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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

004 Datorzinātne un datortehnoloģija.  
Skaitļošana. Datu apstrāde

Sproģe, Sandra. Informācijas tehnoloģiju studiju un iz-
strādes vienotais kvalitātes modelis : promocijas darba 
kopsavilkums doktora grāda ieguvei informācijas tehnolo-
ģiju nozarē (Dr. sc. ing.) / Sandra Sproģe ; promocijas dar-
ba zinātniskais vadītājs Rudīte Čevere ; oficiālie recenzenti: 
Larisa Zaiceva, Egils Stalidzāns, Vladislav Fomin ; Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte. Informācijas tehnoloģiju 
fakultāte. Datoru sistēmu katedra = Single quality model 
of information technology studies and development : sum-
mary of the PhD thesis for acquiring the doctor’s degree in 
the field of information technologies (Dr. sc. ing) / Sandra 
Sproģe ; scientific adviser of the Phd thesis: Rudīte Čeve-
re ; official reviewers: Larisa Zaiceva, Egils Satlidzāns, Vla-
dislav Fomin ; Latvia University of Agriculture. Faculty of 
Information Technologies. Department of Computer Sys-
tems. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
2014. — 76 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 65.-
76. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām 
titullapām, vāka noformējums abās valodās. — (Brošēts).

UDK	 004.42-021.465(043)
	 378.147:004.4-021.465(043)

Sproģe, Sandra. Informācijas tehnoloģiju studiju un iz-
strādes vienotais kvalitātes modelis : promocijas darbs 
doktora grāda ieguvei informācijas tehnoloģiju nozarē 
(Dr.sc.ing.) / Sandra Sproģe ; promocijas darba zinātniskā 
vadītāja Rudīte Čevere ; Latvijas Lauksaimniecības uni-
versitāte. Informācijas tehnoloģiju fakultāte. Datoru sis-
tēmu katedra. — Jelgava, 2014. — 137 lp. : diagr. sh., tab., ; 
31 cm. — Bibliogrāfija: 113.-124. lp. — Teksts latviešu valo-
dā, anotācijas angļu un krievu valodā. — (Iesiets).

UDK	 004.415.5(043)
	 378.14(043)

087.5 Izdevumi jauniešiem

Barbie Princeses spēks / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore 
Ilze Collenkopfa. — Rīga : Egmont Latvija, ©2015. — 24 lpp., 
[1] lp. plakāts : il. ; 30 cm. — (Barbie). — «Superzvaigzne un 
tumsas zvaigzne. Plakāts. Stāsts. Noslēpumi»—Uz vāka. — 

Oriģ. nos.: Barbie princess power. — ISBN 978-9934-16-
064-6 (brošēts).

UDK	 087.5
	 82-93-32

My little Pony : viss par Ekuestrijas meitenēm / tulkojusi 
Eva Jansone ; redaktore Ilze Collenkopfa. — Rīga : Egmont 
Latvija, ©2015. — 16 lpp., [2] lp. uzlīmes, [1] saloc. lp. pla-
kāts : il. ; 30 cm. — (My little pony). — «Plakāts, uzlīmes»—
Uz vāka. — Oriģ. nos.: My little pony. Equestria girls. — 
ISBN 978-9934-16-063-9 (brošēts).

UDK	 087.5

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

13 Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves metafizika. 
Ezotērika

Ozola, Elizabete. Ezotēriskā etiķete / teksts un zīmējumi: 
Elizabete Ozola ; atbildīgā redaktore Ieva Heimane ; lite-
rārā redaktore Brigita Šoriņa ; Nataļjjas Kugajevskas vāka 
mākslinieciskais noformējums. — Rīga : Jumava, [2015]. — 
167, [1] lpp. : il. ; 20 cm. — Bibliogrāfija: [163.] lpp. — ISBN 
978-9934-11-526-4 (brošēts).

UDK	 133

159.9 Psiholoģija

Filjoza, Izabella. «Bērns mani neklausa!» : pretestība, rau-
dāšana un dusmu lēkmes — kā vecākiem vieglāk pārdzīvot 
bērna 1-5 gadu vecuma posmu / teksts: Izabella Filjoza ; 
ilustrācijas: Anuka Dibuā ; no franču valodas tulkojusi Lel-
de Braķe-Klaverī ; atbildīgā redaktore Ilze Fogele ; literā-
rā redaktore Ligita Smilga. — [Rīga] : J.L.V., ©2015. — 172, 
[1] lpp. : il. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: J’ai tout essayé. — ISBN 
978-9934-11-610-0 (brošēts).

UDK	 159.922.7

17 Morāles filozofija. Ētika. Praktiskā filozofija

Рогулина, Тамара. Как построить счастливое будущее 
наших детей / Тамара Рогулина ; редактирование и 
корректура: Татьяна Самуленкова ; дизайн и компью-
терная верстка: Николай Тихонов. — Рига : Printstils, 
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2014. — 47 lpp. : il. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-14-402-8 
(brošēts).

UDK	 17.02
	 159.923.2

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Katoļu kalendārs 2015 : gadagrāmata / sastādītāja Ingrī-
da Lisenkova ; astronomiskos kalendāra datus sagatavojis 
Ilgonis Vilks ; mākslinieks Normunds Pucis ; izmantotas 
Anitas Sosnares, Normunda Puča, Ingrīdas Lisenkovas, 
Imanta Medvecka, Edgara Vieglā, Gerdas Sūres fotogrāfi-
jas. — Rīga : Katoļu Baznīcas Vēstnesis, 2015. — [365] lpp. : 
fotogr., portr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezī-
mēs. — ISBN 978-9934-8045-8-8 (brošēts).

UDK	 272(059)
	 282(059)

Luters, Mārtiņš. Mārtiņa Lutera Domu graudi / no vācu 
valodas tulkojis Edgars Rumba ; literārā redaktore Ieva 
Kalniņa ; māksliniece Agata Muze ; teoloģiskais redak-
tors un pēcvārda autors Guntis Kalme. — Rīga : Profesora 
Roberta Feldmaņa fonds, ©2014. — 111 lpp. : il. ; 15 cm. — 
«Atkārtots un papildināts 1936. gada apgāda «Zelta ābe-
le» izdevums»—Iespiedziņās. — ISBN 978-9934-8384-5-3 
( iesiets).

UDK	 274.5-337(430)(089.3)

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

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

Latvian foreign and security policy : yearbook 2015 / au-
thors: Aldis Austers, Rihards Bambals, Andris Banka, Anna 
Beitāne, Andris Čegodajevs, Jānis Kažociņš, Imants Lieģis, 
Eoin Micheál McNamara, Melanie G. Mierzejewski-Voznyak, 
Juris Poikāns, Diāna Potjomkina, Andris Sprūds, Viljar Ve-
ebel, Douglas B. Wake, Guli Yuldasheva, Arvils Zeltiņš ; 
editors: Andris Sprūds, Diāna Potjomkina ; cover design: 
Kristīne Plūksna-Zvagule ; Latvian Institute of Internatio-
nal Affairs. — Rīga : Latvian Institute of International Af-
fairs, 2015. — [171] lpp. : diagr. ; 24 cm. — Par autoriem: 
167.-[171.] lpp. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 
978-9984-583-59-4 (brošēts).

UDK	 327(474.3)”20”(058)

33 Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Lonska, Jeļena. Teritoriju attīstības novērtēšana Latvijas 
reģionos : promocijas darba kopsavilkums ekonomikas 
doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai Ekonomikas 
zinātnes nozarē, reģionālās ekonomikas apakšnozarē = 
Assessment of territorial state of development in Latvian 
regions : summary of the thesis for obtaining the doctoral 
degree in economics (Dr. oec.) (speciality: regional econo-
mics) / Jeļena Lonska ; zinātniskā vadītāja: Vera Boroņen-
ko ; oficiālie recenzenti: Olga Lavriņenko, Iveta Mietule, 
Marzena Piotrowska-Trybull ; Daugavpils Universitāte. 
Ekonomikas katedra. — Daugavpils : Daugavpils Univer-
sitāte, 2014. — 103, [1] lpp. : il., tab. ; 21 cm. — «Ekonimi-
kas nozare. Reģionālās ekonomikas apakšnozare»—Uz 

vāka. — Bibliogrāfija: 4.-8. lpp. — Teksts latviešu un angļu 
valodā. — ISBN 978-9984-14-705-5 (brošēts).

UDK	 330.34(474.3)(043)
	 338(474.3)(043)

331 Darbs. Nodarbinātība. Darba ekonomika.  
Darba organizācija

Stacenko, Sergejs. Arodbiedrības loma sociālajā partnerī-
bā publiskās pārvaldes lēmumu pieņemšanā : promocijas 
darbs doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnes 
nozarē (Dr. adm.), apakšnozare: sabiedrības vadība / Ser-
gejs Stacenko ; darba zinātniskā vadītāja: Biruta Sloka ; 
Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte. 
Publiskās pārvaldes katedra. — Rīga, 2014. — 232 lp. : diagr, 
sh., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 168.-185. lpp. un zemsvītras 
piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu va-
lodā. — (Spirāliesējums).

UDK	 331.105.44(4)(043.3)
	 331.105.44(474.3)(043.3)

332 Reģionālā, teritoriālā, zemes,  
dzīvokļu ekonomika

Pilsētu loma Latvijas tautsaimniecībā : 2014. gada 16. aprī-
ļa zinātniskā semināra materiāli / literārā redaktore Silvija 
Minkevica ; vāka dizainere Jekaterina Ribajeva ; Rīgas Teh-
niskā universitāte. Inženierekonomikas un vadības fakul-
tāte. Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas 
katedra. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2014. — 79 lpp. : il., dia-
gr., sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 
978-9934-10-620-0 (brošēts).

