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VISPĀRĪGĀ NODAĻA

004 Datorzinātne un datortehnoloģija.
Skaitļošana. Datu apstrāde
Liepiņš, Renārs. Definition methods and implementation of domain-specific modeling language tools : in partial fulfilment of the requirements of the doctor degree in
computer science, field: computer science, subdiscipline:
programming languages and systems / Renārs Liepiņš ;
thesis supervisor Jānis Bārzdiņš ; reviewers: J. Bičevskis, J.
Grundspeņķis, U. Sarkans ; University of Latvia. Faculty of
Computing. Institute of Mathematics and Computer Science. — Rīga, 2015. — 118 lp. : il., karte, sh., tab. ; 31 cm + pielikums (1 sēj., [159] lpp.). — Atsevišķais pielikuma sējums
satur saistītās publikācijas. — Bibliogrāfija: 111.-118. lp. —
(Iesiets).
UDK 004.434(043)
Liepiņš, Renārs. Definition methods and implementation
of domain-specific modeling language tools : summary of
doctoral thesis in partial fulfillment of the requirements
of the doctor degree in computer science, subdiscipline of
programming languages and systems / Renārs Liepiņš ;
thesis supervisor Jānis Bārzdiņš ; reviewers: J. Bičevskis, J.
Grundspeņķis, U. Sarkans ; University of Latvia. Institute of
Mathematics and Computer Science. — Riga : University of
Latvia, 2015. — 42 lpp. : il., karte, sh., tab. ; 20 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — Bibliogrāfija: 40.-42. lpp.
UDK 004.434(043)

Liepiņš, Renārs. Domēnspecifisko modelēšanas valodu
rīku definēšanas metodes un to realizācija : promocijas
darba kopsavilkums datorzinātņu doktora (Dr. sc. comp.)
zinātniskā grāda iegūšanai, nozare: datorzinātnes, apakšnozare: programmēšanas valodas un sistēmas / Renārs
Liepiņš ; zinātniskais vadītājs Jānis Bārzdiņš ; darba recenzenti: J. Bičevskis, J. Grundspeņķis, U. Sarkans ; Latvijas Universitāte. Matemātikas un informātikas institūts. — Rīga :
Latvijas Universitāte, 2015. — 42 lpp. : il., karte, sh., tab. ;
20 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — Bibliogrāfija: 40.-42. lpp.
UDK 004.434(043)

ted for the degree of doctor of computer science, subfield
data processing systems and computer networks / Reinholds Zviedris ; supervisor Leo Seļāvo ; reviewers: Guntis
Arnicāns, Aleksejs Zacepins, Tomas Krilavičius ; University
of Latvia. Faculty of Computing. — Riga : University of Latvia, 2015. — 40 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 40. lpp.
UDK 004.77:621.398(043)
Zviedris, Reinholds. Objektu monitorings ar zema enerģijas patēriņa iegultām iekārtām un heterogēniem bezvadu
sensoru tīkliem : promocijas darba kopsavilkums doktora
grāda iegūšanai datorzinātnes nozarē, apakšnozare: datu
apstrādes sistēmas un datortīkli / Reinholds Zviedris ;
darba zinātniskais vadītājs Leo Seļāvo ; darba recenzenti: Guntis Arnicāns, Aleksejs Zacepins, Tomas Krilavičius ;
Latvijas Universitāte. Datorikas fakultāte. — Rīga : Latvijas
Universitāte, 2015. — 40 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 40. lpp.
UDK 004.77:621.398(043)

Zviedris, Reinholds. Objektu monitorings ar zema enerģijas patēriņa iegultām iekārtām un heterogēniem bezvadu
sensoru tīkliem : promocijas darbs datorzinātņu doktora
(Dr. sc. comp.) zinātniskā grāda iegūšanai, nozare: datorzinātnes, apakšnozare: datu apstrādes sistēmas un datortīkli / Reinholds Zviedris ; zinātniskais vadītāja Leo Seļāvo ;
Latvijas Universitāte. Datorikas fakultāte. — Rīga, 2015. —
197 lp. : il., tab. ; 31 cm + pielikums (1 sēj., [51] lp.). — Atsevišķais pielikuma sējums satur saistītās publikācijas. — Bibliogrāfija: 165.-197. lp. — Teksts latviešu valodā,
kopsavilkums arī angļu valodā. — (Iesiets).
UDK 004.77:621.398(043)
02

Bibliotēku zinātnes. Bibliotēku darbs

Nākotnes bibliotēka : attīstības tendences un prognozes /
sagatavojusi Māra Jēkabsone. — [Rīga] : Latvijas Nacionālā
bibliotēka, ©2015. — 1 tiešsaistes resurss (16 lapas, PDF) :
ilustrācijas ; 1,30 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
UDK 027

Zviedris, Reinholds. Object monitoring using low power
consumption embedded devices and heterogeneous wireless sensor networks : summary of doctoral thesis submi-
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Laikraksti. Prese

