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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

003 Rakstības sistēmas un raksti

Stepanyan, Vazgen. Jostu raksti krāsošanai = Belt orna-
ments to colour / Vazgen Stepanyan. — [Latvija] : Autor
izdevums, 2015. — 21, [4] lp. : il. ; 15×42 cm. — «21 lapa ar 
ornamentiem»—Titlp. — Bibliogrāfija atsaucēs [2.] lapā. — 
Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.

UDK	 003.62(=174)
	 391(=174)

Stepanyan, Vazgen. Sakrālā ģeometrija krāsošanai / Vaz-
gen Stepanyan ; teksts: Kaspars Rikards. — 2. papildinātais 
izdevums. — [Latvija] : Autorizdevums, 2015. — [28] lp. : 
il. ; 42×30 cm. — Spirāliesējums. — Par autoru: [2.] lp. — 
«27 maģiski attēli krāsošanai»—Vāka 4. lpp. — Bibliogrā-
fija: 2. lapā.

UDK	 003.62
	 133

02 Bibliotēku zinātnes. Bibliotēku darbs

Lasi un vērtē! : lasīšanas veicināšanas programmas «Bēr-
nu un jauniešu žūrija» 15 gadu pieredze / sastādītāja Māra 
Cielēna ; dizains: Rauls Liepiņš ; izmantoti Ligitas Ieviņas, 
Veltas Knikstes fotoattēli. — Rīga : Latvijas Nacionālā bib-
liotēka, ©2015. — 40 lpp. : diagr., il. ; 25 cm. — Teksts latvie-
šu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 9789984
869711 (brošēts).

UDK	 028(474.3)

069 Muzeji. Pastāvīgas izstādes

Latvian Museum of Natural History / editorial board: G. 
Bagrade, M. Jansone, D. Meiere, E. Pekšēna, S. Ruskule, I. 
Zupiņš ; translator: L. M. Kriķe ; photos: A. Klucis, E. Spuris, 
I. Zupiņš, M. Upzars, M. Bērziņš, D. Boiko ; design: A. Kalni-
ņa ; Latvijas Dabas muzejs. — Rīga : Latvijas Dabas muzejs, 
©2015. — 63 lpp. : il. ; 22×23 cm. — Oriģ. nos.: Latvijas Da-
bas muzejs. — ISBN 9789984970462 (brošēts).

UDK	 069:502(474.362.2)
	 502:069(474.362.2)

Latvijas Dabas muzejs / redakcijas kolēģija: G. Bagrade, M. 
Jansone, D. Meiere, E. Pekšēna, S. Ruskule, I. Zupiņš ; literā-
rā redaktore I. Stašulāne ; fotogrāfijas: A. Klucis, E. Spuris, 

I. Zupiņš, M. Upzars, M. Bērziņš, D. Boiko ; dizains: A. Kalni-
ņa ; Latvijas Dabas muzejs. — Rīga : Latvijas Dabas muzejs, 
[2015]. — 63 lpp. : il. ; 22×23 cm. — ISBN 97899849704
55 (brošēts).

UDK	 069:502(474.362.2)
	 502:069(474.362.2)

087.5 Izdevumi jauniešiem

100 jautru uzdevumu : attapīgām meitenēm 3+ / tulkojusi 
Eva Jansone. — Rīga : Egmont Latvija, [2015]. — [48] lpp. : 
il. ; 28 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — ISBN 978993416
1773 (brošēts).

UDK	 087.5

100 jautru uzdevumu : attapīgiem zēniem 3+ / tulkojusi 
Eva Jansone. — Rīga : Egmont Latvija, [2015]. — [48] lpp. : 
il. ; 28 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — ISBN 978993416
1780 (brošēts).

UDK	 087.5

Barbie un māsas kucēnu piedzīvojumā. — Rīga : Egmont 
Latvija, [2015]. 

Dārgumu medības / tulkojusi Eva Jansone ; redak-
tore Ilze Collenkopfa. — 31, [1] lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 
30 cm. — (Barbie). — «Uzdevumi! Spēles! Uzlīmes!»—Uz 
vāka. — Oriģ. nos.: Barbie & her sisters in the great pup-
py adventure. — ISBN 9789934162190 (brošēts).
UDK	 087.5

Draugi : 5 telpiski attēli. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 
[8] lpp. : il. ; 21 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — Oriģ. nos.: 
Pets Popups. — ISBN 9789934056567 (iesiets).

UDK	 087.5

Drosmīgais pelēns / Džekijas Īstas ilustrācijas. — Rīga : 
Egmont Latvija, [2015]. — [20] lpp. : il. ; 13×15 cm. — Ap-
rakstīts pēc vāka. — Grāmata ar skaņas efektiem. — ISBN 
9789934162176 (iesiets).

UDK	 087.5

Glābšanas auto / redaktore Indra Putre. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, ©2015. — [16] lpp. : il. ; 31 cm. — (Krāso, spēlējies, mā-
cies). — Komplektā ir krāsojamā grāmata un 6 uzvelkami 
automodeļi. — «Uzvelkami automodeļi»—Uz vāka. — Oriģ. 
nos.: Mezzi di soccorso. — ISBN 9789934054266 (bro-
šēts).

UDK	 087.5
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Jaudīgie auto : saliec un brauc! / tulkojis Krišjānis Lauk-
sargs. — Rīga : Egmont Latvija, [2015]. — [4] lpp., [6] lp. : 
il. ; 28 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — «Bez līmes, šķērēm, 
nekārtības»—Uz vāka. — ISBN 9789934161742 (bro-
šēts).

UDK	 087.5
	 629.331(091)(02.053.2)

Laukos : 5 telpiski attēli. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 
[8] lpp. : il. ; 21 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — Oriģ. nos.: 
Farm Popups. — ISBN 9789934056574 (iesiets).

UDK	 087.5

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

Izkrāso draugus! : krāsojamā grāmata ar uzlīmēm 
pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem. — 
24 lpp., [2] lp. : il. ; 30 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — «Ar 
uzlīmēm»—Uz vāka. — Oriģ. nos.: Frozen colouring 
book. — ISBN 9789934162053 (brošēts).
UDK	 087.5

Lidaparāti / redaktore Indra Putre. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, ©2015. — [16] lpp. : il. ; 31 cm. — (Krāso, spēlējies, 
mācies). — Komplektā ir krāsojamā grāmata un 6 uzvelka-
mi lidmodeļi. — «Uzvelkami lidmodeļi»— Uz vāka. — Oriģ. 
nos.: Aeroplani. — ISBN 9789934054259 (brošēts).

UDK	 087.5

Saģērb draudzenes! : Diāna, Džūlija, Anna / tulkojusi Eva 
Jansone. — Rīga : Egmont Latvija, [2015]. — [12] lp. : il. ; 
28 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — «3 lelles, vairāk nekā 20 
tērpu, mirdzošas uzlīmes, aksesuāri»—Uz vāka. — ISBN 
9789934161766 (brošēts).

UDK	 087.5
	 688.721.3(02.053.2)

Saģērb draudzenes! : Karla, Sofija, Laura / tulkojusi Eva 
Jansone. — Rīga : Egmont Latvija, [2015]. — [12] lp. : il. ; 
28 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — «3 lelles, vairāk nekā 20 
tērpu, mirdzošas uzlīmes, aksesuāri»—Uz vāka. — ISBN 
9789934161759 (brošēts).

UDK	 087.5
	 688.721.3(02.053.2)

Uzlīmju prieki / tulkojusi Linda Kalna ; redaktore Ilze Col-
lenkopfa. — Rīga : Egmont Latvija, [2015]. 

Kaķēnu rotaļas. — [16] lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 
28 cm. — «Lieto līmbildes vairākkārt!»—Uz vāka. — 
ISBN 9789934160974 (brošēts).

Kucēna spēles. — [16] lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 28 cm. — 
«Lieto līmbildes vairākkārt!»—Uz vāka. — ISBN 978
9934160981 (brošēts).
UDK	 087.5

Uztaisi pats! : ekskavators, pašizgāzējs / tulkojusi Eva 
Jansone. — Rīga : Egmont Latvija, [2015]. — [8] lp. : il. ; 
28 cm. — (Uztaisi pats!). — Aprakstīts pēc vāka. — «Bez 
līmes, šķērēm, nekārtības»—Uz vāka. — ISBN 9789934
161728 (brošēts).

UDK	 087.5
	 621.879(02.053.2)
	 629.351(02.053.2)

Uztaisi pats! : tvaikonis, lokomotīve / tulkojusi Eva Janso-
ne. — Rīga : Egmont Latvija, [2015]. — [8] lp. : il. ; 28 cm. — 

(Uztaisi pats!). — Aprakstīts pēc vāka. — «Bez līmes, šķē-
rēm, nekārtības»—Uz vāka. — ISBN 9789934161711 
(brošēts).

UDK	 087.5
	 629.42(02.053.2)
	 629.54(02.053.2)

Vēsturiskie auto : saliec un brauc! / tulkojis Krišjānis 
Lauksargs. — Rīga : Egmont Latvija, [2015]. — [4] lpp., 
[6] lp. : il. ; 28 cm. — «Bez līmes, šķērēm, nekārtības»—Uz 
vāka. — Aprakstīts pēc vāka. — ISBN 9789934161735 
(brošēts).

UDK	 087.5
	 629.331(091)(02.053.2)

Ziņkārīgais pīlēns / Džekijas Īstas ilustrācijas. — Rīga : 
Egmont Latvija, [2015]. — [20] lpp. : il. ; 13×15 cm. — Ap-
rakstīts pēc vāka. — Grāmata ar skaņas efektiem. — ISBN 
9789934162169 (iesiets).

UDK	 087.5

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

13 Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves metafizika. 
Ezotērika

Prisjolkova, Inese. Septiņas saules / Inese Prisjolkova ; 
redaktore Santa Arāja ; vāka dizains: Agnese Melbārde. — 
[Jūrmala] : Inese Prisjolkova, [2015]. — 335, [1] lpp. : il. ; 
20 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 
9789934852510 (brošēts).

UDK	 133.2
	 159.923.2

Stepanyan, Vazgen. Amuleti un aizsargzīmes krāsoša-
nai = Обереги и защитные знаки для раскрашивания / 
Vazgen Stepanyan. — [Latvija] : Autorizdevums, 2015. — 
[29] lp. : il. ; 42×30 cm. — «27 burvju simboli un zīmes»—
Vāka 4. lpp. — Teksts paralēli latviešu un krievu valodā.

UDK	 133.4
	 003.6

159.9 Psiholoģija

Kiblere-Rosa, Elizabete. Mierinājums : kā rast stipri-
nājumu, pārdzīvojot tuva cilvēka zaudējumu / Elizabete 
KiblereRosa, Deivids Keslers ; no angļu valodas tulkojusi 
Velga Vīgante ; redaktors Elviss Ozols ; Māra Garjāņa vāka 
dizains. — [Rīga] : Lietusdārzs, ©2015. — 198, [1] lpp. ; 
23 cm. — Oriģ. nos.: On grief and grieving. — ISBN 978
9984869704 (brošēts).

UDK	 159.942.5

Mārtinsone, Kristīne. Psiholoģijas vēsture / Kristīne Mār-
tinsone, Anita Lasmane, Ārija Karpova ; recenzenti: Juris 
Dragūns, Guna Svence, Aleksejs Vorobjovs ; Guntas Plotkas 
vāka dizains ; redaktore Inta Rozenvalde ; literārā redakto-
re Elīna Vanaga. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 544 lpp. ; 
23 cm. — Personu rādītājs: 533.544. lpp. — Izdevējziņās 
autori arī: Ieva Stokenberga un Jeļena Ļevina. — Par au-
toriem: 529.530. lpp. — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — 
Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 
9789934047688 (iesiets).