UDK	 332.1(474.3)(062)

Zaļūksne, Viktorija. Pilsētu sistēma Latvijā un tās attīstī-
bas perspektīvas : promocijas darba kopsavilkums ekono-
mikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai = The 
urban system in Latvia and its development prospects : 
summary of the doctoral dissertation for the scientific 
degree of Dr. oec. / Viktorija Zaļūksne ; promocijas darba 
zinātniskā vadītāja Baiba Rivža ; oficiālie recenzenti Nataļ-
ja Lāce, Agita Līviņa, Vilija Aleknevičiene ; Latvijas Lauk-
saimniecības universitāte. Ekonomikas un sabiedrības 
attīstības fakultāte. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte, 2014. — 155 lpp. : diagr., il., kartes, sh., tab. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 6.-7., 77.-78., 155. lpp. — Teksts lat-
viešu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-48-168-5 (bro-
šēts).

UDK	 332.1(474.3-21)(043)
	 911.375.1(474.3)(043)

Zaļūksne, Viktorija. Pilsētu sistēma Latvijā un tās attīstī-
bas perspektīvas : promocijas darbs ekonomikas doktora 
(Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai / Viktorija Zaļūksne ; 
promocijas darba vadītāja Baiba Rivža ; Latvijas Lauk-
saimniecības universitāte. Ekonomikas un sabiedrības 
attīstības fakultāte. Ekonomikas un reģionālās attīstības 
institūts. — Jelgava, 2014. — 178, [131] lp. : diagr., il., kartes, 
tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 164.-178. lp. — Teksts latviešu 
valodā, anotācija arī angļu un franču valodā. — (Iesiets).

UDK	 332.1(474.3-21)(043)
	 911.375.1(474.3)(043)
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339 Tirdzniecība. Starptautiskās ekonomiskās 
attiecības. Pasaules ekonomika

Economic diplomacy of the Baltic States / edited by Andris 
Sprūds and Kārlis Bukovskis ; authors: Aldis Austers, Kār-
lis Bukovskis, Artūrs Caune, Andris Čegodajevs, Andrejs 
Jakonsons, Ringailė Kuokštutė, Vytautas Kuokštis, Gatis 
Pelnēns, Andris Sprūds, Viljar Veebel, Arvils Zeltiņš ; cover 
design: Ivs Zenne. — Riga : Latvian Institute of Interna-
tional Affairs : Friedrich Ebert Stiftung, 2014. — 144 lpp. : 
diagr., graf., tab. ; 21 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — Par auto-
riem: 139.-142. lpp. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — 
ISBN 978-9984-583-56-3 (brošēts).

UDK	 339.9(4)
	 338.2(4)
	 339.9(474)
	 338.2(474)

Rīgas Tehniskā universitāte. Starptautisko ekonomis-
ko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas ka-
tedra. Studentu zinātniskā konference (2014 : Rīga, 
Latvija). Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta un 
loģistikas aktuālās problēmas 2014 : studentu zinātniskās 
konferences tēžu krājums : 2014. gada 26.-27. novembris / 
redkolēģija: Astra Auziņa-Emsiņa, Remigijs Počs ; literārā 
redaktore Silvija Minkevica ; vāka dizains: Jekaterina Riba-
jeva ; ar Astras Auziņas-Emsiņas priekšvārdu ; Rīgas Teh-
niskā universitāte. Inženierekonomikas un vadības fakul-
tāte. Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts. 
Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas 
un loģistikas katedra. — Rīga : RTU izdevniecība, 2015. — 
98 lpp. : il., sh., tab. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-10-646-0 
(brošēts).

UDK	 339.9(062)
	 338.47(062)
	 656.025.4(062)

34 Tiesības. Jurisprudence

Justice 2014 : juridiski aspekti būvniecības biznesā 2014 : 
2014. gada 5. novembrī, Rīga, Latvija : konferences mate-
riāli / redaktori: Grigorijs Gudkins, Lilija Matisāne, Alīna 
Dubovska. — Rīga : Rīgas Menedžeru skola, [2014]. — 
[112] lpp. : diagr., il., portr., sh., tab. ; 30 cm. — Ar ziņām par 
aut. — ISBN 978-9984-832-31-9 (spirāliesējums).

UDK	 349.442(474.3(062)

Latvija. Krimināllikums ; Likums «Par Krimināllikuma 
spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību». — Rīga : AFS, 
2015. — 199, [1] lpp. : tab. ; 20 cm. — ISBN 978-9984-889-
25-2 (brošēts).

UDK	 343.2/.7(474.3)(094)

37 Izglītība

Amonašvili, Šalva. Tēva grēksūdze dēlam / Šalva Amo-
našvili ; no krievu valodas tulkojusi S. Rudziša ; Paata Amo-
našvili pēcvārds ; Daiņa Ozola vāka dizains. — Rīga : [Lat-
vijas Humānās pedagoģijas asociācija], 2015. — 151 lpp. ; 
21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 
978-9934-14-417-2 (brošēts).

UDK	 37.013.75

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

Zembergs, Imants. … Kur meži šalc, vidū tehnikums 
balts… / Imants Zembergs ; mākslinieks Rihards Del-
vers. — Rīga : Nordik, 2015. — 301, [1] lpp. ; 22 cm. — ISBN 
978-9984-854-66-3 (iesiets).

UDK	 377(474.3)(091)
	 630(474.3)(091)

378 Augstākā izglītība. Augstskolas.  
Akadēmiskās studijas

Practical handbook for international students / ievadu 
sarakstīja Mārcis Auziņš, ; University of Latvia. — [Riga] : 
University of Latvia, 2015. — 36 lpp. : il., karte, portr. ; 
21 cm. — «Bright minds. Excellent place. University of Lat-
via»—Uz vāka. — ISBN 978-9984-45-918-9 (brošēts).

UDK	 378.4(474.3)(035)

Stankevičs, Aivars. Augstākās izglītības loma reģiona 
veiktspējas paaugstināšanā : promocijas darba kopsa-
vilkums ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda 
 iegūšanai, apakšnozarē reģionālā ekonomika = The role of 
the higher education in the increasing of performance of a 
region : summary of the thesis for obtaining the doctoral 
degree in economics (Dr. oec.) (speciality: regional eco-
nomics) / Aivars Stankevičs ; zinātniskais vadītājs: Baiba 
Rivža ; oficiālie recenzenti: Olga Lavriņenko, Tatjana Mu-
ravska, Bartošs Mickevičs ; Daugavpils Universitāte. Eko-
nomikas katedra. — Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 
2015. — 159 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. — «Ekonomikas no-
zare. Reģionālās ekonomikas apakšnozare»—Uz vāka. — 
Bibliogrāfija: 151.-159. lpp. — Teksts paralēli latviešu un 
angļu valodā. — ISBN 978-9984-14-704-8 (brošēts).

UDK	 378(474.3)(043)
	 330.34(474.3)(043)

398 Folklora

Trīs vēlēšanās : latviešu tautas pasakas / mākslinieki: 
Dzintra Aulmane, Vita Lēnerte, Ieva Maurīte, Astrīda Meie-
re, Gundega Muzikante, Agija Staka, Ints Vilcāns ; Māras Al-
ševskas dizains ; redaktore Māra Rune. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, ©2015. — 95, [1] lpp. : il. ; 16 cm. — ISBN 978-9934-0-
4568-4 (iesiets).

UDK	 398.21(=174)

Ziemas saulgriežos : «Latvijas Valsts meži» un mamma-
daba gaida tevi ciemos! / Latvijas valsts meži. — [Rīga] : 
Latvijas valsts meži, ©2014. — 17 lpp. : il., kartes ; 24 cm. — 
Virstitulā: Mammadaba dzīvo Latvijas valsts mežos. — 
(Brošēts).

UDK	 398.332.41(474.3)
	 (474.3)(036)
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5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

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

Laboratorijas darbu krājums vides inženierzinātņu stu-
dentiem / autori: Dagnija Blumberga, Ivars Veidenbergs, 
Sarma Valtere, Mārtiņš Gedrovičs, Gatis Bažbauers, Andra 
Blumberga, Aivars Žandeckis, Gatis Žogla, Silvija Nora Kal-
niņš, Ilze Laicāne, Anna Beloborodko, Vladimirs Kirsanovs, 
Lelde Timma, Indra Muižniece, Krista Kļaviņa, Dace Lau-
ka ; zinātniskais redaktors Mārtiņš Gedrovičs ; redaktore 
Anita Vēciņa ; priekšvārdu sarakstīja Dagnija Blumberga ; 
vāka dizains: Ingūna Ziemele ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts. — Rīga : 
RTU Izdevniecība, 2015.

2. daļa. — 118, [2] lpp. : diagr., il., sh., tab. ; 24 cm. — 
ISBN 978-9934-10-595-1 (brošēts).
UDK	 502.17(076)

51 Matemātika

Cipari un darbību zīmes : pirmsskolas un jaunākā skolas 
vecuma bērniem / māksliniece Signe Ērmane-Ļitvina ; re-
daktore Indra Putre. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 1 
saloc. lp. 4 daļās un 56 kartītes : il. ; 15×10 cm. — (Zīlēna 
skola). — «Apdomā labi, padari gudri!»—Uz vāka. — Kār-
bā: 1 saloc. lp. 4 daļās un 56 kartītes. — ISBN 978-9934-0-
5044-2.

UDK	 511.1(072)
	 087.5

58 Botānika

Kazāka, Rūta. Koki, krūmi un zemsedzes augi Latvijas 
mež audzēs : mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studen-
tiem, nozares speciālistiem un meža īpašniekiem / Rūta 
Kazāka (augu zīmējumi), Inga Straupe, Aigars Indriksons ; 
konsultants Viesturs Šulcs ; vāka mākslinieciskais nofor-
mējums: Lauris Bērziņš ; Latvijas Lauksaimniecības uni-
versitāte. Meža fakultāte. — Jelgava : Studentu biedrība 
«Šalkone», 2014. — 178, [1] lpp. : il. ; 21 cm. — (Meža izglītī-
bas bibliotēka). — Bibliogrāfija: [179.] lpp. un nosaukumu 
rādītājs: 6.-9. lpp. — ISBN 978-9984-48-165-4 (brošēts).

UDK	 582.091/.099(474.3)(075.8)

Sparinska, Anta. Rugosa grupas rožu hibrīdu bioloģiskā 
daudzveidība : promocijas darbs bioloģijas doktora zināt-
niskā grāda iegūšanai, apakšnozare — augu fizioloģija / 
Anta Sparinska ; darba vadītājs: Nils Rostoks ; darba recen-
zenti: Ģederts Ieviņš, Gunta Jakobsone, Ina Alsiņa ; Latvi-
jas Universitāte. Bioloģijas fakultāte. — Rīga, 2014. — 99, 
[19] lp. : diagr., il., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 81.-97. lp. — 
Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā. — 
(Iesiets).

