Mei-
rāns. — Rīga : AMSMEDIA, 2015.

2. daļa. — 214, [1] lpp. : il., portr. ; 26 cm. — Alfabētis-
kais rādītājs: 214.-[215.] lpp. — ISBN 978-9934-8432-4-2 
(iesiets).
UDK	 641.568(474.3)(083.12)

Meirāne, Signe. Our Heritage / authors: Signe Meirāne 
(project leader), Zane Bitmane, Zane Zvejniece, Jolanta 
Roze, Zane Ķinķere ; photographer Armands Meirāns. — 
Rīga : AMSMEDIA, ©2015. — 212, [3] lpp. : il., portr. ; 
26 cm. — Rādītājs: [214.-215.] lpp. — ISBN 978-9934-8432-
3-5 (iesiets).

UDK	 641.568(474.3)(083.12)

Mushrooms road = Gribu grybų = [Sēņu ceļš = Grybų keli-
as] / photo authors: D. Gargurne, I. Cible, J. Gargurne, V. Ko-
zlovska, S. Petkus ; design: A. Jemeļjanovs. — [Daugavpils] : 
[Daugavpils un Ilūkstes novada partnerība «Kaimiņi»], 
[2014]. — 136 lpp. : il. ; 31 cm. — Nosaukums no vāka. — 
«Projekts «Sēņu ceļš» tiek finansēts no Eiropas Savienības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) ; Projektas «Grybų kelias» 
buvo finansuotas ES Europos žemės ūkio fondas kaimo 
plėtrai EŽŪFKP ; Project «Mushrooms road» is finansed 
from EU European Agricultural Fund for Rural Develop-
ment (EARDF)»—3. lpp. — Teksts latviešu, lietuviešu un 
angļu valodā.

UDK	 641.55:582.28(474.3)(083.12)
	 641.55:582.28(474.5)(083.12)

67 Dažādas nozares, amatniecība un amati

Emsiņš, Juris. Koks Latvijas valsts un tautas dzīvē / Juris 
Emsiņš ; literārā redaktore Diāna Brice ; konsultanti: Aigars 
Stillers, Andrejs Domkins ; dizains: Lauris Bērziņš. — [Jel-
gava] : Studentu biedrība «Šalkone», 2014. — 1 tiešsaistes 
resurss (202 lapas, PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 12,5 MB. — 
Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija: 
202. lapā. — ISBN 9789984481661 (kļūda).

UDK	 674(474.3)(091)
	 684(474.3)(091)
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Tuherms, H. Koksnes griešanas procesi : mācību līdzek-
lis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālis-
tiem / Henn Tuherm, Andis Ābele ; Latvijas Lauksaimnie-
cības universitāte. Meža fakultāte. — Jelgava : Studentu 
biedrība «Šalkone», 2014. — 1 tiešsaistes resurss (91 lapa, 
PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 2,3 MB. — Resursā uzrādīts ie-
spiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija: 90. lapā. — ISBN 
9789984481623 (kļūda).

UDK	 674.023(075.8)
	 674.025(075.8)

68 Gatavu vai samontētu preču rūpniecība,  
amati un arodi

Vasiļjevs, Aleksandrs. Etīdes par modi un stilu / Alek-
sandrs Vasiļjevs ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; no 
krievu valodas tulkojusi Irīda Miska ; Nataļjas Kugajevskas 
vāka grafiskais noformējums ; vāka noformējumam iz-
mantota Jeļenas Ihiļčikas fotogrāfija. — Rīga : Jumava, 
©2015. — 485, [1] lpp., [32] lpp. iel. : il., portr. ; 21 cm. — Per-
sonu rādītājs: 481.-[486.] lpp. — Oriģ. nos.: Этюды о моде 
и стиле. — ISBN 978-9934-11-864-7 (iesiets).

UDK	 687.01(091)
	 687.01(=161.1)(091)

7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Spārītis, Ojārs. Esejas par Latvijas sakrālo kultūru / teksts 
un foto: Ojārs Spārītis ; atbildīgā redaktore Ieva Heimane ; 
zinātniskais redaktors Andris Priede ; literārā redaktore 
Brigita Šoriņa ; Ingus Feldmaņa mākslinieciskais noformē-
jums ; pēcvārdu sarakstīja Lia Guļevska ; izmantotas Jāņa 
Brenča, Pētera Femferta, Lias Guļevskas, Mārtiņa Lablai-
ka, Vitolda Mašnovska, Ulda Muzikanta, Imanta Prēdeļa, 
Jura Soikāna, Ojāra Spārīša, Jura Visocka fotogrāfijas. — 
Rīga : Jumava, ©2015. — 213, [2] lpp. : faksimili, il., portr. ; 
25 cm. — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — ISBN 978-9934-11-
849-4 (iesiets).