Советская молодёжь: жизнь редакции / редактора
книги: Наталья Севидова, Евгений Огурок ; дизайн и
верстка: Хелена Секисова ; предисловие: Александр

09

Блинов. — Рига : [b.i.], 2015. — 127 lpp. : il., portr. ; 22 cm. —
«70 Молодёжка»—Uz vāka.
UDK 070(47+57)
070(474.3)(091)
087.5

Manas grāmatas, mans laiks 1514 : izstādes «1514.Grāmata.2014» katalogs, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rīga,
1.7.2014.-31.3.2015 = My books, my time 1514 : catalogue of
the exhibition «1514.Book.2014», National Library of Latvia,
Riga, 1.7.2014.-31.3.2015 / sastādītāji: Andris Levāns, Gustavs Strenga ; ievadu sarakstīja: Andris Vilks, Gustavs Strenga, Andris Levāns ; tulkotāji: Valdis Bērziņš, angļu valoda,
Maija Levāne, vācu valoda ; literārie redaktori: Ieva Jansone, latviešu valoda ; Ieva Lešinska-Geibere, Pēteris Cedriņš, angļu valoda ; dizains un foto: Mārtiņš Ratniks ; foto:
Normunds Brasliņš ; bibliogrāfija: Renāte Berga. — Rīga :
Latvijas Nacionālā bibliotēka, ©2015. — 319 lpp. : faks., il. ;
30 cm. — «Eiropas kultūras galvaspilsēta Rīga-2014 : notikums»—[4.] lpp. — Par autoriem: 316.-318. lpp. — Bibliogrāfija: 312.-315. lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu
valodā, atsevišķi raksti latviešu un vācu valodā. — ISBN
978-9984-850-32-0 (iesiets).
UDK 091(4)(083.824)
002(4)(083.824)

Izdevumi jauniešiem

Barbie princešu popmūzikas nometnē : krāsojamā grāmata : ar uzlīmēm : [pirmsskolas vecuma bērniem] / tulkojusi
Eva Jansone. — [Rīga] : Egmont Latvija, ©2015. — 24 lpp.,
[2] lp. uzlīmes : il. ; 30 cm. — (Barbie). — Oriģ. nos.: Barbie
in Rock’n Royals. Coloring book. — ISBN 978-9934-16-1698 (brošēts).
UDK 087.5
Barbie princešu popmūzikas nometnē : uzdevumu grāmata : ar uzlīmēm! : [pirmsskolas vecuma bērniem] / tulkojusi Eva Jansone. — [Rīga] : Egmont Latvija, ©2015. — 24 lpp.,
[2] lp. uzlīmes : il. ; 30 cm. — (Barbie). — Oriģ. nos.: Barbie
in Rock’n Royals. Activity book. — ISBN 978-9934-16-170-4
(brošēts).
UDK 087.5

Ledus sirds : mācies ar prieku! 123 : uzdevumu grāmata ar
uzlīmēm pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem /
Disney ; tulkojis Valērijs Černejs ; redaktore Ilze Collenkopfa. — [Rīga] : Egmont Latvija, ©2015. — 24 lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 30 cm. — (Mācies ar prieku!). — «Šajā grāmatā:
Mācies rakstīt skaitļus no 1 līdz 10! Vingrinies skaitīšanā!
Risini uzdevumus un krāso! Izmanto uzlīmes!»—Uz vāka
4. lpp. — Oriģ. nos.: Frozen fun to learn 123. — ISBN 9789934-16-156-8 (brošēts).
UDK 087.5
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FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

159.9

Psiholoģija

Filipss, Čārlzs. Loģiskā domāšana : 50 vingrinājumi, kas
mainīs tavu domāšanas veidu / Čārlzs Filipss ; no angļu valodas tulkojusi Ingrīda Kreicberga ; redaktore Rudīte Kriķe. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 96 lpp. : il. ; 19 cm. —
(Kā domāt). — Par autoru: 96. lpp. — Oriģ. nos.: Logical
thinking. 50 brain-training puzzles to change the way you
think. — ISBN 978-9934-0-5385-6 (brošēts).
UDK 159.955(076)

Ledus sirds : mācies ar prieku! ABC : uzdevumu grāmata
ar uzlīmēm pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem / Disney ; tulkojis Valērijs Černejs ; redaktore Ilze
Collenkopfa. — [Rīga] : Egmont Latvija, ©2015. — 24 lpp.,
[2] lp. uzlīmes : il. ; 30 cm. — (Mācies ar prieku!). — «Šajā
grāmatā: Mācies latviešu valodas alfabētu! Trenējies rakstīšanā! Krāso un pildi uzdevumus! Izmanto uzlīmes!»—Uz
vāka 4. lpp. — Oriģ. nos.: Frozen fun to learn ABC. — ISBN
978-9934-16-155-1 (brošēts).
UDK 087.5