UDK	 582.711.71(043.3)

59 Zooloģija

Iepazīsti dzīvniekus : fakti un joki ; jautājumi un atbildes ; 
spēles un uzdevumi / teksts Sophie Dauvois ; ilustrācijas: 
Alex Barrow, Sophie Dauvois, Maggie Li, Rachel Ortas ; vāka 
dizains Rebecca Anne Louise Watson ; no angļu valodas tul-
kojusi Renāte Punka. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2015. — 

63, [1] lpp. : il. ; 33 cm. — «Sagatavojis OKIDO — mākslu un 
zinātnes žurnāls bērniem»—Iespiedziņās. — Oriģ. nos.: My 
animal book. — ISBN 978-9984-23-496-0 (iesiets).

UDK	 59(0.053.2)

Stalažs, Arturs. Latvijas augļaugu kaitēkļi bezmugurkaul-
nieki un to saimnieciskā nozīme / Arturs Stalažs ; recen-
zenti: Valentīna Petrova, Voldemārs Spuņģis. — Dobele : 
RPD Science, ©2014. — 280 lpp. ; 30 cm. — (Scripta Leto-
nica, ISSN 2255-8926 ; Vol. 1, Nr. 2/2014). — Izdevējziņas 
precizētas ISBN aģentūrā. — Bibliogrāfija: 204.-228. lpp. un 
palīgrādītāji: 229.-276. lpp. — Teksts latviešu valodā, kop-
savilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-8502-0-2 (bro-
šēts).

UDK	 592(474.3)
	 632.6(474.3)

Šuba, Jurģis. Autumn swarming and migration of bats in 
Latvia = Latvijas sikspārņu rudens spietošana un migrāci-
ja : doctoral thesis submitted for the degree of doctor in 
biology, subfielf: zoology / Jurģis Šuba ; scientific supervi-
sors Gunārs Pētersons, Jens Rydell ; Universitas Latvien-
sis. — Rīga, 2014. — 93 lp. : diagr., il., kartes, tab. ; 31 cm. — 
Bibliogrāfija: 10.-11., 33.-38. lp. — Teksts angļu valodā, 
anotācija latviešu valodā. — (Iesiets).

UDK	 599.447(474.3)(043.2)

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes

D’Adamo, Pīters Dž. Diēta tavai asinsgrupai : 4 asinsgru-
pas, 4 diētas / Pīters Dž. D’Adamo, Ketrina Vitnija ; no angļu 
valodas tulkojusi Ieva Gunne ; priekšvārdu sarakstīja Lolita 
Neimane. — [Rīga] : J.L.V., ©2015. — 359, [1] lpp. : il., tab. ; 
22 cm. — Alfabētiskais rādītājs: 355.-[360.] lpp. — Oriģ. 
nos.: Eat right for your type. — ISBN 978-9934-11-653-7 
(brošēts).

UDK	 613.2
	 612.118

Ja slimojat — jūsu organismā ir pārāk daudz skābju / sa-
stādījis Kārlis Riekstiņš ; vāka dizainu veidojusi Lilija Rimi-
cāne ; redaktore Aina Cebura. — Rīga : Avots, ©2015. — 86, 
[1] lpp. : tab. ; 21 cm. — (Mazā veselības bibliotēka). — ISBN 
978-9934-534-01-0 (brošēts).

UDK	 612.117
	 616-092
	 615.874.2

Kundziņa, Ieva. Fiziskā rekreācija 45-55 gadus vecu cil-
vēku labsajūtas uzlabošanai : promocijas darba kopsavil-
kums pedagoģijas doktora grāda iegūšanai sporta zinātnes 
nozares, sporta teorijas un vēstures apakšnozarē / Ieva 
Kundziņa ; zinātniskais vadītājs: Juris Grants ; konsultanti: 
Inga Belousa, Johnny Nilsson ; recenzenti: Ausma Špona, 
Rolfs Karlsons, Žermēna Vazne ; Latvijas Sporta pedago-
ģijas akadēmija = Physical recreation to improve the well-
being of 45-55 years old people : summary of the doctoral 
thesis for promotion to the doctoral degree in pedagogy 
in the branch of sports science, sub-branch: sports theo-
ry and history / Ieva Kundziņa ; scientific supervisor: Juris 
Grants ; scientific advisors: Inga Belousa, Johnny Nilsson ; 
reviewers: Ausma Špona, Rolfs Carlson, Žermēna Vazne. — 
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Rīga : Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, 2015. — 70, 
[1] lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 30., 66. lpp. — Teksts para-
lēli latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām. — 
ISBN 978-9934-520-13-6 : (brošēts). — 45 eks.

UDK	 613.71-053.9(043)

Kundziņa, Ieva. Fiziskā rekreācija 45-55 gadus vecu cilvē-
ku labsajūtas uzlabošanai : promocijas darbs pedagoģijas 
doktora grāda iegūšanai sporta zinātnes nozares, spor-
ta teorijas un vēstures apakšnozarē / Ieva Kundziņa ; zi-
nātniskais vadītājs: Juris Grants ; darba konsultanti: Inga 
Belousa, Johnny Nilsson ; Latvijas Sporta pedagoģijas aka-
dēmija. — Rīga, 2015. — 140 lp. : diagr., il., tab. ; 31 cm. — 
Bibliogrāfija: 111.-126. lp. — (Iesiets).

UDK	 613.71-053.9(043)

Renemanis, Rets. Latvijas onkoloģijas sistēmas sociāli 
ekonomiskais izvērtējums Eiropas reģionos : promocijas 
darba kopsavilkums ekonomikas doktora (Dr. oec.) zināt-
niskā grāda iegūšanai = Socio-economic assessment of Lat-
vian oncology system in the European regions : summary 
of the thesis for obtaining the doctoral degree in economics 
(Dr. oec.) speciality: regional economics / Rets Renemanis ; 
darba zinātniskais vadītājs: Andrejs Limanskis ; oficiālie 
recenzenti: Oksana Ruža, Voicehs Kosiedovskis, Santa Pur-
viņa ; Daugavpils universitāte. — Daugavpils : Daugavpils 
Universitāte, 2015. — 83, [1] lpp. : diagr., il., tab. ; 22 cm. — 
«Ekonomikas nozare. Reģionālās ekonomikas apakšnoza-
re»—Uz vāka. — Bibliogrāfija: 6.-8. lpp. — Teksts paralēli 
latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-14-707-9 (bro-
šēts).

UDK	 614.2:33(474.3)(043)

Renemanis, Rets. Latvijas onkoloģijas sistēmas sociāli 
ekonomiskais izvērtējums Eiropas reģionos : promocijas 
darbs ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegū-
šanai reģionālās ekonomikas apakšnozarē / Rets Renema-
nis ; darba zinātniskais vadītājs Andrejs Limanskis ; Dau-
gavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Ekonomikas 
un socioloģijas katedra. — Daugavpils, 2015. — 176 lp. : 
diagr., il., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 2.-3., 138.-152. lp. — 
Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu un krievu valo-
dā. — (Iesiets).

UDK	 614.2:33(474.3)(043)

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

Žogla, Līga. Metodikas izstrāde energoefektivitātes poli-
tikas instrumentu modelēšanai rūpniecības sektorā : pro-
mocijas darbs / Līga Žogla ; zinātniskā vadītāja M. Rošā ; 
Rīgas Tehniskā universitāte. Enerģētikas un elektrotehni-
kas fakultāte. Vides aizsardzības un siltuma sistēmu insti-
tūts. — Rīga, 2014. — 142 lpp. : diagr., il., tab. ; 25 cm. — Bib-
liogrāfija: 137.-142. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotācija 
arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-507-80-9 (brošēts).

UDK	 620.9(474.3)(043)

63 Lauksaimniecība. Mežsaimniecība. Medības. 
Zivsaimniecība

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

Teilore-Laino, Barbara. Mājās gatavota barība kaķiem un 
suņiem : 75 receptes garšīgai maltītei dažāda vecuma ka-
ķiem un suņiem / Barbara Teilore-Laino ; no angļu valodas 
tulkojusi Kristīne Fīrere ; redaktore Zane Seņkova. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, ©2014. — 176 lpp. : il. ; 23 cm. — Alfabētiskais 
rādītājs: 174.-176. lpp. — Oriģ. nos.: The healthy homemade 
pet food. — ISBN 978-9934-0-4845-6 (brošēts).

UDK	 636.7
	 636.8

637 Lauksaimniecības dzīvnieku un medījamo 
dzīvnieku produkti

Ruģele, Kristīne. Anaerobic digestion of dairy residues 
and process enhancement using composite materials from 
industrial wastes : summary of doctoral thesis / Kristīne 
Ruģele ; scientific supervisor J. Vanags ; advisor T. Juhna ; 
official reviewers Valdis Kampars, Kestutis Venslauskas, 
Olga Muter ; Riga Technical University. Faculty of Mate-
rials Science and Applied Chemistry. Institute of General 
Chemical Engineering. — Riga : Riga Technical University, 
2015. — 30 lpp. ; diagr., il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 27.-
30. lpp. — ISBN 978-9934-507-85-4 (brošēts).

UDK	 637.344.055(043)
	 66.098.4:637.344(043)
	 662.767.2(043)
	 628.336.71(043)

Ruģele, Kristīne. Pienrūpniecības atlikumu anaerobā pār-
strāde un ražošanas atkritumu kompozītmateriālu izman-
tošana procesa uzlabošanai : promocijas darbs / Kristīne 
Ruģele ; zinātniskais vadītājs Juris Vanags ; konsultants Tā-
lis Juhna ; Rīgas Tehniskā universitāte. Materiālzinātnes un 
lietišķās ķīmijas fakultāte. Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas 
institūts. — Rīga, 2015. — 120 lp. : diagr., il., tab. ; 30 cm. — 
Bibliogrāfija: 112.-120. lp. — Teksts latviešu valodā, anotāci-
ja un secinājumi arī angļu valodā. — (Brošēts).