UDK	 7.046.3(474.3)
	 27-523.4(474.3)

72 Arhitektūra

Jūrmala : Koka dekori = Wooden treasures = Деревянное 
кружево / teksts: Anita Maija Naudiša ; tulkojums: Lauma 
Mellēna-Bartkeviča (angļu valodā), Nadežda Mileiko (krie-
vu valodā) ; māksliniece Ieva Upmace. — Jūrmala : Ulma, 
©2015. — 83 lpp. : il. ; 19 cm. — Teksts paralēli latviešu, an-
gļu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-14-720-3 (iesiets).

UDK	 72.04(474.362.4)(084.12)

745/749 Rūpnieciskā māksla un daiļamatniecība. 
Lietišķā māksla

Folka, Signe. 29 idejas sirsnīgām dāvanām / teksts, fo-
toattēli: Signe Folka ; māksliniece Ilze Ramane ; atbildīgā 
redaktore Renāte Neimane ; literārais redaktors Kaspars 
Poikāns. — Rīga : Lauku Avīze, [2015]. — 87 lpp. : il. ; 
22 cm. — ISBN 978-9934-15-121-7 (brošēts).

UDK	 745/747(035)

78 Mūzika

Kālis, Mārtiņš. #DzSv 2013 : XXV Vispārējie latviešu Dzies-
mu un XV Deju svētki / foto: Mārtiņš Kālis. — Rīga : [Mār-
tiņš Kālis], 2015. — 1 tiešsaistes resurss (113 lapas, PDF) : 
fotogrāfijas ; 21,96 MB. — ISBN 978-9934-14-661-9 (PDF).

UDK	 78.091.4(474.362.2)(084.12)

Zīberte-Ijaba, Terēze. Simfoniskais orķestris kā mūzikas 
institūcija Rīgā no 1918. līdz 1940. gadam : promocijas dar-
ba kopsavilkums mākslas doktora zinātniskā grāda (Dr. 
art.) iegūšanai muzikoloģijā / Terēze Zīberte-Ijaba ; darba 
zinātniskā vadītāja Lolita Fūrmane ; recenzenti: Jānis Ku-
diņš, Deniss Hanovs, Ilze Liepiņa ; Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmija = Symphonic orchestra as a musical 
institution in Riga from 1918 to 1940 : summary of doctoral 
dissertation in musicology / Terēze Zīberte-Ijaba ; scien-
tific advisor Lolita Fūrmane ; reviewers: Jānis Kudiņš, De-
niss Hanovs, Ilze Liepiņa ; Jāzeps Vītols Latvian Academy 
of Music. — Rīga : Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadē-
mija, 2015. — 96 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 91.-95. lpp. 
un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu un angļu valodā, 
vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-8456-
8-0 (brošēts).

UDK	 78:061(474.3)(043)

Zīberte-Ijaba, Terēze. Simfoniskais orķestris kā mūzi-
kas institūcija Rīgā no 1918. līdz 1940. gadam : promocijas 
darbs mākslas doktora zinātniskā grāda (Dr. art.) iegūšanai 
mākslas zinātnes apakšnozares muzikoloģija specializāci-
jas jomā vēsturiskā muzikoloģija / Terēze Zīberte-Ijaba ; 
darba vadītāja Lolita Fūrmane ; Jāzepa Vītola Latvijas Mū-
zikas akadēmija. — Rīga, 2015. — 178, [26] lp. : faksimili, 
tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 159.-177. lp. un zemsvītras pie-
zīmēs. — (Iesiets).

UDK	 78:061(474.3)(043)

791 Kinematogrāfija. Filmas (kinofilmas)

Pūce, Kaspars. Ko lai dara, tādi laiki / Kaspars Pūce ; re-
daktore Gundega Saulīte ; vāka dizaina autore un māksli-
niece Zane Neimane ; zīmējumu autors Jānis Anmanis. — 
Rīga : Vesta-LK, ©2015. — 126 lpp. : il. ; 21 cm. — (Laika 
grāmata). — ISBN 978-9934-511-17-2 (brošēts).

UDK	 791/792(474.3)

796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

50-й юбилейный пробег Даугавпилс—Меж циемс—
Даугавпилс : 26 сентября 2015 года / автор-состави-
тель Андрей Смирный ; автор предисловия Владимир 
Андреев ; priekšvārdu sarakstīja M. Jenbajevs. — [Даугав-
пилс] : [b.i.], 2015. — 60 lpp. : il., portr., tab. ; 21 cm. — Ap-
rakstīts pēc vāka. — Autors uzrādīts [60.] lpp. — «Daugav-
pils—Mežciems, 2015»—Uz vāka. — Teksts krievu valodā, 
priekšvārds latviešu valodā.

