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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

004 Datorzinātne un datortehnoloģija. Skaitļošana. 
Datu apstrāde

Apse-Apsītis, Pēteris. Viedās elektrotehnoloģijas un lie-
tiskais internets / Pēteris Apse-Apsītis, Leonīds Ribickis ; 
recenzenti: Ivars Raņķis, Ingars Steiks, Aivars Pumpurs ; 
atbildīgā par izdevumu Anita Vēciņa ; literārā redakto-
re Rūta Lapsa ; vāka dizains: Jekaterina Ribajeva ; Rīgas 
Tehniskā universitāte. Enerģētikas un elektrotehnikas fa-
kultāte. Industriālās elektronikas un elektrotehnikas insti-
tūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2015. — 100 lpp. : il., tab. ; 
25 cm. — Bibliogrāfija: 94.-95. lpp. — ISBN 978-9934-10-
644-6 (iesiets).

UDK	 004.7:621.396(075)
	 621.382.049.77(075)
	 004.3.031.6(075)

Zujevs, Andrejs. A prototype of interactive decision sup-
port system with automatic prompter : summary of the 
thesis for acquiring doctoral degree in the field of infor-
mation technologies / Andrejs Zujevs ; scientific adviser of 
the doctoral thesis Juris Borzovs ; official reviewers: Janis 
Grundspenkis, Peteris Grabusts, Dmitry Podkopaev ; Latvia 
University of Agriculture. Faculty of Information Technolo-
gies. Department of Computer Control Systems. — Jelgava : 
Latvia University of Agriculture, 2014. — 24 lpp. : diagr., il., 
sh. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 23.-24. lpp.

UDK	 004.891.2.031.42(043)
	 004.031.42(043)

Zujevs, Andrejs. Interaktīvās lēmumu pieņemšanas at-
balsta sistēmas ar automātisku priekšāteicēju prototips : 
promocijas darba kopsavilkums Dr. sc. ing. grāda ieguvei 
informācijas tehnoloģiju nozarē = A prototype of interac-
tive decision support system with automatic prompter : 
summary of the thesis for acquiring doctoral degree in the 
field of information technologies / Andrejs Zujevs ; darba 
zinātniskais vadītājs Juris Borzovs ; oficiālie recenzenti: 
Jānis Grundspeņķis, Pēteris Grabusts, Dmitrijs Podkopa-
jevs ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Informācijas 
tehnoloģiju fakultāte. Datoru sistēmu katedra. — Jelgava : 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2014. — 24 lpp. : 
diagr., il., sh. ; 21 cm. — Promocijas darba kopsavilkums an-
gļu valodā publicēts atsevišķā izdevumā. — Bibliogrāfija: 

23.-24. lpp. — Teksts latviešu valodā, nosaukums uz vāka 
un titullapā paralēli latviešu un angļu valodā.

UDK	 004.891.2.031.42(043)
	 004.031.42(043)

Zujevs, Andrejs. Interaktīvās lēmumu pieņemšanas at-
balsta sistēmas ar automātisku priekšāteicēju prototips : 
promocijas darbs inženierzinātņu doktora (Dr. sc. ing.) 
zinātniskā grāda iegūšanai informācijas tehnoloģiju noza-
rē / Andrejs Zujevs ; promocijas darba zinātniskais vadī-
tājs Juris Borzovs ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 
Informācijas tehnoloģiju fakultāte. Datoru sistēmu kated-
ra. — Jelgava, 2014. — 195 lp. : diagr., il., tab. ; 31 cm. — Bib-
liogrāfija: 151.-157. lp. — Teksts latviešu valodā, kopsavil-
kums arī angļu un krievu valodā.

UDK	 004.891.2.031.42(043)
	 004.891.2(043)
	 004.031.42(043)

070 Laikraksti. Prese

Sondore, Dzidra. Viss manā mūžiņā : [biogrāfija] / Dzid-
ra Sondore. — [Codes pagasts, Bauskas novads] : [Alek-
sandrs Aleksandrovs], [©2015]. — 186, [4] lpp. : il., portr. ; 
20 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 
978-9934-8489-3-3 (brošēts).

UDK	 070(474.3)(092)

087.5 Izdevumi jauniešiem

Esmu stilīga : [Alise, Marta, Dana, Sofija, Ella, Laura]. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — [6] lpp., [4] lp. uzlīmes : il. ; 
31 cm. — Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām. — «+ uzlī-
mes ar moderniem tērpiem un aksesuāriem»—Uz vāka. — 
Oriģ. nos.: My style. — ISBN 978-9934-0-5275-0 (brošēts).

UDK	 087.5+687.5(02.053.2)

Esmu stilīga : [Lana, Laila, Emīlija, Keita, Eva, Anna]. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — [6] lpp., [4] lp. uzlīmes : il. ; 
31 cm. — Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām. — «+ uzlī-
mes ar moderniem tērpiem un aksesuāriem»—Uz vāka. — 
Oriģ. nos.: My style. — ISBN 978-9934-0-5274-3 (brošēts).

UDK	 087.5+687.5(02.053.2)
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Formas un krāsas : līmē, spēlējies un mācies! / tulkojusi 
Linda Kalna ; redaktore Ilze Collenkopfa. — Rīga : Egmont 
Latvija, [2015]. — [32] lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 30 cm. — 
(Līmē, spēlējies un mācies!). — «3-5 gadi»—Uz vāka. — 
ISBN 978-9934-16-093-6 (brošēts).

UDK	 087.5

Kas man garšo? ; [bilžu grāmata ar tekstu pirmsskolas ve-
cuma bērniem] / no angļu valodas tulkojusi Iveta Ikale. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — [8] lpp. : il. ; 20×23 cm. — 
(Skanīgā ķepa). — Aprakstīts pēc vāka. — Grāmata ar 
četrām skaņu podziņām. — Oriģ. nos.: My treats. — ISBN 
978-9934-0-5210-1 (iesiets).

UDK	 087.5

Kā mani sauc? : [bilžu grāmata ar tekstu pirmsskolas ve-
cuma bērniem] / no angļu valodas tulkojusi Iveta Ikale. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — [8] lpp. : il. ; 20×23 cm. — 
(Skanīgā ķepa). — Aprakstīts pēc vāka. — Grāmata ar 
četrām skaņu podziņām. — Oriģ. nos.: My name. — ISBN 
978-9934-0-5209-5 (iesiets).

UDK	 087.5

Ledus sirds : krāsojamā grāmata pirmsskolas un jaunākā 
skolas vecuma bērniem / Disney. — Rīga : Egmont Latvija, 
©2015. 

Krāso kopā ar Olafu!. — [16] lpp. : il. ; 30 cm. — Ap-
rakstīts pēc vāka un iespiedziņām. — Oriģ. nos.: Frozen 
colouring book. — ISBN 978-9934-16-144-5 (brošēts).
UDK	 087.5

Minnie : krāsojamā grāmata pirmsskolas un jaunākā sko-
las vecuma bērniem / Disney. — Rīga : Egmont Latvija, 
©2015. 

Draudzeņu krāsas. — [16] lpp. : il. ; 30 cm. — (Disney 
junior). — Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām. — Oriģ. 
nos.: Minnie colouring book. — ISBN 978-9934-16-142-1 
(brošēts).
UDK	 087.5

Noslēpumainā purvā : krāsojamā grāmata ar uzlīmēm! / 
Zanes Fišeles ilustrācijas ; Māras Alševskas vāka dizains ; 
projekta vadītāja Gita Andersone. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2015. — [8] lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 29 cm. — (Ejam 
dabā!). — Aprakstīts pēc vāka. — ISBN 978-9934-0-4991-0 
(brošēts).

UDK	 087.5

Prāta spēles : krāsojamā grāmata pirmsskolas un jaunākā 
skolas vecuma bērniem / Disney, Pixar. — Rīga : Egmont 
Latvija, ©2015. 

Krāso un domā!. — 16 lpp. : il. ; 30 cm. — Aprakstīts pēc 
vāka un iespiedziņām. — Oriģ. nos.: Inside out colouring 
book. — ISBN 978-9934-16-146-9 (brošēts).
UDK	 087.5

Reizini un dali : līmē, spēlējies un mācies! / tulkojusi Linda 
Kalna ; redaktore Ilze Collenkopfa. — Rīga : Egmont Latvi-
ja, [2015]. — [32] lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 30 cm. — (Līmē, 
spēlējies un mācies!). — «6-8 gadi»—Uz vāka. — ISBN 978-
9934-16-096-7 (brošēts).

UDK	 087.5
	 511.12(076)

Saskaiti un atņem : līmē, spēlējies un mācies! / tulkojusi 
Linda Kalna ; redaktore Ilze Collenkopfa. — Rīga : Egmont 

Latvija, [2015]. — [32] lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 30 cm. — 
(Līmē, spēlējies un mācies!). — «5-7 gadi»—Uz vāka. — 
ISBN 978-9934-16-095-0 (brošēts).

UDK	 087.5
	 511.12(076)

Skaiti līdz 10 : līmē, spēlējies un mācies! / tulkojusi Linda 
Kalna ; redaktore Ilze Collenkopfa. — Rīga : Egmont Latvi-
ja, [2015]. — [32] lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 30 cm. — (Līmē, 
spēlējies un mācies!). — «4-6 gadi»—Uz vāka. — ISBN 978-
9934-16-094-3 (brošēts).

UDK	 087.5
	 511.11(076)

Vinnijs Pūks : krāsojamā grāmata pirmsskolas un jaunākā 
skolas vecuma bērniem / Disney. — Rīga : Egmont Latvija, 
©2015. 

Krāsojam vasaru!. — [16] lpp. : il. ; 30 cm. — (Disney 
Vinnijs Pūks). — Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām. — 
«Based on the «Winnie the Pooh» works by A.A. Milne 
and E.F. Shepard»—Vāka [4.] lpp. — Oriģ. nos.: Winnie 
the Pooh coloring book. — ISBN 978-9934-16-143-8 (bro-
šēts).
UDK	 087.5

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

14 Filozofiskās sistēmas un uzskati

Groiss, Boriss. Komunisms. Post Scriptum / Boriss Groiss ; 
tulkotāja no vācu valodas: Ilva Skulte ; zinātniskais redak-
tors: Leo Skulte ; literārā redaktore: Ingmāra Balode ; di-
zains: Anna Aizsilniece. — [Latvija] : Latvijas Laikmetīgās 
mākslas centrs, ©2015. — 103 lpp. ; 18 cm. — (Tulkojumu 
sērija / Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs). — Bibliogrā-
fija zemsvītras piezīmēs un rādītājs: 101.-103. lpp. — Tul-
kots no: Das kommunistische Postskriptum. — ISBN 978-
9934-8509-2-9 (brošēts).

UDK	 141.82

Gubenko, Igors. Humanitāro zinātņu filozofiskā pamato-
juma problēmas risinājumi Žaka Deridā dekonstrukcijā : 
promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai 
filozofijas nozarē, apakšnozare: filozofijas vēsture / Igors 
Gubenko ; darba zinātniskā vadītāja: Māra Rubene ; darba 
recenzenti: Maija Kūle, Ella Buceniece, Velga Vēvere ; Latvi-
jas Universitāte. Vēstures un filozofijas fakultāte. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2015. — 32 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfi-
ja: 15.-16., 31.-32. lpp. un zemsvītras piezīmēs.

UDK	 14(44)(043)
	 1/3
	 7/9(043)

Gubenko, Igors. Humanitāro zinātņu filozofiskā pamato-
juma problēmas risinājumi Žaka Deridā dekonstrukcijā : 
promocijas darbs filozofijā, filozofijas vēstures apakšno-
zarē / Igors Gubenko ; promocijas darba vadītāja: Māra 
Rubene ; Latvijas Universitāte. Vēstures un filozofijas fa-
kultāte. — Rīga, 2015. — 228 lp. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 
215.-228. lp. un zemsvītras piezīmēs.

UDK	 14(44)(043)
	 1/3
	 7/9(043)
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Gubenko, Igors. The problem of philosophical grounding 
of the humanities: Jacques Derrida’s deconstructive solu-
tions : summary of doctoral thesis submitted for the degree 
of doctor of philosophy, subfield of history of philosophy / 
Igors Gubenko ; supervisor: Māra Rubene ; reviewers: Mai-
ja Kūle, Ella Buceniece, Velga Vēvere ; University of Latvia. 
Faculty of History and Philosophy. — Rīga : University of 
Latvia, 2015. — 27 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 16., 26.-
27. lpp. un zemsvītras piezīmēs.

UDK	 14(44)(043)
	 1/3
	 7/9(043)

Kūlis, Māris. Changes in the understanding of truth: his-
torically communicative model : summary of doctoral 
thesis submitted for the degree of doctor of philosophy, 
subfield of social philosophy / Māris Kūlis ; supervisor: 
Māra Kiope ; reviewers: Raivis Bičevskis, Anita Stašulāne, 
Solveiga Krūmiņa-Koņkova ; University of Latvia. Faculty 
of History and Philosophy. — Riga : University of Latvia, 
2015. — 28 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 13.-15., 26.-27. lpp. 
un zemsvītras piezīmēs.

UDK	 141.7(043)
	 14(430)(043)

Kūlis, Māris. Patiesības izpratnes izmaiņas: vēsturiski 
komunikatīvais modelis : promocijas darba kopsavilkums 
doktora grāda iegūšanai filozofijas nozarē, apakšnozare: 
sociālā filozofija / Māris Kūlis ; darba zinātniskā vadītāja: 
Māra Kiope ; darba recenzenti: Raivis Bičevskis, Solveiga 
Krūmiņa-Koņkova, Anita Stašulāne ; Latvijas Universitāte. 
Vēstures un filozofijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Univer-
sitāte, 2015. — 31 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 16.-17., 29.-
30. lpp. un zemsvītras piezīmēs.

UDK	 141.7(043)
	 14(430)(092)(043)

Šimfa, Elvīra. Ētikas un antropoloģijas attiecības Imanue-
la Kanta filozofijā: morālā un pragmatiskā antropoloģija : 
promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai 
filozofijas nozarē, apakšnozare: filozofijas vēsture / Elvīra 
Šimfa ; darba zinātniskais vadītājs: Rihards Kūlis ; recen-
zenti: Igors Šuvajevs, Solveiga Krūmiņa-Koņkova, Velga 
Vēvere ; Latvijas Universitāte. Vēstures un filozofijas fa-
kultāte = The relationship between ethics and anthropo-
logy in Immanuel Kant’s philosophy: moral and pragmatic 
anthropology : summary of doctoral thesis submitted for 
the degree of doctor of philosophy, subfield of history of 
philosophy / Elvīra Šimfa ; supervisor: Rihards Kūlis ; re-
viewers: Igors Šuvajevs, Solveiga Krūmiņa-Koņkova, Velga 
Vēvere ; University of Latvia. Faculty of History and Phi-
losophy. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2015. — 57 lpp. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 18., 56.-57. lpp. un zemsvītras pie-
zīmēs. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām 
titullapām, vāka noformējums abās valodās.

UDK	 14(430)(043)
	 141.319.8(043)
	 17:39(043)

Šimfa, Elvīra. Ētikas un antropoloģijas attiecības Imanue-
la Kanta filozofijā: morālā un pragmatiskā antropoloģija : 
promocijas darbs izstrādāts filozofijas nozarē, filozofijas 
vēstures apakšnozarē / Elvīra Šimfa ; darba vadītājs: Ri-
hards Kūlis ; Latvijas Universitāte. Vēstures un filozofijas 

fakultāte. — Rīga, 2015. — 261 lp. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 
249.-261. lp. un zemsvītras piezīmēs.