Salutoģenēze: ceļazīmes bērnu un jauniešu ar invaliditāti labbūtībai Latvijā : projekta «Salutoģenēze — nozīmīga sociālā atbalsta un iekļaušanās sabiedrībā metode
bērniem un jauniešiem ar invaliditāti» (012.EEZ/PP/1/
MAC/102/036) pētījuma ziņojums / sagatavošanā piedalījās: Ieva Kārkliņa, Bengt Lindström, Līva Krieķe, Aleksandrs Aleksandrovs, Ilona Bērza-Šulte, Ineta Zīriņa ; Latvijas Pilsoniskas sabiedrības atbalsta centrs. — [Rīga] :
Biedrība «Latvijas Pilsoniskas sabiedrības atbalsta centrs»,
©2015. — 143 lpp. : diagr., sh., tab. ; 30 cm. — Bibliogrāfija:
142.-143. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-14582-7 (spirāliesējums).
UDK 159.98:61(474.3)
159.922.76-056.26(474.3)(078.7)
159.922.8-056.26(474.3)(078.7)

Regan, Lisa. Glamour girl / [teksts]: Lisa Regan ; [ilustrācijas]: Liz Lorini, Jacquie O’Neill ; no angļu valodas tulkojusi
Iveta Ikale ; redaktore Ilze Sausiņa. — Rīga : Zvaigzne ABC,
©2015.
Modes skate. — [32] lpp., 2 lp. uzlīmes : il. ; 25 cm. —
(Grāmata stilīgām un radošām meitenēm). — «Komplektā: uzlīmes, tērpu trafereti»—Uz vāka. — Oriģ. nos.:
Glamour girl. Learn to be a catwalk designer. — ISBN
978-9934-0-5232-3 (spirāliesējums).
UDK 087.5

Волкова, Инесса. Лоскутное одеяло для одинокой
женщины : новый узор / Инесса-Александра Волкова ; оформление художника Инесе (Олеговны) Волковой. — Рига : [Инесса-Александра Волкова], ©2014. —
310 lpp. : il. ; 21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN
aģentūrā. — ISBN 978-9934-8223-8-4 (iesiets).
UDK 159.922.1-055.2

Smolmens, Stīvs. Vēro, prāto, skaiti : visi brauc un kustas :
[pirmsskolas vecuma bērniem] / teksts: Stīvs Smolmens ;
ilustrācijas: Nikola Sleitere ; tulkojums: Renāte Punka,
Inga Karlsberga. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2015. —
[28] lpp. : il. ; 30 cm. — ISBN 978-9984-23-517-2 (iesiets).
UDK 087.5
629(02.053.2)
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RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

stu vietu rādītājs: 85. lpp. — Oriģ. nos.: Bible-shaped teaching. — ISBN 978-9984-613-81-X (brošēts).
UDK 27-472
27-277

Cīrhere, Sūzena. Eneagrammas garīgums : ceļš uz kontemplatīvu dzīvi / Sūzena Cīrhere ; Aigara Truhina vāka
dizains ; no angļu valodas tulkojusi Sandra Gintere ; redaktore Zane Seņkova. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. —
166 lpp. ; 23 cm. — Bibliogrāfija: 160.-166. lpp. — Oriģ. nos.:
Enneagram spirituality. — ISBN 978-9934-0-5424-2 (iesiets).
UDK 27-584
159.923

Zveja, Voldemārs. Jauna rīta ausma / Voldemārs Zveja ;
vāka foto: Santa Knopkena. — Liepāja : LiePA, 2015. —
230 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-522-59-8 (brošēts).
UDK 277.4-287
Латвийский православный хронограф / Латвийская
Православная Церковь ; Институт русского культурного наследия Латвии ; редколлегия: Олег Пелевин,
Татьяна Фейгмане, Оксана Дементьева. — Рига : Синод
Латвийской Православной Церкви, 2015.
Выпуск 1. — 232 lpp. : il., portr. ; 22 cm. — Bibliogrāfija
rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-99348530-1-2 (iesiets).
UDK 271.22(474.3)-9(05)

Heigins, Kenets E. Mīlestība: ceļš uz uzvaru / Kenets E.
Heigins. — [Jelgava] : Jelgavas kristiešu draudze «Godība»,
©2015. — 279 lpp. ; 21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN
aģentūrā. — «Grāmatā izmantoti citāti no Latvijas Bībeles
biedrības 2012. gada izdotā Bībeles tulkojuma latviešu valodā (©Latvijas Bībeles biedrība, 2012).»—Titullapas otrā
pusē. — Oriģ. nos.: Love the way to victory. — ISBN 9789934-8089-7-5 (brošēts).
UDK 27-423.79

Православный церковный календарь 2015 / издание
Синода Латвийской Православной церкви. — Рига :
Синод Латвийской Православной церкви, 2015. — 195,
[1] lpp., [20] lpp. iel. : il., tab. ; 26 cm.
UDK 271.2(059)