UDK	 159.9(091)
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Панц, Аркадий. Беседы о счастье / Аркадий Панц ; 
redaktore Oļesja Burkevica ; autore, sastādītāja un priekš-
vārda autore Gaļina Panca ; послесловие: Анита Плуме, 
Джейн Милтон ; дизайн: Айгарс Трухинс. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, ©2016. — 190, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 9789934
057007 (iesiets).

UDK	 159.964.28

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Aivanhovs, Omrāms Mihaels. Uztura joga / Omraam 
Mikhaël Aïvanhov (Omrāms Mihaels Aivanhovs) ; no fran-
ču valodas tulkojusi Larisa Rozentāle. — Rīga : [Fréjus] : 
Cilvēka pašatjaunošanās ; Prosveta, 2015. — 121, [2] lpp. ; 
18 cm. — (Izvor ; Nr. 204). — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — Bibliogrāfija piezīmēs. — Oriģ. nos.: Le yoga 
de la nutrition. — ISBN 9789934828645 (brošēts).

UDK	 2-442

Grehems, Billijs. Pasaule liesmās / Billijs Grehems ; vāka 
dizains: Miervaldis Zeltiņš. — [Rembate] : Viņa Vārds Manī, 
[2015]. — 227, [1] lpp. : portr. ; 20 cm. — (Kristīgās atmo-
das resursi). — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — 
«1991. gadā izdotās grāmatas pārpublicējums»—Titullapas 
2. pusē. — ISBN 9789984866703 (brošēts).

UDK	 27-584

Hevards-Mills, Dāgs. Augoša draudze… tas ir iespējams! / 
Dāgs HevardsMills ; no angļu valodas tulkoja Miervaldis 
Zeltiņš ; priekšvārdu sarakstīja Dāvids Jongi Čo ; vāka di-
zains: Miervaldis Zeltiņš. — [Rembate] : Viņa Vārds Manī, 
2015. — 237, [1] lpp. ; 20 cm. — (Kristīgās atmodas resur-
si). — Par autoru: [6.] lpp. — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — ISBN 9789934515033 (brošēts).

UDK	 27-774-735

Hevards-Mills, Dāgs. Soļi uz svaidījumu / Dāgs He-
vardsMills ; no angļu valodas tulkojis Miervaldis Zeltiņš ; 
vāka dizains: Miervaldis Zeltiņš. — [Rembate] : Viņa Vārds 
Manī, 2015. — 151, [1] lpp. ; 20 cm. — (Kristīgās atmodas 
resursi). — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Oriģ. 
nos.: Steps to the anointing. — ISBN 9789934515040 
(brošēts).

UDK	 27-536.25

Kalniņš, Gundars. Cēsu Svētā Jāņa baznīca / Gundars Kal-
niņš ; redaktors Jānis Kulmanis ; dizains: Zane Ernštreite ; 
fotogrāfi: Jānis Vīksna, Kaspars Kurcens. — Cēsis : Cēsu 
Kultūras un tūrisma centrs, 2015. — 63 lpp. : faksimili, il., 
kartes, plāni, portr., sh. ; 29 cm. — Bibliogrāfija: 63. lpp. un 
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 9789934847233 (brošēts).

UDK	 274.5-9(474.365)
	 274.5-523.42(474.365)

Krāmers, Denīss. Kristīgo lāstu salaušana : kā iegūt brīvī-
bu no iznīcinošām lūgšanām / Denīss Krāmers ; no angļu 
valodas tulkoja Miervaldis Zeltiņš ; ievadu sarakstīja Fren-
siss Frangipāne. — [Rembate] : Viņa Vārds Manī, ©2015. — 
279, [1] lpp. ; 21 cm. — (Kristīgās atmodas resursi). — Izde-
vējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Oriģ. nos.: Breaking 
Christian curses. — ISBN 9789984866192 (brošēts).

UDK	 27-584

Latvijas Pareizticīgās baznīcas kalendārs / Latvijas Pa-
reizticīgās baznīcas sinodes izdevums. — Rīga : Latvijas 
Pareizticīgās baznīcas sinode, [2015].

2016. — 167 lpp., [18] lpp. iel. : il., portr. ; 28 cm. — ISBN 
9789934853043 (brošēts).
UDK	 271.2(059)

Lauciņš, Voldemārs. : the role of Kārlis Irbe (18611934) 
in the formation and development of the Evangelical 
Lutheran Church of Latvia, 19161928 : academic disserta-
tion / Voldemārs Lauciņš ; University of Helsinki. Faculty 
of Theology. — [Rīga] : [Luterisma mantojuma fonds], 
[2015]. — 330 lpp. ; 25 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — Academic dissertation to be publicly dis-
cussed, by due permission of the Faculty of Theology at the 
University of Helsinki in Auditorium XII (Unioninkatu 34), 
on the 12 August, 2015 at 10 o’clock. — Personu rādītājs: 
328.330. lpp. — Bibliogrāfija: 280.327. lpp. un zemsvītras 
piezīmēs. — ISBN 9789934544095 (brošēts).

UDK	 274.5-726.2(474.3)(043)

Naits, Džordžs. Lai mēs neaizmirstu / Džordžs Naits ; no 
angļu valodas tulkojusi Jana Roderte ; ilustrējusi Jekaterina 
GrjazevaVeselkova ; noformējis Ernests Treijs. — [Rīga] : 
Patmos, ©2015. — 370 lpp. : il. ; 24 cm. — Oriģ. nos.: Lest we 
forget. — ISBN 9789984514994 (iesiets).

UDK	 279.14-534.4

Robinsa, Nensija. Amma : stāsts par Emiju Karmaiklu / 
Nensija Robinsa ; no krievu valodas tulkoja Jautrīte Doļina ; 
vāka dizains: Miervaldis Zeltiņš. — [Rembate] : Viņa Vārds 
Manī, 2015. — 63, [1] lpp. ; 20 cm. — (Kristīgās atmodas re-
sursi). — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 
9789984857831 (brošēts).

UDK	 27-76-051(540)

Sivicka, Inga. Andrupenes baznīca, draudze un tās kalpi / 
Inga Sivicka ; redaktore Valentīna Unda ; priekšvārdu sa-
rakstīja: Mihails Sivickis, Vilis Mileiko ; Ārijas Mileiko vāka 
fotogrāfija. — Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevnie-
cība, ©2015. — 194 lpp. : il., portr., tab. ; 21 cm. — Par autori: 
194. lpp. — Personu rādītājs: 186.191. lpp. — Bibliogrāfija: 
164.168. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 9789984
292663 (iesiets). — 1000 eks.

UDK	 272-9(474.38)

Ščedrovickis, Dmitrijs. Ievads Vecajā Derībā : piecas Mo-
zus grāmatas / Dmitrijs V. Ščedrovickis ; tulkojums no krie-
vu valodas: Edīte Didrihsone. — [Rembate] : Viņa Vārds 
Manī, 2015. 

Trešā Mozus grāmata. — 220, [1] lpp. ; 20 cm. — Par 
autoru: 5.6. lpp. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģen-
tūrā. — Oriģ. nos.: Введение в Ветхий Завет. — ISBN 
9789984857084 (brošēts).
UDK	 27-242.7-273

Tāskers, Deivids. Sacelšanās un glābšana : Bībeles studi-
ju materiāls 2016. gada 1. ceturksnim / Deivids Tāskers. — 
[Rīga] : Septītās dienas Adventistu baznīca, [2016]. — 95, 
[1] lpp. ; 20 cm. — (Bībeles studiju materiāls katrai die-
nai). — «Janvāris, februāris, marts 2016»—Uz vāka. 

UDK	 27-277
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Tokics, Imre. Jeremija : Bībeles studiju materiāls 2015. 
gada 4. ceturksnim / Imre Tokics. — [Rīga] : Septītās die-
nas Adventistu baznīca, [2015]. — 95, [1] lpp. ; 20 cm. — (Bī-
beles studiju materiāls katrai dienai). — «Oktobris, novem-
bris, decembris 2015»—Uz vāka. 

UDK	 27-244.23-277

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

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

Latvian foreign and security policy : yearbook / authors: 
Māris Andžāns, Olafs Arnicāns, Aldis Austers, Ilvija Bruģe, 
Kārlis Bukovskis, Mārtiņš Daugulis, Jānis Kažociņš, Alise 
Krapāne, Imants Lieģis, Illimar Ploom, Juris Poikāns, Diāna 
Potjomkina, Anke SchmidtFelzmann, Andris Sprūds, Vil-
jar Veebel ; editors: Andris Sprūds, Ilvija Bruģe ; English 
language editor Regīna Jozauska ; cover design: Kristīne 
PlūksnaZvagule ; Latvian Institute of International Af-
fairs. — Rīga : Latvian Institute of International Affairs, 
2016.

2016. — 146, [1] lpp. : diagr. ; 24 cm. — Par autoriem: 
143.146. lpp. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — 
ISBN 9789984583679 (brošēts).
UDK	 327(474.3)”20”(058)

331 Darbs. Nodarbinātība. Darba ekonomika.  
Darba organizācija

Buligina, Ilze. The approaches of public administration in 
the development of competitive labour force in vocational 
education and training in Latvia : doctoral thesis for the 
acquisition of the scientific degree Dr. sc. administr., sector: 
management sciences, subsector: public administration = 
Publiskās pārvaldes pieejas konkurētspējīga darbaspēka 
sagatavošanā profesionālajā izglītībā Latvijā : promocijas 
darbs / Ilze Buligina ; scientific supervisor Biruta Sloka ; 
University of Latvia. Faculty of Economics and Manage-
ment. — Rīga, 2015. — 247 lp. : diagr., sh., tab. ; 31 cm. — 
Bibliogrāfija: 162.182. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts 
angļu valodā, anotācija arī latviešu valodā.

UDK	 331(474.3)(043.3)
	 377.011.3(474.3)(043.3)
	 377.014(474.3)(043.3)
	 377.1(474.3)(043)

332 Reģionālā, teritoriālā, zemes, dzīvokļu 
ekonomika

Lonska, Jeļena. Teritoriju attīstības novērtēšana Latvijas 
reģionos / Jeļena Lonska ; recenzenti: Vera Boroņenko, 
Iveta Mietule, Marzena PiotrowskaTrybull ; latviešu teksta 
redaktore Sandra Laizāne ; angļu valodas redaktore Las-
ma Drozde ; Rēzeknes Augstskola. — Rēzekne : Rēzeknes 
Augstskola, 2015. — 319 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija: 278.303. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsa-
vilkums arī angļu valodā. — ISBN 9789984441856 (bro-
šēts).

UDK	 332.1(474.3)

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

Šipilova, Viktorija. Strukturālas pārmaiņas apstrādes 
rūpniecībā un to ietekme uz ekonomikas izaugsmi : pro-
mocijas darba kopsavilkums ekonomikas doktora (Dr. 
oec.) zinātniskā grāda iegūšanai reģionālās ekonomikas 
apakšanozarē = Structural changes in manufacturing and 
their impact on economic growth : summary of the the-
sis for obtaining the doctoral degree in economics (Dr. 
oec.) (speciality: regional economics) / Viktorija Šipilo-
va ; promocijas darba zinātniskais vadītājs Juris Saulītis ; 
oficiālie recenzenti: Baiba Rivža, Maija Šenfelde, Marzena 
PiotrowskaTrybull ; Daugavpils Universitāte. Ekonomikas 
katedra. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadē-
miskais apgāds «Saule», 2015. — 115, [1] lpp. : il., karte, tab. ; 
21 cm. — «Ekonomikas nozare. Reģionālās ekonomikas 
apakšnozare»—Uz vāka. — Teksts paralēli latviešu un an-
gļu valodā. — ISBN 9789984147499 (brošēts).