UDK	 14(430)(043)
	 141.319.8(043)
	 17:39(043)

159.9 Psiholoģija

Brauna, Brenē. Nepilnības dāvanas : kā pārstāt izpatikt 
citiem un būt tam, kas esi / Brenē Brauna ; no angļu va-
lodas tulkojusi Andžela Šuvajeva ; redaktore Zane Seņ-
kova. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 158, [1] lpp. : il. ; 
22 cm. — «Dzīvo no visas sirds!»—Uz vāka. — Par autori: 
158.-[159.] lpp. — Bibliogrāfija: 152.-157. lpp. — Oriģ. nos.: 
The gifts of imperfection. — ISBN 978-9934-0-4978-1 (bro-
šēts).

UDK	 159.923.2

Dispenza, Džo. Atbrīvojies no ieraduma spēka! : kā mainīt 
domāšanas stereotipus, izmantojot jaunākos neirofiziolo-
ģijas principus / Džo Dispenza ; no angļu valodas tulkoju-
si Dace Vanaga ; redaktors Elviss Ozols ; priekšvārda, 7.-
9. lpp., autors Daniels G. Eimens ; Māra Garjāņa makets un 
vāka dizains. — [Rīga] : Lietusdārzs, ©2015. — 286, [2] lpp. : 
il. ; 23 cm. — Bibliogrāfija piezīmēs: 285.-[287.] lpp. — Oriģ. 
nos.: Breaking the habit of being yourself. — ISBN 978-
9984-869-58-2 (brošēts).

UDK	 159.923.2
	 613.71

Dobelli, Rolfs. Gudrās rīcības māksla : 52 maldu ceļi : labāk 
lai pa tiem maldās citi! / Rolfs Dobelli ; autora priekšvārds, 
[9.]-11. lpp. ; El Bočo un Simona Štēles ilustrācijas ; no vācu 
valodas tulkojusi Anne Sauka ; redaktore Inese Miesniece ; 
Ilzes Isakas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 
240 lpp. : il. ; 19 cm. — Īsas ziņas par autoru, ilustratoriem: 
238. lpp. — Bibliogrāfija: [221.]-236. lpp. — Oriģ. nos.: Die 
Kunst des klugen Handelns. — ISBN 978-9934-0-5122-7 
( iesiets).

UDK	 159.955.6
	 162.5

Embridžs, Bens. Psy-Q / Bens Embridžs ; no angļu va-
lodas tulkojusi Maija Brīvere ; māksliniece Sana Roma-
novska. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2015. — 382, [1] lpp. : 
il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 365.-[383.] lpp. — Oriģ. nos.: 
Psy-Q. — ISBN 978-9984-23-533-2 (brošēts).

UDK	 159.9.072

Germers, Kristofers K. Nepārmet sev! : apzināts ceļš uz 
sevis pieņemšanu / Kristofers K. Germers ; no angļu va-
lodas tulkojusi Velga Vīgante ; redaktors Elviss Ozols ; 
priekšvārda, 7.-8. lpp., autore Šārona Zalcberga ; Māra 
Garjāņa makets un vāka dizains. — [Rīga] : Lietusdārzs, 
©2015. — 301, [1] lpp. : il. ; 23 cm. — Bibliogrāfija piezīmēs: 
279.-[302.] lpp. — Oriģ. nos. : The mindful path to self-com-
passion. — ISBN 978-9984-869-59-9 (brošēts).

UDK	 159.942
	 159.923.2

Raudupe, Rudīte. Pašatklāsme / Rudīte Raudupe. — Rīga : 
Madris, [2015]. — 190, [1] lpp. : il. ; 20 cm. — Bibliogrāfija: 
[191.] lpp. — ISBN 978-9984-31-387-0 (brošēts).

UDK	 159.923.2
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Zelčāne, Elīna. No perfekcionisma uz mīlestību : kā izkļūt 
no perfekcionisma slazda un iegūt vieglumu attiecībās ar 
bērniem, partneri, līdzcilvēkiem / Elīna Zelčāne ; Ilzes Isa-
kas vāka dizains ; redaktors Gints Tenbergs. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, ©2015. — 159, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-
0-5410-5 (iesiets).

UDK	 159.923.3

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Bībele mazajiem / no spāņu valodas tulkojusi Inese Krista-
pure ; Silvijas Alonso teksts ; Manuela Galianas ilustrācijas ; 
redaktore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 
45 lpp. : il. ; 29 cm. — «Grāmatas teksta literārajā apdarē 
izmantots trešais Bībeles tulkojums latviešu valodā (Bībe-
le, Latvijas Bībeles biedrība, 2012)—Iespiedziņās. — Oriģ. 
nos.: Biblia infantil. — ISBN 978-9934-0-5127-2 ( iesiets).

UDK	 27-236.5

Delpers, Ēriks. Lūgšanas / Ēriks Delpers. — [Aglona] : Ka-
raļa Kalna Fonds, [2015]. — [49] lpp. : il. ; 15×11 cm. — Ap-
rakstīts pēc vāka. 

UDK	 27-534.3

Diksons, Marejs. Izraēla — Dieva apsolījumu zeme / Ma-
rejs Diksons ; priekšvārda, 8.-9. lpp., autors Lenss Lam-
berts ; priekšvārda, 10.-12. lpp., autors Rūbens Bergers ; 
ievada, 13.-16. lpp., autors Marejs Diksons ; no angļu valo-
das tulkoja Agnese Šulce un Miervaldis Zeltiņš. — [Rem-
bate] : Viņa Vārds Manī, c2015. — 297, [1] lpp. : il., kartes ; 
20 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Bib-
liogrāfija: 289.-[298.] lpp. — Oriģ. nos.: Israel, the land of 
God’s promise. — ISBN 978-9984-857-96-1 (brošēts).

UDK	 26-67

Mana pužļu Bībele : [pužļu grāmata ar tekstu] trīs līdz se-
šus gadus veciem bērniem / Gustavo Mazali ilustrācijas. — 
Rīga : Latvijas Bībeles biedrība, ©2015. — [12] lpp. : il. ; 
28 cm. — Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām. — Grāmatā 
6 puzles. — Oriģ. nos.: The adventure puzzle Bible. — ISBN 
978-9984-834-58-0 (iesiets).

UDK	 27-236.5

Maurmane, Evita. Dvēseles čuksti : [aforismi] / Evita 
Maurmane ; ievada, 7.-9. lpp., autors Linards Rozentāls ; 
redaktore Ilze Vācere ; māksliniece Vita Lēnerte. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, ©2015. — 47, [1] lpp. ; 16 cm. — ISBN 978-
9934-0-5420-4 (iesiets).

UDK	 27-584(089.3)
	 821.174-84

Smirnovs, M. P. Sektantu maldi ; Kas ir Kristū, tas ir jau-
ns radījums ; Evaņģēliskais askētisms ; No tumsas pie 
gaismas / M. P. un N. Smirnovi ; tulkojums no krievu valo-
das. — [Rembate] : Viņa Vārds Manī, 2015. — 115, [1] lpp. ; 
20 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 
978-9984-866-56-7 (brošēts).

UDK	 27-636

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

316 Socioloģija

Fekseuss, Henriks. Varas spēle : izcilas metodes, kā ie-
tekmēt visu un visus / Henriks Fekseuss ; redaktore Elī-

na Vanaga ; tulkojums latviešu valodā Inga Grezmane ; 
vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2015. — 287, [1] lpp. : il. ; 22 cm. — Oriģ. nos.: Maktspe-
let. — ISBN 978-9934-0-5343-6 (iesiets).

UDK	 316.628
	 005.58

Mikušina, T. Sarunas par tikumību / T. Mikušina, J. Iļjina ; 
no krievu valodas tulkojusi Lauma Ērgle ; par izdevumu at-
bild Veronika Lāce. — Rīga : Sol Vita, 2015. — 94, [1] lpp. : 
il. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: Беседы о нравственности. — 
ISBN 978-9984-894-52-2 (brošēts).

UDK	 316.35
	 17.02

339 Tirdzniecība. Starptautiskās ekonomiskās 
attiecības. Pasaules ekonomika

Rīgas Tehniskā universitāte. Studentu zinātniskā un 
tehniskā konference (56 : 2015 : Rīga, Latvija). Starp-
tautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas 
un loģistikas katedras sekcija. Starptautisko ekonomis-
ko sakaru, transporta un loģistikas aktuālās problēmas 
2015 : 56. RTU studentu zinātniskās un tehniskās konferen-
ces Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekono-
mikas un loģistikas katedras sekcijas tēžu krājums : 2015. 
gada 25.-28. aprīlis / redkolēģija: Velga Ozoliņa, Remigijs 
Počs ; vāka dizainere Jekaterina Lukina ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Inženierekonomikas un vadības fakultāte. 
Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts. — 
Rīga : RTU izdevniecība, 2015. — 129 lpp. ; 25 cm. — ISBN 
978-9934-10-716-0 (brošēts).

UDK	 339.9(062)

34 Tiesības. Jurisprudence

Буковский, Владимир. Civīlprocesa mācības grāmata / 
Vladimirs Bukovskis. — Atkārtots izdevums. — [Rīga] : 
[b.i.], 2015. — 792 lpp. ; 23 cm. — Oriģinālizdevums: Rīga : 
Autora izdevums, 1933. — Bibliogrāfija zemsvītras piezī-
mēs un rādītājs: 779.-792. lpp. — ISBN 978-9934-14-455-4 
(iesiets).

UDK	 347.9(474.3)(075.8)
	 347.9(075.8)
	 347.91/.95(075.8)

351 Valsts administratīvā pārvalde (policija)

Stipre, Sintija. Latvijas valsts apbalvojumi un to tiesis-
kais regulējums : promocijas darba kopsavilkums studiju 
programmā «Juridiskā zinātne», izstrādāts doktora grāda 
iegūšanai juridiskās zinātnes nozarē, valsts tiesību apakš-
nozarē / Sintija Stipre ; darba zinātniskais vadītājs: Aivars 
Endziņš ; oficiālie recenzenti: Jānis Pleps, Ingrīda Veikša, 
Toma Birmontiene ; Biznesa augstskola Turība. — Rīga : 
Biznesa augstskola Turība, 2014. — 20 lpp. ; 21 cm. — Ap-
rakstīts pēc vāka. — Bibliogrāfija tekstā.

UDK	 351.856.2(474.3)(043)

Stipre, Sintija. Latvijas valsts apbalvojumi un to tiesis-
kais regulējums : promocijas darbs studiju programmā 
«Juridiskā zinātne» / Sintija Stipre ; darba vadītājs:  Aivars 
Endziņš ; konsultants: Mārtiņš Perts ; Biznesa augstsko-
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la Turība. — Rīga, 2014. — 255, [42] lp. : faks., il., tab. ; 
30 cm. — Bibliogrāfija: 240.-253. lp. un zemsvītras piezī-
mēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu un 
vācu valodā.

UDK	 351.856.2(474.3)(043)

Stipre, Sintija. State decorations of Latvia and their legal 
provisions : summary of the doctoral thesis for acquisition 
a doctoral degree in legal science / Sintija Stipre ; scien-
tific supervisor: Aivars Endziņš ; official reviewers: Jānis 
Pleps, Ingrīda Veikša, Toma Birmontiene ; Turiba Univer-
sity. Faculty of Law. Department of Law Science. — Rīga : 
Turiba University, 2014. — 22 lpp. ; 21 cm. — Aprakstīts pēc 
vāka. — Bibliogrāfija tekstā. 

UDK	 351.856.2(474.3)(043)

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

Ļitviņenko, Aleksandrs. FSB spridzina Krieviju : Fede-
rālais drošības dienests — teroristisko aktu, nolaupīšanu 
un slepkavību organizators / Aleksandrs Ļitviņenko, Ju-
rijs Feļštinskis ; Linda Kalniņa: tulkojums latviešu valodā ; 
Daiga Brinkmane: mākslinieciskais noformējums. — Rīga : 
Domas spēks, [2015]. — 574, [8] lpp. : il., tab. ; 20 cm. — 
Par grāmatas autoriem: 14.-[15.] lpp. — Oriģ. nos.: ФСБ 
взрывает Россию. — ISBN 978-9934-8395-4-2 (brošēts).

UDK	 355.40(470+571)
	 327.84(470+571)

37 Izglītība

Ķemere, Rūta. Latvijas skolu ar vācu valodas specializāciju 
pedagoģiskā darbība sabiedrības daudzvalodības veicinā-
šanā : promocijas darba kopsavilkums doktora zinātniskā 
grāda iegūšanai pedagoģijā, apakšnozare: skolas pedago-
ģija / Rūta Ķemere ; zinātniskā vadītāja Alīda Samuseviča ; 
recenzenti: Tatjana Koķe, Ilze Kangro, Anita Līdaka ; tekstu 
angļu valodā tulkojusi Vintra Pūķe ; Liepājas Universitāte. 
Izglītības zinātņu institūts = Pedagogic activity of Latvia 
schools with German specification in society’s multilingu-
alism promotion : summary of doctoral thesis for PhD at-
tainment in pedagogy, sub-branch: school pedagogy / Rūta 
Ķemere ; scientific advisor: Alīda Samuseviča ; reviewers: 
Tatjana Koķe, Ilze Kangro, Anita Līdaka ; text in English 
translated by Vintra Pūķe ; Liepaja University. Institute 
of Educational Sciences. — Liepāja : Liepājas Universitā-
te, 2015. — 74 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
33.-34., 71.-72. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar at-
sevišķām titullapām, vāka noformējums latviešu valodā. — 
ISBN 978-9934-522-58-1 (brošēts).

UDK	 37.018.554(474.3)(043)

374 Ārpusskolas izglītība un apmācība. 
Papildizglītība

Izaicinājumi un iespējas 18-24-gadīgo jauniešu priekšlai-
cīgas mācību pārtraukšanas monitoringam : informatīvais 
ziņojums Nr. 3 : 2015. gada 25. marts / Irina Maslo (projekta 
vadošā pētniece), Vladislavs Mazurs, Svetlana Surikova, Ija 
Lasmane ; redaktore Iveta Rubene. — Rīga : Valsts izglītī-
bas attīstības aģentūra : Latvijas Universitāte, Pedagoģijas, 

psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskais 
institūts, 2015. — 55 lpp. : diagr., tab. ; 30 cm. — Uz vāka au-
tore nav minēta; citi autori uzrādīti titullapas otrā pusē. — 
Virstitulā: Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas 
un mākslas fakultāte … u.c. — ESF finansētā projekta Nr. 
2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001 «Atbalsts iz-
glītības pētījumiem» (1.2.2.3.2. apakšaktivitāte) pētījums 
«Jaunu izaicinājumu un to risināšanas iespēju identificēša-
na un analīze, kas ietekmē pieaugušo (18-24 gadi) iesais-
tīšanos (atgriešanos) mūža mācīšanās procesā». — ISBN 
precizēts ISBN aģentūrā. — Bibliogrāfija: 37.-42. lpp. un 
tekstā. — ISBN 978-9934-527-34-0 (brošēts).

UDK	 374.7(474.3)

Izaicinājumi un iespējas 18-24-gadīgo jauniešu priekšlai-
cīgas mācību pārtraukšanas prevencijai : informatīvais zi-
ņojums Nr. 2 : 2015. gada 18. marts / Irina Maslo (projekta 
vadošā pētniece), Svetlana Surikova, Tamāra Pīgozne, Ija 
Lasmane ; redaktore Iveta Rubene. — Rīga : Valsts izglītī-
bas attīstības aģentūra : Latvijas Universitāte, Pedagoģijas, 
psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātnis-
kais institūts, 2015. — [45] lpp. : il., kartes, tab. ; 30 cm. — 
Uz vāka autore nav minēta; citi autori uzrādīti titullapas 
otrā pusē. — Virstitulā: Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, 
psiholoģijas un mākslas fakultāte … u.c. — ESF finansētā 
projekta Nr. 2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001 
«Atbalsts izglītības pētījumiem» (1.2.2.3.2. apakšaktivitā-
te) pētījums «Jaunu izaicinājumu un to risināšanas iespē-
ju identificēšana un analīze, kas ietekmē pieaugušo (18-24 
gadi) iesaistīšanos (atgriešanos) mūža mācīšanās proce-
sā». — Bibliogrāfija: [37.-39.] lpp. — ISBN 978-9934-527-
32-6 (brošēts).