UDK	 796.422.16.093(474.346.1)(091)
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8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

Letonikas kongress (6 : 2015 : Rīga, Latvija). Letonikas 
6. kongresa programma / rīcības komiteja: Jānis Stradiņš 
(priekšsēdētājs) [u.c.]. — Rīga : [b.i.], 2015. — 31, [1] lpp. ; 
21 cm. — Ielūgums un programma—uz vāka sēj. 6. kon-
gress. — 6. kongress veltīts Aspazijas un Raiņa 150 gadu 
jubilejai, 2015. gada 10.-11. septembrī Rīgā un Jūrmalā. 

UDK	 80(=174)(062)

81 Valodniecība un valodas

Mana angļu—latviešu—krievu vārdnīca : 1000 pirmie vār-
di / latvisko versiju sagatavojusi Eva Jansone ; redaktores: 
Ilze Collenkopfa, Tatjana Vitze. — Rīga : Egmont Latvija, 
©2015. — 99 lpp. : il. ; 28 cm. — Alfabētiskais rādītājs: 84.-
99. lpp. — Teksts latviešu, angļu un krievu valodā. — ISBN 
978-9934-16-151-3 (iesiets).

UDK	 811.111’374.8-022.218=174=161.1

811.174 Latviešu valoda

Anspoka, Zenta. Latviešu valoda mazākumtautību skolā : 
2. klase : skolotāja grāmata / Zenta Anspoka, Zaiga Dambe, 
Iveta Marševska. — [Rīga] : [Latviešu valodas aģentūra], 
[2015]. — 1 tiešsaistes resurss (50 lapas, DOCX) : ilustrāci-
jas, tabulas ; 396 KB. — Metodiskais līdzeklis komplektā ar 
mācību grāmatu «Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 
2. klase». — Autores izdevumā nav norādītas, autorība pie-
šķirta, atsaucoties uz mācību grāmatu. — Bibliogrāfija: 50. 
lapā.

UDK	 811.174’243(072)

Anspoka, Zenta. Latviešu valoda mazākumtautību skolā : 
3. klase : skolotāja grāmata / Zenta Anspoka, Zaiga Dambe, 
Iveta Marševska. — [Rīga] : [Latviešu valodas aģentūra], 
[2015]. — 1 tiešsaistes resurss (55 lapas, DOCX) : ilustrāci-
jas, tabulas ; 341 KB. — Metodiskais līdzeklis komplektā ar 
mācību grāmatu «Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 
3. klase». — Autores izdevumā nav norādītas, autorība pie-
šķirta, atsaucoties uz mācību grāmatu. 

UDK	 811.174’243(072)

Balode, Laimute. No Abavas līdz Zilupei : vietvārdu cilmes 
īsā vārdnīca = From Abava to Zilupe : the origin of Latvian 
geographical names a short dictionary / Laimute Balode, 
Ojārs Bušs ; zinātniskā redaktore Sandra Rapa ; recenzenti: 
Vita Strautniece, Pēteris Vanags ; tulkotājs Janušs Kamins-
kis ; redaktors (latviešu valoda) Gunita Arnava ; redaktors 
(angļu valoda) Bendžamins Boreks-Koksens ; vāka dizaina 
autore Vanda Voiciša. — [Rīga] : Latviešu valodas aģentūra, 
©2015. — 303 lpp. : diagr., il., kartes, tab. ; 22 cm. — Perso-
nu rādītājs: 281.-291. lpp. — Bibliogrāfija: 267.-275. lpp. — 
Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-
829-28-9 (iesiets).

UDK	 811.174’374.2’373.21
	 908(474.3)

Diagnosticējošā darba materiāli latviešu valodā skolē-
niem vecumposmā no 9 līdz 11 gadiem / Valsts izglītības 
satura centrs. — [Rīga] : [Latviešu valodas aģentūra], 
[2015?]. — 1 tiešsaistes resurss (18 lapas, DOC) : ilustrāci-
jas, tabulas ; 2,39 MB. 

UDK	 811.174:371.27(072)

Mitlers, Vilnis. Dundznik valad / Vilnis Mitlers ; sastādī-
tājs un priekšvārda autors Ivars Abajs ; literārais redak-
tors Alnis Auziņš. — Mežsaustere : Kubalu skola-muzejs, 
2015. — 130, [2] lpp. : faksimili, portr. ; 31 cm. — (Kubalu 
skolas-muzeja raksti ; 3. burtnīca). — Uz grāmatas mugu-
ras arī: KSM III. — ISBN 978-9934-14-734-0 (iesiets).

UDK	 811.174’282.2(474.3)

821 Daiļliteratūra

821.111 Angļu literatūra

Blaitona, Enida. Ziemassvētku stāsti / Enida Blaitona ; no 
angļu valodas tulkojusi Ieva Zālīte ; redaktore Sarmīte Lo-
movceva. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 304 lpp. : il. ; 
21 cm. — Oriģ. nos.: Christmas stories. — ISBN 978-9934-
0-5741-0 (iesiets).