UDK	 338.45(043)

339 Tirdzniecība. Starptautiskās ekonomiskās 
attiecības. Pasaules ekonomika

Vaidere, Inese. Starptautiskās valūtas attiecības / Ine-
se Vaidere ; literārā redaktore Sandra Liniņa. — Rīga : LU 
Akadēmiskais apgāds, ©2015. — 141 lpp. : diagr., il., kartes, 
tab. ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 139.140. lpp. — Teksts latviešu 
valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978993418
0736 (iesiets).

UDK	 339.7
	 339.72

34 Tiesības. Jurisprudence

Kriminālprocesa likumam — 10 : pagātnes mācības un 
nākotnes izaicinājumi / Ā. Meikališas zinātniskā redakci-
jā ; recenzenti: J. Zīle, V. Zahars ; autori: Jānis Baumanis, 
Aleksandrs Berezins, Ilona Bulgakova, Pēteris Dzalbe, Elī-
na Feldmane, Tatjana Gordina, Indra Gratkovska, Pāvels 
Gruziņš, Andrejs Judins, Sandra Kaija, Ilona Kronberga, 
Ērika Krutova, Gunārs Kūtris, Māris Leja, Aldis Lieljuksis, 
Jānis Maizītis, Jekaterina Makurina, Ārija Meikališa, Irēna 
Ņesterova, Aldis Pundurs, Jānis Rozenbergs, Egons Ru-
sanovs, Kristīne StradaRozenberga, Violeta ZeppaPrie-
dīte. — Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2015. — 446 lpp. : tab. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu va-
lodā, ievads un rakstu anotācijas arī angļu valodā. — ISBN 
9789984840413 (iesiets).

UDK	 343.1(474.3)

Latvija. Civillikums. — Rīga : AFS, 2016. — 375, [1] lpp. ; 
20 cm. — ISBN 9789984889320 (brošēts).

UDK	 347(474.3)(094)

Latvija. Komerclikums. — 7. izdevums. — Rīga : Latvijas 
Vēstnesis, 2015. — 232 lpp. ; 21 cm. — Komerclikums: pie-
ņemts 13.04.2000, stājās spēkā 01.01.2002. Ar grozījumiem, 
kas izsludināti līdz 03.06.2015. — ISBN 9789984840406 
(iesiets).

UDK	 347.7(474.3)(094)
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Meikališa, Ārija. Kriminālprocess : raksti, 20102015 / 
Ārija Meikališa, Kristīne StradaRozenberga ; recenzenti: J. 
Zīle, V. Zahars ; māksliniece Dita Pence. — Rīga : Latvijas 
Vēstnesis, ©2015. — 656 lpp. : diagr., tab. ; 25 cm. — Bib-
liogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, 
grāmatas priekšvārds un rakstu kopsavilkumi arī angļu un 
krievu valodā. — ISBN 9789984840420 (iesiets).

UDK	 343.1

351 Valsts administratīvā pārvalde (policija)

Skrastiņa, Una. Publiskie iepirkumi : piedāvājuma izvēles 
kritēriji un vērtēšana publiskajā iepirkumā : monogrāfija / 
Una Skrastiņa ; redaktore Lilita Vīksna. — Rīga : Biznesa 
augstskola «Turība», 2015. — 302 lpp. : tab. ; 20 cm. — (Tie-
sību zinātņu bibliotēka ; 36). — Bibliogrāfija: 276.302. lpp. 
un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 9789934543005 (bro-
šēts).

UDK	 351.712(474.3)(094)
	 347.751(474.3)
	 339.3(474.3)(094)

Žuļņevs, Nikolajs. Ceļu satiksmes noteikumi Latvijā : ar 
komentāriem un ilustrācijām ; Ceļu satiksmes likums / 
Nikolajs Žuļņevs, Aleksejs Ļeontjevs. — Rīga : Mācību 
grāmata, 2015. — 264 lpp. : il., tab. ; 24 cm. — «Jaunie! No 
01.01.2016.»—Uz vāka. — ISBN 9789984183077 (bro-
šēts).

UDK	 351.811.122(474.3)(094)
	 656.051(474.3)(094)

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

Seimuškāne, Lilita. Iedzīvotāju līdzdalība lēmumu pie-
ņemšanas procesā pašvaldībās Latvijā un to ietekmējošo 
faktoru izvērtējums : promocijas darba kopsavilkums dok-
tora grāda iegūšanai vadībzinātnes nozarē, apakšnozare: 
sabiedrības vadība / Lilita Seimuškāne ; darba zinātniskā 
vadītāja: Inga Vilka ; darba recenzenti: Signe Bāliņa, Iveta 
Reinholde, Agita Līviņa, Ieva Brence ; Latvijas Universitā-
te. Ekonomikas un vadības fakultāte. Publiskās pārvaldes, 
demogrāfijas un sociālekonomiskās statistikas katedra = 
Citizens’ participation in decisionmaking process in local 
governments of Latvia and evaluation of factors affecting 
IT : summary of doctoral thesis submitted for the doctoral 
degree in management science, subfield: public adminis-
tration / Lilita Seimuškāne ; supervisor: Inga Vilka ; re-
viewers: Signe Bāliņa, Iveta Reinholde, Agita Līviņa, Ieva 
Brence ; University of Latvia. Faculty of Economics and 
Management. Department of Public Administration, De-
mography and Socioeconomic Statistics. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2015. — 93 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija: 90.93. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts 
latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka 
noformējums abās valodās. — ISBN 9789934180811 
(brošēts).

UDK	 352.077.6(474.3)(043)
	 316.653(474.3)(043)

Seimuškāne, Lilita. Iedzīvotāju līdzdalība lēmumu pie-
ņemšanas procesā pašvaldībās Latvijā un to ietekmējo-
šo faktoru izvērtējums : promocijas darbs doktora grāda 

iegū šanai vadībzinātnes nozarē, apakšnozare: sabiedrības 
vadība / Lilita Seimuškāne ; darba vadītāja: Inga Vilka ; Lat-
vijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte. Pub-
liskās pārvaldes, demogrāfijas un sociālekonomiskās sta-
tistikas katedra. — Rīga, 2015. — 241 lp. : diagr., il., sh., tab. ; 
31 cm + CD. — Promocijas darbs ietver CD ar interviju pie-
rakstiem. — Bibliogrāfija: 157.170. lp. un zemsvītras piezī-
mēs. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.

UDK	 352.077.6(474.3)(043)
	 316.653(474.3)(043)

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

Starptautiskā zinātniskā konference «Totalitārisma 
sabiedrības kontrole un represijas: dokumentu izpēte 
un tās metodoloģija» (2015 : Liepāja, Latvija). Starp-
tautiskā zinātniskā konference «Totalitārisma sabiedrības 
kontrole un represijas: dokumentu izpēte un tās metodolo-
ģija» : 2015. gada 15., 16. un 17. decembris Liepāja, koncertzā-
le «Lielais Dzintars» : ziņojumu kopsavilkumi / redaktori: 
Eoin Micheál McNamara, Eva EglājaKristsone ; redakci-
jas kolēģija: Kārlis Kangeris, Kristīne Jarinovska, Arūnas 
Bubnys, Meelis Maripuu, Boriss Sokolovs ; Kristīnes Jari-
novskas vāka foto ; Latvijas Universitāte. Latvijas vēstures 
istitūts, LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes 
komisija. — Rīga : LPSR Valsts drošības komitejas zinātnis-
kās izpētes komisija, 2015. — 151 lpp. ; 21 cm. — Nosaukums 
no vāka. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts pa-
ralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 9789934147623 
(brošēts).

UDK	 355.40(474.3)(062)

355.48 Militārā vēsture. Kari. Kampaņas. Kaujas. 
Militārie varoņdarbi

Лякин, Владимир Александрович. Уроженцы Ве-
ликого Княжества Литовского в гвардии Наполеона : 
хроника и участники битв / В. А. Лякин ; рецензент Н. 
С. Лабуш ; иллюстрации и оформление А. А. Скаредо-
ва. — Рига : Hoļda, 2015. — 328 lpp. : il., kartes, portr., tab. ; 
31 cm. — Bibliogrāfija: 324.325. lpp. — Teksts krievu va-
lodā, ievads baltkrievu, poļu, lietuviešu, franču un latviešu 
valodā. — ISBN 9789934807237 (iesiets).

UDK	 355.48(4)(091)

37 Izglītība

Izglītības kvalitāte starptautiskā salīdzinājumā : Latvija 
OECD valstu starptautiskajā skolēnu novērtēšanas prog-
rammā = Quality of education: international comparison : 
Latvia in OECD programme for international student as-
sessment / Andrejs Geske, Andris Grīnfelds, Andris Kan-
gro, Rita Kiseļova, Linda Mihno ; Andra Kangro redakcijā ; 
recenzenti: Ieva Johansone, Andris Sarnovičs ; latviešu 
tekstu redaktore Gita Bērziņa ; angļu tekstu tulkotāja In-
gūna Kokaine ; angļu tekstu redaktore Andra Damberga ; 
vāka dizainu veidojis Agris Dzilna ; Latvijas Universitā-
te. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2015. — 389 lpp. : diagr., 
il., karte, tab. ; 25 cm. — (Izglītības pētniecība Latvijā ; Nr. 
7). — Bibliogrāfija: 379.389. lpp. — Teksts latviešu valo-
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dā, ievads un kopsavilkums arī angļu valodā. — ISBN 978
9934527418 (iesiets).

UDK	 37.02(474.3)
	 37.011.3(474.3)

Radošums mums visapkārt : radošumu veicinošu uzde-
vumu krājums ikdienai skolotājiem un vecākiem = Creat-
ivity is everywher : exercises for promoting creativity for 
teachers and parents / autori: Nijolė Bražienė, Ilze Briška, 
Irina Direktorenko, Inga Dunke, Eda Heinla, Ilze Hroloviča, 
Daiga KalējaGasparoviča, Liina Kolk, Ilga Kušnere, Jurgita 
Lenkauskaite ; krājumu sastādīja: Ilze Briška, Daiga Ka-
lējaGasparoviča ; galvenais redaktors Vilnis Purēns ; di-
zains: Baiba Lazdiņa. — Rīga : RaKa, [2015]. — 46 lpp. : il., 
tab. ; 25 cm. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — 
ISBN 9789984463377 (brošēts).

UDK	 37.036

Tūna, Aija. Skolas kā daudzfunkcionāla kopienas centra 
attīstība pārmaiņu apstākļos : promocijas darba kopsavil-
kums doktora grāda iegūšanai pedagoģijas nozarē, apakš-
nozare: skolas pedagoģija / Aija Tūna ; promocijas darba 
vadītāja Irēna Žogla ; darba recenzenti: Linda Daniela, Zen-
ta Anspoka, Alīda Samuseviča ; Latvijas Universitāte. Pe-
dagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. Pedagoģijas 
nodaļa = Development of the school as a multifunctional 
community center in the changing conditions : synopsis of 
the doctoral thesis in partial fulfillment of the requirements 
for the degree of doctor of pedagogy, subdiscipline: school 
pedagogy / Aija Tūna ; scientific adviser: Irēna Žogla ; re-
viewers: Linda Daniela, Zenta Anspoka, Alīda Samuseviča ; 
University of Latvia. Faculty of Education, Psychology and 
Arts. Department of Pedagogy. — Rīga : Latvijas Universi-
tāte, 2016. — 87 lpp. : diagr., il., sh., tab. ; 21 cm. — Biblio-
grāfija: 82.87. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar 
atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — 
ISBN 9789934527432 (brošēts).

UDK	 37.091(043.2)
	 371(043)

Tūna, Aija. Skolas kā daudzfunkcionāla kopienas centra 
attīstība pārmaiņu apstākļos : promocijas darbs pedago-
ģijas doktora grāda iegūšanai skolas pedagoģijas apakšno-
zarē / Aija Tūna ; promocijas darba vadītāja Irēna Žogla ; 
Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas 
fakultāte. Pedagoģijas nodaļa. — Rīga, 2016. — 282 lp. : 
diagr., il., sh., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 179.201. lp. un 
zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, anotācija 
arī angļu valodā.