UDK	 374.7(474.3)

Jaunu izaicinājumu un to risināšanas iespēju identificēša-
na un analīze, kas ietekmē pieaugušo (18-24 gadi) iesais-
tīšanos (atgriešanos) mūža mācīšanās procesā : pētījuma 
rezultātu kopsavilkums / Irina Maslo (projekta vadošā 
pētniece), Svetlana Surikova, Tamāra Pīgozne, Vladislavs 
Mazurs, Ija Lasmane ; redaktore Iveta Rubene. — Rīga : 
Valsts izglītības attīstības aģentūra : Latvijas Universitāte, 
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģi-
jas zinātniskais institūts, 2015. — 133 lpp. : diagr., kartes, 
tab. ; 30 cm. — Uz vāka autore nav minēta; citi autori uzrā-
dīti titullapas otrā pusē. — Virstitulā: Latvijas Universitāte. 
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte … u.c. — 
ESF finansētā projekta Nr. 2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/
IPIA/VIAA/001 «Atbalsts izglītības pētījumiem» (1.2.2.3.2. 
apakšaktivitāte) pētījums «Jaunu izaicinājumu un to risi-
nāšanas iespēju identificēšana un analīze, kas ietekmē pie-
augušo (18-24 gadi) iesaistīšanos (atgriešanos) mūža mā-
cīšanās procesā». — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — ISBN 
978-9934-527-36-4 (brošēts).

UDK	 374.7(474.3)

Latvijas vakara (maiņu) skolu otrās iespējas formālā izglī-
tība kā kompensējošā «labā prakse» : informatīvais ziņo-
jums Nr. 1 : 2015. gada 25. februāris / Irina Maslo (projekta 
vadošā pētniece), Svetlana Surikova, Tamāra Pīgozne, Ija 
Lasmane ; redaktore Iveta Rubene. — Rīga : Valsts izglī-
tības attīstības aģentūra : Latvijas Universitāte, Pedago-
ģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zi-
nātniskais institūts, 2015. — [42] lpp. : diagr., kartes, tab. ; 
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30 cm. — Uz vāka autore nav minēta; citi autori uzrādīti 
titullapas otrā pusē. — Virstitulā: Latvijas Universitāte. Pe-
dagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte … u.c. — ESF 
finansētā projekta Nr. 2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/
VIAA/001 «Atbalsts izglītības pētījumiem» (1.2.2.3.2. apak-
šaktivitāte) pētījums «Jaunu izaicinājumu un to risināša-
nas iespēju identificēšana un analīze, kas ietekmē pieaugu-
šo (18-24 gadi) iesaistīšanos (atgriešanos) mūža mācīšanās 
procesā». — Bibliogrāfija: [34.-35.] lpp. — ISBN 978-9934-
527-30-2 (brošēts).

UDK	 374.7(474.3)

Maslo, Irina. Supporting the engagement and reintegra-
tion of 18-24 year old Early school-leavers in lifelong lear-
ning: evidences for targeted compensatory and preventive 
strategy in education : report 31 March 2015 / Irina Maslo 
and Manuel Fernández Gonzáles. — Riga : University of 
Latvia, Faculty of Education, Psychology and Art, Scientific 
Institute of Pedagogy, 2015. — 505 lpp. : diagr., kartes, tab. ; 
30 cm. — Uz vāka autori nav minēti. — Study «Identifica-
tion and analysis of new challenges and solutions that have 
influence on engagement and reintegration of Early scho-
ol-leavers (18-24 aged) in lifelong learning» funded by ESF 
project «Support to research in educational field» (sub-ac-
tivity 1.2.2.3.2.), project No 2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/
IPIA/VIAA/001. — Bibliogrāfija: 195.-205. lpp. — Teksts 
angļu valodā, daļēji arī latviešu valodā. — ISBN 978-9934-
527-28-9 (brošēts).

UDK	 374.7(474.3)

5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

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

Ozoliņa-Molla, Līga. Nacionālie parki un rezervāti Lat-
vijā / Līga Ozoliņa-Molla, Markuss Molls (teksts un fotog-
rāfijas) ; vāka dizains Aigars Truhins ; redaktores Maru-
ta Kusiņa, Dace Markota ; izmantotas arī M. Alševskas, V. 
Klimpiņa, D. Markotas, L. Salmiņas, A. Titova, E. Vimbas, 
V. Vintuļa fotogrāfijas. — 2. labotais un papildinātais izde-
vums. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 72 lpp. : il., kartes, 
tab. ; 30 cm. — Uz vāka autori nav minēti. — ISBN 978-
9934-0-4948-4 (iesiets).

UDK	 502.17(474.3-751)
	 502.13(474.3)

Začs, Dzintars. Development of complex analytical sche-
me for determination of priority persistent organic pol-
lutants in fish using high resolution mass spectrometry : 
doctoral thesis = Prioritāro noturīgo organisko piesārņo-
tāju kompleksās analīzes shēmas izstrādāšana zivīs ar aug-
stas izšķirtspējas masspektrometrijas metodi : promocijas 
darbs / Dzintars Začs ; scientific supervisors: Arturs Vīks-
na, Vadims Bartkevičs ; reviewers: Māris Kļaviņš, Helēna 
Kažoka, Jadwiga Piskorska-Pliszczynska] ; University of 
Latvia. Faculty of Chemistry. — Rīga, 2015. — 129 lp. : diagr., 
il., tab. ; 31 cm + 1 sēj. (118. lp.). — Atsevišķais pielikuma sē-
jums satur saistītās zinātniskās publikācijas. — Bibliogrāfi-
ja: 85.-100. lp. — Teksts angļu valodā, anotācija arī latviešu 
valodā, saistītās publikācijas angļu valodā.

UDK	 504.5(261.24)(043)
	 614.7(261.24)(043)

Začs, Dzintars. Development of complex analytical sche-
me for determination of priority persistent organic pol-
lutants in fish using high resolution mass spectrometry : 
summary of doctoral thesis submitted for the degree of 
doctor of chemistry, subfield: analytival chemistry / Dzin-
tars Začs ; supervisors: Arturs Vīksna, Vadims Bartkevičs ; 
reviewers: Māris Kļaviņš, Helēna Kažoka, Jadwiga Piskor-
ska-Pliszczynska ; University of Latvia. Faculty of Chemis-
try. — Riga : University of Latvia, 2015. — 26 lpp. : diagr., il. ; 
21 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — Bibliogrāfija: 8.-9., 26. lpp.

UDK	 504.5(261.24)(043)
	 614.7(261.24)(043)

Začs, Dzintars. Prioritāro noturīgo organisko piesārņo-
tāju kompleksās analīzes shēmas izstrādāšana zivīs ar 
augstas izšķirtspējas masspektrometrijas metodi : promo-
cijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai ķīmijā, 
apakšnozare: analītiskā ķīmija / Dzintars Začs ; darba va-
dītāji: Arturs Vīksna, Vadims Bartkevičs ; recenzenti: Māris 
Kļaviņš, Helēna Kažoka, Jadwiga Piskorska-Pliszczynska ; 
Latvijas Universitāte. Ķīmijas fakultāte. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2015. — 27 lpp. : diagr., il. ; 21 cm. — Aprakstīts 
pēc vāka. — Bibliogrāfija: 7.-8., 27. lpp.

UDK	 504.5(261.24)(043)
	 614.7(261.24)(043)

54 Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Ansone-Bērtiņa, Linda. V un VI grupas metaloīdu sorbci-
jas izpēte uz modificētiem biomateriālu sorbentiem : pro-
mocijas darbs vides zinātnē, vides ķīmijas un ekotoksiko-
loģijas apakšnozarē / Linda Ansone-Bērtiņa ; zinātniskie 
vadītāji: Māris Kļaviņš, Arturs Vīksna ; darba recenzenti: 
Andris Zicmanis, Kristīna Tihomirova, Ilga Kokorīte ; Lat-
vijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultā-
te. Vides zinātnes nodaļa. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2015. — 119 lpp. : diagr., il., tab. ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 112.-
119. lpp. — ISBN 978-9934-18-001-9 (brošēts).

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

Bērziņš, Agris. Farmaceitiski aktīvo cietvielu solvātu vei-
došanās, stabilitāte un fāžu pārejas : promocijas darba kop-
savilkums doktora grāda iegūšanai ķīmijas nozarē, apakš-
nozare: fizikālā ķīmija / Agris Bērziņš ; darba zinātniskais 
vadītājs: Andris Actiņš ; darba zinātniskais konsultants: 
Paul Hodgkinson ; recenzenti: Pēteris Mekšs, Māris Turks, 
Sergejs Beļakovs ; Latvijas Universitāte. Ķīmijas fakultā-
te. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2015. — [29] lpp. : diagr., 
il., sh. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 5.-6., 28.-[29.] lpp.

UDK	 544.2(043)
	 544.353.2(043)
	 548.56(043)

Bērziņš, Agris. On the rationalization of the formation, 
stability and phase transitions of pharmaceutically active 
solid substance solvates : summary of doctoral thesis sub-
mitted for the degree of chemistry, subfield of physical che-
mistry / Agris Bērziņš ; supervisor: Andris Actiņš ; scien-
tific advisor: Paul Hodgkinson ; reviewers: Pēteris Mekšs, 
Māris Turks, Sergejs Beļakovs ; University of Latvia. Faculty 
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of Chemistry. — Riga : University of Latvia, 2015. — 31 lpp. : 
diagr., il., sh. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 7.-8., 30.-31. lpp.

UDK	 544.2(043)
	 544.353.2(043)
	 548.56(043)
	 615.011(043)

Bobrovs, Raitis. Farmaceitiski aktīvo cietvielu ftorafūra 
un teofilīna šķīdinātāja veicinātas cietfāžu pārejas : promo-
cijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai ķīmijas 
nozarē, fizikālās ķīmijas apakšnozarē / Raitis Bobrovs ; 
darba zinātniskais vadītājs: Andris Actiņš ; darba zinātnis-
kais konsultants: Linda Seton ; darba recenzenti: Svetlana 
Čornaja, Ronalds Zemribo, Arturs Vīksna ; Latvijas Uni-
versitāte. Ķīmijas fakultāte. — Rīga, Latvijas Universitāte : 
2015. — 28 lpp. : diagr., il. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 7.-8., 26.-
28. lpp.

UDK	 544.015.4(043)
	 544.22.03(043)
	 615.23(043)
	 615.277(043)

Bobrovs, Raitis. Solvent mediated phase transformations 
of active pharmaceutical compounds tegafur and theophyl-
line : doctoral thesis / Raitis Bobrovs ; supervisor Andris 
Actiņš ; scientific advisor Linda Seton ; reviewers: Svetla-
na Čornaja, Ronalds Zemribo, Arturs Vīksna ; University of 
Latvia. Faculty of Chemistry. — Riga, 2015. — 140, [51] lp. : 
diagr., il., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 117.-133. lp.

UDK	 544.015.4(043)
	 544.22.03(043)

Bobrovs, Raitis. Solvent mediated phase transformations 
of active pharmaceutical compounds tegafur and theo-
phylline : summary of doctoral thesis submitted for the 
degree of chemistry, subfield of physical chemistry / Rai-
tis Bobrovs ; supervisor: Andris Actiņš ; scientific advisor: 
Linda Seton ; reviewers: Svetlana Čornaja, Ronalds Zemri-
bo, Arturs Vīksna ; University of Latvia. Faculty of Chemis-
try. — Riga : University of Latvia, 2015. — 27 lpp. : diagr., il. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 7.-8., 25.-27. lpp.

UDK	 544.015.4(043)
	 544.22.03(043)
	 615.23(043)
	 615.277(043)

Goba, Inguna. Jaunu 1,4-dihidroizonikotīnskābes atvasinā-
jumu sintēze un to fizikāli ķīmisko īpašību raksturojums : 
promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai 
ķīmijas nozarē, apakšnozare: organiskā ķīmija / Inguna 
Goba ; zinātniskais vadītājs: Edvards Liepiņš ; recenzenti: 
Andris Zicmanis, Raimonds Valters, Brigita Vīgante ; Lat-
vijas Universitāte. Ķīmijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Uni-
versitāte, 2015. — 31 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. — Biblio-
grāfija: 6.-7., 29.-30. lpp.

UDK	 547.82(043.2)

Goba, Inguna. Jaunu 1,4-dihidroizonikotīnskābes atvasinā-
jumu sintēze un to fizikāli ķīmisko īpašību raksturojums : 
promocijas darbs / Inguna Goba ; darba vadītājs Edvards 
Liepiņš ; recenzenti: Andris Zicmanis, Raimonds Valters, 
Brigita Vīgante ; Latvijas Universitāte. Ķīmijas fakultāte. — 
Rīga, 2015. — 205 lp. : diagr., il., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 

125.-138. lp. — Promocijas darbs latviešu valodā, pielikumā 
pievienotās publikācijas angļu valodā.

UDK	 547.82(043)
	 547.82(043.3)

Goba, Inguna. Synthesis of new 1,4-dihydroisonicotinic 
acid derivatives and characterization of their physicoche-
mical properties : summary of doctoral thesis submitted 
for the degree of doctor of chemistry, subfield of organic 
chemistry / Inguna Goba ; supervisor: Edvards Liepiņš ; 
reviewers: Andris Zicmanis, Raimonds Valters, Brigita 
Vīgante ; University of Latvia. Faculty of Chemistry. — 
Riga : University of Latvia, 2015. — 31 lpp. : diagr., il., tab. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 6.-7., 29.-30. lpp.

UDK	 547.82(043)

Krūkle-Bērziņa, Kristīne. Apstrādes, izturēšanas apstāk-
ļu un blakus vielu ietekme uz farmaceitiski aktīvo cietvie-
lu fāžu pārejām : promocijas darba kopsavilkums doktora 
grāda iegūšanai ķīmijas nozarē, apakšnozare: fizikālā ķīmi-
ja / Kristīne Krūkle-Bērziņa ; darba zinātniskais vadītājs: 
Andris Actiņš ; recenzenti: Andris Zicmanis, Sergejs Beļa-
kovs, Valdis Kampars ; Latvijas Universitāte. Ķīmijas fakul-
tāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2015. — 35 lpp. : diagr., 
il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 8., 35. lpp.

UDK	 544.015.4(043)
	 544.22.03(043)

Krūkle-Bērziņa, Kristīne. Processing, experimental fac-
tor and side substance effect on the phase transitions of 
pharmaceutically active solid compounds : summary of 
doctoral thesis submitted for the degree of chemistry, su-
bfield of physical chemistry / Kristīne Krūkle-Bērziņa ; 
supervisor: Andris Actiņš ; reviewers: Andris Zicmanis, 
Sergejs Beļakovs, Valdis Kampars ; University of Latvia. 
Faculty of Chemistry. — Riga : University of Latvia, 2015. — 
35 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 7.-8., 35. lpp.

UDK	 544.015.4(043)
	 544.22.03(043)

55 Zemes zinātnes. Ģeoloģijas zinātnes

Pujāte, Agnese. Vides apstākļu izmaiņu un cilvēka darbī-
bas pēdas Rīgas līča piekrastes ezeru nogulumos : promo-
cijas darbs ģeogrāfijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai 
vides zinātnē, dabas aizsardzības apakšnozarē / Agnese 
Pujāte ; darba zinātniskā vadītāja Laimdota Kalniņa ; re-
cenzenti: Oļģerts Nikodemus, Ivars Druvietis, Artūrs Šku-
te ; Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fa-
kultāte. Vides zinātnes nodaļa. = Traces of environmental 
change and human impact in the sediments of lakes along 
the coast of the gulf of Riga : summary of doctoral thesis 
submitted for the doctoral degree in geography, subfield of 
nature conservation / Agnese Pujāte ; supervisor Laimdo-
ta Kalniņa ; reviewers: Oļģerts Nikodemus, Ivars Druvietis, 
Artūrs Škute ; University of Latvia. Faculty of Geography 
and Earth Sciences. Department of Environmental Scien-
ces. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2015. — 221 lpp. : dia-
gr., il., kartes, tab. ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 145.-170., 212.-
221. lpp. — Promocijas darbs latviešu valodā, kopsavilkums 
angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-010-1 (brošēts).