Jensijs, Filips. Tas Jēzus, kuru nepazinu / Filips Jensijs ;
no angļu valodas tulkojis Aivars Siliņš ; redaktors Gints
Tenbergs. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 336 lpp. ;
21 cm. — Par autoru: [320.] lpp. — Bibliogrāfija: [321.]336. lpp. — Oriģ. nos.: The Jesus I never knew. — ISBN 9789934-0-5124-1 (iesiets).
UDK 27-31

Яко с нами Бог / издание Синода Латвийской Православной Церкви ; под редакцией Олега Пелевина ;
предисловие: Александр, митрополит Рижский и всея
Латвии ; дизайн: Александр Грановский ; фотографии:
Даниил Седов. — Рига : Синод Латвийской Православной Церкви, 2015. — 161, [2] lpp. : il. ; 21 cm. — ISBN 9789934-8530-2-9 (brošēts).
UDK 27-184.3
299.2

Katehēze jeb Mācības grāmata īstenas ticības biedriem /
atbildīgais par izdevumu arhimandrīts Jānis (Sičevskis) ;
redakcija: Jānis Dravants, Anna Āboliņa. — [Rīga] : LPB Sinodes izdevniecības nodaļa, [2015]. — 131 lpp. : faks., il. ;
22 cm. — «Grāmatas izdevums veltīts dievkalpojumu latviešu valodā 170 gadu jubilejai»—Titullapas otrā pusē. —
ISBN 978-9934-8530-0-5 (iesiets).
UDK 271.2-282.4
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Pranka, Maruta. Biogrāfiskā pieeja biogrāfiskā pārrāvuma individuālo un sociālo aspektu analīzē : promocijas
darba kopsavilkums socioloģijas doktora zinātniskā grāda
iegūšanai, specialitāte — socioloģija / Maruta Pranka ; darba zinātniskā vadītāja Ritma Rungule ; darba zinātniskais
konsultants Edvīns Miklaševičs ; oficiālie recenzenti: Agita
Lūse, Baiba Bela, Anita Villeruša ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2015. — 38 lpp. ;
21 cm. — Bibliogrāfija: 37.-38. lpp.
UDK 303.683(043)
303.422(043)

Lūgšanu grāmata / priekšvārdu sarakstīja Rīgas un visas
Latvijas Metropolīts Aleksandrs ; Latvijas Pareizticīgās
Baznīcas sinode. — Rīga : Latvijas Pareizticīgās Baznīcas
sinode, 2015. — 223, [2] lpp. ; 22 cm. — «Grāmatas izdevums
veltīts pareizticīgo dievkalpojumu latviešu valodā 170 gadu
jubilejai»—Titullapas otrā pusē. — ISBN 978-9934-14-5285 (iesiets).
UDK 271.2-282.5
Svētā svētmocekļa Jāņa (Pommera), Rīgas un Latvijas arhibīskapa, dzīvesstāsts / ievadvārdi: Aleksandrs, Rīgas un
visas Latvijas Metropolīts ; Kristus Piedzimšanas katedrāle. — Rīga : Kristus Piedzimšanas katedrāle, 2015. — 35,
[1] lpp. : il., portr. ; 30 cm. — «Svētais svētmocekli Jāni, lūdz
Dievu par mums»—Uz vāka.
UDK 271.22(474.3)-726.1

Pranka, Maruta. Biogrāfiskā pieeja biogrāfiskā pārrāvuma individuālo un sociālo aspektu analīzē : promocijas
darbs socioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte — socioloģija / Maruta Pranka ; darba zinātniskā
vadītāja Ritma Rungule ; Rīgas Stradiņa universitāte. —
Rīga, 2015. — 193 lp. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 178.-188. lp. —
Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK 303.683(043)
303.422(043)

Šorts, Džons. Bībelē balstīta mācīšana / Džons Šorts ; no
angļu valodas tulkojusi Gita Linde ; redaktori: Reimonds
Le Klērs, Elīna Čakste ; vāka dizains: Maikls Raisters. —
Kijeva ; [Rīga] : SKSA Izglītības Programmu centrs : [Atradums-personības attīstības resursi], 2015. — 95 lpp. ;
21 cm. — («Atraduma» grāmatas). — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Bibliogrāfija: 79.-80. lpp., tematiskais
rādītājs: 81.-82. lpp., personvārdu rādītājs: 83. lpp. un rakLatvijas jaunākās grāmatas Nr. 18
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Pranka, Maruta. The biographical approach in the analysis of the individual and social aspects of biographical disruption : summary of the doctoral thesis to obtain doctoral
degree in social sciences, speciality — sociology / Maruta Pranka ; scientific supervisor Ritma Rungule ; research
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consultant Edvīns Miklaševičs ; official reviewers: Agita
Lūse, Baiba Bela, Anita Villeruša ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Riga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2015. — 44 lpp. ;
21 cm. — Bibliogrāfija: 43.-44. lpp.
UDK 303.683(043)
303.422(043)
316

tific editor Andris Sprūds ; authors: Steven Andreasen, Łukasz Kulesa, Merle Maigre, Uģis Romanovs, Anke Schmidt
Felzmann, Andris Sprūds, Margarita Šešelgytė, Elizabete
Vizgunova, Karsten D. Voigt, Igor Yurgens ; english language editor Talis Saule Archdeacon ; cover design by Līga
Rozentāle. — [Riga] : Latvian Institute of International Affairs, ©2015. — 101 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras
piezīmēs. — ISBN 978-9984-583-63-1 (brošēts).
UDK 327(4)(062)