UDK	 37.091(043.3)
	 371(043)

373 Vispārējā izglītība

Kika Mika atklāj pasauli : jautri uzdevumi bērniem : zī-
mēju, griežu, rotaļājos, krāsoju / [uzdevumi]: Eglė Čeba-
torienė, Vaida Dubickienė ; [ilustrācijas]: Lina Žutautė ; no 
lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube ; redaktore In-
dra Putre. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — [33] lpp. : il. ; 
29 cm. — Oriģ. nos.: Kakė Makė atostogauja. — ISBN 978
9934058042 (brošēts).

UDK	 373.2(076)

Knaģīšu spēles / autores: Sanita Viļuma, Kristīne Liperte, 
Gita Kulberga, Marina Freiberga, Janīna Piļuka, Mārīte Sēk-
līte, Ludmila Rutkovska, Ieva Lase ; sastādītāja Sanita Viļu-
ma ; galvenais redaktors Vilnis Purēns ; zīmējumi: Arta Mu-
ceniece. — Rīga : RaKa, ©2015. — 39 lpp. : il., tab. ; 30 cm + 1 
pielikums (32 atsevišķas lapas). — ISBN 978998446339
1 (brošēts).

UDK	 373.2

374 Ārpusskolas izglītība un apmācība. 
Papildizglītība

Sannikova, Aija. Mūžizglītības ekonomiskie aspekti Lat-
vijā : promocijas darba kopsavilkums ekonomikas doktora 
(Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai = Economic aspects 
of lifelong education in Latvia : symmary of the doctoral 
thesis for the scientific degree Dr. oec. / Aija Sannikova ; 
promocijas darba zinātniskā vadītāja Aina Dobele ; oficiālie 
recenzenti: Ingrīda Jakušonoka, Vera Boroņenko, Astrida 
Miceikiene ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Eko-
nomikas un sabiedrības attīstības fakultāte. — Jelgava : 
[Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2015. — 145 lpp. : 
diagr., sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 137.145. lpp. — 
Teksts latviešu un angļu valodā, vāka noformējums abās 
valodās. — ISBN 9789984482071 (brošēts).

UDK	 374.7.014.54(474.3)(043)
	 374.7(474.3)(043)

Sannikova, Aija. Mūžizglītības ekonomiskie aspekti Latvi-
jā : promocijas darbs ekonomikas doktora (Dr. oec.) zināt-
niskā grāda iegūšanai / Aija Sannikova ; promocijas darba 
zinātniskā vadītāja Aina Dobele ; Latvijas Lauksaimnie-
cības universitāte. Ekonomikas un sabiedrības attīstības 
fakultāte. Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts. — 
Jelgava, 2015. — 246 lp. : diagr., sh., tab. ; 31 cm. — Biblio-
grāfija: 187.203. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī 
angļu un krievu valodā.

UDK	 374.7.014.54(474.3)(043)
	 374.7(474.3)(043)

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

Buligina, Ilze. Publiskās pārvaldes pieejas konkurētspējī-
ga darbaspēka sagatavošanā profesionālajā izglītībā Latvijā 
: promocijas darba kopsavilkums doktora zinātniskā grāda 
iegūšanai vadībzinātnes nozarē (Dr. admin.), apakšnozare: 
sabiedrības vadība / Ilze Buligina ; darba zinātniskā vadī-
tāja Biruta Sloka ; darba recenzenti: Valērijs Praude, Ineta 
Geipele, Ligita Šimanskiene ; Latvijas Universitāte. Eko-
nomikas un vadības fakultāte = The approaches of public 
administration in the development of competitive labour 
force in vocational education and training in Latvia : sum-
mary of doctoral thesis submitted for the doctoral degree 
in management, subfield of public administration / Ilze 
Buligina ; scientific supervisor Biruta Sloka ; reviewers: Va-
lērijs Praude, Ineta Geipele, Ligita Šimanskiene ; University 
of Latvia. Faculty of Economics and Management. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2015. — 124 lpp. : diagr., sh., tab. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 121.124. lpp. — Teksts latviešu un 
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angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums 
abās valodās. — ISBN 9789934180842 (brošēts).

UDK	 377.1(474.3)(043)
	 331(474.3)(043.2)
	 377.011.3(474.3)(043.2)
	 377.014(474.3)(043.2)

378 Augstākā izglītība. Augstskolas.  
Akadēmiskās studijas

Rēzeknes Augstskola. Mana augstskola : pirmā kursa 
studenta informatīvā rokasgrāmata / Rēzeknes Augstsko-
las Studiju daļa. — Rēzekne : RA izdevniecība, [2015]. — 
[52] lpp. : sh., tab. ; 15 cm.

UDK	 378.4(474.3)(03)

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

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs : pasākumu ka-
lendārs, 2015 = Latvian Ethnographic openair museum : 
event plan, 2015 = Латвийский Этнографический музей 
под открытым небом : план мероприятий, 2015 / Lat-
vijas Etnogrāfiskais Brīvdabas muzejs. — Rīga : Latvijas 
Etnogrāfiskais Brīvdabas muzejs, [2015]. — 31 lpp. : il. ; 
27 cm. — Nosaukums no vāka. — Teksts paralēli latviešu, 
angļu un krievu valodā.

UDK	 39:069(474.3)

398 Folklora

No Dainu skapja līdz «Latvju dainām» / teksts: Elga Mel-
ne, Beatrise Reidzāne, Māra Vīksna ; sastādītāja un priekš-
vārda autore Rita Treija ; literārā redaktore Gita Bērziņa ; 
mākslinieks Krišs Salmanis ; foto: Didzis Grodzs. — Rīga : 
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, ©2015. — 
366 lpp. : faks., il., portr. ; 21 cm. — (LFK krājums ; 1). — Bib-
liogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 9789984893174 
(brošēts).

UDK	 398.8(=174)(091)
	 398(474.3)(092)
	 821.174(092)

Sudare, Inese. Tautasdziesmas un mīklas / ilustrāciju un 
grāmatas autore Inese Sudare. — Rīga : Drukātava, 2015. — 
43 lpp. : il. ; 27 cm. — Bibliogrāfija: 41.43. lpp. — ISBN 978
9934530197 (brošēts).

UDK	 398.8(=174)
	 398.6(=174)

5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

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

Vides rādītāji Latvijā 2014. gadā : statistisko datu krā-
jums = Environmental indicators in Latvia, 2014 : collection 
of statistical data / Centrālā statistikas pārvalde = Central 
Statistical Bureau of Latvia ; atbildīgā par izdevumu Andra 
Lazdiņa ; tulkojums angļu valodā: Zane Zauberga. — Rīga : 
Centrālā statistikas pārvalde, 2015. — 47 lpp. : diagr., tab. ; 
29 cm. — (Vides rādītāji Latvijā = Environmental indica-

tors in Latvia, ISSN 14070766 ; 2014). — Teksts paralēli lat-
viešu, angļu valodā. — ISBN 9789984064772 (brošēts).

UDK	 502/504(474.3)(083.41)(05)

53 Fizika

Sabanskis, Andrejs. Gāzes plūsmas ietekmes uz zonas for-
mu un piemaisījumu pārnesi modelēšana peldošās zonas 
procesā : zinātnisko publikāciju kopa = Modeling of the in-
fluence of gas flow on the zone shape and dopant transport 
in floating zone process : scientific papers / Andrejs Sa-
banskis ; Latvijas Universitāte. — Rīga, 2015. — [44] lpp. : 
diagr., il., sh., tab. ; 31 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — Biblio-
grāfija rakstu beigās. — Publikācijas angļu valodā, anotāci-
ja latviešu valodā.

UDK	 533.6:548.5(043)
	 548.5:546.28(043)
	 532(043)

Spitans, Sergejs. Investigation of turbulent free surface 
flow of liquid metal in electromagnetic field : a set of scienti-
fic publications submitted for the doctor degree in physics, 
subfield: mechanics of fluids and gases / Sergejs Spitans ; 
supervisor Andris Jakovičs ; reviewers: Valdis Bojarevics, 
Knud Thomsen, Sergejs Pavlovs ; University of Latvia. Fa-
culty of Physics and Mathematics. — Riga : University of 
Latvia, 2015. — [136] lpp. : diagr., il. ; 30 cm. — Nosaukums 
no vāka. — Promocijas darbs ir publikāciju apkopojums. — 
Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 9789934180477 (kļūda) 
(spirāliesējums).

UDK	 532.517.4:546.62-14(043)
	 537.84(043)
	 669.046(043)

Spitans, Sergejs. Investigation of turbulent free surface 
flow of liquid metal in electromagnetic field : summary of 
doctoral thesis submitted for the doctoral degree in phy-
sics, subfield of mechanics of fluids and gases / Sergejs 
Spitans ; supervisor Andris Jakovičs ; reviewers: Valdis 
Bojarevics, Knud Thomsen, Sergejs Pavlovs ; University of 
Latvia. Faculty of Physics and Mathematics. — Rīga : Uni-
versity of Latvia, 2015. — 51 lpp. : diagr., il. ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija: 48.50. lpp. — ISBN 9789934180477 (brošēts).

UDK	 532.517.4:546.62-14(043)
	 537.84(043)
	 669.046(043)

Zabels, Roberts. Ātro jonu izraisītie struktūras un mikro-
mehānisko īpašību modifikācijas procesi platzonas jonu 
kristālos : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda 
iegūšanai fizikas nozarē, apakšnozare: cietvielu fizika / 
Roberts Zabels ; darba zinātniskais vadītājs: Jānis Maniks ; 
darba recenzenti: Māris Knite, Juris Ekmanis, Māris Spriņ-
ģis ; Latvijas Universitāte. Cietvielu fizikas institūts. — 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2015. — 60 lpp. : diagr., il., sh., 
tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 51.56. lpp. — ISBN 9789984
459905 (brošēts).

UDK	 539.21:548.54-128(043)
	 539.21(043.2)

Zabels, Roberts. Ātro jonu izraisītie struktūras un mikro-
mehānisko īpašību modifikācijas procesi platzonas jonu 
kristālos : promocijas darbs (publikāciju kopa) doktora 
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grāda iegūšanai fizikas nozarē, apakšnozare: cietvielu fizi-
ka / Roberts Zabels ; Latvijas Universitāte. Cietvielu fizi-
kas institūts. — Rīga, 2015. — [46] lp. : diagr., il., sh., tab. ; 
31 cm. — Promocijas darbs ir publikāciju apkopojums. — 
Bibliogrāfija rakstu beigās. — Raksti angļu valodā, anotāci-
ja arī latviešu valodā.

UDK	 539.21:548.54-128(043)
	 539.21(043.3)

Zabels, Roberts. Swiftioninduced modifications of 
structure and micromechanical properties in widegap 
ionic crystals : summary of doctoral thesis submitted for 
the degree of doctor of physics, subfield: solid state phy-
sics / Roberts Zabels ; scientific supervisor: Jānis Maniks ; 
reviewers: Māris Knite, Juris Ekmanis, Māris Spriņģis ; 
University of Latvia. Institute of Solid State Physics. — 
Riga : University of Latvia, 2015. — 63 lpp. : diagr., il., sh. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 54.59. lpp. — ISBN 978998445
9912 (brošēts).

UDK	 539.21:548.54-128(043)
	 539.21(043.2)

59 Zooloģija

Zvēriņu balsis : kāda katram dziesma? / no krievu valo-
das tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore Indra Putre. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, ©2015. — [14] lpp. : il. ; 23 cm. — Aprakstīts 
pēc vāka. — Grāmatai pievienota skaņu atskaņošanas ie-
rīce. — «Klausies dzīvnieka balsi un atmini! 35 interesanti 
fakti par dzīvniekiem»—Uz vāka. — Oriģ. nos.: Noisy ani-
mals. — ISBN 9789934054938 (iesiets).