UDK	 551.312.4:550.84(474.3)(043)
	 551.312.4:550.86(474.3)(043)
	 502.51(285.2)(043)
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57 Bioloģijas zinātnes kopumā

Radovica, Ilze. Genetic risk factors for multifactorial dysli-
pidemia and familial hypercholesterolemia in Latvian po-
pulation : doctoral thesis promotion to the degree of doctor 
of biology, molecular biology / Ilze Radovica ; supervisor 
Janis Klovins ; University of Latvia. Faculty of Biology. — 
Riga, 2015. — 149 lpp. : diagr., il., tab. ; 31 cm. — Promoci-
jas darbā ietvertas saistītās publikācijas: The Association 
of Common SNPs and Haplotypes in CETP Gene with HDL 
Cholesterol Levels in Latvian Population — Association 
between CETP, MLXIPL, and TOMM40 polymorphisms and 
serum lipid levels in a Latvian population — Evaluation of 
massive parallel sequencing as the diagnostic tool for Fami-
lial Hypercholesterolemia. — Bibliogrāfija: 123.-135. lpp. — 
Teksts angļu valodā, kopsavilkums arī latviešu valodā.

UDK	 577.2(474.3)(043.2)
	 577.125(474.3)(043.2)
	 612.015.3(474.3)(043.2)

Radovica, Ilze. Genetic risk factors for multifactorial dysli-
pidemia and familial hypercholesterolemia in Latvian po-
pulation : the summary of doctoral thesis : promotion to 
the degree of doctor of biology, molecular biology / Ilze 
Radovica ; supervisor Janis Klovins ; reviewers: Dace Pja-
nova, Valdis Pirags, Mathias Rask-Andersen ; University 
of Latvia. Faculty of Biology. — Riga : University of Lat-
via, 2015. — 33 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — Aprakstīts pēc 
vāka. — Bibliogrāfija: 28.-33. lpp.

UDK	 577.2(474.3)(043.2)
	 577.125(474.3)(043.2)
	 612.015.3(474.3)(043.2)

Radoviča, Ilze. Multifaktoriālās dislipidēmijas un iedzim-
tās hiperholesterolēmijas ģenētisko riska faktoru noskaid-
rošana Latvijas populācijā : promocijas darba kopsavil-
kums doktora grāda iegūšanai bioloģijā, molekulārās 
bioloģijas apakšnozarē / Ilze Radoviča ; darba zinātniskais 
vadītājs Jānis Kloviņš ; darba recenzenti: Dace Pjanova, Val-
dis Pīrāgs, Mathias Rask-Andersen ; Latvijas Universitāte. 
Bioloģijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. — 
33 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — Bib-
liogrāfija: 28.-33. lpp.

UDK	 577.2(474.3)(043.2)
	 577.125(474.3)(043.2)
	 612.015.3(474.3)(043.2)

Rūmnieks, Jānis. Studies of protein and genome structure 
in the single-stranded RNA bacteriophages : doctoral the-
sis promotion to the degree of doctor of biology, molecular 
biology / Jānis Rūmnieks ; supervisor Kaspars Tārs ; re-
viewers: Jānis Kloviņš, Kristaps Jaudzems, David Peabody ; 
University of Latvia. Faculty of Biology. — Rīga, 2015. — 
96 lp., [36] lpp. : diagr., il., tab. ; 31 cm. — Promocijas dar-
bā iekļautas autora publikācijas: I. Crystal structure of the 
read-through domain from bacteriophage Qβ A1 protein / 
Rumnieks J. [et al.] — II. Crystal structure of the bacte-
riophage Qβ coat protein in complex with the RNA opera-
tor of the replicase gene / Rumnieks J. [et al.] — III. Geno-
me structure of Caulobacter phage phiCb5 / Rumnieks J. 
[et al.] — IV. Diversity of pili-specific bacteriophages: geno-

me sequence of IncM plasmid-dependent RNA phage M / 
Rumnieks J. [et al.]. — Bibliogrāfija: 83.-96. lp.

UDK	 577.21(043.3)
	 578.81(043.3)

Rūmnieks, Jānis. Studies of protein and genome structu-
re in the single-stranded RNA bacteriophages : summary 
of doctoral thesis promotion to the degree of doctor of 
biology, molecular biology / Jānis Rūmnieks ; supervisor 
Kaspars Tārs ; reviewers: Jānis Kloviņš, Kristaps Jaudzems, 
David Peabody ; University of Latvia. Faculty of Biology. — 
Rīga : University of Latvia, 2015. — 33 lpp. : il. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 30.-33. lpp.

UDK	 577.21(043.2)
	 578.81(043.2)

Rūmnieks, Jānis. Vienpavediena RNS bakteriofāgu pro-
teīnu un genomu struktūras pētījumi : promocijas darba 
kopsavilkums doktora grāda iegūšanai bioloģijas nozarē, 
apakšnozare: molekulārā bioloģija / Jānis Rūmnieks ; va-
dītājs Kaspars Tārs ; recenzenti: Jānis Kloviņš, Kristaps 
Jaudzems, David Peabody ; Latvijas Universitāte. Bioloģijas 
fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2015. — 32 lpp. : 
il. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 29.-32. lpp.

UDK	 577.21(043.2)
	 578.81(043.2)

58 Botānika

Abrahamyan, Armine. Distribution modelling and pop-
ulation ecology of wild Melissa Officinalis L. (Lamiaceae) 
and Origanum Vulgare L. (Lamiaceae) in Armenia : doctor-
al dissertation in biology for the scientific degree (branch: 
ecology) / Armine Abrahamyan ; scientific advisors: An-
dreas Melikyan, Arvids Barsevskis ; reviewers: Artūrs 
Škute, Ingrida Šaulienė, Glen Clark Shinn ; Daugavpils Uni-
versity. Institute of Life Sciences and Technology. — Dau-
gavpils, 2015. — 128, 22 lp. : diagr., il., kartes, tab. ; 30 cm. — 
Bibliogrāfija: 116.-128. lp.

UDK	 582.929.4(479.25)(043)
	 635.71(479.25)(043)

Roze, Ieva. Legume family (Leguminosae Juss.) in the flora 
of Latvia : summary of doctoral thesis submitted for the 
degree of doctor of Biology, subfield: Botany / Ieva Roze ; 
supervisor: Viesturs Šulcs ; reviewers: Guntis Brūmelis, 
Inga Straupe, Anna Mežaka ; University of Latvia. Faculty 
of Biology. — Rīga : University of Latvia, 2015. — 31 lpp. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 28.-31. lpp. 

UDK	 582.736.3(474.3)(043.2)

Roze, Ieva. Pākšaugu dzimta (Leguminosae Juss.) Latvi-
jas florā : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda 
iegūšanai bioloģijas nozarē, apakšnozare: botānika / Ieva 
Roze ; darba zinātniskais vadītājs: Viesturs Šulcs ; darba 
recenzenti: Guntis Brūmelis, Inga Straupe, Anna Mežaka ; 
Latvijas Universitāte. Bioloģijas fakultāte. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2015. — 31 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 28.-
31. lpp.

UDK	 582.736.3(474.3)(043.2)

Roze, Ieva. Pākšaugu dzimta (Leguminosae Juss.) Latvijas 
florā : promocijas darbs doktora grāda iegūšanai bioloģijas 
nozarē, apakšnozare: botānika / Ieva Roze ; darba vadītājs 
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Viesturs Šulcs ; Latvijas Universitāte. Bioloģijas fakultā-
te. — Rīga, 2015. — 83, [104] lp. : il., kartes ; 31 cm. — Bib-
liogrāfija: 70.-82. lp.

UDK	 582.736.3(474.3)(043.3)
	 582.736.4(043)

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes

Auslands, Kaspars. Divu un vairāku cerebrālu metastāžu 
kompleksas ārstēšanas iespējas : promocijas darba kop-
savilkums medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, 
specialitāte — neiroķirurģija / Kaspars Auslands ; darba 
zinātniskā vadītāja Daina Apškalne ; oficiālie recenzenti: 
Gunta Purkalne, Juris Dzenis, Saulius Rocka ; Rīgas Stradiņa 
universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2015. — 
55 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 53.-54. lpp.

UDK	 616.831-006(043)

Auslands, Kaspars. Divu un vairāku cerebrālu metastāžu 
kompleksas ārstēšanas iespējas : promocijas darbs medi-
cīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte — 
neiroķirurģija / Kaspars Auslands ; darba zinātniskā vadī-
tāja: Daina Apškalne ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga, 
2015. — 116 lp. : diagr., il., tab. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 107.-
114. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.

UDK	 616.831-006(043)

Auslands, Kaspars. Two and more cerebral metastases 
complex treatment options : summary of doctoral the-
sis for obtaining the degree of a doctoral of medicine, 
subfield — neurosurgery / Kaspars Auslands ; scientific 
supervisor: Daina Apškalne ; reviewers: Gunta Purkalne, 
Juris Dzenis, Saulius Rocka ; Rīgas Stradiņa universitāte. — 
Riga : Rīga Stradiņš University, 2015. — 54 lpp. : diagr., il., 
tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 50., 53.-54. lpp.

UDK	 616.831-006(043)

Esi formā! : veselīgs ceļvedis labākai formai : ilustrētā 
rokasgrāmata / galvenā redaktore Gundega Bičevska ; 
literārā redaktore Regīna Janmane ; mākslinieks Kirils 
Šmeļkovs. — Rīga : Dienas žurnāli, 2015. — 144 lpp. : il. ; 
28 cm. — (Stila ilustrētā rokasgrāmata, ISSN 2256-0459 ; 
Nr. 1 (1)). — Aprakstīts pēc vāka. — 4.99 EUR.

UDK	 613(035)

Jansone, Ilze. Kā pats sev var palīdzēt akūtās vainās mājās 
un ceļojumos? : apdegumi, apsaldējumi, asiņošana, iekai-
sumi, lēkmes, lūzumi, kodumi, noberzumi, saaukstēšanās / 
Ilze Jansone. — Rīga : [Ilze Jansone], 2014. — 87 lpp. : il., 
tab. ; 18 cm. — (Dziednieces pieredze). — Virstitulā: Daba 
palīdz vienmēr!. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentū-
rā. — ISBN 978-9984-851-13-6 (brošēts).

UDK	 615.89
	 616-083.98

Paramonova, Natalia. Cilvēka 14. hromosomas proteaso-
mu gēnu klastera polimorfismi un to asociācija ar auto-
imūnām un metaboliskām slimībām Latvijas populācijā : 
promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai 
bioloģijā, apakšnozare: molekulārā bioloģija / Natalia Pa-
ramonova ; darba zinātniskais vadītājs: Nikolajs Sjakste ; 
darba recenzenti: J. Rzeszowska-Wolny, L. Ņikitina-Zaķe, 
Valdis Pīrāgs ; Latvijas Universitāte. Bioloģijas fakultāte. — 

Rīga : Latvijas Universitāte, 2015. — 54 lpp. : diagr., il., tab. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 10., 47.-53. lpp.

UDK	 616-008.9(043)

Paramonova, Natalia. Polymorphisms in proteasome 
gene cluster of human chromosome 14 and their associa-
tion with autoimmune and metabolic diseases in Latvian 
population : doctoral thesis submitted for the doctoral 
degree in biology, subfield of molecular biology / Nata-
lia Paramonova ; supervisor Nikolajs Sjakste ; reviewers: 
J. Rzeszowska-Wolny, Liene Ņikitina-Zaķe, Valdis Pīrāgs ; 
University of Latvia. Faculty of Biology. — Riga, 2015. — 95, 
[47] lp. : il., tab. ; 31 cm. — Promocijas darbā starp vien-
laidus numerācijas lapām iekļautas nenumurētas lapas ar 
autores publikācijām. — Bibliogrāfija: 75.-94. lp.

UDK	 616-008.9(474.3)(043)

Skrinda, Ilona. Relationships of human body height, adi-
posity, facial and vocal attractiviness with immune func-
tion under the context of sexual dimorphism = Cilvēka 
auguma, adipozitātes, sejas un auguma pievilcības saistība 
ar imunitāti dzimumdimorfisma kontekstā : doctoral the-
sis in biology for scientific degree (speciality: ecology) / 
Ilona Skrinda ; supervisor: Indriķis Krams ; co-supervisor: 
Markus J. Rantala ; opponents: Peeter Hõrak, Inese Koki-
na, Tatjana Zorenko ; University of Daugavpils. Institute 
of Systematic Biology. Laboratory of Animal Ecology and 
Evolution. — Daugavpils, 2015. — 57 lpp., [42] lpp. : diagr., 
il., tab. ; 30 cm. — «Dissertationes biologicae Universitatis 
Daugavpiliensis»—Uz vāka. — Promocijas darbā ietvertas 
saistītās publikācijas. — Bibliogrāfija: 51.-57. lpp. — Teksts 
paralēli latviešu un angļu valodā.

UDK	 612.062(043)

Švampāne, Liāna. Characterization of hereditary endo-
metrial cancer in Latvia : summary of doctoral thesis for 
obtaining the degree of a doctor of medicine, speciality — 
oncology / Liāna Švampāne ; doctoral supervisor Jānis 
Gardovskis ; scientific adviser Edvīns Miklaševičs ; official 
reviewers: Simona Doniņa, Jānis Eglītis, Ilvars Siliņš ; Rīgas 
Stradiņa universitāte. — Riga : Rīga Stradiņš University, 
2015. — 54 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 48.-
54. lpp.

UDK	 618.14-006(043)

Švampāne, Liāna. Pārmantotā endometrija vēža raksturo-
jums Latvijā : promocijas darba kopsavilkums medicīnas 
doktora zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte — on-
koloģija / Liāna Švampāne ; darba zinātniskais vadītājs 
Jānis Gardovskis ; darba zinātniskais konsultants Edvīns 
Miklaševičs ; oficiālie recenzenti: Simona Doniņa, Jānis 
Eglītis, Ilvars Siliņš ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : 
Rīgas Stradiņa universitāte, 2015. — 52 lpp. : diagr., il., tab. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 46.-52. lpp.

UDK	 618.14-006(043)

Voitkeviča, Lilita. Organisma hidratācija sporta spēļu 
pārstāvjiem : promocijas darba kopsavilkums pedagoģijas 
doktora grāda iegūšanai sporta zinātnes nozares sporta 
teorijas un vēstures apakšnozarē / Lilita Voitkeviča ; zi-
nātniskais vadītājs: Inese Pontaga, Vahur Ööpik ; darba re-
cenzenti: Martin Mooses, Maija Rumaka, Viesturs Lāriņš ; 
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija = Body hydration 
in sports game players : summary of promotion thesis 



10Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 14 2015. gada 16.–31. jūlijs

for promotion to the doctoral degree in pedagogy in the 
branch of sports science, sub-branch: sports theory and 
history / Lilita Voitkeviča ; scientific supervisor: Inese Pon-
taga, Vahur Ööpik ; reviewers of promotion thesis: Martin 
Mooses, Maija Rumaka, Viesturs Lāriņš ; Latvian Academy 
of Sport Education. — Rīga : Latvijas Sporta pedagoģijas 
akadēmija, 2015. — 76 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — Teksts 
latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām. — ISBN 
978-9934-520-23-5 (brošēts). — 50 eks.

UDK	 612.014.462(043)
	 796.015.86(043)

Voitkeviča, Lilita. Organisma hidratācija sporta spēļu 
pārstāvjiem : promocijas darbs pedagoģijas doktora grāda 
iegūšanai sporta zinātnes nozares sporta teorijas un vēs-
tures apakšnozarē / Lilita Voitkeviča ; zinātniskie vadītāji: 
Inese Pontaga, Vahur Ööpik ; Latvijas Sporta pedagoģijas 
akadēmija. — Rīga, 2015. — 147 lp. : diagr., il., tab. ; 31 cm. — 
Bibliogrāfija: 124.-136. lp.