Socioloģija

Darbiņa, Gunta. Postsociālistiska patēriņa prakse piepilsētas vidē: vēlmju par jaunu privātmāju Pierīgā īstenojums : promocijas darba kopsavilkums sociālo zinātņu
doktora zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte — socioloģija / Gunta Darbiņa ; darba zinātniskā vadītāja Agita
Lūse ; oficiālie recenzenti: Oļģerts Nikodemus, Līga Rasnača, Anda Laķe ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas
Stradiņa universitāte, 2014. — 68 lpp. : il., sh. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 65.-68. lpp.
UDK 316.728(474.3)(043)
316.334.54(474.362)(043)
366.1(474.3)(043)

The different faces of «soft power»: the Baltic States and
Eastern neighborhood between Russia and the EU / Victoria Bucataru, Sergi Kapanadze, Linas Kojala, Jakub Korejba, Andis Kudors, Kai-Olaf Lang, Ahto Lobjakas, Victoria
Panova, Gatis Pelnens, Leonid Polyakov, Diāna Potjomkina,
Toms Rostoks, Rafal Sadowski, Andris Spruds, Aivaras Zukauskas ; editors: Toms Rostoks and Andris Sprūds ; design and layout: Līga Rozentāle. — Riga : Latvian Institute
of International Affairs, 2015. — 1 tiešsaistes resurss (258
lapas, PDF) : ilustrācijas, diagramma ; 1,93 MB. — Virstitulā: LIIA — Latvian Institute of International Affairs. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9984-583-62-4
(PDF).
UDK 327(4)(082)

Darbiņa, Gunta. Postsociālistiska patēriņa prakse piepilsētas vidē: vēlmju par jaunu privātmāju Pierīgā īstenojums : promocijas darbs sociālo zinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte — socioloģija / Gunta
Darbiņa ; darba zinātniskā vadītāja Agita Lūse ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga, 2014. — 192 lp. : diagr., il., sh. ;
30 cm. — Bibliogrāfija: 171.-182. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK 316.728(474.3)(043)
316.334.54(474.362)(043)
366.1(474.3)(043)

327(474.3) Latvijas starptautiskās attiecības.
Starptautiskie jautājumi. Ārpolitika
Кабанов, Николай Николаевич. Тайны Латвийской
дипломатии : внешнеполитические аспекты периода 1940-91 гг. / Николай Кабанов. — Рига : [Николай
Кабанов], 2015. — 203 lpp., [16] lpp. iel. : il., faks., portr. ;
21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — ISBN 978-9934-14-564-3 (brošēts).
UDK 327(474.3)”19”

Darbiņa, Gunta. Practices of postsocialist consumption in
suburban milieu: desire for a new suburban house in Pierīga and its fulfilment : summary of the doctoral thesis to
obtain doctoral degree in social sciences, speciality — sociology / Gunta Darbiņa ; scientific supervisor Agita Lūse ;
official reviewers: Oļģerts Nikodemus, Līga Rasnača, Anda
Laķe ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Riga : Rīgas Stradiņa
universitāte, 2014. — 63 lpp. : il., sh. ; 21 cm. — Bibliogrāfija:
60.-63. lpp.
UDK 316.728(474.3)(043)
316.334.54(474.3)(043)
366.1(474.3)(043)

336

Основные направления укрепления банковской системы России : (монография) / Финуниверситет при
Правительстве РФ (г. Москва), SIA Finanšu Universitāte
(Rīga) ; под редакцией Соколинской Н. Э. — Rīga : Finanšu universitāte, 2015. — 192 lpp. : diagr., il., sh., tab. ;
21 cm. — Bibliogrāfija: 191.-192. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Atsevišķas rakstu nodaļas angļu valodā. — ISBN
978-9934-8243-8-8 (brošēts). — 1000 eks.
UDK 336.71(470+571)

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

338.48

Andžāns, Māris. Drošībiskošanas loma reģionālās drošības kompleksu noteikšanā: Baltijas valstu gadījums (2004.2013. gads) : promocijas darbs politikas zinātnes doktora
zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte — starptautiskā
politika / Māris Andžāns ; darba zinātniskā vadītāja: Daina Bleiere ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga, 2014. —
200 lp. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 159.-200. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK 327(474)(043)