UDK	 821.111-93-32

Peivere, Mišela. Uguns sala : romāns : [vidējā skolas vecu-
ma bērniem] / Mišela Peivere ; no angļu valodas tulkojusi 
Ieva Elsberga ; redaktors Guntis Kalns. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, ©2015. — 286, [2] lpp. : kartes ; 21 cm. — (Dievi un 
karotāji / Mišela Peivere ; 2. grāmata). — «Starptautis-
ka bestsellera «Gods and Warriors» otrā grāmata»—Uz 
vāka. — Oriģ. nos.: Burning shadow. — ISBN 978-9934-0-
5312-2 (iesiets).

UDK	 821.111-93-3

Zeltiņa, Guna. Šekspīrs. Ar Baltijas akcentu / Guna Zelti-
ņa ; zinātniskā redaktore Silvija Radzobe ; teksta redaktore 
Ligita Bērziņa ; angļu īpašvārdus rediģējusi un kopsavil-
kumu angļu valodā tulkojusi Elita Saliņa ; recenzenti: Ieva 
Kalniņa, Elita Saliņa ; vāka dizains: Baiba Dūdiņa. — Rīga : 
Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas in-
stitūts, ©2015. — 639 lpp., [43] lp. iel. : faksimili, il., portr. ; 
25 cm. — Personu un darbu rādītājs: [555.]-626. lpp., teāt-
ru rādītājs: [627.]-632. lpp. un vietu nosaukumu rādītājs: 
[633.]-639. lpp. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-
9984-893-15-0 (iesiets).

UDK	 821.111(092)
	 792.2(474)
	 792.2(474.3)

821.111(411) Skotu literatūra angļu valodā

Osvalds, Džeimss. Dabiskā nāvē : detektīvromāns / 
Džeimss Osvalds ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čer-
ņevska ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Elga Rus-
mane. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 395, [2] lpp. ; 
23 cm. — (Zvaigznes detektīvu klubs). — «Izmeklē inspek-
tors Maklīns»—Uz vāka. — Oriģ. nos.: Natural causes. — 
ISBN 978-9934-0-5375-7 (iesiets).

UDK	 821.111(411)-312.4

821.111(73) Amerikāņu literatūra

Svonsons, Pīters. Meitene ar pulksteni sirds vietā : ro-
māns / Pīters Svonsons ; no angļu valodas tulkojusi Gunita 
Mežule ; vāka dizains: Dairis Hofmanis ; redaktore Ingūna 
Jundze. — Rīga : Kontinents, ©2015. — 379 lpp. ; 21 cm. — 
Oriģ. nos.: The girl with a clock for a heart. — ISBN 978-
9984-35-810-9 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-312.4
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Vailda, Meredita. Mulsums : romāns / Meredita Vailda ; 
no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: 
Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. — Rīga : Kon-
tinents, [2015]. — 377 lpp. ; 21 cm. — «Mulsums, Vēlme, 
Kaisle, Mīlestība, Triumfs»—Uz vāka. — «©2016 Zvaigzne 
ABC»—Titlp. 2. pusē. — Par autori: 377. lpp. — «18+»—
Vāka 4. lpp. — Oriģ. nos.: Hardwired. — ISBN 978-9984-
35-816-1 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-31

Vebstere, Džīna. Garkājtētiņš / Džīna Vebstere ; autores 
ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Dagnija Dreika ; 
vāku noformējis Aigars Truhins ; redaktore Antra Vag-
nere. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 182, [1] lpp. : il. ; 
20 cm. — (Lasītprieks!, ISSN 1407-3730). — Oriģ. nos.: Dad-
dy-Long-Legs. — ISBN 978-9934-0-5850-9 (brošēts).

UDK	 821.111(73)-93-32

Volters, Džess. Skaistās drupas : romāns / Džess Volters ; 
no angļu valodas tulkojusi Daiga Meldere ; literārā redak-
tore Dzintra Auziņa. — [Rīga] : BaibaBooks, ©2015. — 
425 lpp. : karte ; 21 cm. — Oriģ. nos.: Beautiful ruins. — 
ISBN 978-9934-539-04-6 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-31

821.113.4 Dāņu literatūra

Andersens, Hanss Kristians. Pasakas / Hanss Kristians 
Andersens ; vāku zīmējusi Vita Lēnerte ; redaktore Loli-
ja Soma. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 200, [3] lpp. ; 
20 cm. — (Lasītprieks!, ISSN 1407-3730). — «Teksts adap-
tēts skolas vecuma bērniem. Sagatavots pēc 1947. gada iz-
devuma»—Titullapas otrā pusē. — ISBN 978-9934-0-5803-
5 (brošēts).

UDK	 821.113.4-343

821.113.6 Zviedru literatūra

Vīdmarks, Martins. Nellija Rapa un raganu doktore : 
[stāsts jaunākā skolas vecuma bērniem] / Martins Vīd-
marks, Kristīna Alvnere ; no zviedru valodas tulkojusi Inga 
Grezmane ; redaktore Anda Brazauska. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, ©2015. — 82, [1] lpp. : il. ; 22 cm. — (Nellija Rapa mons-
tru aģente / Martins Vīdmarks). — Oriģ. nos.: Nelly Rapp 
och Häxdoktorn. — ISBN 978-9934-0-4739-8 (iesiets).