UDK	 612.014.462(043)
	 796.015.86(043)

614.8 Nelaimes gadījumi. Riski. Briesmas. Nelaimes 
gadījumu novēršana. Personu aizsardzība, drošība

Romanova, Marina. Uz ZrO2:PbS nanostrukturēto kārtiņu 
elektronu emisiju balstīta jonizējošā starojuma dozimetri-
jas metode : promocijas darbs / Marina Romanova ; zināt-
niskais vadītājs J. Dehtjars ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Transporta un mašīnzinību fakultāte. Biomedicīnas inže-
nierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts. — Rīga, 2015. — 
75 lp. : diagr., il., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 69.-74. lp. — 
Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.

UDK	 614.876(043)
	 620.3(043)

Romanova, Marina. Uz ZrO2:PbS nanostrukturēto kārtiņu 
elektronu emisiju balstīta jonizējošā starojuma dozimetri-
jas metode : promocijas darba kopsavilkums : nozare: ma-
šīnzinātne, apakšnozare: mēraparāti un metroloģija / Ma-
rina Romanova ; zinātniskais vadītājs J. Dehtjars ; oficiālie 
recenzenti: Jānis Kalnačs, Donāts Millers, Diana Adliene ; 
Rīgas Tehniskā universitāte. Transporta un mašīnzinību 
fakultāte. Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnolo-
ģiju institūts. — Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 2015. — 
36 lpp. : diagr., il. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 33.-35. lpp.

UDK	 614.876(043)
	 620.3(043)

628 Sanitārā tehnika. Ūdens. Sanitārija.  
Apgaismes tehnika

Ļasmanovičs, Romāns. Kā pilnvērtīgi ilgdzīvot / Romāns 
Ļasmanovičs ; recenzents Jānis Zaļkalns ; vāka dizains un 
datorgrafika Rudīte Kravale. — Rīga : RaKa, ©2015. 

Dzeramais ūdens. — 334 lpp. : tab. ; 25 cm. — Bibliogrā-
fija: 332.-334. lpp. — ISBN 978-9984-46-331-5 (brošēts).
UDK	 628.1.033
	 614.777
	 612.68
	 613.98

629 Transportlīdzekļu inženierija

Sollinger, Günther. Air transport in the Latvian SSR and 
Independent Latvia 1944-2000 / Günther Sollinger ; scien-
tific editor Alīda Zigmunde ; reviewer Igor Kabashkin. — 
Riga : RTU Press, 2015. — x, 434 lpp., [40] lpp. iel. : dia-
gr., faks., il., tab. ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 319.-328. lpp. un 
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-10-661-3 (iesiets).

UDK	 629.73(474.3)(091)
	 656.7(474.3)(091)

Лабендик, Владимир Петрович. Изучение процедур 
запуска и опробования газотурбинного двигателя с ис-
пользованием тренажера самолета AIRBUS A320 : учеб-
ное пособие / Лабендик В., Леканов Н., Юнусов С. ; [ре-
цензенты: Н. Тюнин, В. Мухин] ; Институт транспорта 
и связи. — Рига : Институт транспорта и связи, 2015. — 
44 lpp. : il. ; 21 cm. — (Transport logistics). — Bibliogrāfija: 
43. lpp. — ISBN 978-9984-818-74-0 (brošēts).

UDK	 629.73.035.3(075.8)
	 621.452.3(075.8)

632 Augu bojājumi. Augu slimības. Augu kaitēkļi, 
augiem kaitīgie organismi. Augu aizsardzība

Bērziņa, Māra. Dārza ienaidnieki : 200 slimības un kaitēkļi 
sakņu un augļu dārzā ; kā pasargāt augus un ražu ; efektīvi 
augu aizsardzības līdzekļi lielos un mazos dārzos / Māra 
Bērziņa ; redaktore un priekšvārda, 1. lpp., autore Inta Bri-
kere ; vāka dizains: Aija Andžāne. — Rīga : Lauku Avīze, 
©2015. — 64 lpp. : il. ; 28 cm. — (Lauku Avīzes tematiskā 
avīze, ISSN 1407-4338 ; 2015/7 (246)). — Nosaukums no 
vāka. — Autore uzrādīta redaktora ievadrakstā [1.] lpp.: 
Māra Bērziņa. — 1,49 EUR.

UDK	 632

633/635 Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Laugale, Valda. Agrotehnoloģisko faktoru ietekme uz 
zemeņu ražošanas periodu lauka apstākļos : promocijas 
darbs lauksaimniecības zinātņu doktora grāda ieguvei : 
lauksaimniecības nozare, laukkopības apakšnozare / Val-
da Laugale ; zinātniskie vadītāji: S. Strautiņa, K. Kampuss ; 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības 
fakultāte. Agrobiotehnoloģijas institūts. — Jelgava, 2015. — 
212 lp. : diagr., il., karte, tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 136.-
157. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, 
anotācija arī angļu valodā.

UDK	 634.75(043)

Tomsone, Lolita. Mārrutku un lupstāju bioloģiski aktīvo 
vielu izpēte : promocijas darbs inženierzinātņu doktora 
grāda iegūšanai pārtikas zinātnes nozarē / Lolita Tom-
sone ; promocijas darba vadītāja Zanda Krūma ; Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte. Pārtikas tehnoloģijas fa-
kultāte. Pārtikas tehnoloģijas katedra. — Jelgava, 2015. — 
163 lp. : diagr., il., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 127.-148. lp. — 
Teksts latviešu valodā, anotācija un nodaļu kopsavilkumi 
arī angļu valodā.

UDK	 633.846(043)
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64 Mājturība. Mājsaimniecība. Komunālā un 
sadzīves saimniecība. Sadzīves pakalpojumi

Druē, Valerī. Burgeri : [hotdogi un beigeļi draugu lokā] / 
Valerī Druē, Pjērs Luijs Vjels ; no franču valodas tulkoju-
si Ilze Ķestere ; atbildīgā redaktore Ilze Fogele ; literārā 
redaktore Brigita Šoriņa. — [Rīga] : J.L.V., ©2015. — 136, 
[7] lpp. : il., tab. ; 22 cm. — (Idejas katrai dienai). — Oriģ. 
nos.: Burgers!. — ISBN 978-9934-11-773-2 (brošēts).

UDK	 641.84(083.12)

Ilustrēta vasaras ēdamgrāmata / galvenā redaktore: Sol-
vita Smiļģe ; literārā redaktore: Regīna Janmane ; māk-
slinieks: Kirils Šmeļkovs ; dizains: Ingrīda Vaivode ; foto: 
Gvido Kajons, Matīss Markovskis. — Rīga : Dienas žurnāli, 
2015. — 144 lpp. : il. ; 28 cm. — (Mājas ilustrētā rokasgrā-
mata, ISSN 2256-0440 ; Nr. 1 (1)). — Aprakstīts pēc vāka. — 
4,99 EUR.

UDK	 641.55(083.12)

Krecšmara, Anete. Savvaļas augi un ogas manā virtu-
vē / Anete Krecšmara ; autores fotogrāfijas ; no vācu va-
lodas tulkojusi Sinda Krastiņa ; atbildīgā redaktore Anna 
Pavlovska. — [Rīga] : J.L.V., ©2015. — 86, [2] lpp. il. ; 
22 cm. — (Idejas katrai dienai). — Recepšu rādītājs: 86.-
[87.] lpp. — Par autori: [88.] lpp. — Oriģ. nos.: Meine wilde 
Küche. — ISBN 978-9934-11-769-5 (brošēts).

UDK	 641.55:613.26(083.12)
	 641.55:613.26(083.12)

Līne, Lilita. Mana pieredze mājturības un tehnoloģiju 
stundās 2. klasei / Lilita Līne ; Lilitas Līnes vāka mākslinie-
ciskais noformējums. — [Grobiņa] : Pauliņa, ©2015. — 87, 
[1] lpp. : il., tab. ; 30 cm. — (Skolotājs—skolotājam). — Iz-
devējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — «Grāmata ir tur-
pinājums iepriekšējai «Mana pieredze mājturības un teh-
noloģiju stundās 1. klasei»»—Vāka 4. lpp. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8040-7-6 (spirālie-
sējums).

UDK	 64(072)
	 745(072)

Līne, Lilita. Mana pieredze mājturības un tehnoloģiju 
stundās 3. klasei / Lilita Līne ; Lilitas Līnes vāka māksli-
nieciskais noformējums. — [Grobiņa] : Pauliņa, ©2015. — 
91, [1] lpp. : il., tab. ; 30 cm. — (Skolotājs—skolotājam). — 
Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8040-8-3 (spirā-
liesējums).

UDK	 64(072)
	 745(072)

658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība. 
Tirdzniecības organizācija

Eijals, Nirs. Noķert uz āķa : kā radīt paradumus veidojošus 
produktus / Nirs Eijals un Raiens Hūvers ; no angļu valo-
das tulkojusi Aija Čerņevska ; redaktore Margita Krasnā ; 
Ilzes Isakas vāka dizaina adaptācija. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2015. — 191 lpp. : il. ; 21 cm. — Īsas ziņas par autoriem: 
[171.] lpp. — Bibliogrāfija: [180.]-191. lpp. — Oriģ. nos.: Ho-
oked : how to build habit-forming products. — ISBN 978-
9934-0-5040-4 (iesiets).

UDK	 658.624

Fentons, Ričards. Tiecies pēc NĒ! : JĀ ir mērķis, NĒ — 
mērķa sasniegšanas veids! / Ričards Fentons, Andrea 
Volca ; redaktore Linda Stauža ; Viestura Knopkena vāka 
dizains ; Kristīnes Kačanovas tulkojums latviešu valodā. — 
[Baloži, Ķekavas novads] : A&A Vision, ©2015. — 78 lpp. : 
il. ; 21×12 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — 
«Speciālizlaidums. Iekļauta darba burtnīca ar jautājumiem, 
kas liks aizdomāties.»—Vāka 4. lpp. — Oriģ. nos.: Go for 
NO!. — ISBN 978-9934-14-413-4 (brošēts).

UDK	 658.8
	 159.923.5

Kirchwehm, Heinz-Axel. Offset-execution-model for 
small and medium enterprises : summary of doctoral the-
sis : doctor of business management (Dr. oec.) / Heinz-Axel 
Kirchwehm ; supervisor: Vita Zariņa ; official reviewers: 
Jānis Vanags, Andra Zvirbule-Bērziņa, Suat Begec ; Turī-
ba University. Faculty of Business Administration = Kom-
pensācijas darījumu izpildes modelis maziem un vidējiem 
uzņēmumiem : promocijas darba kopsavilkums : grāds: 
doktora grāds vadībzinātnē (Dr. oec.) / Heinz-Axel Kir-
chwehm ; zinātniskais vadītājs: Vita Zariņa ; oficiālie recen-
zenti: Jānis Vanags, Anda Zvirbule-Bērziņa, Suat Begec] ; 
Biznesa augstskola Turība. Uzņēmējdarbības vadības 
fakultāte. — Riga : Turība University, 2015. — 68 lp. : il. ; 
30 cm. — «Synopsis of the doctoral thesis for a doctoral de-
gree in business administration, sub branch: management 
science»—Uz vāka. — Bibliogrāfija: 33.-34., 68. lp. — Teksts 
angļu un latviešu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka 
noformējums daļēji paralēli latviešu valodā.

UDK	 658.11(043)
	 334.012.64(043)
	 334.012.63(043)

663 Mikrobioloģiskā rūpniecība. Mikoloģiskā 
rūpniecība. Raudzēšanas, fermentu rūpniecība. 
Dzērienu rūpniecība. Alkohola rūpniecība

Liepiņš, Jānis. Aspects of yeast Saccharomyces cerevisiae 
desiccation tolerance : doctoral thesis submitted for the 
degree of doctor of biology, subfield of microbiology / Jānis 
Liepiņš ; supervisor Aleksandrs Rapoports ; reviewers: Viz-
ma Nikolajeva, Andris Dišlers, Ildar Nisamedtinov ; Univer-
sity of Latvia. Faculty of Biology. — Rīga, 2015. — 109 lp. : 
diagr., il., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 98.-108. lp. — Teksts 
angļu valodā, kopsavilkums arī latviešu valodā.

UDK	 663.12(043.3)
	 579.67(043.3)

Liepiņš, Jānis. Pētījums par maizes rauga Saccharomyces 
cerevisiae sausumizturību : promocijas darba kopsavil-
kums doktora grāda iegūšanai bioloģijas nozarē, apakš-
nozare: mikrobioloģija / Jānis Liepiņš ; zinātniskais vadī-
tājs: Aleksandrs Rapoports ; recenzenti: Vizma Nikolajeva, 
Andris Dišlers, Ildar Nisamedtinov ; Latvijas Universitāte. 
Bioloģijas fakultāte = Aspects of yeast Saccharomyces ce-
revisiae desiccation tolerance : summary of doctoral thesis 
submitted for the degree of doctor of biology, subfield of 
microbiology / Jānis Liepiņš ; supervisor: Aleksandrs Ra-
poports ; reviewers: Vizma Nikolajeva, Andris Dišlers, Ildar 
Nisamedtinov ; University of Latvia. Faculty of Biology. — 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2015. — 102 lpp. : diagr., tab. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 97.-102. lpp. un tekstā. — Teksts 



12Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 14 2015. gada 16.–31. jūlijs

latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka 
noformējums abās valodās. — ISBN 978-9984-45-989-9 
(brošēts).

UDK	 663.12(043.2)
	 579.67(043.2)

68 Gatavu vai samontētu preču rūpniecība,  
amati un arodi

Stila & modes abc : ilustrētā rokasgrāmata / galvenā re-
daktore Gundega Bičevska ; literārā redaktore Regīna Jan-
mane ; mākslinieks Kirils Šmeļkovs ; dizains: Ginta Štrāla, 
Ingrīda Vaivode. — Rīga : Dienas Žurnāli, 2015.

2. sērija. — 144 lpp. : il. ; 28 cm. — Aprakstīts pēc vāka 
un iespiedziņām. — Uz vāka arī: Zinību ilustrētā rokas-
grāmata. — 4.99 EUR.
UDK	 687.01
	 687.5.01

69 Celtnieka (būvēšanas) arods. Būvmateriāli. 
Būvdarbu veikšanas tehnoloģija un process

Būmanis, Ģirts. Sārmu aktivizētas saistvielas un to pielie-
tojums : promocijas darba kopsavilkums Dr. sc. ing. zināt-
niskā grāda iegūšanai būvzinātnes nozarē, apakšnozare: 
būvmateriāli un būvtehnoloģijas (RTU P-06) = Alkali acti-
vated binders and their application : summary of the doc-
toral thesis to be awarded the degree of Dr. sc. ing. in cons-
truction science, building materials and technologies (RTU 
P-06) / Ģirts Būmanis ; zinātniskais vadītājs Diāna Bajāre ; 
oficiālie recenzenti: Ina Pundiene, Danute Vaičukiniene, 
Juris Smirnovs ; Rīgas Tehniskā universitāte. Būvniecības 
inženierzinātņu fakultāte. Materiālu un konstrukciju insti-
tūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2015. — 91 lpp. : diagr., il., 
tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 81.-90. lpp. — Teksts latviešu 
un angļu valodā. — ISBN 978-9934-10-709-2 (brošēts).

UDK	 691.5(043)
	 666.798-127(043)
	 620.2-033.6(043)

Būmanis, Ģirts. Sārmu aktivizētas saistvielas un to pielie-
tojums : promocijas darbs inženierzinātņu doktora grāda 
iegūšanai būvzinātnes nozarē, apakšnozare «Būvmateriāli 
un būvtehnoloģijas» (RTU P-06) / Ģirts Būmanis ; zinātnis-
kais vadītājs: D. Bajāre ; Rīgas Tehniskā universitāte. Būv-
niecības inženierzinātņu fakultāte. Materiālu un konstruk-
ciju institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2015. — 139 lpp. : 
diagr., il., tab. ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 131.-139. lpp. — Teksts 
latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.