UDK	 59

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes

Paasch, René. System pädagogischmentaler Methoden 
im Gewichtsreduktionsprozess für nachhaltige Erfolge der 
Frauen : Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde in 
Pädagogik, Teilgebiet Sportpädagogik / René Paasch ; wis-
senschaftliche Betreuerin Margarita Kaltigina ; wissens-
chaftlicher Konsultant Peter Kapustin ; Rigaer Akademie 
für Lehrerausbildung und Bildungsverwaltung. — Riga, 
2015. — 258 lpp. : diagr., il., tab. ; 31 cm + 1 CD. — CD: pro-
mocijas darba un kopsavilkumu elektroniskā versija PDF 
formātā. — Bibliogrāfija: 161.191. lpp.

UDK	 613.25-055.2(043)

Saknite, Inga. Optical noninvasive estimation and map-
ping of skin bilirubin, hemoglobin and water : doctoral the-
sis in medical physics / Inga Saknite ; supervisor Janis Spi-
gulis ; University of Latvia. Institute of Atomic Physics and 
Spectroscopy. — Riga, 2015. — 157 lp. : diagr., il., sh., tab. ; 
31 cm. — Bibliogrāfija: 85.91. lp. — Teksts angļu valodā, 
anotācija arī latviešu valodā.

UDK	 616.5-079.4(043.3)
	 616-073(043.3)
	 544.032.65(043.3)
	 616.5-073(043)

Saknīte, Inga. Optical noninvasive estimation and map-
ping of skin bilirubin, hemoglobin and water : summary of 
doctoral thesis submitted for the doctoral degree in phy-
sics, subfield of medical physics / Inga Saknite ; supervi-
sor Jānis Spīgulis ; reviewers: Kristīne Azarjana, Māris 
Knite, Ivars Lācis ; University of Latvia. Institute of Atomic 
Physics and Spectroscopy. — Riga : University of Latvia, 
2015. — 43 lpp. : diagr., il., sh. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 40.
42. lpp. — ISBN 9789934180767 (brošēts).

UDK	 616.5-079.4(043.2)
	 616-073(043.2)
	 544.032.65(043.2)
	 616.5-073(043)

Vecenāne, Helēna. Studentu veselīga dzīvesveida izprat-
nes un paradumu veidošanās mijsakarības : promocijas 
darba kopsavilkums pedagoģijas doktora grāda iegūšanai 
sporta zinātnes nozarē, sporta pedagoģijas apakšnozarē / 
Helēna Vecenāne ; zinātniskā vadītāja Andra Fernāte ; re-
cenzenti: Krzystof Marek Piech, Ausma Špona, Žermēna 
Vazne ; Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija = Correla-
tions between students’ healthy lifestyle awareness and 
habit formation : summary of doctoral thesis for obtaining 
the doctoral degree in branch of sport science, subbran-
ch of sport education / Helēna Vecenāne ; scientific advi-
sor A. Fernāte ; official reviewers: Krzystof Marek Piech, 
Ausma Špona, Žermēna Vazne ; Latvian Academy of Sport 
Education. — Rīga : [Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmi-
ja], 2016. — 100 lpp. : sh., tab. ; 21 cm. — Teksts latviešu un 
angļu valodā, ar atsevišķām titullapām. — ISBN 9789934
520259 (brošēts).

UDK	 613-057.875(043)

Vecenāne, Helēna. Studentu veselīga dzīvesveida izprat-
nes un paradumu veidošanās mijsakarības : promocijas 
darbs pedagoģijas doktora grāda iegūšanai sporta zinātnes 
nozares sporta pedagoģijas apakšnozarē / Helēna Vecenā-
ne ; zinātniskā vadītāja Andra Fernāte ; Latvijas Sporta pe-
dagoģijas akadēmija. — Rīga, 2016. — 264 lp. ; diagr., il., sh., 
tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 146.171. lp.

UDK	 613-057.875(043)

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

Ciparu elektronika un datoru arhitektūra : laboratorijas 
darbi un metodiskie norādījumi / Ansis Klūga, Jānis Klū-
ga, Dmitrijs Čulkovs, Jānis Kļaviņš ; atbildīgā par izdevu-
mu Anita Vēciņa ; literārā redaktore Lilita Vīksna ; vāka 
dizains: Jekaterina Lukina ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte. Transporta 
elektronikas un telemātikas katedra. — Rīga : RTU Izdev-
niecība, 2015. — 72 lpp. : il., sh., tab. ; 24 cm. — Bibliogrāfija 
nodaļu beigās. — ISBN 9789934106958 (brošēts).

UDK	 621.38.037.372(076)
	 004.2(076)
	 621.38.037.372(072)
	 004.2(072)
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Oboskalov, Vladislav. Structural reliability of electrical 
power systems : scientific monograph / Vladislav Oboska-
lov, Janis Gerhards, Anatoly Mahnitko ; reviewers: Pjotr 
Yerohin, Andrej Pazderin, Vilnis Kreslins ; literary editor 
Anastasia Zhiravetska ; Riga Technical University. — Riga : 
RTU Press, ©2015. — 202 lpp. : il., tab. ; 25 cm. — Bibliogrā-
fija: 195.199. lpp. — ISBN 9789934107221 (iesiets).

UDK	 621.311-027.45
	 519.2:621.311

630 Mežsaimniecība

Meža gadagrāmata / sastādītāja un redaktore Anita Jaun-
belzere ; uz 1. vāka Andra Eglīša foto. — [Rīga] : Latvija aug, 
SLO, [2015].

2016. — 175 lpp. : diagr., il., portr., tab. ; 24 cm.
UDK	 630(474.3)(058)

Zembergs, Imants. Mežs — mūža mīlestība / Imants Zem-
bergs ; mākslinieks Rihards Delvers. — [Rīga] : NT Klasika, 
©2015. — 301, [1] lpp. : il. ; 23 cm. — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — ISBN 9789934857003 (iesiets).

UDK	 630(474.3)(092)

633/635 Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Demonstrējumi augkopībā un lopkopībā / redaktore Ilze 
Skudra ; literārā redaktore Dace Millere ; dizains: Dzintars 
Melnis, Sandra Ruicēna ; foto: Ilze Skudra, Dainis Arbidāns, 
Andris Skudra ; Valsts Lauku tīkls, Latvijas Lauku konsultā-
ciju un izglītības centrs. — Ozolnieki : Latvijas Lauku kon-
sultāciju un izglītības centrs, 2015.

2015. — 102 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija 
rakstu beigās. — 500 eks.
UDK	 633(474.3)
	 636(474.3)

639 Medības. Zveja. Zivju audzēšana

Latvijas zivsaimniecības gadagrāmata / sagatavojis 
Kristaps Gramanis ; redaktors un priekšvārda autors Nor-
munds Riekstiņš ; māksliniece Agnese Blumfelde. — 19. 
gads. — Rīga : Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 
centrs, 2015.

2015. — 190, [1] lpp. : diagr., il., portr., tab. ; 22 cm. — 
(Latvijas zivsaimniecības gadagrāmata, ISSN 14071959 ; 
2015). — Satura rādītājs arī angļu valodā. — 1000 eks.
UDK	 639.2/.3(474.3)(058)

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

Augšpole, Ingrīda. Minimāli apstrādātu burkānu kvali-
tātes novērtējums : promocijas darba kopsavilkums inže-
nierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai pārtikas 
zinātnes nozarē, pārtikas procesi un iekārtas apakšnoza-
rē = Quality assessment of minimally processed carrots : 
resume of the PhD thesis for acquiring the doctor’s degree 
of engineering sciences in the sector of food sciences, the 
subsector of food processes and equipment / Ingrīda 
Augšpole ; promocijas darba zinātniskā vadītāja Tatjana 
Rakčejeva ; promocijas darba zinātniskā konsultante Lija 
Dukaļska ; oficiālie recenzenti: Imants Atis Skrupskis, Ida 

Jākobsone, Līga Lepse ; Latvijas Lauksaimniecības univer-
sitāte. Pārtikas tehnoloģijas fakultāte. — Jelgava : Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte, 2016. — 58 lpp. : diagr., sh., 
tab. ; 21 cm. — Teksts latviešu un angļu valodā.

UDK	 641.1:635.13(043)
	 635.13:631.56(043)
	 631.563.3:635.13(043)
	 621.798:635.13(043)

Augšpole, Ingrīda. Minimāli apstrādātu burkānu kvalitā-
tes novērtējums : promocijas darbs inženierzinātņu dok-
tora zinātniskā grāda iegūšanai pārtikas zinātnes nozarē, 
pārtikas procesi un iekārtas apakšnozarē = Quality asses-
sment of minimally processed carrots / Ingrīda Augšpole ; 
promocijas darba vadītāja Tatjana Rakčejeva ; promocijas 
darba konsultante Lija Dukaļska ; Latvijas Lauksaimniecī-
bas universitāte. Pārtikas tehnoloģijas fakultāte. Pārtikas 
tehnoloģijas katedra. — Jelgava, 2016. — 160 lp. : diagr., il., 
sh., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 143.156. lp. un zemsvīt-
ras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, anotācija, nodaļu 
kopsavilkumi, nodaļu nosaukumi, attēlu nosaukumi, kā arī 
apzīmējumu un saīsinājumu saraksts paralēli arī angļu va-
lodā.

UDK	 641.1:635.13(043)
	 635.13:631.56(043)
	 631.563.3:635.13(043)
	 621.798:635.13(043)

Mājsaimniecību patēriņa tendences Latvijā / atbildīgā 
par izdevumu Lidija Spārīte ; sagatavoja: Kristīne Germa-
ne, Kalvis Okmanis, Aija Dārzniece, Ieva Zabarovska, Anna 
Leiškalne, Ieva Aināre ; konsultants Edmunds Vaskis ; Cen-
trālā statistikas pārvalde. — Rīga : Centrālā statistikas pār-
valde, 2015.

2015. — 80 lpp. : diagr., tab. ; 30 cm. — «Arvien tuvāk 
faktiem un cilvēkiem!»—Uz vāka. — ISBN 978998406
4789 (brošēts).
UDK	 64.031.2(474.3)(083.41)(05)

656 Transporta un pasta pakalpojumi. Satiksmes 
organizācija un kontrole

Velosipēdists satiksmē / teksts: Viesturs Silenieks. — 2. 
pārstrādātais izdevums. — Rīga : Rīgas domes Satiksmes 
departaments, 2015. — 64 lpp. : il. ; 21×10 cm. — ISBN 
9789934838507 (kļūda) (brošēts).

UDK	 656.183.052(474.3)
	 629.322

66 Ķīmijas tehnoloģija. Ķīmijas un radniecīgās 
saskarnozares

Dzīvais stikls : Līvānu stiklinieku stāsti / teksts: Ginta Kr-
aukle ; foto: Jānis Magdaļenoks ; dizains: Raimonds Vindu-
lis. — [Līvāni] : Latgales mākslas un amatniecības centrs, 
2015. — 31, [1] lpp. : il., portr. ; 25 cm.

UDK	 666.1(474.387)(091)

Living glass : Livani glaziers’ stories / text: Ginta Kraukle ; 
photo: Janis Magdalenoks ; design: Raimonds Vindulis. — 
[Līvāni] : Latgale Art and Craft Centre, 2015. — 31, [1] lpp. : 
il., portr. ; 25 cm.

UDK	 666.1(474.387)(091)
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Живое стекло : рассказы ливанских стекольщиков / 
текст: Краукле Гинта ; фото: Магдаленок Янис ; дизайн: 
Виндулис Раймондс. — [Līvāni] : Центр искусства и 
ремесленничества Латгалии, 2015. — 31, [1] lpp. : il., por-
tr. ; 25 cm.