UDK	 637.344.055(043)
	 66.098.4:637.344(043)
	 662.767.2(043)
	 628.336.71(043)

639 Medības. Zveja. Zivju audzēšana

Medību infrastruktūras rokasgrāmata / rokasgrāmatu 
veidoja: Aldis Felts, Guntis Ščepaniks, Ingus Barviķis, Jānis 
Brauns, Jānis Zālītis, Māris Neicinieks, Raimonds Liepiņš, 
Uldis Ozols, Andris Zariņš, Haralds Barviks, Ilgvars Zihma-
nis, Jānis Baumanis ; fotogrāfiju autori: Jānis Brauns, Guntis 
Ščepaniks, Jānis Zālītis, Daira Zālīte ; makets un zīmējumi: 
Anna Orniņa. — [Rīga] : Latvijas valsts meži, ©2015. — 
70 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 69. lpp. — ISBN 
978-9934-8485-1-3 (spirāliesējums). — 2000 eks.

UDK	 639.1(035)



6Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 4 2015. gada 16.–28. februāris

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

Boņjē, Rebeka. 500 sacepumi un sautējumi : visu laiku la-
bākais sacepumu un sautējumu recepšu krājums / Rebeka 
Boņjē ; no angļu valodas tulkojusi Dace Markota ; redaktore 
Kristīne Kupce. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2014. — 288 lpp. : 
il. ; 16 cm. — Rādītājs: 283.-288. lpp. — Oriģ. nos.: 500 cas-
seroles & stews. — ISBN 978-9934-0-4859-3 (iesiets).

UDK	 641.81(083.12)

Greja, Debora. 500 ēdieni vegāniem : visu laiku labākais 
vegānu ēdienu recepšu krājums / Debora Greja ; no angļu 
valodas tulkojusi Elga Rusmane ; redaktors Guntis Kalns. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, ©2014. — 288 lpp. : il. ; 16 cm. — Rādī-
tājs: 282.-288. lpp. — Oriģ. nos.: 500 vegan dishes. — ISBN 
978-9934-0-4672-8 (iesiets).

UDK	 641.564(083.12)

Nasteviča, Dace. Adīti mauči : senā un modernā pērlīšu 
adīšanas tehnika : 115 ornamentu paraugi / Dace Naste-
viča ; dizaina autore Vita Lēnerte ; redaktore Ilze Sausi-
ņa ; Daces Nastevičas zīmējumi. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2014. — 40 lpp. : il. ; 30 cm. — (Ceļvedis latvisko zīmju 
pasaulē). — ISBN 978-9934-0-5076-3 (iesiets).

UDK	 646.26(474.3)
	 746.4(474.3)

Votsone, Kristīne. 500 sulas un smūziji : visu laiku labākais 
vitamīnu dzērienu recepšu krājums / Kristīne Votsone ; no 
angļu valodas tulkojis Juris Bitenieks ; redaktore Agnese 
Biteniece. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2014. — 288 lpp. : il. ; 
16 cm. — Rādītājs: 284.-288. lpp. — Oriģ. nos.: 500 juices & 
smoothies. — ISBN 978-9934-0-4673-5 (iesiets).

UDK	 641.87(083.12)

Мейране, Сигне. Рецепты на каждый день : сезоны на 
вашей кухне / Сигне Мейране ; креативный директор, 
фотограф: Армандс Мейранс ; ассистент фотографа: 
Алвис Мейранс ; иллюстрации: Каспарс Перскис. — 
Рига : AMSMEDIA, ©2014. — 351, [1] lpp. : il., portr. ; 
26 cm. — Rādītājs: 348.-[352.] lpp. — Izdevējziņas preci-
zētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-8432-2-8 (iesiets).

UDK	 641.55(083.12)

657 Grāmatvedība

Mietule, Iveta. Ievads grāmatvedībā : mācību līdzeklis / 
Iveta Mietule ; recenzenti: Oksana Ruža, Iluta Arbidāne ; 
redaktore Vita Ansone ; Rēzeknes Augstskola. Ekonomi-
kas un vadības fakultāte. — Rēzekne : Rēzeknes Augst-
skola, 2014. — 138 lpp. : il., tab. ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 
138. lpp. — ISBN 978-9984-44-149-8 (brošēts). — 200 eks.

UDK	 657(075.8)

Starptautiskā konference «Revīzija, nodokļi un grā-
matvedība» (17 : 2014 : Rīga, Latvija). Revīzija, nodokļi 
un grāmatvedība 2014 : 2014. gada 12. decembrī, Rīgā, Latvi-
ja : konferences materiāli = Audit, taxes & accounting 2014 : 
december 12, 2014, Riga, latvia : conference proceedings / 
redaktori = edided by: Grigorijs Gudkins, Lilija Matisāne, 
Alīna Dubovska. — Rīga : Rīgas Menedžeru skola, 2014. — 

[158] lpp. : diagr., il., sh., tab. ; 30 cm. — Ar ziņām par aut. — 
ISBN 978-9984-832-32-6 (spirāliesējums).

UDK	 657(062)
	 657.6(062)

658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība. 
Tirdzniecības organizācija

Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības «Kaimiņi» 
projektu katalogs, 2009-2014. — [Latvija] : [b.i.], [2015]. — 
62 lpp. : il., karte ; 29 cm. — (Brošēts).

UDK	 658(474.38)(083.82)

Garanča, Biruta. Komercsabiedrības finansiālā stāvokļa 
faktoriālā analīze : mācību līdzeklis / Biruta Garanča ; re-
cenzents Uģis Zālītis ; Rēzeknes Augstskola. Reģionālistikas 
zinātniskais institūts. — Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 
2014. — 51 lpp. : tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 51. lpp. — ISBN 
978-9984-44-156-6 (brošēts).

UDK	 658.14/.17(075.8)

66 Ķīmijas tehnoloģija. Ķīmijas un radniecīgās 
saskarnozares

Dušenkova, Inga. Development of preparation technology 
and investigation of properties of Latvian clays for appli-
cation in cosmetic products : summary of doctoral thesis / 
Inga Dušenkova ; scientific supervisor J. Mālers ; reviewers: 
Visvaldis Švinka, Ģirts Stinkulis, César Viseras Iborra ; Riga 
Technical University. Faculty of Materials Science and 
Applied Chemistry. Institute of General Chemical Engine-
ering. — Riga : Riga Technical University, 2014. — 32 lpp. : 
diagr., il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 30.-32. lpp. — ISBN 
978-9934-507-79-3 (brošēts).

UDK	 66.014:552.523(043)
	 665.58:552.523(043)

Dušenkova, Inga. Latvijas mālu sagatavošanas tehnolo-
ģijas izstrāde un īpašību pētījumi izmantošanai kosmē-
tiskajos produktos : promocijas darba kopsavilkums / 
Inga Dušenkova ; zinātniskais vadītājs J. Mālers ; oficiālie 
recenzenti: Visvaldis Švinka, Ģirts Stinkulis, César Viseras 
Iborra ; Rīgas Tehniskā universitāte. Materiālzinātnes un 
lietišķās ķīmijas fakultāte. Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas 
institūts. — Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 2014. — 
32 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 30.-32. lpp. — 
ISBN 978-9934-507-78-6 (brošēts).

UDK	 66.014:552.523(043)
	 665.58:552.523(043)

Dušenkova, Inga. Latvijas mālu sagatavošanas tehnolo-
ģijas izstrāde un īpašību pētījumi izmantošanai kosmē-
tiskajos produktos : promocijas darbs / Inga Dušenkova ; 
zinātniskais vadītājs J. Mālers ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. Vispārīgās 
ķīmijas tehnoloģijas institūts. — Rīga, 2014. — 106 lp. : dia-
gr., il., tab. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 91.-105. lp. — Anotācija 
paralēli latviešu, angļu valodā. — (Brošēts).

UDK	 66.014:552.523(043)
	 665.58:552.523(043)
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Сихимбаев, Муратбай Рыздикбаевич. The industrial 
innovative development of the fuel-energy complex of the 
Republic of Kazakhstan = Индустриально-инновацион-
ное развитие топливно-энергетического комппекса 
Республики Казахстан / М. Р. Сихимбаев, Д. Р. Сихим-
баева, И. И. Гриневич ; рецензенты: Сагындык Саты-
балдиевич Сатубалдин, Аманжол Кошанович Коша-
нов, Элина Индулисовна Гайле-Саркане, Александр 
Мартынович Рубановский ; International Agricultural 
University (Latvia), Karaganda State Technical University 
(Kazakhstan). — Рембате-Караганда : [International Ag-
ricultural University], 2014. — 314 lpp. : sh., tab. ; 21 cm. — 
«Для служебного пользования»—Titullapā. — Biblio-
grāfija: 302.-311. lpp. — Teksts krievu valodā, kopsavilkums 
un vāka nosaukums angļu valodā. — ISBN 978-9984-885-
25-4 (brošēts).

UDK	 665.6/.7(574)
	 622.323(574)
	 620.91(574)

7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Vorkale, Sandra. Lobs ar lobu sazatyka : krāsojamā grā-
mata par Latgales mākslinieku Antonu Kūkoju un Balt-
krievijas mākslinieku Jazepu Drozdoviču / autors: Sandra 
Vorkale ; mākslinieks/dizainers: Ineta Zvonņikova ; tulks: 
Viola Adruščenko = Глубокие люди в Глыбоком и Лудзе : 
книжка-раскраска о латгальском художнике Антоне 
Кукойсе и белорусском художнике Язепе Дроздови-
че / дизайн и авторы: Ю. Колбасичь, Ж. Балабуева, О. 
Бурень ; переводчик: Виола Андрущенко. — [Latvija] : 
[Ludzas novada pašvaldība], [2014]. — [22], 24 lpp. (dal. 
pag.) : il., portr. ; 21 cm. — Abpusēji lasāms izdevums, dalīta 
paginācija, atsevišķas titullapas. — Teksts paralēli latviešu, 
angļu un krievu valodā. — (Brošēts).