UDK	 691.5(043)
	 666.798-127(043)
	 620.2-033.6(043)

Krūmiņš, Ēriks. Siltumenerģijas patēriņš publiskās ēkās : 
promocijas darbs inženierzinātņu doktora (Dr. sc. ing.) 
zinātniskā grāda iegūšanai / Ēriks Krūmiņš ; promoci-
jas darba zinātniskais vadītājs Arturs Lešinskis ; Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte. Lauku inženieru fakultāte. 
Arhitektūras un būvniecības katedra. — Jelgava, 2015. — 
158 lp. : diagr., il., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 136.-145. lp. — 
Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu un krievu valodā.

UDK	 697.1(043)

7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Galeja, Zinta. Sportistu kakla un krūšu daļas segmentu 
funkcionālā stāvokļa izmaiņas reflektora kairinājuma ie-
tekmē : promocijas darba kopsavilkums pedagoģijas dok-
tora grāda iegūšanai sporta zinātnes nozares, sporta teo-
rijas un vēstures apakšnozarē / Zinta Galeja ; zinātniskais 
vadītājs Alvis Paeglītis ; recenzenti: Mati Pääsuke, Aivars 
Kaupužs, Jānis Lanka ; Latvijas Sporta pedagoģijas akadē-
mija = Changes of sportsmen neck and chest segment func-
tional condition due to reflector irritation : summary of the 
doctoral thesis for promotion to the doctoral degree in pe-
dagogy in the branch of sports science, sub-branch: sports 
theory and history / Zinta Galeja ; scientific supervisor 
Alvis Paeglītis ; reviewers: Mati Pääsuke, Aivars Kaupužs, 
Jānis Lanka ; Latvian Academy of Sport Education. — Rīga : 
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, 2015. — 83 lpp. ; 
21 cm. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām ti-
tullapām. — ISBN 978-9934-520-21-1 (brošēts). — 60 eks.

UDK	 795.015(043)
	 615.821(043)

Groiss, Boriss. Mākslas vara / Boriss Groiss ; tulkotāja no 
angļu valodas: Ilva Skulte ; literārā redaktore Ieva Lejas-
meijere ; konsultante un pēcvārda, 238.-249. lpp., autore 
Ieva Astahovska ; dizains: Anna Aizsilniece. — [Latvija] : 
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, ©2015. — 255 lpp. ; 
18 cm. — (Tulkojumu sērija / Latvijas Laikmetīgās mākslas 
centrs). — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personvā-
rdu rādītājs: 250.-255. lpp. — Oriģ. nos.: Art power. — ISBN 
978-9934-8509-1-2 (brošēts).

UDK	 7.01:32
	 7.036/.037

Knāviņa, Valda. Voldemārs Irbe / Valda Knāviņa ; māksli-
niece Anta Pence ; sērijas redaktore Laima Slava ; literārā 
redaktore Guna Pence ; tulkojums angļu valodā: Valdis Bēr-
ziņš ; fotogrāfi: Normunds Brasliņš, Jānis Pipars. — Rīga : 
Neputns, ©2015. — 124, [3] lpp. : faks., il., portr. ; 26 cm. — 
(Latvijas mākslas klasika). — Bibliogrāfija: [125.] lpp. — 
Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-
512-56-8 (brošēts).

UDK	 7.071.1(474.3)

Lettonie — Belgique : les relations artistiques au 20e et au 
début du 21e siècles = Latvia — Belgium : art relations in 
the 20th century and in the beginning of the 21st century / 
textes: Aija Brasliņa, Ginta Gerharde-Upeniece, Daiga Upe-
niece, Valérie Formery, Régine Rémon ; [avant-propos]: 
Māra Lāce, Frank Arnauts, Lelde Līce-Līcīte, Inga Skujiņa, 
Philippe Suinen ; rédaction littéraire: Guna Pence ; traduc-
tion en anglais: Valdis Bērziņš ; traduction du français et 
vers le français: Kristīne Sniedze ; conception graphique, 
maquette et mise en pages: Inga Ģibiete ; photographes: 
Normunds Brasliņš, Roberts Kaniņš, Mārcis Stumbris, J. 
Geleyns ; Latvijas Nacionālais mākslas muzejs ; couvertu-
re: Jānis Tīdemanis. Jeune fille en costume folklorique. — 
Riga : Neputns, ©2014. — 206 lpp. : faks., il. ; 29 cm. — Bib-
liogrāfija: 177.-181. lpp. un rādītājs: 183.-185. lpp. — Teksts 
franču un daļēji arī latviešu valodā, kopsavilkums angļu 
valodā. — ISBN 978-9934-512-19-3 (brošēts).

UDK	 7.036/.038(474.3)
	 7.036/.038(493)
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Neiburga, Katrīna. Armpit : Latvian Pavilion Biennale Arte 
2015 : [izstādes katalogs] / Katrīna Neiburga, Andris Eglī-
tis ; editors: Kaspars Vanags, Ieva Astahovska ; photo cre-
dits: Katrīna Neiburga, Andris Eglītis, Ansis Starks, Andrejs 
Strokins, Karlīna Vītoliņa, Edgars Zvirgzdiņš ; texts by: Ieva 
Astahovska, Kirill Kobrin, Solvita Krese, Agnese Krivade, 
Kaspars Vanags, Vents Vīnbergs ; translations: Pēteris Ced-
riņš, Ieva Lešinska-Geibere, Katya Luca, Jolanta Pētersone, 
Vita Tērauda ; bibliographer: Katrīna Teivāne-Korpa ; or-
ganized by: Latvian Centre for Contemporary Art. — Riga : 
Latvian Centre for Contemporary Art, 2015. — 182 lpp. : il. ; 
27 cm. — Nosaukums no vāka. — La Biennale di Venezia, 
56. Esposizione Internazionale d’Arte. Partecipazioni na-
zionali. — «Armpit. Latvian Pavilion. The 56th Internatio-
nal Art Exhibition, Arsenale, Venice, 09.05.-22.11.2015»—Ie-
spiedziņās. — Uz vāka autori nav minēti. — Bibliogrāfija: 
156.-157., 161. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts angļu 
un latviešu valodā. — ISBN 978-9934-8509-3-6 (brošēts).

UDK	 7.038(474.3)(083.824)

Sirica, Inese. Latvijas pūralāžu un skapju otējums : pro-
mocijas darba kopsavilkums / Inese Sirica ; zinātniskais 
vadītājs Silvija Grosa ; oficiālie recenzenti: Elita Grosmane, 
Jānis Kalnačs, Janīna Kursīte-Pakule ; Latvijas Mākslas aka-
dēmija = Painted decorations of Latvian dowry chests and 
cabinets : summary of the doctoral thesis / Inese Sirica ; 
scientific supervisor Silvija Grosa ; Art Academy of Lat-
via. — Rīga : Latvijas Mākslas akadēmija, 2015. — 38 lpp. ; 
21 cm. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām 
titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-
9934-8341-6-5 (brošēts).

UDK	 7.048(474.3)(043)
	 391.984(=174)(043)
	 75.058(474.3)(043)

Sirica, Inese. Latvijas pūralāžu un skapju otējums : promo-
cijas darbs / Inese Sirica ; zinātniskā vadītāja Silvija Grosa ; 
Latvijas Mākslas akadēmija. — Rīga, 2015. — 220 lp. : il., 
kartes, tab. ; 31 cm + pielikums (1. sēj., 177 lp.). — Bibliogrā-
fija: 149.-207. lp. un zemsvītras piezīmēs.

UDK	 7.048(474.3)(043)
	 391.984(=174)(043)
	 75.058(474.3)(043)

Structures visionnaires. De Johansons à Johansons : ex-
position : 13.02.2015.—31.05.2015. / Kārlis Johansons, Gus-
tavs Klucis, Valdis Celms, Jānis Krievs, Artūrs Riņķis, Gints 
Gabrāns, Voldemārs Johansons ; curator: Ieva Astahovska ; 
texts: Ieva Astahovska, Juris Sils ; translator: Anne-Laure 
Vignaux. — [Rīga] : [b.i.], [2015]. — [17] lpp. : il. ; 21 cm. — 
Aprakstīts pēc vāka. 

UDK	 7.038(474.3)(083.824)

Visionaire structuren. Van Johansons tot Johansons : ten-
toonstelling : 13.02.2015.—31.05.2015. / Kārlis Johansons, 
Gustavs Klucis, Valdis Celms, Jānis Krievs, Artūrs Riņķis, 
Gints Gabrāns, Voldemārs Johansons ; curator: Ieva Asta-
hovska ; texts: Ieva Astahovska, Juris Sils ; translator: Hilde 
Pauwels. — [Rīga] : [b.i.], [2015]. — [17] lpp. : il. ; 21 cm. — 
Aprakstīts pēc vāka. 

UDK	 7.038(474.3)(083.824)

Visionary structures. From Johansons to Johansons : ex-
hibition : 13.02.2015.—31.05.2015. / Kārlis Johansons, Gus-

tavs Klucis, Valdis Celms, Jānis Krievs, Artūrs Riņķis, Gints 
Gabrāns, Voldemārs Johansons ; curator: Ieva Astahovska ; 
texts: Ieva Astahovska, Juris Sils ; translators: Valts Miķel-
sons, Stella Pelše. — [Rīga] : [b.i.], [2015]. — [17] lpp. : il. ; 
21 cm. — Aprakstīts pēc vāka. 

UDK	 7.038(474.3)(083.824)

Visionary structures. From Johansons to Johansons : [iz-
stādes katalogs un rakstu krājums] / compiler, editor, fo-
reword: Ieva Astahovska ; artists: Kārlis Johansons, Gus-
tavs Klucis, Valdis Celms, Jānis Krievs, Artūrs Riņķis, Gints 
Gabrāns, Voldemārs Johansons ; texts: Ieva Astahovska, 
Aija Brasliņa, Valdis Celms, David Crowley, Iveta Derkuso-
va, Gints Gabrāns, Kārlis Johansons, Voldemārs Johansons, 
Ainārs Kamoliņš, Gustavs Klucis, Jānis Krievs, Domenico 
Quaranta, Artūrs Riņķis, Juris Sils, Margareta Tillberg, Jānis 
Taurens, Iliana Veinberga ; translators: Madara Bernhar-
da-Ādamsone, Jānis Frišvalds, Valts Miķelsons, Stella Pel-
še, Inga Tillere, Lawrence Teeland ; bibliographer: Katrīna 
Teivāne-Korpa ; photo credits: Leons Balodis, Māra Braš-
mane, Jurijs Glagoļevs, Reinis Hofmanis, Gunārs Janaitis, 
Kārlis Kalsers, Vladimirs Nikolajevs, Mārtiņš Otto, Uldis 
Pāže, Ansis Starks, Laimonis Stīpnieks, Indriķis Stūrmanis ; 
cover image: Valdis Celms. — [Rīga] : The Latvian Centre 
for Contemporary Art, 2015. — 261 lpp. : faks., il. ; 25 cm + 
2 atklātnes (14×10 cm). — «BOZAR, Centre for Fine Arts, 
Brussels February 13 — May 31, 2015, Latvian presidency of 
the Council of the European Union culture programme»—
Priekštitullapas otrā pusē. — Ziņas par tekstu autoriem: 
254.-255. lpp. — Bibliogrāfija rakstu beigās, 250.-253. lpp. 
un rādītājs: 259.-261. lpp. — Oriģ. nos.: Vizionārās struk-
tūras. No Johansona līdz Johansonam. — ISBN 978-9934-
8509-0-5 (brošēts).

UDK	 7.038(474.3)
	 7.038(474.3)(083.824)

Vizionārās struktūras. No Johansona līdz Johansonam : [iz-
stādes katalogs un rakstu krājums] / sastādītāja, redaktore 
un priekšvārda, 8.-11. lpp., autore Ieva Astahovska ; māks-
linieki: Kārlis Johansons, Gustavs Klucis, Valdis Celms, Jā-
nis Krievs, Artūrs Riņķis, Gints Gabrāns, Voldemārs Johan-
sons ; tekstu autori: Ieva Astahovska, Aija Brasliņa, Valdis 
Celms, Iveta Derkusova, Gints Gabrāns, Kārlis Johansons, 
Voldemārs Johansons, Ainārs Kamoliņš, Gustavs Klucis, 
Jānis Krievs, Deivids Kroulijs (David Crowley), Domeniko 
Kvaranta (Domenico Quaranta), Artūrs Riņķis, Juris Sils, 
Margareta Tillberga (Margareta Tillberg), Jānis Taurens, 
Iliana Veinberga ; tulkotāji: Madara Bernharda-Ādamsone, 
Stella Pelše ; bibliogrāfe Katrīna Teivāne-Korpa ; fotogrāfi-
ju autori: Māra Brašmane, Jurijs Glagoļevs, Žans Graubics, 
Reinis Hofmanis, Gunārs Janaitis, Kārlis Kalsers, Aliki Kos-
taki, Vladimirs Nikolajevs, Mārtiņš Otto, Uldis Pāže, Val-
dis Semjonovs, Ansis Starks, Laimonis Stīpnieks, Philippe 
de Gobert ; vāka attēls: Valdis Celms. — [Rīga] : Latvijas 
Laikmetīgās mākslas centrs, 2015. — 261 lpp. : faks., il. ; 
24 cm + 2 atklātnes (14×10 cm). — «Izstāde Latvijas Nacio-
nālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3, Rīgā 3. jūlijs — 6. au-
gusts, 2014, Rīga 2014 Eiropas kultūras galvaspilsētas prog-
rammas ietvaros; BOZAR mākslu centrā Briselē, Beļģijā 13. 
februāris — 31. maijs, 2015, Latvijas prezidentūras Eiropas 
Savienības Padomē kultūras programmas ietvaros»—
Priekštitullapas otrā pusē. — Ziņas par tekstu autoriem: 
254.-255. lpp. — Bibliogrāfija rakstu beigās, 250.-253. lpp. 
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un rādītājs: 259.-261. lpp. — ISBN 978-9934-8509-4-3 (bro-
šēts).

UDK	 7.038(474.3)
	 7.038(474.3)(083.824)

72 Arhitektūra

Sparitis, Ojars. 370 Jahre Kirche von Schleck (Zlēkas) / 
Ojars Sparitis ; Übersetzung: Inguna Kvepa ; künstleris-
che Bearbeitung: Andris Nikolajevs ; Fotos von Imants 
Lancmanis, Vitolds Masnovskis, Ojars Sparitis, Armands 
Vijups. — [Riga] : Zinātne, ©2015. — 36 lpp. : il. ; 21 cm. — 
Oriģ. nos.: Zlēku baznīcai — 370. — ISBN 978-9984-879-
91-8 (brošēts).

UDK	 726.5(474.32)

Spārītis, Ojārs. Zlēkas church — 370 / Ojārs Spārītis ; 
translated by Vita Balama ; design by Andris Nikolajevs ; 
edited by Regīna Jozauska ; photos by Imants Lancmanis, 
Vitolds Mašnovskis, Ojārs Spārītis and Armands Vijups. — 
[Rīga] : Zinātne, ©2015. — 32 lpp. : il. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: 
Zlēku baznīcai — 370. — ISBN 978-9984-879-90-1 (bro-
šēts).

UDK	 726.5(474.32)

Spārītis, Ojārs. Zlēku baznīcai — 370 / Ojārs Spārītis ; 
mākslinieks Andris Nikolajevs ; redaktore Ināra Stašulā-
ne ; Imanta Lancmaņa, Vitolda Maškovska, Ojāra Spārīša, 
Armanda Vijupa foto. — [Rīga] : Zinātne, ©2015. — 31, 
[1] lpp. : il. ; 21 cm. — Titlp. 2. pusē: Imanta Lasmaņa [!] 
foto. Izdevumos angļu un vācu valodā: Imanta Lancmaņa 
foto. — ISBN 978-9984-879-88-8 (brošēts).