UDK	 821.113.6-93-32

821.161.1 Krievu literatūra

Bulgakovs, Mihails. Suņa sirds ; Liktenīgās olas / Mihails 
Bulgakovs ; no krievu valodas tulkojusi Maija Kudapa ; 
noformējumam izmantotas Vasilija Kandinska gleznas. — 
[Rīga] : J.L.V., [2015]. — 236, [3] lpp. : il. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: 
Собачье сердце. — ISBN 978-9934-11-866-1 (iesiets).

UDK	 821.161.1-31

Abdullajevs, Čingizs. Elku smagā nasta : [detektīvro-
māns] / Čingizs Abdullajevs ; no krievu valodas tulkojusi 
Irisa Sakse ; vāku noformējis Normunds Tiltiņš. — [Rīga] : 
Juvetas, ©2015. — 333, [2] lpp. ; 21 cm. — (Kriminālnoslē-
pumu meistars). — ISBN 978-9934-8176-9-4 (iesiets).

UDK	 821.161.1-312.4

Abdullajevs, Čingizs. Vientuļo siržu nams : [detektīvro-
māns] / Čingizs Abdullajevs ; no krievu valodas tulkojusi 
Maija Medne ; redaktore Irisa Sakse ; vāka noformējums: 
Normunds Tiltiņš. — [Rīga] : Juvetas, ©2015. — 270, 
[2] lpp. ; 21 cm. — (Kriminālnoslēpumu meistars). — ISBN 
978-9934-8176-8-7 (iesiets).

UDK	 821.161.1-312.4

Abdullajevs, Čingizs. Zilie eņģeļi : [detektīvromāns] / Čin-
gizs Abdullajevs ; no krievu valodas tulkojusi Maija Med-
ne ; redaktore Irisa Sakse ; vāka noformējums: Normunds 
Tiltiņš. — [Rīga] : Juvetas, ©2015. — 334, [2] lpp. ; 21 cm. — 
(Kriminālnoslēpumu meistars). — ISBN 978-9934-8563-0-
3 (iesiets).

UDK	 821.161.1-312.4

Stepnova, Marina. Bezdievju iela : romāns / Marina Step-
nova ; māksliniece Gita Treice ; literārā konsultante Raita 
Saleniece ; Maijas Stūrnieces tulkojums latviešu valodā. — 
Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2015. — 237, [2] lpp. ; 22 cm. — 
Oriģ. nos.: Безбожный переулок. — ISBN 978-9984-23-
566-0 (iesiets).

UDK	 821.161.1-31

821.174 Latviešu literatūra

Caucis, Gothards Ādolfs. Viena latvieša stāsts : mūža 
svētdienā / Gothards Ādolfs Caucis ; Artas Ozolas-Jauna-
rājas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā re-
daktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Diāna Sper-
tāle ; priekšvārdu sarakstīja Aivars Caucis. — Rīga : Lauku 
Avīze, ©2015. — 429, [3] lpp. : il., portr. ; 22 cm. — «Kārļa 
Ulmaņa līdzgaitnieka atmiņas par Latvijas dzimšanu un 
dzīvi līdz pat Baigajam gadam»—Uz vāka. — Par autoru: 
[432.] lpp. — ISBN 978-9934-15-118-7 (iesiets).

UDK	 821.174-94

Hānbergs, Ēriks. Atgūšana un iegūšana saprātā un neprā-
tā / Ēriks Hānbergs ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; 
literārā redaktore Inta Kārkliņa ; grafiskais noformējums: 
Ivars Vimba ; foto: Gints Burāns, Valērijs Liepa, Egons 
Štāls. — Rīga : Jumava, ©2015. — 250, [5] lpp. : il., portr. ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-11-855-5 (iesiets).

UDK	 821.174-92

Kalniņa, Lonija. Stāsti, prātulas / Lonija Kalniņa. — 
[Ogre] : Lonija Kalniņa, [2015]. — 110 lpp. : portr. ; 18 cm. — 
Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-
8569-0-7 (brošēts).

UDK	 821.174-34

Krūmiņa, Sandra. Sapņi, kuri piepildās : [stāsts jaunie-
šiem] / teksts, vāka foto: Sandra Krūmiņa ; vāka nofor-
mējums: Diāna Andersone. — Rīga : Iespēju grāmata, 
©2015. — 178 lpp. ; 19 cm. — ISBN 978-9984-875-99-6 
(brošēts).

UDK	 821.174-93-3

Melgalve, Ieva. Mēness teātris : zinātniskās fantastikas ro-
māns / Ieva Melgalve ; redaktore Bārbala Simsone ; Artūra 
Bērziņa vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 319, 
[1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-5680-2 (iesiets).