Tūrisms

Tūrisms Latvijā, 2015 : statistisko datu krājums = Tourism
in Latvia, 2015 : a collection of statistical data / atbildīgā
par izdevumu Edīte Miezīte ; atbildīgā par angļu valodas tulkojumu Kristīne Karasinska ; Latvijas Republikas
Centrālā statistikas pārvalde = Central Statistical Bureau
of Latvia. — Rīga : Centrālā statistikas pārvalde, 2015. —
51 lpp. : diagr., tab. ; 29 cm. — (Tūrisms Latvijā = Tourism
in Latvia, ISSN 1407-2653 ; 2015). — «Arvien tuvāk faktiem
un cilvēkiem!»—Uz vāka. — Paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-06-474-1 (brošēts).
UDK 338.482(083.41)(055)

Riga dialogue: towards a shared security environment :
afterthoughts from the Riga security seminar 2015 / scienLatvijas jaunākās grāmatas Nr. 18
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34

Tiesības. Jurisprudence

šanai. — Bibliogrāfija: 128. lpp. — ISBN 978-9934-14-605-3
(iesiets).
UDK 37.047

Gabrieljans, Armens. Eitanāzijas fenomens krimināltiesiskajā, kriminoloģiskajā un medicīniski bioloģiskajā aspektā : promocijas darbs tiesību doktora zinātniskā grāda
iegūšanai, specialitāte — juridiskās zinātnes, apakšnozare — krimināltiesības / Armen Gabrielyan ; darba zinātniskie vadītāji: Vitolds Zahars, Jānis Vētra ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga, 2014. — 241 lp. : diagr., il., tab. ;
30 cm. — Bibliogrāfija: 212.-227. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK 343.6(043)

373

Murjāņu stāsti / sastādītāja Mārīte Iecelniece ; izdevuma
tapšanā piedalījās: Elēna Matvejenko, Astrīda Pastare, Ziedīte Krūmiņa ; redaktore Māra Siliņa ; ievadu sarakstīja Ingrīda Amantova ; mākslinieks Rihards Delvers ; foto: Inta
Bērente-Strenga. — [Murjāņi] : Murjāņu Sporta ģimnāzija,
2015. — 63, [1] lpp. : il., portr. ; 30 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — «MSĢ, Murjāņu sporta ģimnāzija:
50, 1965-2015»—Uz vāka. — ISBN 978-9934-14-595-7 (brošēts).
UDK 373.6:796(474.3)

Kudeikina, Inga. Kopīpašuma institūta problemātika darījumos ar nekustāmo īpašumu : promocijas darba kopsavilkums tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai,
specialitāte — juridiskās zinātnes, apakšnozare — civiltiesības / Inga Kudeikina ; darba zinātniskais vadītājs Osvalds
Joksts ; oficiālie recenzenti: Ingrīda Veikša, Aivars Endziņš,
Ivars Kronis ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas
Stradiņa universitāte, 2015. — 57 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 46.-57. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
UDK 347.238(043)

Randoha, Antra. Pirmsskolēna vizuālo spēju pilnveide
tēlotājdarbībā [elektroniskais resurss] : promocijas darbs
doktora zinātniskā grāda iegūšanai pedagoģijā, apakšnozare: pirmsskolas pedagoģija / Antra Randoha ; zinātniskā
darba vadītāja Agrita Tauriņa ; darba recenzenti: Ausma
Špona, Emīlija Černova, Alīda Samuseviča ; Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija. Pedagoģijas fakultāte. Pirmsskolēna vizuālo spēju pilnveide tēlotājdarbībā :
promocijas darba kopsavilkums doktora zinātniskā grāda
iegūšanai pedagoģijā, apakšnozare: pirmsskolas pedagoģija = Development of pre-school children’s visual capacities
in fine arts : summary of the doctoral dissertation for receiving a doctoral degree in pedagogy, sub-field: preschool
pedagogy. — Rīga : Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības
akadēmija, 2015. — 1 CD (228, 54 lapas, PDF) : diagr., il., sh.,
tab. ; 12 cm. — Ietver bibliogrāfiju. — Promocijas darbs
latviešu valodā, kopsavilkums latviešu un angļu valodā. —
ISBN 9789934503276 (kļūda).
UDK 373.2(043)
37.036(043)

Kudeikina, Inga. Kopīpašuma institūta problemātika darījumos ar nekustāmo īpašumu : promocijas darbs tiesību
doktora zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte — juridiskās zinātnes, apakšnozare — civiltiesības / Inga Kudeikina ; darba zinātniskais vadītājs Osvalds Joksts ; Rīgas
Stradiņa universitāte. — Rīga, 2015. — 158 lp. ; 30 cm. —
Bibliogrāfija: 150-158. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts
latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā.
UDK 347.238(043)
Kudeikina, Inga. Problems of the institution of co-ownership in real estate transactions : summary of doctoral
thesis to obtain the degree of the doctor of law, speciality — law, branch — civil law / Inga Kudeikina ; supervisor Osvalds Joksts ; official reviewers: Ingrīda Veikša,
Aivars Endziņš, Ivars Kronis ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Riga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2015. — 59 lpp. ;
21 cm. — Bibliogrāfija: 48.-59. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
UDK 347.238(043)