UDK	 726.5(474.323)
	 274.5-523.42(474.323)

73 Tēlniecība

Jahimoviča, Ilona. Tēlnieks Igors Vasiļjevs : lielā kalibra 
sirds = Скульптор Игорь Васильев : сердце большого 
калибра / Ilona Jahimoviča, Iļja Dimenšteins ; Ingrīdas 
Burānes ievads ; tulkojums no krievu valodas: Jānis Rok-
pelnis ; foto: Igors Timofejevs ; redaktori: Ilona Jahimoviča, 
Hana Mandeļkorns. — Rīga : Vecāķu biedrība, 2014. — 100, 
[1] lpp. : il. ; 33 cm. — Bibliogrāfija: 100. lpp. — Teksts pa-
ralēli latviešu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-14-423-3 
(iesiets).

UDK	 73.071.1(474.3)

745/749 Rūpnieciskā māksla un daiļamatniecība. 
Lietišķā māksla

Starptautiskais tekstilmākslas simpozijs «Fortress 
walls» (1 ; 2014 ; Daugavpils, Latvija). I Starptautiskais 
tekstilmākslas simpozijs «Fortress walls» = 1st Internatio-
nal Textile Art Symposium : simpozija katalogs / simpozija 
kuratori: Viktorija Kozlovska, Baiba Priedīte ; redaktors 
Valentīns Petjko ; teksts: Valentīns Petjko, Ļuba Salekalne ; 
foto: Baiba Priedīte ; tulkojums angļu valodā: Broņislava 
Kalniņa ; vāka ilustrācija: Kristīne Sīle. — [Daugavpils] : 
Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, 2015. — [25] lpp. : 
il. ; 20×20 cm. — ISBN precizēts ISBN aģentūrā. ISBN iz-
devumā nav norādīts. — Bibliogrāfija zemsvītras piezī-

mēs. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 
978-9934-535-00-0 (brošēts).

UDK	 745.52(083.824)

Starptautiskā kultūras konference «Neparastās mežģī-
nes» (2014 : Rīga, Latvija). Neparastās mežģīnes : jaun-
rade un starpdisciplinārā sadarbība mākslā un amatniecī-
bā : starptautiska kultūras konference : 2014. gada 19.-21. 
novembris = Surprising lace : innovation and interdiscip-
linary cooperation in arts & craft : international cultural 
conference : 19th-21st November 2014, Riga / organizato-
ri: Latviešu tautas mākslas savienība. — [Rīga] : Latviešu 
tautas mākslas savienība, [2014]. — 14, [1] lpp. : portr. ; 
30 cm. — (Latvia, best enjoyed slowly). — Aprakstīts pēc 
vāka. — Eiropas kultūras galvaspilsēta Rīga-2014 : noti-
kums. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.

UDK	 746.2(062)

75 Glezniecība

Dagnija, Daina. Daina Dagnija. Sievietes spēks un brīvī-
ba = Daina Dagnija. Woman’s strength and independen-
ce : izstādes katalogs / izstādes kurators Māris Čačka ; 
redaktors, teksts latviešu valodā: Valentīns Petjko ; teksts 
angļu valodā: Daina Dagnija ; foto: Baiba Priedīte, Normun-
ds Brasliņš ; dizains: Elīna Locika. — [Daugavpils] : Dau-
gavpils Marka Rotko mākslas centrs, [2015]. — [49] lpp. : 
il. ; 20 cm. — «Izstāde Daugavpils Marka Rotko centrā no 
2015. gada 17. jūlija līdz 15. septembrim»—Iespiedziņās. — 
Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-
535-12-3 (brošēts).

UDK	 75.071.1(=174)(083.824)

Kalnmalis, Jānis. Jānis Kalnmalis. Gleznas : [izstādes kata-
logs] / Alda Kļaviņa priekšvārds ; foto: Biruta Kalnmale. — 
[Aizpute] : [Jānis Gunārs Kalnmalis], [2015]. — [59] lpp. : 
fotogr., il. ; 21 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — Izdevējziņas 
precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-14-322-9 (bro-
šēts).

UDK	 75.071.1(474.3)(083.824)

Karwowski, Karol. Chaos — cosmos — labyrinth / Karol 
Karwowski, Roman Borawski, Przemyslaw Karwowski = 
Haoss — kosmoss — labirints : [izstādes katalogs] / Karols 
Karvovskis, Romans Boravskis, Pšemislavs Karvovskis ; re-
daktors Valentīns Petjko ; teksts: Malgorzata Stepnik ; foto: 
Bartlomiej Zurawski, Karol Karwowski, Roman Borawski, 
Przemyslaw Karwowski ; dizains: Elīna Locika ; tulkojums 
latviešu valodā: Ivonna Orlova ; tulkojums angļu valodā: 
Broņislava Kalniņa. — [Daugavpils] : Daugavpils Marka 
Rotko mākslas centrs, [2015]. — [36] lpp. : il. ; 20×20 cm. — 
Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām. — Izstāde Daugav-
pils Marka Rotko centrā no 2015. gada 24. aprīļa līdz 10. jū-
lijam. — Ietver bibliogrāfiju. — Teksts paralēli latviešu un 
angļu valodā. — ISBN 978-9934-535-05-5 (brošēts).

UDK	 75.071.1(438)(083.824)
	 7.038(438)(083.824)

Mežbārde, Valda. Krasts = The Shore = [Берег] : izstādes 
katalogs / Valda Mežbārde ; redaktors, teksta autors Va-
lentīns Petjko ; foto: Baiba Priedīte ; dizains: Elīna Locika ; 
tulkojums krievu valodā: Valentīna Smertjeva ; tulkojums 
angļu valodā: Broņislava Kalniņa. — [Daugavpils] : Dau-
gavpils Marka Rotko mākslas centrs, [2015]. — [12] lpp. : 
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il. ; 15×21 cm. — «Izstāde Daugavpils Marka Rotko mākslas 
centrā no 2015. gada 24. aprīļa līdz 10. jūlijam»—Vāka 
3. lpp. — Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām. — Teksts 
paralēli latviešu, angļu un krievu valodā. — ISBN 978-
9934-535-07-9 (brošēts).

UDK	 75.071.1(474.3)(083.824)

Rodems, Džordžs. Tas ir van Gogs / Džordžs Rodems ; 
Slavas Harasimovičas ilustrācijas ; no angļu valodas tulko-
jusi Renāte Punka. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2015. — 
80 lpp. : il. ; 23 cm. — Bibliogrāfija: 80. lpp. — Oriģ. nos.: 
This is van Gogh. — ISBN 978-9984-23-503-5 (iesiets).

UDK	 75.071.1(492)(092)
	 75.071.1(492)(092)

76 Grafiskā māksla. Lietišķā grafika

Bērziņa, Marita. Sigismunds Vidbergs / Marita Bērziņa ; 
māksliniece Anta Pence ; literārā redaktore Guna Pence ; 
sērijas redaktore Laima Slava ; tulkojums angļu valodā: 
Valdis Bērziņš ; fotogrāfi: Kārlis Bauls, Normunds Brasliņš, 
Ivars Heinrihsons, Jūlijs Kronbergs, Māris Kundziņš, Karls 
Kūnerts (Carl Kunert), Osvalds Lange, Velta Leijere, Jānis 
Pipars, Karls Putrigs (Carl Puttrig), Jānis Rieksts, Ritvars 
Skuja, Marika Vanaga. — Rīga : Neputns, ©2015. — 123, 
[4] lpp. : il., portr. ; 26 cm. — (Latvijas mākslas klasika). — 
Bibliogrāfija: [125.] lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu 
valodā. — ISBN 978-9934-512-55-1 (brošēts).

UDK	 76.071.1(474.3)

78 Mūzika

Prānis, Guntars. Rīgas misāles dziedājumi viduslaiku 
 Eiropas gregorisko tradīciju kontekstā : promocijas darba 
kopsavilkums mākslas zinātnes doktora zinātniskā grāda 
(Dr. art.) iegūšanai muzikoloģijā = Chants of the Riga mis-
sal in the context of medieval European gregorian tradi-
tion : summary of doctoral dissertation in musicology / 
Guntars Prānis ; darba zinātniskā vadītāja Anda Beitāne ; 
recenzenti: Mārtiņš Boiko, Andris Levāns, Ilze Liepiņa ; Jā-
zepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija. — Rīga : Jāzepa Vī-
tola Latvijas Mūzikas akadēmija, 2015. — 56 lpp. : faks., il., 
notis ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 48.-53. lpp. — Teksts latviešu 
un angļu valodā. — ISBN 978-9934-8456-6-6 (brošēts).

UDK	 783.51(474.362.2)(043)

Prānis, Guntars. Rīgas misāles dziedājumi viduslaiku 
 Eiropas gregorisko tradīciju kontekstā : promocijas darbs 
mākslas zinātnes doktora zinātniskā grāda (Dr. art.) iegū-
šanai muzikoloģijā / Guntars Prānis ; darba zinātniskā va-
dītāja Anda Beitāne ; Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas aka-
dēmija. — Rīga, 2015. — 417 lp. : faks., il., notis ; 30 cm + 
pielikums (13 lp. ; 42×30 cm). — Bibliogrāfija: 357.-377. lp. 
un zemsvītras piezīmēs.

UDK	 783.51(474.362.2)(043)

Rozenbaha, Ieva. Polifonija latviešu komponistu sakrā-
lajos vokāli instrumentālajos darbos : promocijas darba 
kopsavilkums mākslas zinātnes doktora zinātniskā grāda 
(Dr. art.) iegūšanai muzikoloģijā = Polyphony in sacred vo-
cal-instrumental works by Latvian composers : summary 
of doctoral dissertation in musiciology / Ieva Rozenbaha ; 
darba zinātniskā vadītāja Ilma Grauzdiņa ; recenzenti: 
Mārtiņš Boiko, Ilze Liepiņa, Ēvalds Daugulis ; Jāzepa Vītola 

Latvijas Mūzikas akadēmija. — Rīga : Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmija, 2015. — 73 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfi-
ja: 64.-69. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 
978-9934-8456-7-3 (brošēts).

UDK	 781.42(043)
	 783(043)

Rozenbaha, Ieva. Polifonija latviešu komponistu sakrā-
lajos vokāli instrumentālajos darbos : promocijas darbs 
mākslas zinātnes doktora zinātniskā grāda (Dr. art.) iegū-
šanai muzikoloģijā / Ieva Rozenbaha ; darba vadītāja Ilma 
Grauzdiņa ; Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija. — 
Rīga, 2015. — 188 lp. : il., notis, tab. ; 30 cm + pielikums (1. 
sēj., 77 lp.). — Aprakstīts pēc vāka. — Spirāliesējums. Pieli-
kuma sējums ietver tikai notis. — Bibliogrāfija: 174.-186. lp. 
un zemsvītras piezīmēs.

UDK	 781.42(043)
	 783(474.3)(043)

796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Galeja, Zinta. Sportistu kakla un krūšu daļas segmen-
tu funkcionālā stāvokļa izmaiņas reflektora kairinājuma 
ietekmē : promocijas darbs pedagoģijas doktora grāda 
iegūšanai sporta zinātnes nozarē, sporta teorijas un vēs-
tures apakšnozarē / Zinta Galeja ; zinātniskais vadītājs A. 
Paeglītis ; Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. — Rīga, 
2015. — 142 lp. : diagr., il., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 107.-
114. lp.

UDK	 796.015(043)
	 615.821(043)

797 Ūdenssports. Aviosports

Baumgartners, Fēlikss. Debesu iekarotājs : dzīve brīvajā 
kritienā / Fēlikss Baumgartners ; no vācu valodas tulkojusi 
Inga Rozentāle ; pēcvārda, [159.-162.] lpp., autors Džo V. Ki-
tindžers ; māksliniece Arta Ozola-Jaunarāja. — Rīga : Jāņa 
Rozes apgāds, ©2015. — 187, [1] lpp., [32] lpp. iel. : faks., il., 
portr. ; 23 cm. — (Vēju roze). — Oriģ. nos.: Himmelsstür-
mer. — ISBN 978-9984-23-493-9 (iesiets).

UDK	 797.561.2.071.2(436)(092)
	 796-022.18

8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

No zieda uz ziedu, no sirds uz sirdi… : vēlējumi un apsvei-
kumi / grafiskais noformējums: Margarita Stoka. — [Rīga] : 
J.L.V., ©2015. — 108, [3] lpp. ; 17 cm. — ISBN 978-9934-11-
774-9 (iesiets).

UDK	 82-1(082)
	 821.174-1(082)
	 82-84(082)

81 Valodniecība un valodas

Govjē, Ketrīna. Gravīru meistara meita : romāns / Ketrīna 
Govjē ; no angļu valodas tulkojusi Vija Stabulniece ; māksli-
nieks Aivars Plotka. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2015. — 
542, [1] lpp. ; 22 cm. — Oriģ. nos.: The printmaker’s daugh-
ter. — ISBN 978-9984-23-508-0 (iesiets).

UDK	 811.111(71)-31
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Rubene, Diāna. Emociju nominācija Januša Leona Viš-
ņevska prozā un tās tulkojumā latviešu valodā : promo-
cijas darba kopsavilkums filoloģijas doktora (Dr. philol.) 
zinātniskā grāda iegūšanai valodniecības nozarē, sasta-
tāmās un salīdzināmās valodniecības apakšnozarē = No-
mination of emotions in Janusz Leon Wiśniewski’s prose 
and its translation into Latvian : summary of the thesis 
for obtaining the doctoral degree in philology (Dr. philol.), 
(speciality: linguistics, sub-branch: contrastive and com-
parative linguistics) / Diāna Rubene ; zinātniskā vadītāja: 
Vilma Šaudiņa ; oficiālie recenzenti: Ina Druviete, Dace 
Markus, Anna Stafecka ; Daugavpils Universitāte. Latviešu 
valodas katedra. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes 
Akadēmiskais apgāds «Saule», 2015. — 111, [1] lpp. : tab. ; 
21 cm. — «Valodniecības nozare. Sastatāmās un salīdzinā-
mās valodniecības apakšnozare»—Uz vāka. — Bibliogrā-
fija: 105.-[112.] lpp. un tekstā. — Teksts latviešu un angļu 
valodā. — ISBN 978-9984-14-496-2 (brošēts).

UDK	 81’37(043)
	 811.174’37(043)
	 811.162.1’37(043)
	 821.162.1(092)(043)

Tretjakova, Jeļena. Metafora automobiļu un dzelzceļa 
transporta terminoloģijā: angļu un krievu valodas sasta-
tāmais aspekts : promocijas darba kopsvilkums filoloģijas 
doktora grāda iegūšanai valodniecības zinātnes nozares, 
sastatāmās un salīdzināmās valodniecības apakšnoza-
rē = Metaphor in car and railway transport terminology: 
contrasting English and Russian languages : summary of 
the doctoral thesis for obtaining the doctoral degree in 
philology in the branch of linguistics, sub-branch of con-
trastive and comparative linguistics / Jeļena Tretjakova ; 
darba zinātniskā vadītāja: Zaiga Ikere ; oficiālie recenzen-
ti: Ojārs Bušs, Ina Druviete, Anita Načisčione ; Daugavpils 
Universitāte. Humanitārā fakultāte. Angļu filoloģijas kated-
ra. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais 
apgāds «Saule», 2015. — 123, [1] lpp. : tab. ; 21 cm. — «Valod-
niecības nozare. Sastatāmās un salīdzināmās valodniecības 
apakšnozare»—Uz vāka. — Bibliogrāfija: 116.-[124.] lpp. — 
Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-14-497-
9 (brošēts).