UDK	 666.1(474.387)(091)

7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Citādāk nekā parasti : laikmetīgais dizains un ieraduma 
spēks / priekšvārda autori: Folkers Albuss, Urzula Cellere, 
Monika Vinklere ; redaktore Antra Balode ; tulkojums: In-
gūna Beķere, LĪga Raituma ; Vācijas Ārējo sakaru institūts 
(ifa). — [Latvija] : [Gētes institūts], [2015]. — 2 sēj. : uzlī-
mes ; 21 cm. — «Citādāk nekā parasti» ir Vācijas Ārējo saka-
ru institūta starptautiska izstāde. Pamata daļu veido Vācijā 
darbojošos dizaineru un studiju darbs. Kā papildinājums 
izvēlēti 20 citās Eiropas valstīs strādājoši dizaineri. — 2. 
sēj.: Uzlīmes nedaudz citādākai izmantošanai. Izšķirstiet 
grāmatu ar ilustrācijām; izšķirstiet grāmatu ar tekstu; iz-
grieziet eksponātu uzlīmes un pielīmējiet līdzās ilustrāci-
jai. — Teksts latviešu un vācu valodā.

UDK	 7.05(083.824)
	 7.05(4)”19/20”(083.824)

Daņiļenko, Valentīns. Valentin Danilenko / texte: Svetla-
na Haenko, Elena Markova, Alena Kaïdagalijeva, Valentin 
Danilenko ; traduction en français: Dita Podskočija, Laura 
Le Cleach. — [Riga] : Danart Ltd., ©2014. — 55 lpp. : il., por-
tr. ; 23×21 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — Teksts franču un 
krievu valodā. — ISBN 9984956539 (kļūda).

UDK	 7.071.1(474.3)
	 75.038(474.3)
	 75.071.1(474.3)

Fuko, Mišels. Šī nav pīpe / Mišels Fuko ; Renē Magrita 
ilustrācijas ; tulkotāja no franču valodas Māra Rubene ; 
literārā redaktore Vineta Berga ; dizains: Anna Aizsil-
niece. — [Rīga] : Latvijas Laikmektīgās mākslas centrs, 
©2015. — 96 lpp. : il. ; 18 cm. — (Tulkojumu sērija). — 
Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs, personvārdu rādītājs: 92.96. lpp. — 
Oriģ. nos.: Ceci n’est pas une pipe. — ISBN 97899348509
67 (brošēts).

UDK	 7.01
	 7.037.5

Revisiting footnotes : footprints of the recent past in the 
postsocialist region = Tulkojot atsauces : nesenās pagāt-
nes nospiedumi postsociālisma reģionā / edited by Ieva 
Astahovska, Inga Lāce ; texts: Ieva Astahovska, Viktori-
ja Eksta, Mārtiņš Kaprāns, Inga Lāce, Ieva Viese ; artists: 
Arnis Balčus, Aija Bley ; translators: Jānis Frišvalds, Anna 
Kravets, Valts Miķelsons, Justinas Šuliokas, Inga Tillere, 
Zane Volkinšteine ; graphic design: Monika Grūzīte ; pho-
to credits: Didzis Grodzs, Jānis Nīgals, Ieva Saulīte, Ansis 
Starks. — [Rīga] : Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, 
2015. — 349 lpp. : il. ; 18 cm. — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — Rādītājs: 344.349. lpp. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — Teksts paralēli angļu un latviešu 
valodā. — ISBN 9789934850950 (brošēts).

UDK	 7.03(4-11)”20”
	 316.7(4-11)

Survival k(n)it : laikmetīgās mākslas festivāls = contempo-
rary art festival : 04.09.20.09. 2015 / autori: Solvita Krese, 
Inga Lāce, Margo Zālīte, Sergejs Timofejevs ; sastādītāja 
Antra Priede ; tulkotāji: Inga Tillere, Jānis Krievkalns, Ieva 
JansonePīlāce ; dizains: Gatis Trikulis. — Rīga : Laikmetī-
gās mākslas centrs, 2015.

7. — 31 lpp. : il. ; 41×28 cm. — Izdots avīzes formātā. — 
Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
UDK	 7.011(05)

72 Arhitektūra

Lancmanis, Imants. Vidzemes muižu arhitektūra = Arc-
hitektur Livländischer Gutshäuser / Imants Lancmanis ; 
māksliniece Katrīna Vasiļevska ; tulkojums vācu valo-
dā: Valda Kvaskova. — [Rundāle] : Rundāles pils muzejs, 
2015. — 349 lpp. : faksimili, il., plāni, portr. ; 29 cm. — Teksts 
paralēli latviešu un vācu valodā. — ISBN 9789934147241 
(iesiets).

UDK	 728.83(474.36)(091)
	 908(474.36)(091)

Vīksna, Arnis. Medicīnas vēstures pieminekļi Vecrīgā un 
kanālmalā / Arnis Vīksna ; recenzenti: Gunārs Armans, 
Maija Pozemkovska ; literārā redaktore Ruta Puriņa ; vāka 
dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa ; izmantoti J. K. Broces zī-
mējumi ; autora foto. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 
2016. — 142 lpp. : il., kartes, portr., sh. ; 21 cm. — Personu rā-
dītājs: 139.142. lpp. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 
9789934180996 (brošēts).

UDK	 725.5(474.362.2)(091)
	 614.2(474.362.2)(091)

73 Tēlniecība

Upeniece, Ēvī. Ēvī Upenieces tēlniecība / priekšvārds: 
Džemma Skulme, Arta Vārpa. — Rīga : Anima Libra, 
©2015. — 127 lpp. : il. ; 28 cm. — ISBN 9789934146077 
(iesiets).

UDK	 73.071.1(474.3)

741/744 Zīmēšana un rasēšana (māksla)

Burti. Zīmes. Vide : burtveidolu kultūras vērojumi Latvi-
jā / projekta autors, dizains: Gatis Vanags ; redaktore Ieva 
Rozenberga ; tulkotāja Līga Beļicka ; fotogrāfi: Gatis Va-
nags, Mikus Vanags, Harijs Daina Liepiņš, Andris Tkačen-
ko, Rihards Puriņš, Ģirts Pētersons, Līva Garkāje, Pēteris 
Korsaks, Dominiks Gedzjuns. — [Rīga] : [Gatis Vanags], 
2015. — 252 lpp. : il. ; 20 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — 
ISBN 9789934147128 (brošēts).

UDK	 744.9(474.3)(084.12)
	 7.05(474.3)(084.12)
	 625.745.6(474.3)(084.12)

745/749 Rūpnieciskā māksla un daiļamatniecība. 
Lietišķā māksla

Rīgas starptautiskā tekstilmākslas un šķiedras 
mākslas triennāle «Tradicionālais un laikmetīgais» 
(5 : 2015 : Rīga, Latvija). Daudzveidība vienotībā : 5. Rīgas 
starptautiskā tekstilmākslas un šķiedras mākslas triennā-
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le «Tradicionālais un laikmetīgais» : katalogs = Diversity & 
unity : 5th Riga International textile and fibre art triennial 
«Tradition and Innovation» : catalogue / projekta vadītāja, 
izstādes kuratore, kataloga sastādītāja un redaktore Velta 
Raudzepa ; mākslinieks Juris Petraškevičs ; latviešu tek-
sta redakcija: Guna Kalniņa ; angļu teksta redakcija: Dace 
Ļaviņa ; tekstu tulkojums: Dace Ļaviņa, Velta Raudzepa ; 
priekšvārdu sarakstīja: Dace Melbārde, Māra Lāce, Selga 
Laizāne, Velta Raudzepa, Leslija Millare, Norberts Zaviša, 
Urzula Kārbahere, Egils Rozenbergs ; triennāles logo: Ed-
vards Percevs. — Rīga : Latvijas Nacionālais mākslas mu-
zejs, ©2015. — 230, [1] lpp. : il., portr. ; 27 cm. — Teksts pa-
ralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 9789934847486 
(brošēts).

UDK	 745.52(083.824)
	 745.5(083.824)

Rīgas starptautiskā tekstilmākslas un šķiedras 
mākslas triennāle «Tradicionālais un laikmetīgais» 
(5 : 2015 : Rīga, Latvija). Daudzveidība vienotībā : 5. Rīgas 
starptautiskā tekstilmākslas un šķiedras mākslas triennāle 
«Tradicionālais un laikmetīgais» : satelītpasākumi = Diver-
sity & unity : 5th Riga International Textile and Fibre Art 
Triennial «Tradition and Innovation» : satellite events / 
projekta vadītāja, kataloga sastādītāja un redaktore Velta 
Raudzepa ; kataloga mākslinieks Juris Petraškevičs ; trien-
nāles logo: Edvards Percevs ; latviešu un angļu teksta re-
dakcija: Dace Ļaviņa ; tekstu tulkojums: Iveta Rībena, Dace 
Ļaviņa, Velta Raudzepa, Viktors Buls ; foto: Daina Matīsa, 
Uldis Muzikants, Kristīne Šica, Andrejs Edvīns Feldma-
nis, Liene Granovska, Ieva Zvejniece, Ojārs Griķis, Mārtiņš 
Heimrāts. — Rīga : Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 
©2015. — 30, [1] lpp. : il. ; 27 cm. — Teksts paralēli latviešu 
un angļu valodā. — ISBN 9789934847493 (brošēts).

UDK	 745.52(083.824)
	 745.5(083.824)

76 Grafiskā māksla. Lietišķā grafika

Lieckalniņa, Inese. Klusuma skaņa : Daugavpils Marka 
Rotko mākslas centrā no 2015. gada 17. novembra līdz 20. 
decembrim = The sound of silence : exhibition in Daugav-
pils Mark Rothko Art Centre from November 17, 2015 till 
December 20, 2015 / Inese Lieckalniņa ; redaktors: Valen-
tīns Petjko ; tulkojums angļu valodā: Broņislava Kalniņa ; 
foto: Baiba Priedīte ; dizains: Sanri. — Daugavpils : Dau-
gavpils Marka Rotko mākslas centrs, 2015. — [12] lpp. : il. ; 
15×21 cm. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — 
ISBN 9789934535192 (brošēts).

UDK	 763.071.1(474.3)(083.824)
	 75.071.1(=174)(083.824)

Stiprais ūdens. Oforta Ģildei — 5 ; Nele Zirnīte. Origin ; 
Dzidra Ezergaile. Saules dziesma : izstāde Daugavpils Mar-
ka Rotko mākslas centrā no 17.11.2015.17.01.2016. = Strong 
water. Etching Art Guild — 5 ; Nele Zirnīte. Origin ; Dzid-
ra Ezergaile. The song of the sun : exhibition in Daugav-
pils Mark Rothko Art Centre from November 17, 2015 till 
January 17, 2016 / redaktors: Valentīns Petjko ; teksts: Eva 
Rotčenkova, Nele Zirnīte ; foto: Baiba Priedīte, Eva Rotčen-
kova, Jegors Rostovs ; tulkojums angļu valodā: Broņislava 
Kalniņa. — Daugavpils : Daugavpils Marka Rotko mākslas 
centrs, 2015. — [82] lpp. : il. ; 20×20 cm. — Nosaukums ie-

spiedziņās paralēli latviešu un angļu valodā. — Izstādes 
katalogs. — «Līdzās šai izstādei Stiprais ūdens. Oforta Ģil-
dei — 5 skatītājiem tiek piedāvātas vēl divas izstādes — 
«Oforta Ģildes» ģildmeistares Neles Zirnītes personālizstā-
de Origin — veltījums visiem sava laika ofortistiem — un 
Dzidras Ezergailes (19262013) darbu izstāde Saules dzies-
ma…»—[5.] lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valo-
dā. — ISBN 9789934535208 (brošēts).