UDK	 821.174-311.9
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Mīlestības šūpulis : [dzejoļu krājums] / Kristīne Austere, 
Agnese Ezerroze, Anna Lipšāne, Marija Monika D. Solov-
jeva, Mārīte Svara (Mora Saule) ; sastādītāja un pēcvārda 
autore Sņežana-Sniedze Picelēviča, ; vāka dizains: Dace 
Solovjeva. — [Latvija] : Drukātava, 2014. — 147, [2] lpp. : 
portr. ; 20 cm. — (Pārdomas vārsmās). — Autori uzrādīti 
vāka 4. lpp. 

UDK	 821.174-1(082)

Ozoliņš, Arnis. Tīģerstāsti : stāstu krājums / Arnis Ozo-
liņš ; autora ilustrācijas un salikums. — [Latvija] : Paradī-
zessnibis.lv, 2015.

1. daļa. — 34 lpp. : il. ; 22 cm.
UDK	 821.174-34

Ozols, Otto. Neērtās patiesības : vēstules XXI gs. latvie-
tim / Otto Ozols ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais 
noformējums ; sastādītāja, redaktore un priekšvārda auto-
re Eva Mārtuža ; foto: Rojs Maizītis. — Rīga : Lauku Avīze, 
©2015. — 287 lpp. : portr. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-15-123-
1 (brošēts).

UDK	 821.174-92

Priede, Dace. Mana mīļā Latvija : [stāsts jaunākā skolas 
vecuma bērniem] / Dace Priede ; ilustrāciju un vāka auto-
re Guna Zandere ; redaktore Mārīte Milzere. — [Kuldīga] : 
Autorizdevums, ©2015. — 112 lpp. : il. ; 20 cm. — Izdevējzi-
ņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-14-750-0 
(brošēts).

UDK	 821.174-93-32

Puče, Armands. Jūs nekad viņu nenogalināsiet / Armands 
Puče ; literārā redaktore Antra Rēķe ; mākslinieks Edgars 
Švanks ; vāka foto: Valters Lācis. — [Rīga] : [Mediju nams], 
2015. — 462, [1] lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9984-756-11-0 (ie-
siets).

UDK	 821.174-312.4

Rukšāne, Dace. Mīlasstāsti : stāstu krājums : lieldruka / 
Dace Rukšāne ; Kristas Jūlijas Kreišmanes vāka dizains ; 
redaktore Bārbala Simsone ; uz 4. vāka autores foto: Tat-
jana Vlasova. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 160 lpp. ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-0-5817-2 (iesiets). — ISBN 
9789934054303 (kļūda).

UDK	 821.174-34

Rušmane, Andra. Aleksandrs. Dzīves grāmatzīme : ro-
māns / Andra Rušmane ; redaktore Eva Mārtuža ; Aman-
das Balodes-Paupes zīmējumi ; Nataļjas Kugajevskas vāka 
dizains. — Rīga : Lauku Avīze, 2015. — 219, [1] lpp. : faks., 
il., portr. ; 20 cm. — (Lata romāns ; 12 (198)). — ISBN 978-
9934-15-113-2 (brošēts).

UDK	 821.174-31

Samauska, Ieva. Skaļā klase : dzejoļi / Ieva Samauska ; 
māksliniece Vivianna Maria Staņislavska ; redaktore Māra 
Cielēna. — Rīga : Pētergailis, [2015]. — 71 lpp. : il. ; 25 cm. — 
ISBN 978-9984-33-416-5 (iesiets).

UDK	 821.174-93-1

Ūdensrozes noslēpums : [dzejoļu krājums] / Biruta Čau-
nāne, Dzintra Dzeguze, Evija Ezeriņa, Ziedīte Kalna, Dzidra 
Melnudre, Diamanta Serebro, Līga Slišāne ; vāka dizains: 
Dace Solovjeva. — [Varakļāni] : Domu pērles, 2015. — 
163 lpp. : il., portr. ; 20 cm. — (Pārdomas vārsmās). — Iz-

devējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-
8538-4-5 (brošēts).

UDK	 821.174-1(082)

Vasaras glāsts : [dzejoļu krājums] / Santa Apšeniece, 
Agnese Ezerroze, Sany, Andris Landrāts, Mora Saule ; sa-
stādītāja un pēcvārda autore, vāka foto: Sņežana-Sniedze 
Picelēviča, ; vāka dizains: Dace Solovjeva. — [Latvija] : Dru-
kātava, 2014. — 147, [2] lpp. : portr. ; 20 cm. — (Pārdomas 
vārsmās). — Autori uzrādīti vāka 4. lpp. 