UDK	 811.111’373.612.2(043)
	 811.161.1’373.612.2(043)
	 811.111’373.46(043)
	 811.161.1’373.46(043)

811.174 Latviešu valoda

Ceļojums pasakās : [dažādu tautu pasaku krājums] / sa-
stādītājs un literārās apstrādes autors Jānis Zālītis ; māks-
linieciskā noformējuma un ilustrāciju autore Natālija La-
minska ; redaktore Maija Olte. — Rīga : Goraļ, 2015. — 70, 
[1] lpp. : il. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-8226-9-8 (brošēts).

UDK	 811.174’243:39(075.2)
	 398.21(100)

Helviga, Anita. Latviešu literatūrzinātnes terminoloģija: 
vēsturiskais, lingvistiskais un terminogrāfiskais raksturo-
jums : promocijas darbs filoloģijas doktora grāda iegūša-
nai valodniecības zinātņu nozares lietišķās valodniecības 
apakšnozarē / Anita Helviga ; zinātniskā vadītāja Anna 
Vulāne ; Liepājas Universitāte. Humanitāro un mākslas zi-

nātņu fakultāte. — Liepāja, 2015. — 260 lp., [41] lp. : tab. ; 
30 cm. — Bibliogrāfija: 230.-260. lp.

UDK	 811.174’373.46(043)
	 811.174’373.46:821.174(043)

Kukars, Jānis. Ripoņi : mācību līdzeklis pirmsskolas ve-
cuma bērniem / Jānis Kukars. — [Rīga] : J.L.V., [2015]. — 
[24] lpp. : il. ; 21×29 cm. — ISBN 978-9934-11-674-2 (bro-
šēts).

UDK	 811.174(075)

821 Daiļliteratūra

821.111 Angļu literatūra

Beikere, Džo. Longborna : tēlains, spilgts valdzinošs ro-
māns / Džo Beikere ; no angļu valodas tulkojis Armīns Vo-
itkāns ; redaktore Anita Poļakovska ; vāka dizainu adaptēja 
Ilze Isaka. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 351, [1] lpp. ; 
22 cm. — Oriģ. nos.: Longbourn. — ISBN 978-9934-0-
4848-7 (iesiets).

UDK	 821.111-311.2

Klārks, Stīvens. Ellīgais «parīzietis» : romāns / Stīvens 
Klārks ; no angļu valodas tulkojusi Ingrīda Krūmiņa ; Arņa 
Kilbloka vāka dizains ; Guntas Plotkas dizains ; redakto-
re Elga Rusmane. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 405, 
[1] lpp. : il. ; 22 cm. — Oriģ. nos.: Merde actually. — ISBN 
978-9934-0-4936-1 (iesiets).

UDK	 821.111-31

Stampa, Emera. Manas, sivēna, superapbrīnojamās dē-
kas : [stāsts jaunākā skolas vecuma bērniem] / [Emera 
Stampa: teksts un ilustrācijas] ; no angļu valodas tulkojusi 
Vija Stabulniece. — [Rīga] : J.L.V., [2015]. — 189, [3] lpp. : il. ; 
19×15 cm. — Nosaukums no vāka. — Oriģ. nos.: The super 
amazing adventures of me, pig. — ISBN 978-9934-11-752-7 
(iesiets).

UDK	 821.111-93-32

821.111(73) Amerikāņu literatūra

Kesa, Kīra. Atlase : triloģijas «Prinča līgava» pirmā grā-
mata / Kīra Kesa ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Zālī-
te ; redaktore Diāna Romanoviča. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2015. — 335, [1] lpp. ; 21 cm. — (Prinča līgava / Kīra Kesa ; 
1. grāmata). — «Sērijas otrā grāmata «Prinča līgava II. Eli-
te» (The Elite)»—[1.] lpp. — Oriģ. nos.: The selection. — 
ISBN 978-9934-0-5137-1 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-93-31

Regers, Robs. Emīlija Dīvaine : [romāns vidējā skolas ve-
cuma bērniem] / Robs Regers un Džesika Grunere ; Roba 
Regera un Baza Pārkera ilustrācijas ; no angļu valodas tul-
kojusi Amanda Aizpuriete. — [Rīga] : Jāņa Rozes apgāds, 
©2015.

Galvas lauzīšana. — 269, [4] lpp. : il. ; 20 cm. — Autori 
uz vāka nav uzrādīti. — Oriģ. nos.: Emily the strange. Pie-
ce of mind. — ISBN 978-9984-23-516-5 (brošēts).
UDK	 821.111(73)-93-3

821.113.4 Dāņu literatūra

Knutsona, Līne. Mazais Alans — dzīvā antena : [stāsts jau-
nākā skolas vecuma bērniem] / Līne Knutsona un Pēters 
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Fredins ; Džona Kenna Mortensena ilustrācijas ; no dāņu 
valodas tulkojusi Ita Lapsa ; redaktore Marika Taube. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 127, [1] lpp. : il. ; 21 cm. — 
Oriģ. nos.: Lille Allan — den menneskelige antenne. — 
ISBN 978-9934-0-5260-6 (iesiets).

UDK	 821.113.4-93-34

821.113.6 Zviedru literatūra

Vīdmarks, Martins. Mūmijas noslēpums : [stāsts jaunākā 
skolas vecuma bērniem] / Martins Vīdmarks, Helēna Villi-
sa ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane ; redaktore 
Māra Rune. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 84, [1] lpp. : 
il. ; 22 cm. — (Lases un Majas detektīvaģentūra / Martins 
Vīdmarks). — Oriģ. nos.: Mumiemysteriet. — ISBN 978-
9934-0-5090-9 (iesiets).

UDK	 821.113.6-93-312.4

821.133.1(493) Beļģu literatūra franču valodā

Aivenss, Jans. Dēzijas jaunā māja : [stāsts pirmsskolas 
vecuma bērniem] / Jana Aivensa teksts un ilustrācijas ; 
redaktore Zanda Batņa ; tulkojums no angļu valodas: 
I. Moldane. — [Rīga] : Annele, ©2015. — [27] lpp. : il. ; 
23 cm. — (Martina piedzīvojumi). — ISBN 978-9984-843-
86-5 (iesiets).

UDK	 821.133.1(493)-93-32

Aivenss, Jans. Jaunie kaimiņi : [stāsts pirmsskolas vecuma 
bērniem] / Jana Aivensa teksts un ilustrācijas ; redaktore 
Zanda Batņa ; tulkojums no angļu valodas: I. Moldane. — 
[Rīga] : Annele, ©2015. — [27] lpp. : il. ; 23 cm. — (Martina 
piedzīvojumi). — ISBN 978-9984-843-85-8 (iesiets).

UDK	 821.133.1(493)-93-32

Aivenss, Jans. Kurmis burkānu dārzā : [stāsts pirmssko-
las vecuma bērniem] / Jana Aivensa teksts un ilustrāci-
jas ; redaktore Zanda Batņa ; tulkojums no angļu valodas: 
I. Moldane. — [Rīga] : Annele, ©2015. — [27] lpp. : il. ; 
23 cm. — (Martina piedzīvojumi). — ISBN 978-9984-843-
83-4 (iesiets).

UDK	 821.133.1(493)-93-32

Aivenss, Jans. Pērkona negaiss : [stāsts pirmsskolas vecu-
ma bērniem] / Jana Aivensa teksts un ilustrācijas ; redakto-
re Zanda Batņa ; tulkojums no angļu valodas: I. Moldane. — 
[Rīga] : Annele, ©2015. — [27] lpp. : il. ; 23 cm. — (Martina 
piedzīvojumi). — ISBN 978-9984-843-84-1 (iesiets).

UDK	 821.133.1(493)-93-32

821.161.1 Krievu literatūra

Касянич, Юрий. Личное дело : [стихи] / Юрий Ка-
сянич. — Рига : Rīdzene-1, 2015. — 166, [1] lpp. : portr. ; 
18 cm. — (Рижане). — ISBN precizēts ISBN aģentūrā. — 
ISBN 978-9984-553-34-4 (brošēts) ; ISBN 9789984553343 
(kļūda).

UDK	 821.161.1-1(474.3)
	 821.161.1(474.3)(081.2)

821.174 Latviešu literatūra

Cielēna, Māra. Pa īstam un pa jokam : dzejoļu izlase / Māra 
Cielēna: dzeja, sastādījums ; māksliniece Una Leitāne ; Rau-

la Liepiņa dizains. — [Rīga] : Lietusdārzs, [2015]. — 185, 
[6] lpp. : il. ; 25 cm. — ISBN 978-9984-869-61-2 (iesiets).

UDK	 821.174-93-1

Jonase, Rasma. Dzīve iet un aiziet… : [dzejas krājums] / 
Rasma Jonase ; redaktore un pēcvārda autore Inga Aude-
re ; mākslinieks Uldis Baltutis. — Liepāja : LiePA, 2015. — 
111 lpp. : il., portr. ; 22×12 cm. — Grāmatai pievienota grā-
matzīme. — ISBN 978-9934-522-56-7 (iesiets).

UDK	 821.174-1

Jundze, Arno. Putekļi smilšu pulkstenī : romāns / Arno 
Jundze ; māksliniece Krista Jūlija Kreišmane ; redaktors Al-
dis Vēvers. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 271, [1] lpp. ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-0-5477-8 (brošēts).

UDK	 821.174-31

Linde, Māris. Atgriešanās : [romāns] / Māris Linde. — Lie-
pāja : LiePA, 2015. — 174 lpp. : il. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-
522-54-3 (brošēts).

UDK	 821.174-31

Rainis. Mirkļi : [aforismi] / Rainis ; redaktore Santa Svaža ; 
māksliniece Gundega Kalendra. — Rīga : The White Book, 
[2015]. — [48] lpp. : il. ; 12×15 cm. — Autors uzrādīts uz vāka 
un priekštitullapā. — ISBN 978-9934-516-31-3 (iesiets).

UDK	 821.174-84

Samauska, Ieva. Ķiķināšanas gadalaiks : dzejoļi bērniem / 
Ieva Samauska ; māksliniece Anda Strautniece ; Raula Lie-
piņa dizains ; redaktore Māra Cielēna. — [Rīga] : Lietus-
dārzs, [2015]. — 47 lpp. : il. ; 25 cm. — ISBN 978-9984-869-
55-1 (iesiets).

UDK	 821.174-93-1

TR Notārs. Belašs jeb vilcienā lasāma grāmata : [stāsti] / 
TR Notārs ; māksliniece Natālija Kugajevska ; redaktors Al-
dis Vēvers. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 206, [2] lpp. ; 
20 cm. — TR Notārs īst.v. Lauris Vanags. — ISBN 978-9934-
0-5287-3 (brošēts).

UDK	 821.174-3

Vilka, Laura. Dana un Atmiņu ēnas : [romāns vidējā sko-
las vecuma bērniem] / Laura Vilka ; autores ilustrācijas ; 
redaktors Artūrs Pommers ; Māra Ābeles vāka dizains. — 
[Baloži, Ķekavas novads] : A&A Vision, ©2015. — 213, 
[2] lpp. : il. ; 23 cm. — (Apakšzemes leģendas / Laura Vilka ; 
3. grāmata). — «Nobeigums «Apakšzemes leģendu» 4. grā-
matā «Dana un apakšzemes karš»»—Grāmatas beigās. — 
Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-
14-476-9 (iesiets).

UDK	 821.174-93-312.9

Vizla, Aleksis. Smilšu pilis : [dzeja] / Aleksis Vizla (Alek-
sandrs Stīpnieks) ; redaktore Gundega Blumberga ; māks-
liniece Zane Ernštreite ; priekšvārda, 6.-7. lpp., autors Gints 
Stīpnieks. — Rīga : Mansards, ©2015. — 100, [1] lpp. : por-
tr. ; 19 cm. — ISBN 978-9934-12-105-0 (iesiets).

UDK	 821.174-1

Zeltkalis, Helmūts. Mīlestība un hibrīdkarš : romāns / 
Helmūts Zeltkalis ; vāku zīmējumi: Taiga Kalvišķe. — Rīga : 
[Māris Zingbergs], 2015. — 432 lpp. ; 20 cm. — Izdevējzi-
ņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9984-9729-6-1 
(brošēts).

UDK	 821.174-31
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Zvirgzdiņš, Juris. Have a nice day! : gandrīz mīlas stāsts : 
[stāsts jaunākā skolas vecuma bērniem] / Juris Zvirgzdiņš ; 
ilustrējusi Elīna Brasliņa ; redaktore Māra Kalve. — Rīga : 
Pētergailis, [2015]. — 79 lpp. : il. ; 24 cm. — ISBN 978-9984-
33-398-4 (iesiets).

UDK	 821.174-93-32

82–93 Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Ledus sirds : rotaļām un lomu spēlēm / Disney ; tulkojis 
Valērijs Černejs ; redaktore Ilze Collenkopfa. — Rīga : Eg-
mont Latvija, ©2015.

Masku grāmata. — [24] lpp. : il. ; 27 cm. — Grāmatā 
4 dažādas maskas. — Oriģ. nos.: Disney frozen pop-out 
mask book. — ISBN 978-9934-16-060-8 (brošēts).
UDK	 82-93-32
	 087.5

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

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

Ozoliņš, Ojārs. Cīrulis dziedāja, vasara nāca : (cilvēces pir-
mrakstu vēstījumi) / Ojārs Ozoliņš ; priekšvārda, 3.-6. lpp., 
autors Jānis Klētnieks ; vāka fotogrāfijas autore Sabīne 
Stāle ; grāmatā izmantotas S. Stāles, L. Ozoliņas, G. Eniņa 
fotogrāfijas. — [Codes pagasts, Bauskas novads] : [Alek-
sandrs Aleksandrovs], ©2015. — 223 lpp. : fotogr., il., kartes, 
portr. ; 21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — 
ISBN 978-9934-8489-2-6 (brošēts).

UDK	 903(474.3)
	 113
	 001.94

908 Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Griškeviča, Una. Pastaigas pa neparasto Rīgu / Unas Griš-
kevičas teksts ; Kaspara Gardas un Mārtiņa Otto fotogrā-
fijas ; Vitas Lēnertes maketa un vāka dizains ; redaktore 
Aija Balcere. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 112 lpp. : il. ; 
30 cm. — ISBN 978-9934-0-5427-3 (iesiets).

UDK	 908(474.362.2)

94 Vispārīgā vēsture

Blaufūss, F. B. Vidzemes stāsti : stāsti no tās vecas un 
jaunas būšanas to Vidzemes ļaužu, uzrakstīti 1753 / F. B. 
Blaufūss ; redaktors, priekšvārda, 7.-10. lpp., autors Jānis 
Šiliņš ; mākslinieks Raivis Pētersons. — Rīga : Vēstures iz-
pētes un popularizēšanas biedrība, 2015. — 253 lpp. : faks. ; 
22 cm. — Izdevumā iekļauta faksimila «Stahsti no tahs 
wezzas un jaunas buhschanas to widsemmes ļauschu, us-
rakstiti 1753» reprodukcija vecajā ortogrāfijā un pārlikums 
mūsdienu ortogrāfijā. — Bibliogrāfija zemsvītras piezī-
mēs. — ISBN 978-9934-8399-1-7 (iesiets).

UDK	 94(474.36)
	 39(=174)

Zemgaliešu simtgadu cīņas par patstāvību. — [Codes 
pagasts, Bauskas novads] : [Aleksandrs Aleksandrovs], 
©2014. — 118 lpp. ; 20 cm. — Grāmatas pirmais izdevums: 
Rīga : Latviešu etnogrāfiskā biedrība, 1915. — Izdevējzi-
ņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-8489-1-9 
(brošēts).

UDK	 94(474.33)

94(474.3) Latvijas vēsture

Celmiņa, Helēna. Daži pagātnes fakti / Helēna Celmi-
ņa. — [Codes pagasts, Bauskas novads] : [Aleksandrs 
Aleksandrovs], [2015]. — 103, [1] lpp. : il., portr. ; 20 cm. — 
Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-
8489-0-2 (brošēts).

UDK	 94(474.3)”1940/1991”