UDK	 7.071.1(474.38)
	 7.071.1(476)

73 Tēlniecība

Pēteris Martinsons : Latgalē dzimušu mākslinieku dzīves-
stāsti / sastādītājas un priekšvārda autores: Zane Melāne, 
Zanda Zībiņa ; literārā redakcija: Veronika Ruža ; dizains: 
Inga Girvica ; vāka fotogrāfs: Leons Balodis. — Daugavpils : 
Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, 2015. — [56] lpp. : 
faks., il., portr. ; 22×25 cm. — Bibliogrāfija tekstā. — ISBN 
978-9934-8467-9-3 (brošēts).

UDK	 738.071.1(474.38)(047.53)

745/749 Rūpnieciskā māksla un daiļamatniecība. 
Lietišķā māksla

Gumiju prieki : rokdarbi, projekti, fakti un spēles! : sim-
tiem ieteikumu radošām nodarbēm! / tulkojusi Diāna 
Alksne ; redaktore Ilze Collenkopfa ; fotografējusi Amanda 
Formaro. — Rīga : Egmont Latvija, ©2014. — 71, [1] lpp. : 
il. ; 26 cm. — Oriģ. nos.: Rubber band mania. — ISBN 978-
9934-16-039-4 (brošēts).

UDK	 745.5

Tautas daiļamata meistares Rasmas Āboltiņas dubultcim-
di = Double mittens of folk art craftsman Rasma Aboltina / 
sastādītāja Linda Rubena ; redaktore Elita Priedīte ; priekš-
vārdu sarakstīja Aija Jansone ; foto: Mārcis Gaujenietis, Lin-
da Rubena ; tulkojums angļu valodā Rita Kursīte ; tehniskie 
zīmējumi: Gunta Zommere. — Rīga : Latvijas Nacionālais 
kultūras centrs, ©2014. — 47 lpp. : il., portr. ; 23 cm. — Par 
Rasmu Āboltiņu: 9.-10. lpp. — Bibliogrāfija: 5., 8. lpp. — 
Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-528-08-
8 (brošēts).

UDK	 746.4(474.3)

77 Fotogrāfija un līdzīgi procesi

Ritenberga, Inese. Eksotikas mīlestība : mani sirds noslē-
pumi / Inese Ritenberga. — Rīga : Antava, [2015]. — 100, 
[1] lpp. : il. ; 16×22 cm. — ISBN 978-9934-8266-6-5 (iesiets).

UDK	 77.047(474.3)

Ritenberga, Inese. Latvijas mīlestība : mani sirds noslēpu-
mi / Inese Ritenberga. — Rīga : Antava, [2015]. — 93 lpp. : 
il. ; 16×22 cm. — ISBN 978-9934-8266-5-8 (iesiets).

UDK	 77.047(474.3)

78 Mūzika

Krīgere, Zigrīda. Ilgdziedāšanas fenomena veidošanās 
pedagoģiskie līdzekļi operas solista Kārļa Zariņa dzīves 
gājumā : mūzikas pedagoģija : promocijas darba kopsa-
vilkums / Zigrīda Krīgere ; darba zinātniskā vadītāja Māra 
Marnauza ; darba recenzenti: Jeļena Davidova, Marina 
Marčenoka, Ausma Špona ; Rīgas Pedagoģijas un izglītības 
vadības akadēmija. Pedagoģijas fakultāte = Pedagogical 
means that facilitate the life-long stage singing phenome-
non of the Opera soloist Kārlis Zariņš : the summary of 
the promotion work to be awarded a doctoral degree in 
pedagogy, subfield of music pedagogy / Zigrīda Krīgere ; 
research supervisor Māra Marnauza ; reviewers: Jeļena 
Davidova, Marina Marčenoka, Ausma Špona ; Riga Teacher 
Training and Education Management Academy. Faculty of 
Pedagogy. — Rīga : Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 
akadēmija, 2014. — 59 lpp. : il. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 27. 
un 57. lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, ar at-
sevišķām titullapām, nosaukums uz vāka abās valodās. — 
ISBN 978-9934-503-23-8 (brošēts).

UDK	 78.071.2(474.3)(043.2)
	 784.9(474.3)(043.2)
	 781.1(474.3)(043.2)

792 Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski uzvedumi

«Sprīdītis» laimīgajā zemē : Valmieras Viestura vidussko-
las skolēnu teātra «Sprīdītis» 50 gadu vēstures lappuses 
(1958-2008) / koncepcija, materiālu atlase, sakārtojums un 
priekšvārds: Māris Lapsiņš ; noformējums: Jogita Sīpola, 
Uldis Jansons, Kalvis Zaļaiskalns, Māris Aizupietis ; ano-
tācijas tulkojums angļu valodā Līvija Kraukle. — Valmie-
ra : Valmieras Viestura vidusskola, [2015]. — 423 lpp. : il., 
portr. ; 21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — 
ISBN 978-9934-14-394-6 (iesiets).

UDK	 792(474.364)
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793.3 Kustību māksla. Deja

Jaunrades dejas : [krājums] / sastādītāja Maruta Alpa ; re-
daktore Elita Priedīte. — [Rīga] : Latvijas Nacionālais kul-
tūras centrs, 2014.

12.-13. — 348 lpp. : il., notis ; 21 cm + skaņu CD I, CD 
II, DVD I, DVD II. — ISBN 978-9934-528-07-1 (spirāliesē-
jums).
UDK	 793.31(474.3)

796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Staller, Mario. Sportista treniņu procesa un džiudžitss 
tehniski taktiskās sacensību struktūras mijsakarības : pro-
mocijas darba kopsavilkums doktora zinātniskā grāda ie-
gūšanai pedagoģijā, apakšnozare: sporta pedagoģija / Ma-
rio Štallers ; darba zinātniskie vadītāji: Ausma Špona, Peter 
Kapustin ; darba recenzenti: Agita Ābele, Sergejs Čapulis, 
Inese Jurgena ; Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības aka-
dēmija. Pedagoģijas fakultāte = Wechselwirkung zwischen 
Trainingsprozess des Sportlers und technisch-taktischer 
Wettkampfstruktur im Ju-Jutsu : Zusammenfassung der 
Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde im Fachge-
biet Pädagogik, Teilgebiet: Sportpädagogik / Mario Stal-
ler ; wissenschaftliche Betreuer der Dissertation: Ausma 
Spona, Peter Kapustin ; Gutachter der Dissertation: Agita 
Ābele, Sergejs Čapulis, Inese Jurgena ; Riga Teacher Trai-
ning and Educational Management Academy. Pädagogische 
Fakultät = Interaction between the training process of at-
hletes and the technical-tastical structure of competition 
in Ju-Jitsu : summary of the doctoral thesis : for obtaining 
the doctoral degree in the science of pedagogy, sub-sector: 
sport pedagogy / Mario Staller ; scientific supervisor: Aus-
ma Spona, Peter Kapustin ; reviewers: Agita Ābele, Sergejs 
Čapulis, Inese Jurgena ; Riga Teacher Training and Educa-
tional Management Academy. Faculty of Pedagogy. — Rīga : 
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, 2014. — 
84 lpp. : diagr., il. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 5.-7., 32.-34., 63.-
64. lpp. — Teksts paralēli latviešu, vācu un angļu valodā, 
izdevums ar atsevišķām titullapām. — ISBN 978-9934-503-
14-6 (brošēts).

UDK	 796.853.25(043)

8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

81 Valodniecība un valodas

Kuzmina, Jana. Žanru kontekstualizācijas un retoriskās 
organizācijas aspekti angļu valodas rakstveida saziņā infor-
mācijas tehnoloģiju jomā : promocijas darba kopsavilkums 
doktora grāda iegūšanai filoloģijā, apakšnozare: lietišķā 
valodniecība / Jana Kuzmina ; darba zinātniskā vadītāja: 
Indra Karapetjana ; darba recenzenti: Jānis Sīlis, Anita Na-
čiščione, Dzintra Lele-Rozentāle ; Latvijas Universitāte. Hu-
manitāro zinātņu fakultāte = Genre contextualisation and 
rhetorical organisation aspects in english written commu-
nication for information technologies : summary of docto-
ral thesis submitted for the degree of doctor of philology, 
subfield: applied linguistics / Jana Kuzmina ; supervisor: 
Indra Karapetjana ; reviewers: Jānis Sīlis, Anita Načiščione, 
Dzintra Lele-Rozentāle ; University of Latvia. Faculty of Hu-

manities. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. — 71 lpp. : il., 
tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 67.-71. lpp. — Teksts latviešu 
un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformē-
jums abās valodās. — ISBN 978-9984-45-882-3 (brošēts).

UDK	 811.111’33(043)

Literārā valoda un normas lingvistiskajā praksē : Eiro-
pas pieredze un tradīcijas / autori: Laimute Balode, Marta 
Balode, Janušs Kaminskis, Kertu Kibermane, Gunta Kļava, 
Eduards Lasmanis, Nadežda Moroza, Kristīne Tihomirova, 
Pēteris Vanags, Andrejs Veisbergs ; redaktore Dace Strelē-
vica-Ošiņa ; literārā redaktore Inita Vītola ; vāka dizains: 
Māris Sīmansons ; recenzente Zaiga Ikere ; Latviešu valo-
das aģentūra. — Rīga : Latviešu valodas aģentūra : Zinātne, 
©2014. — 255 lpp. ; 25 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — 
ISBN 978-9984-829-06-7 (iesiets).

UDK	 81’26
	 81’26(4)(091)

811.174 Latviešu valoda

Latviešu valodas darbības vārdu tabulas : mācību un me-
todiskais materiāls = Latvian verb tables : study and met-
hodological material = Таблицы глаголов латышского 
языка : учебно-методическое пособие / izdevums saga-
tavots Ilzes Auziņas, Guntas Nešpores redakcijā ; recenzen-
te Laimute Balode ; projekta vadītāja Indra Lapinska. — 
Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2014. — 271 lpp. : tab. ; 
25 cm. — Bibliogrāfija: 21., 35. un 50. lpp. — Teksts paralēli 
latviešu, angļu un krievu valodā, tulkots no latviešu valo-
das. — ISBN 978-9984-815-95-4 (iesiets).