UDK	 821.174-1(082)

Vārdus atstāj mākoņos : [dzejoļu krājums] / Egīls Dam-
bis, Līga Daukante-Šlisere, Sniedze Picelēviča, Mora Sau-
le, Ilva Šimone ; teksta redaktore un pēcvārda autore 
Sņežana-Sniedze Picelēviča, ; vāka dizains: Dace Solovje-
va. — [Latvija] : Drukātava, 2014. — 197, [2] lpp. : il., por-
tr. ; 20 cm. — (Pārdomas vārsmās). — Autori uzrādīti vāka 
4. lpp. 

UDK	 821.174-1(082)

Volkēviča, Vera. Pļauka : romāns 4 grāmatās / Vera Volkē-
viča ; Dinas Ābeles vāka mākslinieciskais noformējums ; 
atbildīgā redaktore Renāte Neimane. — Rīga : Lauku Avīze, 
©2015.

3. grāmata. — 543, [1] lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-
15-117-0 (iesiets).
UDK	 821.174-31

Zālīte, Māra. Dziesmu rakstā : [dzejoļu krājums] / Māra 
Zālīte ; redaktore Ingmāra Balode ; Zigmunda Lapsas di-
zains. — Rīga : Mansards, ©2015. — 204, [1] lpp. ; 22 cm. — 
ISBN 978-9934-12-121-0 (iesiets).

UDK	 821.174-1

Zelča, Daiga. Mammīt, izstāsti man kaut ko baisu! : 11 baisi 
stāsti bērniem / Daiga Zelča ; mākslinieks Zoltons ; teksta 
un vāka noformējums: Diāna Andersone. — [Rīga] : Iespēju 
grāmata, ©2015. — 46 lpp. : il. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-
550-00-3 (brošēts).

UDK	 821.174-93-32

Zeļģis, Krišjānis. Mīļākie : [dzeja] / Krišjānis Zeļģis ; 
vāka autors Klāvs Upacieris. — [Latvija] : ļoti, ©2015. — 
[20] lpp. ; 21 cm.

UDK	 821.174-1

Zīle, Monika. Sapnis par Heidelbergu : [romāns] / Monika 
Zīle ; māksliniece Nataļja Kugajevska ; atbildīgā redaktore 
Evija Veide ; literārā redaktore Dzintra Zālīte. — Rīga : Lau-
ku Avīze, ©2015. — 238, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-
15-119-4 (iesiets).

UDK	 821.174-31

Zvirgzdiņš, Juris. Eņģelīša ceļojums : [stāsts pirmsskolas 
vecuma bērniem] / Juris Zvirgzdiņš ; māksliniece Gundega 
Muzikante ; redaktore Bārbala Simsone. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, ©2015. — 28, [3] lpp. : il. ; 30 cm. — ISBN 978-9934-0-
4074-0 (iesiets).

UDK	 821.174-93-32

821.511.111 Somu literatūra

Lāksonena, Heli. Kad gos smei / Heli Laaksonen (Heli Lāk-
sonena) ; atdzejojis, sastādījis un priekšvārdu sarakstījis 
Guntars Godiņš ; ilustrējusi Aija Zariņa ; redaktore Sandra 



17Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 24 2015. gada 16.–31. decembris

Godiņa ; Ineses Silinieces vāka salikums. — 4. laidiens. — 
Rīga : Mansards, [2015]. — 143 lpp. : il., portr. ; 15 cm. — 
«Mansards, izdevums ©2016»—Titlp. 2. pusē. — G. Godiņš, 
atdzejojot dzejoļus, izmantojis Vidzemes lībiskā dialekta 
iezīmes, runas veidu, ko lieto Igaunijas pierobežā ap Aina-
žiem un Salacgrīvu. — ISBN 978-9934-12-120-3 (brošēts).

UDK	 821.511.111-1

Leino, Marko. Ziemassvētku stāsts / Marko Leino ; no 
somu valodas tulkojusi Lelde Rozīte ; atbildīgā redaktore 
Renāte Neimane ; literārā redaktore Sigita Kušnere. — 
Rīga : Lauku Avīze, ©2015. — 319 lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: 
Joulutarina. — ISBN 978-9934-15-120-0 (iesiets).

UDK	 821.511.111-93-32

82–93 Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Viens mājās : ģimenes komēdija bez ģimenes : klasisks 
stāsts ilustrētā grāmatā / Kimas Smitas ilustrācijas ; no an-
gļu valodas tulkojusi Sigita Kušnere ; atbildīgā redaktore 
Renāte Neimane. — Rīga : Lauku Avīze, ©2015. — [41] lpp. : 
il. ; 29 cm. — Veidota pēc Džona Hjūsa scenārija un režiso-
ra Krisa Kolambusa filmas motīviem. — Oriģ. nos.: Home 
alone. — ISBN 978-9934-15-116-3 (iesiets).