378 Augstākā izglītība. Augstskolas.
Akadēmiskās studijas
Bebre, Rita. 15 gadi RPIVA Kreativitātes centram = RTTEMA Creativity centre: 15 years / teksts, sastādījums,
redakcija: Rita Bebre ; tulkojums angļu valodā: I. Surkova. — Rīga : JUMI, 2014. — 88 lpp., [12] lpp. iel. : il., portr.,
tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 41.-60. lpp. — Teksts latviešu
valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-50324-5 (brošēts).
UDK 378(474.3)(091)

355/359 Militārās lietas. Kara māksla. Militārā
zinātne. Aizsardzība. Bruņotie spēki
Мелконов, Юрий. Крыло с красной звездой / Юрий
Мелконов ; в авторской редакции. — Рига : Авторское
издание, 2015. — 111, [1] lpp. : faks., il., portr. ; 25 cm. —
Priekšvārds krievu, angļu, latviešu, igauņu, lietuviešu,
zviedru un vācu valodā. — ISBN 978-9934-14-563-6 (iesiets) ; ISBN 9789934821219 (kļūda).
UDK 355.354(474.3)(092)
37

International Academic Conference «Scientific Research Transfer to the Study Process» (2015 : Rēzekne,
Latvija). International academic conference «Scientific research transfer to the study process» : March 11, 2015 : abstract / abstract collection proofreader: Viktorija Pokule ;
Rezekne Higher Education Institution. Faculty of Economics and Management. — Rēzekne : Rēzeknes Augstskola,
2015. — 32 lpp. : tab. ; 24 cm. — Teksts angļu valodā, ziņojumu nosaukumi arī latviešu valodā. — ISBN 978-9984-44157-3 (brošēts).
UDK 378(062)

Izglītība

Karjeras izglītības programma 1.-12. klasei / nodibinājums
«Fonds-Jūrmala cilvēkam» ; ievadu sarakstīja Regīna Simsone. — [Jūrmala] : Nodibinājums «Fonds-Jūrmala cilvēkam», 2015. — 128 lpp. : il., tab. ; 22×30 cm. — Izdevējziņas
precizētas ISBN aģentūrā. — Praktiski izmantojams mācību metodiskais līdzeklis skolēnu karjeras prasmju attīstīLatvijas jaunākās grāmatas Nr. 18

Vispārējā izglītība
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Profesors Vladislavs Korzāns : cilvēks un rektors / sastādītājs J. Salaks ; zinātniskais redaktors A. Ērglis ; literārā
redaktore I. Orleja ; bibliogrāfiju sastādīja: I. Znotiņa, S.
Riekstiņa, A. Rundāne ; vāka dizains: M. Čavarts ; ievadu
sarakstīja Jānis Gardovskis ; Rīgas Stradiņa universitāte. —
Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2015. — 310 lpp. : faks.,
il., portr. ; 25 cm. — Titullapā stilizēts logo: RSU 65 izaugsmes gadi. — Ietver personu alfabētisko rādītāju: 287.288. lpp., nosaukumu alfabētisko rādītāju: 289.-296. lpp.,
analītisko ierakstu rādītāju: 297.-299. lpp. un grāmatā minēto personu, t.sk. rakstu autoru, alfabētisko rādītāju: 305.310. lpp. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts
latviešu valodā, priekšvārds un ievads arī angļu valodā. —
ISBN 978-9984-793-78-8 (iesiets).
UDK 378.6:61(474.3)(092)

klasei. Skolotāja grāmata» un digitālajām darblapām»—Titullapas otrā pusē. — ISBN 978-9984-11-521-4 (brošēts).
UDK 5(076)
51

Helmane, Ineta. Matemātika 3. klasei : mācību grāmata /
Ineta Helmane, Anita Dāvīda ; redaktore Egina Birzgale ;
māksliniece Marita Maizīte. — 1. izdevums. — Lielvārde :
Lielvārds, ©2015.
1. daļa. — 143, [1] lpp. : il., tab. ; 25 cm. — «Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija
2015. gadā»—Titullapā. — Komplektizdevumā ietilpst arī
izdevums «Sākumskolas skolotāja grāmata 3. klasei». —
ISBN 978-9984-11-516-0 (iesiets).
UDK 51(075.2)

Rīgas Stradiņa universitātes doktorantūra, 2015 / sastādītājs A. Pētersons ; vecākā redaktore A. Lapsa ; ievadvārdus
sarakstīja: Jānis Gardovskis, Tatjana Koķe, Aigars Pētersons, Sandra Lejniece, Dace Bandere, Anda Laķe, Osvalds
Joksts, Jeļena Staburova ; Rīgas Stradiņa universitāte. —
Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2015. — 110, [1] lpp. :
diagr., il., portr., tab. ; 24 cm. — Teksts latviešu, angļu valodā. — ISBN 978-9984-793-77-1 (brošēts).
UDK 378.6:61(474.3-25)
398