UDK	 762.2.071.1(474.3)(083.824)
	 75.071.1(=174)(083.824)

77 Fotogrāfija un līdzīgi procesi

Dzīve kustībā = Life in motion = Liv i bevegelse / antro-
pologi: Liāna Beņķe, Nina Bergheim Dahl, Elīna Ķempele, 
Erik Sandvik, Hanna Skartveit, Anete Vanaga ; fotogrāfi: 
Andrejs Strokins, Terje Abusdal, Inga Erdmane, Sondre 
Sandvik, Iselin Mari Kristiansen, Kaspars Goba ; tekstu re-
daktori: Juris Beņķis, Ieva Lejasmeiere, Snorre Karkkonen 
Svensson. — [Cēsis] : Elm Media, ©2015. — 220, [1] lpp. : 
il. ; 24 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Bib-
liogrāfija: 3. lpp. — Teksts latviešu, angļu un norvēģu valo-
dā. — ISBN 9789934146978 (brošēts).

UDK	 77.044(474.3)
	 77.044(481)

793 Sabiedriskas izklaides un izpriecas.  
Kustību māksla. Deja

Krāsojamā grāmatiņa siguldēniem / sagatavoja: Sand-
ra Ķirule ; zīmēja: Iveta Īle. — [Sigulda] : Siguldas nova-
da dome, [2015]. — 24 lpp. : il., notis ; 30 cm + 1 loksne 
(2 lp.). — Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām. — «S!gulda 
aizrauj»—Uz vāka. 

UDK	 793.7(02.053.2)
	 087.5

Ripols, Oriols. Vienkārši izgatavojamu spēļu pasaulē : pa-
redzēta sešus līdz 10 gadus veciem bērniem / autori: Oriols 
Ripols (Oriol Ripoll), Francisks Martins (Francesc Martin) ; 
ilustrācijas un spēļlietu izgatavošana: Bernadete Kuksar-
ta (Bernadette Cuxart); no angļu valodas tulkojusi Sand-
ra Skuja. — [Rīga] : Biznesa augstskola Turība, ©2016. — 
127 lpp. : il. ; 28 cm. — Bibliogrāfija: 127. lpp. — Oriģ. nos.: 
Easytobuild world toys. — ISBN 9789934543036 (ie-
siets).

UDK	 793.5/.7(02.053.2)
	 745.5(02.053.2)

8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

Muradov, Roman. The end of a fence / designed by Roman 
Muradov ; edited by David Schilter, Sanita Muižniece. — 
Riga : Grafiskie stāsti, ©2015. — [96] lpp. : il. ; 15 cm. — 
(kuš! mono ; 1). — ISBN 9789934518348 (brošēts).

UDK	 82-312.5:741
	 741.52(73)

81 Valodniecība un valodas

Ievads senķīniešu valodā / atbildīgā redaktore Agita Balt-
galve ; sastādītājas: Svetlana Avvakumova, Marija Gorba-
čenko, Marija Koltova ; zinātniskie redaktori: Pēteris Pilde-
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govičs, Aleksejs Ivanovskis, Kaspars Eihmanis ; redaktore 
Gita Bērziņa ; priekšvārdu sarakstīja Pēteris Pildegovičs ; 
vāka zīmējums: Georgijs Poltoraks ; vāka dizainu veidojusi 
Baiba Lazdiņa. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2015. — 
175 lpp. ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 171.175. lpp. un zemsvīt-
ras piezīmēs. — Teksts latviešu un ķīniešu valodā. — ISBN 
9789934180903 (iesiets).

UDK	 811.581’0’243(075)

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija. 
Starptautiskā zinātniskā konference (1 : 2015 : Rīga, 
Latvija). Valodas attīstība starpdisciplinārā aspektā: prob-
lēmas un risinājumi : 1. starptautiskā zinātniskā konferen-
ce : kopsavilkumu krājums = The interdisciplinary aspects 
of language development: problems and solution : 1st in-
ternational scientific conference : abstracts / priekšvārdu 
sarakstīja Daina Voita ; Rīgas Pedagoģijas un izglītības va-
dības akadēmija. — Rīga : Rīgas Pedagoģijas un izglītības 
vadības akadēmija, 2015. — 42 lpp. : portr., tab. ; 21 cm. — 
Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām. — Bibliogrāfija rak-
stu beigās. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 978
9934503320 (brošēts).

UDK	 81’232(062)

811.174 Latviešu valoda

Anspoka, Zenta. Latviešu valoda 2. klasei [elektroniskais 
resurss] : mācību grāmata / Zenta Anspoka ; redaktore 
Egina Birzgale ; māksliniece Marita Maizīte. — [Lielvārde] : 
Lielvārds, [2015].

2. daļa. — 1 CD (212 lapas, SWF) : il., portr., tab. ; 
12 cm. — (Lielvārds Digitālā bibliotēka). — (Digitālā mā-
cību grāmata). — Aprakstīts pēc diska sākumlapām. — 
Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes 
ministrija 2015. gadā. — Komplektizdevumā ietilpst arī 
«Latviešu valoda 2. klasei : digitālās darblapas interaktī-
vai tāfelei». — ISBN 9789984114958 (SWF).
UDK	 811.174(0.034.44)
	 811.174(075.2)(0.034.2)

821 Daiļliteratūra

821.111 Angļu literatūra

Čailda, Lorena. Klerisa Bīna. Gandrīz detektīve : [stāsts 
jaunākā skolas vecuma bērniem] / Lorena Čailda ; no angļu 
valodas tulkojusi Ita Lapsa ; redaktore Marika Taube. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. — 187, [4] lpp. : il. ; 20 cm. — 
Oriģ. nos.: Clarice Bean. Utterly me. — ISBN 97899340
50206 (iesiets).

UDK	 821.111-93-32

Medousa, Deizija. Bella Svītrķepiņa : [stāsts jaunākā sko-
las vecuma bērniem] / Deizija Medousa ; no angļu valodas 
tulkojusi Ieva Tarvida ; redaktore Veronika Pužule. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, ©2016. — 103, [1] lpp. : il. ; 20 cm. — (Burvju 
meža iemītnieki ; 3). — Oriģ. nos.: Bella Tabbypaw in troub-
le. — ISBN 9789934055454 (brošēts).

UDK	 821.111-93-32

Medousa, Deizija. Lūsija Garūsīte : [stāsts jaunākā skolas 
vecuma bērniem] / Deizija Medousa ; no angļu valodas tul-
kojusi Ieva Tarvida ; redaktore Veronika Pužule. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, ©2016. — 104 lpp. : il. ; 20 cm. — (Burvju 

meža iemītnieki ; 1). — Oriģ. nos.: Lucy Longwhiskers gets 
lost. — ISBN 9789934055461 (brošēts).

UDK	 821.111-93-32

Medousa, Deizija. Mollija Zibastīte : [stāsts jaunākā skolas 
vecuma bērniem] / Deizija Medousa ; no angļu valodas tul-
kojusi Kristīne Fīrere ; redaktore Veronika Pužule. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, ©2016. — 103, [1] lpp. : il. ; 20 cm. — (Burvju 
meža iemītnieki ; 2). — Oriģ. nos.: Molly Twinkletail runs 
away. — ISBN 9789934055478 (brošēts).

UDK	 821.111-93-32

821.113.6 Zviedru literatūra

Ārnstede, Simona. Apmelotā : romāns / Simona Ārnste-
de ; no zviedru valodas tulkojusi Rute Lediņa ; redakto-
re Ilona Ancāne. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 350, 
[1] lpp. ; 23 cm. — Oriģ. nos.: De skandalösa. — ISBN 978
9934052583 (iesiets).

UDK	 821.113.6-31

Lindgrēne, Astrida. Lennebergas Emīla jaunie nedarbi : 
[stāsts jaunākā skolas vecuma bērniem] / Astrida Lindgrē-
ne ; no zviedru valodas tulkojusi Elija Kliene ; redaktore 
Ieva Strelēvica ; mākslinieks Bjerns Bergs. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, ©2016. — 106, [1] lpp. : il. ; 20 cm. — (Lasītprieks!, 
ISSN 14073730). — Oriģ. nos.: Nya hyss av Emil i Lönneber-
ga. — ISBN 9789934059254 (brošēts).

UDK	 821.113.6-93-32

821.161.1 Krievu literatūra

Алёшина, Анна. Вся правда об ИванеЦаревиче! / 
Анна Алёшина ; ilustrācijas: Jūlija Podskočija ; nofor-
mējums: Aleksandrs Tišanskis. — [Rīga] : Sava grāmata, 
2015. — 254, [2] lpp. : il. ; 21 cm. — Izdevējziņas precizē-
tas ISBN aģentūrā. — Nosaukumā vārds «сказка» pārsvīt-
rots. — ISBN 9789934552007 (brošēts).

UDK	 821.161.1-93-32(474.3)

Никулин, Николай. Встречи и расставания / Николай 
Никулин. — Резекне : Rēzeknes Augstskola, 2015. — 
215 lpp. : faksimili, il., portr. ; 21 cm. — ISBN 978998444
1788 (brošēts).

UDK	 821.161.1-94(474.3)

821.162.3 Čehu literatūra

Ņemcova, Božena. Vecmāmiņa : romāns / Božena Ņemco-
va ; no čehu valodas tulkojusi un priekšvārdu sarakstījusi 
Halina Lapiņa ; redaktore Daina Vilemsone ; māksliniece 
Gita Treice. — Rīga : Pētergailis, [2015]. — 223 lpp. : il. ; 
23 cm. — Oriģ. nos.: Babička. — ISBN 9789984334158 
(iesiets).

UDK	 821.162.3-94

821.174 Latviešu literatūra

Apšeniece, Leontīne. Cipariņu rotaļas : [dzejoļu krājums 
bērniem] / Leontīne Apšeniece ; Renātes Zvirgzdiņas zī-
mējumi un vāka mākslinieciskais noformējums. — [Rīga] : 
J.L.V., [2015]. — 37, [1] lpp. : il. ; 24 cm. — ISBN 978993411
4304 (brošēts).

UDK	 821.174-93-1
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Ar mīlestības spārniem : [dzejoļu krājums] / Arnis Aumeis
ters, Ilga Bernica, Ainārs Boriss, Inguna Brazil, Dzidra Mel-
nudre, Diamanta Serebro, Ingrīda Zepa ; vāka dizains: Dace 
Solovjeva. — [Varakļāni] : Domu pērles, 2015. — 162 lpp. : 
il., portr. ; 20 cm. — (Pārdomas vārsmās). — Izdevējziņas 
precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 9789934853869 
(brošēts).

UDK	 821.174-1(082)

Avotiņa, Daina. Kad lausks cērt : romāns / Daina Avotiņa ; 
Aigara Truhina vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone ; 
vāka noformējumā izmantota Vijas Kilblokas fotogrāfija. — 
[Atkārtots izdevums]. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 
471, [1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 9789934059438 (brošēts).

UDK	 821.174-31

Cielēna, Māra. Klusis un Strīpiņš : [stāsti pirmsskolas 
vecuma bērniem] / Māra Cielēna ; Irēnas Lūses zīmēju-
mi. — [Rīga] : Lietusdārzs, [2015]. — 24 lpp. : il. ; 24 cm. — 
Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 9789984
869674 (brošēts).

UDK	 821.174-93-32

Dzene, Broņislava. Brīnums : [kristīgā dzeja] / Broņislava 
Dzene ; vāka dizains: Dace Solovjeva ; rediģēja un priekš-
vārdu sarakstīja Velta Brinza. — [Varakļāni] : Domu pērles, 
2015. — 217 lpp. : il., portr. ; 20 cm. — Izdevējziņas preci-
zētas ISBN aģentūrā. — ISBN 9789934857522 (brošēts).

UDK	 821.174-141

Fridrihsone, Mirdza. Ar smaidu pavisam nopietni : [dze-
joļu krājums] / Mirdza Fridrihsone ; redaktors Jānis Po-
lis. — [Latvija] : [b.i.], [2015]. — 119 lpp. : il. ; 16×11 cm.