UDK	 811.174’367.625(083.4)

Latviešu valodas gramatika / autori: Ilze Auziņa, Ieva 
Breņķe, Juris Grigorjevs, Inese Indričāne, Baiba Ivulāne, 
Andra Kalnača, Linda Lauze, Ilze Lokmane, Dace Markus, 
Daina Nītiņa, Gunta Smiltniece, Baiba Valkovska, Anna 
Vulāne ; recenzenti: Trevors Gārts Fennels, Igors Koškins, 
Ieva Ozola, Andrejs Veisbergs, ; sagatavota Dainas Nītiņas 
(līdz 2012) un Jura Grigorjeva (no 2012) vadībā. — 2. izde-
vums. — Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2015. — 1022, 
[1] lpp. : tab. ; 25 cm. — Par autoriem: 1021.-[1023.] lpp. — 
Bibliogrāfija: 960.-[983.] lpp. un alfabētiskais jēdzienu 
rādītājs: 984.-[1020.] lpp. — ISBN 978-9984-742-77-9 (ie-
siets). — 1500 eks.

UDK	 811.174’36

Treimane, Laura. Valodas reģistrs parlamentā: sistēmiski 
funkcionālais skatījums : promocijas darba kopsavilkums 
filoloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai valodniecī-
bas zinātņu nozarē, apakšnozare: lietišķā valodniecība / 
Laura Treimane ; darba zinātniskā vadītāja: Jeļena Doro-
šenko ; darba recenzenti: Ina Druviete, Linda Lauze, Tat-
jana Stoikova ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu 
fakultāte = Register of parliamentary discource: a systemic 
functional perspective : summary of doctoral thesis su-
bmitted for the degree of doctor of philology, linguistics: 
applied linguistics / Laura Treimane ; scientific supervisor: 
Jeļena Dorošenko ; reviewers: Ina Druviete, Linda Lauze, 
Tatjana Stoikova ; University of Latvia. Faculty of Huma-
nities. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. — 60 lpp. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 56.-60. lpp. — Teksts latviešu un 
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angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums 
abās valodās. — (Spirāliesējums).

UDK	 811.174’33(043)
	 811.174’42:32(043)
	 811.174’276.6:32(043)

Treimane, Laura. Valodas reģistrs parlamentā: sistēmis-
ki funkcionālais skatījums : promocijas darbs filoloģijas 
doktora (Dr. philol.) zinātniskā grāda iegūšanai, nozare: 
valodniecība, apakšnozare: lietišķā valodniecība / Laura 
Treimane ; zinātniskā vadītāja: Jeļena Dorošenko ; darba 
recenzenti: Ina Druviete, Linda Lauze, Tatjana Stoikova ; 
Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. — 
Rīga, 2014. — 133, 84 lpp. : diagr., il., tab. ; 31 cm. — Dalīta 
paginācija. — Bibliogrāfija: 119.-123. lp. — (Iesiets).

UDK	 811.174’33(043)
	 811.174’42:32(043)

VinTeTa. Es mācos alfabētu : līmē uzlīmes, krāso dzīvnie-
ku attēlus un mācies burtus! / VinTeTa ; Lauras Morten-
senas-Floresas vāka dizains un makets ; redaktore Indra 
Putre. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 40 lpp., [2] lp. uzlī-
mes : il. ; 30 cm. — «4-5 gadi»—Uz vāka. — ISBN 978-9934-
0-4332-1 (brošēts).

UDK	 811.174’351(02.053.2)
	 087.5

82.0 Literatūra. Literatūrzinātne

Paklone, Inese. Literāra darba autorības koncepts: kon-
tekstuālie aspekti : promocijas darba kopsavilkums dok-
tora zinātniskā grāda iegūšanai literatūrzinātnes nozarē, 
apakšnozare: literatūras teorija / Inese Paklone ; zinātnis-
kā vadītāja Janīna Kursīte-Pakule ; recenzenti: Benedikts 
Kalnačs, Maija Burima, Ieva Kalniņa ; Latvijas Universitāte. 
Humanitāro zinātņu fakultāte = The concept of authorship 
in a literary work: contextual aspects : summary of docto-
ral thesis submitted for the degree of doctor of philology, 
subfield of theory of literature / Inese Paklone ; supervisor 
Janīna Kursīte-Pakule ; reviewers: Benedikts Kalnačs, Mai-
ja Burima, Ieva Kalniņa ; University of Latvia. Faculty of Hu-
manities. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. — 99 lpp. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 93.-99. lpp. — Teksts latviešu un 
angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums 
abās valodās. — ISBN 978-9984-45-910-3 (brošēts).

UDK	 82.0(043)
	 808.1(043)

Paklone, Inese. Literāra darba autorības koncepts : kon-
tekstuālie aspekti : promocijas darbs filoloģijas doktora 
grāda iegūšanai literatūrzinātnes nozarē, literatūras teo-
rijas apakšnozarē / Inese Paklone ; zinātniskā vadītāja: 
Janīna Kursīte-Pakule ; Latvijas Universitāte. Humanitāro 
zinātņu fakultāte. — Rīga, 2014. — 246, 31 lp. ; 31 cm. — Da-
līta paginācija. — Bibliogrāfija: 223.-246. lp. un zemsvītras 
piezīmēs. — (Iesiets).

UDK	 82.0(043)
	 808.1(043)

821 Daiļliteratūra

821.111 Angļu literatūra

Foldss, Ādams. Bezizejas virpulī : romāns / Ādams  Foldss ; 
no angļu valodas tulkojusi Ilona Bērziņa ; atbildīgā redak-
tore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Keta Īve ; Natāli-
jas Kugajevskas mākslinieciskais noformējums. — [Rīga] : 
J.L.V., ©2015. — 253, [2] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: The quic-
kening maze. — ISBN 978-9934-11-669-8 (iesiets).

UDK	 821.111-31

Igo, Viktors. Nožēlojamie : romāna pārstāsts / Viktors 
Igo ; pārstāstījis Tonijs Evanss ; no angļu valodas tulkojusi 
Alise Bērziņa ; ilustrējusi Ketija Floresa ; atbildīgā redakto-
re Liene Soboļeva. — Rīga : Jumava, ©2015. — 62, [2] lpp. : 
il. ; 20 cm. — (Klasika visiem!). — Oriģ. nos.: Misérables. — 
ISBN 978-9934-11-645-2 (brošēts).

UDK	 821.111-93-34

821.111(73) Amerikāņu literatūra

Hovards, Mārtins. Ganāmpulka uzvara : Sūnulejas stāsti-
ņi : [jaunākā skolas vecuma bērniem] / Mārtins Hovards ; 
Endija Džeinsa ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Ieva 
Strelēvica ; redaktore Marika Taube. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, ©2015. — 95, [1] lpp. : il. ; 20 cm. — (Auniņš Šons). — 
Oriģ. nos.: Shaun the sheep. The flock factor. — ISBN 978-
9934-0-5096-1 (brošēts).

UDK	 821.111(73)-93-32

Kvika, Amanda. Zilās Medūzas noslēpums : romāns / 
Amanda Kvika ; no angļu valodas tulkojusi Anda Smilga ; 
vāka dizains: Dairis Hofmanis ; redaktore Ingūna Jundze. — 
Rīga : Kontinents, ©2015. — 387, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. 
nos.: Don’t look back. — ISBN 978-9984-35-772-0 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-31

Pārka, Linda Sjū. Ilgais ceļš līdz ūdenim : stāsta pamatā ir 
patiesi notikumi / Linda Sjū Pārka ; no angļu valodas tulko-
jusi Vija Stabulniece ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; 
Natālijas Kugajevskas mākslinieciskais noformējums ; 
Toma Kalniņa vāka zīmējums. — [Rīga] : J.L.V., 2015. — 134, 
[2] lpp. : karte ; 20 cm. — ISBN 978-9934-11-718-3 (brošēts).

UDK	 821.111(73)-31

Streida, Šerila. Mežone : vai ceļš var palīdzēt atkal atrast 
sevi? / Šerila Streida ; no angļu valodas tulkojusi Sintija 
Zariņa ; redaktore Gunta Šustere. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2014. — 383 lpp. : karte ; 21 cm. — Oriģ. nos.: Wild. — 
ISBN 978-9934-0-4347-5 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-992

Šepetis, Rūta. Papīra sapņi : romāns / Rūta Šepetis ; no 
angļu valodas tulkojusi Ligita Lukstraupe ; redaktore Ilo-
na Ancāne. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 326, [1] lpp. ; 
23 cm. — Oriģ. nos.: Out of the easy. — ISBN 978-9934-0-
4879-1 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-31

821.112.2 Vācu literatūra

Zendkers, Jans Filips. Tavu sirdspukstu dziesma : ro-
māns, kas piesaista un apbur / Jans Filips Zendkers ; tul-
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kojusi Tamāra Liseka ; tulkotājas redakcijā ; darbu izdoša-
nai sagatavojusi Ilona Ancāne ; vāka māksliniece Natālija 
Kugajevska. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 270 lpp. ; 
23 cm. — Oriģ. nos.: Das Herzenhören. — ISBN 978-9934-
0-4394-9 (iesiets).

UDK	 821.112.2-31

821.112.2(494) Šveiciešu literatūra vācu valodā

Mersjē, Paskāls. Lea : romāns / Paskāls Mersjē ; no vācu 
valodas tulkojusi Silvija Brice ; tulkotājas redakcijā. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 222 lpp. ; 23 cm. — Oriģ. 
nos.: Lea. — ISBN 978-9934-0-5011-4 (iesiets).

UDK	 821.112.2(494)-31

821.113.4 Dāņu literatūra

Adlers-Olsens, Jusi. Lieta Nr. 64 : detektīvromāns / Jusi 
Adlers-Olsens ; no dāņu valodas tulkojusi Dace Deni-
ņa ; redaktore Anita Poļakovska ; Arņa Kilbloka vāka di-
zains. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 445, [1] lpp. ; 
23 cm. — (Zvaigznes detektīvu klubs). — Oriģ. nos.: Journal 
64. — ISBN 978-9934-0-4899-9 (iesiets).