UDK	 82-93-32

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

908 Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Reihlers, Juris. Mana un Tava Lielvārde / dzeja un teksts: 
Juris Reihlers ; Ilzes Kreišmanes tulkojums angļu valodā ; 
Vitas Volontes tulkojums krievu valodā ; fotogrāfiju auto-
ri: Aivars Troska, Beata Kempele ; vēstures konsultante 
Zane Nemme ; redaktore Beata Kempele ; māksliniece Ine-
se Ciprusa. — [Lielvārde] : Lielvārdes novada pašvaldība, 
2015. — 71 lpp. : il. ; 20×20 cm. — Teksts latviešu, angļu un 
krievu valodā. — ISBN 978-9934-8437-2-3 (brošēts).

UDK	 908(474.361)(084.12)

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

Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-
2030. gadam / izstrādes dalībnieki: Andrejs Kursītis, Aivars 
Pudāns, Daina Krīviņa, Dmitrijs Rodionovs, Helēna Troši-
mova, Lilija Rēķe, Santa Pupiņa ; SIA «Reģionālie projek-
ti». — Daugavpils : Daugavpils pilsētas dome, 2014. — 84, 
[1] lpp. : il., plāni, tab. ; 21×31 cm. — Spirāliesējums. — Ap-
stiprināts ar Daugavpils pilsētas domes 2014. gada 26. jū-
nija lēmumu Nr. 342 «Par Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas 2014.-2030. gadam apstiprināšanu.»—
Titullapā. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.

UDK	 911.375.1(474.346.1)
	 332.146.2(474.346.1)

Lielvārdes novads / atbildīgā par izdevumu S. Šmite ; foto: 
A. Saka, A. Pučs, B. Kempele, G. Puča, M. Rožāns, L. Pikše-
na. — [Lielvārde] : Lielvārdes novada pašvaldība, 2015. — 
15 lpp. : il., karte ; 21 cm. — Aprakstīts pēc vāka un iespie-
dziņām. 

UDK	 913(474.361)(036)

Sils, Harijs. Aukstās upes / Harijs Sils ; atbildīgā redaktore 
Liene Soboļeva ; vāka grafiskais noformējums: Ivars Vim-
ba. — Rīga : Jumava, ©2015. — 147, [1] lpp., [16] lp. iel. : il., 
portr. ; 20 cm. — (Aiz apvāršņa). — ISBN 978-9934-11-841-8 
(brošēts).

UDK	 913(71)
	 797.122.3(=174)(71)

929 Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi

Atceries Zolitūdi, 21/11 : Zolitūdes traģēdijas upuru pie-
miņas grāmata / izdevuma redaktore, priekšvārda autore 
Regīna Ločmele-Luņova ; redaktors Māris Avots ; tulko-
jums no krievu valodas: Kate Ločmele, Māris Avots ; foto: 
Aleksandrs Vinks, Roberts Vīcups ; noformējums: Viktors 
Nalivaiko-Ekmanis. — Rīga : Biedrība «Zolitūde 21.11.», 
2015. — 206 lpp. : il., portr. ; 25 cm. — ISBN 978-9934-14-
717-3 (iesiets).

UDK	 929(474.362.2)

Помни Золитуде, 21/11 : книга памяти жертв Золитуд-
ской трагедии / редактор, предисловие, перевод с ла-
тышского: Регина Лочмеле-Лунева ; авторы фотогра-
фий: Александр Винк, Роберт Вицупс ; оформление и 
верстка Виктор Наливайко-Экманис. — Рига : [Biedrība 
Zolitūde 21.11.], 2015. — 206 lpp. : il., portr. ; 25 cm. — ISBN 
978-9934-14-718-0 (iesiets).

UDK	 929(474.362.2)

94 Vispārīgā vēsture

Purēns, Vilnis. Latvijas un pasaules vēsture : mācību grā-
mata / Vilnis Purēns ; dizains: Baiba Lazdiņa. — Rīga : 
RaKa, ©2015.

2. sējums. — 324 lpp. : il., kartes, portr., sh., tab. ; 
25 cm. — (Vidusskolām). — Grāmatā ietvertie jēdzieni: 
324. lpp. — Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības 
un zinātnes ministrija 2015. gadā. — «Mācību grāmata 
veidota, pamatojoties uz vispārējās vidējās izglītības mā-
cību priekšmeta standartu «Latvijas un pasaules vēstu-
re» (14. pielikums 2013. gada MK noteikumiem Nr. 281) un 
ir domāta vidējām izglītības iestādēm, kur vēstures kur-
sam veltītas 120 vai mazāk stundu»—Titullapā. — ISBN 
978-9984-46-328-5 (brošēts).
UDK	 94(100)(075.3)
	 94(474.3)(075.3)

Дименштейн, Илья. Рига нашей молодости, 1945-
1991 : мемуары о советской Риге / Илья Дименштейн ; 
обложка: Николай Тихонов. — Рига : [Dimšteins Iļja], 
2015. — 168 lpp. : il., portr. ; 22 cm. — Izdevējziņas preci-
zētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9984-9635-5-6 (iesiets).

UDK	 94(474.362.2)”19”