UDK	 821.174-1

Gekišs, Nauris. Par Latvijas pilsētām : dzejoļi / Nauris 
Gekišs. — [Jūrmala] : Nauris Gekišs, ©2015. — 83 lpp. ; 
20 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 
9789934850820 (brošēts).

UDK	 821.174-1

Jansons, Edvīns. Tikai trīs vārdi : dzeja / Edvīns Jansons, 
Marita Snipke, Kaspars Krastiņš ; mūzika: Kaspars Kras-
tiņš, Marita Snipke ; redaktors Jānis Zariņš ; vāka dizains 
un mākslinieciskais noformējums: Uldis Tomsons ; ilustrā-
cijas: Inita Jurgenberga, Inta Terentjeva, Anita Indāre, Ul-
dis Tomsons ; fotogrāfijas: Uldis Tomsons, Daiga Balcere, 
Jānis Belovs, Sanda Bērziņa, Melita Zariņa, Ojārs Ulmanis, 
Ieva Velde, Solvita Cukere, Edvīns Jansons, Marita Snip-
ke. — [Jelgavas novads] : biedrība «Zariņš & Lejnieks», 
©2015. — 369, [9] lpp. : il., notis, portr. ; 21 cm. — Izdevējzi-
ņas precizētas ISBN aģentūrā. — Izdevumā ietvertas notis 
dziesmām ar grāmatas autoru tekstiem un mūziku. — ISBN 
9789934147364 (iesiets).

UDK	 821.174-1(082)
	 784.12
	 784.12.087.62/.67

Mūžam tevi mīlēšu… : [dzejoļu krājums] / Velga Ādamso-
ne, Oniksa Cvetkova, Rita Cvetkova, Aina Feldmane, Aija Je-
fimova, Daiga Liberte, Mudīte Spriņģe ; vāka dizains: Dace 
Solovjeva. — [Varakļāni] : Domu pērles, 2015. — 164 lpp. : 
il., portr. ; 20 cm. — (Pārdomas vārsmās). — Izdevējziņas 

precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 9789934857508 
(brošēts).

UDK	 821.174-1(082)

Rainim 150. «Un rīts būs jāpieņem, lai kāds tas nāks» : 
rakstu krājums / recenzenti: Elīna Vasiļjeva, Ojārs Lāms ; 
sastādītāji un zinātniskie redaktori: Inguna DauksteSi-
lasproģe, Gundega Grīnuma, Viktors Hausmanis ; redaktore 
Ieva E. Kalniņa ; ievadu sarakstīja Gundega Grīnuma ; kop-
savilkumu angļu valodā tulkoja Aldis Pūtelis ; mākslinieks 
Aldis Aleks. — Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas 
institūts, ©2015. — 279 lpp. : il. ; 24 cm. — Personu rādītājs: 
[253.]264. lpp. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts lat-
viešu valodā, kopasavilkums angļu valodā. — ISBN 978
9984893181 (brošēts).

UDK	 821.174(092)

Semjonova, Marija. Autobiogrāfiskuma žanriskās formas 
Latvijas un Somijas sieviešu prozā 20. gadsimtā : promoci-
jas darbs filoloģijas doktora grāda iegūšanai literatūrzināt-
nes nozarē, salīdzināmās literatūrzinātnes apakšnozarē / 
Marija Semjonova ; zinātniskā vadītāja Irina Novikova ; 
darba recenzenti: Ausma Cimdiņa, Sandra Meškova, Eva 
EglājaKristsone ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zi-
nātņu fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2015. — 
260 lp. : faksimils ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 221.249. lp. un 
zemsvītras piezīmēs.

UDK	 821.174-94.09(043)
	 821.511.111-94.09(043)
	 82.091(043)

Svētvakars : [dzejoļu krājums] / Dzintra Dzeguze, Ziedīte 
Kalna, Antoņina Logina, Ieva Piģevica, Anna Polmane, Inese 
Puricka, Silva Rēfelde, Māra Timma ; vāka dizains: Dace So-
lovjeva ; ilustrācijas: Karīna Urtāne. — [Varakļāni] : Domu 
pērles, 2015. — 200 lpp. : il. ; 20 cm. — (Pārdomas vārs-
mās). — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 
9789934857515 (brošēts).

UDK	 821.174-141(082)

Аспазия. Крылья будней : сборник стихов = Ikdienas 
spārni : dzejas krājums / Аспазия ; перевод с латышского 
и составление Ольги Петерсон ; māksliniece Zane Ern
štreite ; konsultante Inese Paklone ; Ievas Strukas priekš-
vārds. — Jūrmala : Jūrmalas vēstures un mākslas biedrība, 
©2015. — 279, [1] lpp. ; 19 cm. — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — Teksts paralēli krievu un latviešu valo-
dā. — ISBN 9789934147579 (brošēts).

UDK	 821.174-1=030.174=161.1

82–93 Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Pelnrušķīte / no angļu valodas tulkojusi Iveta Ikale. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. — [12] lpp. : il. ; 21 cm. — (Pasaku 
princeses). — Aprakstīts pēc vāka. — «+3 melodijas»—Uz 
vāka. — Grāmatai pievienota melodiju atskaņošanas ierī-
ce. — Oriģ. nos.: Cinderella. — ISBN 9789934055386 
(iesiets).

UDK	 82-93-32

Sniegbaltīte / no angļu valodas tulkojusi Iveta Ikale. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — [12] lpp. : il. ; 21 cm. — (Pasa-
ku princeses). — Aprakstīts pēc vāka. — «+3 melodijas»—
Uz vāka. — Grāmatai pievienota melodiju atskaņošanas 
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ierīce. — Oriģ. nos.: Snow White. — ISBN 97899340
55393 (iesiets).

UDK	 82-93-32

Volfs, Tonijs. Zoslēni mācās labu uzvedību / ilustrējis 
Tonijs Volfs ; teksta autore Silvija Dakille ; skaitāmpantus 
sacerējusi Anna Kasalisa ; no itāļu valodas tulkojusi Astra 
Šmite ; atdzejojusi un rediģējusi Guna Pitkevica. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, ©2015. — [26] lpp. : il. ; 25×25 cm. — Oriģ. 
nos.: Mamma Oca insegna le buone maniere. — ISBN 978
9934055584 (iesiets).

UDK	 82-93-32

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

902 Arheoloģija

Pētījumi par Vidzemes, Kurzemes un Zemgales pilīm / 
sastādījusi Ieva Ose ; redkolēģija: Andris Caune, Ieva Ose ; 
recenzenti: Kristofers Hermans, Vija Stikāne ; redaktores: 
Ināra Stašulāne, Antra Legzdiņa (angļu val.), Ināra Korsaka 
(vācu val.) ; māksliniece Ināra Jēgere ; LU Latvijas vēstu-
res institūts. — Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 
2016. — 381, [2] lpp. : il. ; 25 cm. — (Latvijas viduslaiku 
pilis ; 9). — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu 
valodā, kopsavilkumi angļu vai vācu valodā. — ISBN 978
9984824413 (iesiets).

UDK	 902(474.3)
	 728.81(474.3)

908 Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Lāce, Dzintra Lidija. Vecpils pagasts laiku lokos : no sen-
dienām līdz mūsdienām / Dzintra Lāce. — Vecpils : Durbes 
novada Vecpils pagasta Novadpētniecības centrs, 2015. — 
190, [2] lpp. ; il., kartes, portr. ; 31 cm. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 9789934145902 (iesiets).

UDK	 908(474.321)(091)

Vidzemes Svētupe mītiskajā un reālajā kultūrtelpā : zināt-
niski raksti un folkloras kopojums / sastādītājs un zinātnis-
kais redaktors Juris Urtāns ; ievadu sarakstīja: Juris Urtāns, 
Ieva Vītola ; mākslinieks Rihards Delvers ; tulkojumi angļu 
valodā: M. Rūmniece ; uz 1. vāka J. Urtāna foto. — [Rīga] : NT 
Klasika, ©2015. — 317, [1] lpp. : il., kartes ; 25 cm. — Izde-
vējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, 
rakstu kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN 97899348570
10 (iesiets).

UDK	 908(474.36)(082)
	 398.22(474.36)

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

Cimdiņš, Rūdolfs. Teritoriju sociālais potenciāls: novērtē-
šanas iespējas un nozīme attīstības plānošanā : promocijas 
darbs doktora zinātniskā grāda iegūšanai ģeogrāfijas no-
zarē, lietišķās ģeogrāfijas apakšnozarē / Rūdolfs Cimdiņš ; 

darba zinātniskais vadītājs Pēteris Šķiņķis ; darba recen-
zenti: Juris Paiders, Angelija Bučienė, Vladimirs Meņši-
kovs ; Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu 
fakultāte. Ģeogrāfijas nodaļa. — Rīga, 2015. — 152 lp. : kar-
tes, sh., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 127.140. lp. — Teksts 
latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.

UDK	 911.3:30(474.3)(043)
	 332.1(474.3)(043)
	 711.2(474.3)(043.3)
	 316.472.47(474.3)(043.3)

930 Vēstures zinātne. Historiogrāfija

Страутмане, Гунта. ХХ век: прожитое и пережитое : 
история жизни профессора Петра Крупникова, рас-
сказанная им самим / текст: Гунта Страутмане (на 
основе интервью, проведенных Дагмарой Бейтнере) ; 
Роальд Добровенский (перевод с латышского) ; ху-
дожник Улдис Сосновскис ; редактор русского изда-
ния Жанна Эзите ; коментарии: Каспарс Зеллис ; фото: 
Андрис Козловскис. — Рига : Zinātne, 2015. — 398 lpp., 
[16] lpp. ielīmes : il., portr. ; 23 cm. — Personu rādītājs: 363.
398. lpp. — ISBN 9789934549021 (iesiets).

94(474.3) Latvijas vēsture

Ezergailis, Andrievs. Caur velna zobiem : vācu laiki šo-
dien : 19411945 : esejas un domas / Andrievs Ezergailis ; 
redaktore Ilma Elsberga. — [Rīga] : Atvērtās krātuves, 
©2015. — 478, [1] lpp. ; 22 cm. — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmes. — 
ISBN 9789934147227 (iesiets).

UDK	 94(474.3)(=411.16)”1939/1945”
	 94(474.3)”1941/1944”

Kreics, Antons. Latviešu sarkanie strēlnieki Latvijas likte-
ņgaitās / Antons Kreics ; redaktore un ievada autore Lūcija 
Nagle ; mākslinieks Imants Liepiņš. — [Liepāja] : [LiePA], 
2016. — 210 lpp. : il., kartes, portr. ; 20 cm. — Izdevējziņas 
precizētas ISBN aģentūrā. — Bibliogrāfija: 208.209. lpp. 
un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 9789934522680 (bro-
šēts).

UDK	 94(474.3)”1918/1940”
	 355.48(470+571)

От племени к нации : краткая история Латвии / фото: 
Арнис Алманис, Эрвин Бизенбах, Улдис Бриедис, Сни-
едзе Буговецка, Гатис Диезиньш, Андрис Эглитис, Ан-
дрей Завадскис, Валтс Клейнс, Роман Кокшаров, Виес
турс Мастейко, Янис Пипарс, Рихардс Пуриньш, Гиртс 
Рагелис, Вилис Ридзениекс, Ансис Старкс, Эвия Трифа-
нова, Юрис Уртанс, Мартиньш Цирулис, Карл Шульц, 
Гунарс Янайтис ; Институт Латвии. — Rīga : Институт 
Латвии, ©2015. — 40 lpp. : faksimili, il. ; 21 cm. — Aprak
stīts pēc vāka un iespiedziņām. — ISBN 9789984736471 
(kļūda).

UDK	 94(474.3)