UDK	 821.113.4-312.4

821.113.6 Zviedru literatūra

Lindenbauma, Pija. Brigita un brāļi aļņi : [stāsts pirms-
skolas vecuma bērniem] / Pija Lindenbauma ; tulkojusi 
Daina Grūbe ; redaktore Marika Taube. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, ©2015. — [32] lpp. : il. ; 27 cm. — Oriģ. nos.: Gittan och 
älgbrorsorna. — ISBN 978-9934-0-4298-0 (iesiets).

UDK	 821.113.6-93-32

821.131.1 Itāliešu literatūra

Eko, Umberto. Iepriekšējās dienas sala : romāns / Um-
berto Eko ; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere ; literārā 
konsultante Olita Rause ; mākslinieks Tomass Folks. — 
Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2014. — 477, [1] lpp. ; 21 cm. — 
Oriģ. nos.: Isola del giorno prima. — ISBN 978-9984-23-
504-2 (iesiets).

UDK	 821.131.1-31

821.133.1 Franču literatūra

Vesthofs, Denī. Esi sveicināta, Sagāna : rakstnieces dzī-
ve dēla acīm / Denī Vesthofs ; no franču valodas tulkojusi 
Astra Skrābane ; Aijas Andžānes vāka grafiskais noformē-
jums ; atbildīgā redaktore Santa Jirgensone. — Rīga : Ju-
mava, ©2015. — 230, [1] lpp. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: Sagan et 
Fils. — ISBN 978-9934-11-666-7 (brošēts).

UDK	 821.133.1(092)
	 821.133.1-94

821.162.3 Čehu literatūra

Škvoreckis, Josefs. Cilvēka dvēseles inženiera stāsts : senu 
tematu enterteinments par dzīvi, sievietēm, likteni, sapņo-
šanu, strādnieku šķiru, ziņotājiem, mīlestību un nāvi : ro-
māns / Josefs Škvoreckis ; no čehu valodas tulkojis Jānis 
Krastiņš ; redaktore Aija Lāce ; tulkojumi: Jānis Elsbergs, 

Kārlis Vērdiņš ; Zigmunda Lapsas dizains ; Mihaela Špiri-
ta pēcvārds. — Rīga : Mansards, ©2014. — 894, [2] lpp. ; 
22 cm. — Oriģ. nos.: Příbĕh inženýra lidských duší. — ISBN 
978-9934-12-086-2 (iesiets).

UDK	 821.162.3-31

821.172 Lietuviešu literatūra

Sabaļauskaite, Kristina. Silva rerum : vēsturisks ro-
māns / Kristina Sabaļauskaite ; no lietuviešu valodas tul-
kojusi Dace Meiere ; tulkotājas redakcijā. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, ©2015.

3. daļa. — 399, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: Silva re-
rum. — ISBN 978-9934-0-5012-1 (iesiets).
UDK	 821.172-311.6

821.174 Latviešu literatūra

Baltvilks, Jānis. Melnā dziesmiņa : [dzejolis pirmssko-
las vecuma bērniem] / Jānis Baltvilks ; māksliniece Anita 
Kreituse ; dzejoļu izlases sastādītāja Inese Zandere ; di-
zains: Rūta Briede, Artis Briedis. — Rīga : Liels un mazs, 
©2014. — [20] lpp. ; il. ; 11×15 cm. — (Biki buks : 100 dzejoļu 
izlase bērniem pēc 1990 ; 054). — «100 bilžu grāmatiņas — 
100 latviešu dzejoļi bērniem»—Vāka 4. lpp. — ISBN 978-
9934-533-17-4 (brošēts).

UDK	 821.174-93-1

Bauere, Inguna. Ne zelts, bet putekļi : romāns 2 grāma-
tās / Inguna Bauere ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redakto-
re Gundega Sēja. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015.

1. grāmata, Mācītājs un viņa dēls. — 340, [1] lpp. ; 
23 cm. — ISBN 978-9934-0-4919-4 (iesiets).
UDK	 821.174-94

Bārda, Fricis. Lietus vīriņš : [dzejolis pirmsskolas vecu-
ma bērniem] / Fricis Bārda ; māksliniece Ināra Garklāva ; 
dzejoļu izlases sastādītāja Inese Zandere ; dizains: Rūta 
Briede, Artis Briedis. — Rīga : Liels un mazs, ©2014. — 
[28] lpp. : il. ; 11×15 cm. — (Biki buks : 100 dzejoļu izlase 
bērniem līdz 1940 ; 050). — «100 bilžu grāmatiņas — 100 
latviešu dzejoļi bērniem»—Vāka 4. lpp. — ISBN 978-9934-
533-13-6 (brošēts).

UDK	 821.174-93-1

Cielēna, Māra. Nāriņas pidžama : dzejolīši cilvēku, milžu 
un nāru bērniem : [pirmsskolas vecuma bērniem] / dzejo-
ļi: Māra Cielēna ; zīmējumi: Ilze Dambe. — [Rīga] : Lietus-
dārzs, [2015]. — 15, [1] lpp. : il. ; 25 cm. — ISBN 978-9984-
869-57-5 (brošēts).

UDK	 821.174-93-1

Dzimtas stāsti. Ar saknēm Latvijā : skolēnu literārie darbi 
un zīmējumi / redaktore Mārīte Āboltiņa ; projekta vadī-
tāja Velga Līcīte-Meldere. — Rīga : Latviešu valodas aģen-
tūra, ©2014. — 148 lpp. : il. ; 19 cm. — ISBN 978-9984-829-
05-0 (brošēts).

UDK	 821.174-9(082)

Ivaska, Astrīde. Skaties! : [dzejolis pirmsskolas vecuma 
bērniem] / Astrīde Ivaska ; māksliniece Jurika Bakāne ; 
dzejoļu izlases sastādītāja Inese Zandere ; dizains: Rūta 
Briede, Artis Briedis. — Rīga : Liels un mazs, ©2014. — 
[20] lpp. : il. ; 11×15 cm. — (Biki buks : 100 dzejoļu izlase 
bērniem 1940-1990 ; 052). — «100 bilžu grāmatiņas — 100 
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latviešu dzejoļi bērniem»—Vāka 4. lpp. — ISBN 978-9934-
533-15-0 (brošēts).

UDK	 821.174-93-1

Judina, Dace. Siers otrajai pelītei : detektīvromāns / Dace 
Judina ; redaktore Gundega Sēja ; Arņa Kilbloka vāka di-
zains. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 319, [1] lpp. ; 
21 cm. — (Izmeklē Anna Elizabete). — ISBN 978-9934-0-
4968-2 (iesiets).

UDK	 821.174-312.4

Kalsone, Ineta. Tverot mirkli : stāstu krājums / Ineta Kal-
sone ; literārā redaktore Zane Usele ; vāka noformējums: 
Diāna Andersone ; vāka foto: Ineta Kalsone. — [Rīga] : 
Iespēju grāmata, ©2015. — 381 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-
9984-875-78-1 (brošēts).

UDK	 821.174-93-32(081)

Kerliņa, Mirdza. Saulē un naktsputnos : dzejoļu krājums / 
Mirdza Kerliņa ; mākslinieks Rihards Delvers. — Rīga : 
Nordik, ©2015. — 123, [5] lpp. ; 17 cm. — ISBN 978-9984-
854-65-6 (iesiets).

UDK	 821.174-1

Košeļeva, Sabīne. Rīga-Maskava : 21. gadsimta mīlas-
stāsts / Sabīne Košeļeva ; Natālijas Kugajevskas vāka di-
zains ; redaktore Anda Brazauska. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2015. — 109, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-4971-2 
(iesiets).

UDK	 821.174-34

Kvaskova, Signe. Spēles meistars : [stāsts vidējā skolas 
vecuma bērniem] / Signe Kvaskova ; atbildīgā redaktore 
Santa Jirgensone ; literārā redaktore Keta Īve ; Artūra Luk-
ša vāka mākslinieciskais noformējums. — Rīga : Jumava, 
[2015]. — 340, [3] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-11-733-6 
(brošēts).

UDK	 821.174-93-31

Literatūra un reliģija : zinātnisko rakstu krājums / krāju-
ma sastādītāja, zinātniskā redaktore un ievada autore: Ieva 
Kalniņa ; redkolēģija: Māra Grudule, Inga Stepukoniene, 
Pāvels Štolls, Aira Vosa (Vősa), Ieva E. Kalniņa, Ojārs Lāms, 
Gita Bērziņa ; literārā redaktore: Ruta Puriņa. — Rīga : Lat-
vijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2014. — 174 lpp. ; 
24 cm. — Krājums veltīts Kurzemes literāta un mācītāja 
Gotharda Frīdriha Stendera trīssimtgadei. — Bibliogrāfija 
rakstu beigās un zemsvītras piezīmes. — Kopsavilkums 
rakstu beigās angļu valodā ; ievads latviešu un angļu valo-
dā. — ISBN 978-9984-45-921-9 (brošēts).

UDK	 821.174.09

Mieze, Antra. Izstāsti man to bez bailēm : stāsti / Antra 
Mieze ; Armanda Ērgļa vāka dizains ; vāka apdarei izman-
totas Lauras Bremmeres fotogrāfijas. — Rīga : Antava, 
2015. — 186, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-8266-7-2 
(brošēts).

UDK	 821.174-34

Pēlmanis, Laimons. Esmu drošsirdīgs mednieks : [dze-
jolis pirmsskolas vecuma bērniem] / Laimonis Pēlmanis ; 
māksliniece Maija Kurševa ; dzejoļu izlases sastādītāja Ine-
se Zandere ; dizains: Rūta Briede, Artis Briedis. — Rīga : 
Liels un mazs, ©2014. — [24] lpp. ; il. ; 11×15 cm. — (Biki 
buks : 100 dzejoļu izlase bērniem 1940-1990 ; 051). — «100 

bilžu grāmatiņas — 100 latviešu dzejoļi bērniem»—Vāka 
4. lpp. — ISBN 978-9934-533-14-3 (brošēts).

UDK	 821.174-93-1

Plūdons, Vilis. Zaķīšu pirtiņa : [dzejolis pirmsskolas vecu-
ma bērniem] / Vilis Plūdons ; mākslinieks Andris Eglītis ; 
dzejoļu izlases sastādītāja Inese Zandere ; dizains: Rūta 
Briede, Artis Briedis. — Rīga : Liels un mazs, ©2014. — 
[18] lpp. : il. ; 11×15 cm. — (Biki buks : 100 dzejoļu izlase 
bērniem līdz 1940 ; 049). — «100 bilžu grāmatiņas — 100 
latviešu dzejoļi bērniem»—Vāka 4. lpp. — ISBN 978-9934-
533-12-9 (brošēts).

UDK	 821.174-93-1

Sakalaurs, Pēteris. Mana Seces vēsture : bērnība : atmi-
ņas līdz skolai / Pēteris Sakalaurs. — [Ogre] : [Pēteris Sa-
kalaurs], 2015. — 107 lpp. ; 21 cm. — (Brošēts).

UDK	 821.174-94

Sanders, Vitālijs. Dzīves rotaļas : īsromāns / Vitālijs San-
ders ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskā izveide. — [Rīga] : 
Daugava, 2015. — 118, [1] lpp. ; 17 cm. — ISBN 978-9984-41-
087-6 (brošēts).

UDK	 821.174-31

Spārniņš, Jānis. Haiku motīvi / Jānis Spārniņš ; autora 
grāmatas sakārtojums un foto ; Lilijas Rimicānes vāka un 
lappušu noformējums ; uz vāka Anetes-Karlīnas Rudzītes 
veidotā mozaīka. — [Rīga] : Daugava, 2015. — 94, [1] lpp. : 
il. ; 12 cm. — ISBN 978-9984-41-085-2 (iesiets).

UDK	 821.174-1

Šnē, Māra. Gadalaiki dvēselei : dzeja / teksts, foto: Māra 
Šnē ; teksta, vāka makets: Eva Savele-Gavare. — [Rīga] : Ie-
spēju grāmata, ©2014. — 98 lpp. : il. ; 14×19 cm. — ISBN 
978-9984-875-74-3 (brošēts).

UDK	 821.174-1

Tabūna, Daina. Pirmā reize : stāsti / Daina Tabūna ; redak-
tors Kārlis Vērdiņš ; māksliniece Zane Ernštreite. — Rīga : 
Mansards, ©2014. — 151, [1] lpp. ; 19 cm. — ISBN 978-9934-
12-084-8 (brošēts).

UDK	 821.174-32

Zandere, Inese. No zvaigznītes : [dzejolis pirmsskolas ve-
cuma bērniem] / Inese Zandere ; māksliniece Gita Ruģēna ; 
dzejoļu izlases sastādītāja Inese Zandere ; dizains: Rūta 
Briede, Artis Briedis. — Rīga : Liels un mazs, ©2014. — 
[20] lpp. ; il. ; 11×15 cm. — (Biki buks : 100 dzejoļu izlase 
bērniem pēc 1990 ; 053). — «100 bilžu grāmatiņas — 100 
latviešu dzejoļi bērniem»—Vāka 4. lpp. — ISBN 978-9934-
533-16-7 (brošēts).

UDK	 821.174-93-1

82–93 Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Ledus sirds : ziemas noslēguma svētki : divi jauni stāsti 
[pirmsskolas vecuma bērniem] / Disney ; tulkojis Valērijs 
Černajs ; redaktore Ilze Collenkopfa. — Rīga : Egmont Lat-
vija, ©2015. — 47, [1] lpp. : il. ; 30 cm. — Oriģ. nos.: Fro-
zen. Two brand new stories. — ISBN 978-9934-16-059-2 
( iesiets).

UDK	 82-93-32
	 821.111(73)-93-32
	 087.5(084.1)
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Princešu mīluļi : Tīnas talants : Rozes mazā draudzene : 
[pirmsskolas vecuma bērniem] / tulkojusi Anna Bērzi-
ņa ; redaktore Ilze Collenkopfa. — Rīga : Egmont Latvija, 
©2015. — [16] lpp., [2] lp. uzlīmes ; il. ; 20 cm. — (Disney 
princeses). — Oriģ. nos.: Teacup. A performing pup for Bel-
le. — ISBN 978-9934-16-065-3 (brošēts).

UDK	 82-93-32
	 821.111(73)-93-32

Vinnijs Pūks : Medus stāsti : [pirmsskolas vecuma bēr-
niem] / tulkojusi Santa Andersone ; redaktore Ilze Col-
lenkopfa. — Rīga : Egmont Latvija, ©2015. — 96 lpp. : il. ; 
27 cm. — (Disney Vinnijs Pūks). — «Based on the «Win-
nie the Pooh» works by A. A. Milne and E. F. Shepard»—
[2.] lpp. — ISBN 978-9934-16-061-5 (iesiets).

UDK	 82-93-34
	 821.111(73)-93-32

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

902 Arheoloģija

Senā Rīga : pētījumi pilsētas arheoloģijā un vēsturē / red-
kolēģija: Ilze Reinfelde, Gunita Zariņa, Ieva Ose (zinātniskā 
redaktore) ; redaktores: Ināra Stašulāne, Antra Legzdiņa 
(angļu val.), Ināra Korsaka (vācu val.) ; māksliniece Ināra 
Jēgere ; uz 1. vāka Andra Caunes foto ; LU Latvijas vēstures 
institūts, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs. — Rīga : 
Latvijas vēstures institūta apgāds, 2015.

8. — 319 lpp. : diagr., il., kartes, portreti, tab. ; 27 cm. — 
Bibliogr. rakstu beigās. — Kopsav. angļu un vācu val. — 
ISBN 978-9984-824-37-6 (iesiets).
UDK	 902(474.362.2)(082)
	 94(474.362.2)(082)
	 72.03(474.362.2)
	 908(474.3)

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

Jelgava, Jelgava Gebiet, Ozolnieki Gebiet Reiseführer, 
2015 / Regionales Tourismuszentrum Jelgava ; fotos: G. Ti-
mermanis. — Jelgava : Regionales Tourismuszentrum Jel-
gava, 2015. — 32 lpp. : il., kartes ; 24 cm. — (Brošēts).

UDK	 913(474.334.2)(036)
	 (474.334.2)(036)

Jelgava, Jelgava maakond, Ozolnieki maakond : turismi-
pakkumine, 2015 / Jelgava piirkondliku turismikeskuse ja 
turismiobjektide arhiiv ; fotod: G. Timermanis. — Jelga-
va : Jelgava piirkondlik turismikeskus, JKOA, 2015. — 21, 
[2] lpp. : il., kartes ; 21 cm. — (Brošēts).

UDK	 913(474.334.2)(036)
	 (474.334.2)(036)

Jelgava, Jelgavas apskritis, Uozuolniekų apskritis : turizmo 
pasiūlymas, 2015 / Jelgavos regioninio turizmo centro ir 
turizmo objektų arhyvas ; fotografijos: G. Timermanis. — 
Jelgava : Jelgavas reģionālais tūrisma centrs, 2015. — 21, 
[2] lpp. : il., kartes ; 21 cm. — (Brošēts).

UDK	 913(474.334.2)	(036)
	 (474.334.2)(036)

Ventspils — pilsēta ar rītdienu : [tūrisma ceļvedis] / 
Ventspils Tūrisma informācijas centrs. — Ventspils : Vents-
pils pilsētas dome, 2015. — 30 lpp. : il., kartes ; 30 cm. — 
(Brošēts).

UDK	 911.37(474.3-21)(036)
	 913(474.3-21)(036)

929 Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi

Arājs, Edgars. Ko vēsta uzraksti Gūtmaņalā / Edgars 
Arājs ; redaktore Ieva Vītola ; zinātniskā konsultante Vija 
Stikāne ; valodas redaktore Rita Treija ; māksliniece Iveta 
Bambere ; fotogrāfi: Edgars Arājs, Alberts Linarts. — [Si-
gulda] : [Siguldas novada pašvaldības aģentūra «Siguldas 
Attīstības aģentūra»], [2015]. — 72, [1] lpp. ; il., ģen. tab., 
kartes, portr. ; 21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģen-
tūrā. — Bibliogrāfija: 70.-72. lpp. — ISBN 978-9934-14-350-
2 (brošēts).

UDK	 929(474)
	 003.314(474.3)

Karogi un fakti : liela atlokāma karte ar karogiem ar jaunā-
ko informāciju : vairāk nekā 280 uzlīmju / latviskojis Jans 
Meķis ; redaktore Ilze Collenkopfa. — Rīga : Egmont Latvi-
ja, [2014]. — [12] lpp., [4] lp. uzlīmes : il., kartes ; 28 cm. — 
(Brošēts).

UDK	 929.921
	 929.6
	 929.921(035)
	 929.6(035)

94 Vispārīgā vēsture

Dzenis, Agris. Kuršu ķoniņi un citi lēņavīri Rietumlatvi-
jā : septiņsimt gadus ilga brīvības saglabāšanas pieredze / 
Agris Dzenis ; galvenais redaktors Aleksandrs Kiršteins ; 
galvenā māksliniece Daiga Brinkmane ; māksliniece Liene 
Apine ; fotomāksliniece Emīlija Aleksandra Verhoustin-
ska. — [Rīga] : Domas spēks, ©2014. — 263, [1] lpp. : il. ; 
32 cm. — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — ISBN 978-9934-
8395-2-8 (iesiets).

UDK	 94(474.32/.34)
	 323

94(474.3) Latvijas vēsture

Škapars, Jānis. Barjerskrējiens / Jānis Škapars ; redaktore 
Baiba Īvāne-Kronberga ; galvenais redaktors Artis Ērglis ; 
mākslinieks Kristians Šics ; vāka mākslinieks Jānis Pav-
lovskis ; Gunāra Janaiša, Borisa Koļesņikova, Aivara Liepi-
ņa fotogrāfijas. — Rīga : Zelta grauds, ©2015.

2. grāmata, Dienasgrāmata, vēstules, apceres, 1980-
1988. — 477, [1] lpp. : faks., il., portr. ; 23 cm. — Personu 
alfabētiskais rādītājs: 446.-[475.] lpp. — ISBN 978-9934-
8402-0-3 (iesiets). — 2000 eks.
UDK	 94(474.3)”1980/1988”(093)
	 070(474.3)