53

Folklora

Daukšta, Edvīns. Optimization of cadmium zinc telluride
crystal physical parameters by nanosecond laser : doctoral thesis / Edvīns Daukšta ; scientific supervisors: Artūrs
Medvids, Aleksandrs Mičko ; Riga Technical University. Faculty of Materials Science and Applied Chemistry. Institute
of Technical Physics. — Riga, 2015. — 99 lp. : diagr., il., sh.,
tab. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 91.-99. lp. — Teksts angļu valodā, anotācija arī latviešu valodā. — (Iesiets).
UDK 539.1.074.5(043)
537.311.322(043)
544.22.032.65(043)

MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

Jonušaite, Zina. Dabaszinības 1. klasei : darba lapas / Zina
Jonušaite ; redaktore Gunta Ansone ; mākslinieks Vilnis
Laizāns. — 1. izdevums. — Lielvārde : Lielvārds, ©2015. —
[80] lpp. : il., tab. ; 30 cm. — «Izdevums paredzēts izmantošanai komplektā ar skolotāja grāmatu «Dabaszinības 1. klasei. Skolotāja grāmata» un digitālajām darblapām, taču to
var izmantot arī atsevišķi»—Titullapas otrā pusē. — ISBN
978-9984-11-509-2 (brošēts).
UDK 5(076)

Daukšta, Edvīns. Optimization of cadmium zinc telluride crystal physical parameters by nanosecond laser :
summary of doctoral thesis / Edvīns Daukšta ; scientific
supervisors: Artūrs Medvids, Aleksandrs Mičko ; official
opponents: Andris Ozols, Uldis Rogulis, Laima Trinklere ;
Riga Technical University. Faculty of Materials Science and
Applied Chemistry. Institute of Technical Physics. — Riga :
Riga Technical University, 2015. — 33 lpp. : diagr., il., sh.,
tab. ; 21 cm. — Titullapā: Doctoral thesis. — Bibliogrāfija:
30.-33. lpp. — Teksts angļu valodā, anotācija arī latviešu valodā. — ISBN 978-9934-542-11-4 (brošēts).
UDK 539.1.074.5(043)
537.311.322(043)
544.22.032.65(043)

Jonušaite, Zina. Dabaszinības 1. klasei : skolotāja grāmata / Zina Jonušaite ; redaktore Gunta Ansone ; mākslinieks
Vilnis Laizāns. — Lielvārde : Lielvārds, ©2015. — 169 lpp. :
tab. ; 30 cm. — «Izdevums ir metodisks līdzeklis, kas paredzēts dabaszinību kā integrēta kursa satura apguvei 1.
klasē. Tas veidots komplektā ar digitālajiem materiāliem
un darba lapām. Metodiskajā līdzeklī ietilpst stundu plānojums un komentāri par dažādām stundās izmantotajām
aktivitātēm un metodiskajiem paņēmieniem.»—Titullapas
otrā pusē. — ISBN 978-9984-11-508-5 (spirāliesējums).
UDK 5(072)
Jonušaite, Zina. Dabaszinības 2. klasei : darba lapas / Zina
Jonušaite ; redaktore Gunta Ansone ; mākslinieks Vilnis
Laizāns. — 1. izdevums. — Lielvārde : Lielvārds, ©2015. —
[72] lpp. : il., tab. ; 30 cm. — «Izdevums paredzēts izmantošanai komplektā ar skolotāja grāmatu «Dabaszinības 2.
Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 18

Fizika

Daukšta, Edvīns. Kadmija cinka telurīda fizikālo parametru optimizācija ar nanosekunžu lāzeru : promocijas darba kopsavilkums / Edvīns Daukšta ; zinātniskie vadītāji:
Artūrs Medvids Aleksandrs Mičko ; oficiālie recenzenti:
Andris Ozols, Uldis Rogulis, Laima Trinklere ; Rīgas Tehniskā universitāte. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. Tehniskās fizikas institūts. — Rīga : Rīgas Tehniskā
universitāte, 2015. — 33 lpp. : diagr., il., sh., tab. ; 21 cm. —
Bibliogrāfija: 30.-33. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-542-10-7 (brošēts).
UDK 539.1.074.5(043)
537.311.322(043)
544.22.032.65(043)

Cybuļs, Jurs. Īdzer ols, lai bāduom ira gols! / Cybuļu Jurs,
Krapacu Ļuce ; ilustracejas: Slyšans Prancs. — Reiga : Raudava, 2015. — 159 lpp. : il. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-98164-2 (iesiets).
UDK 398.23(=174’282)
5

Matemātika

6

Linarts, Artis. Elastomēra/nanografīta kompozītu sensorelementu sistēmu pjezorezistīvās īpašības : promocijas
darba kopsavilkums / Artis Linarts ; zinātniskais vadītājs
M. Knite ; oficiālie recenzenti: Juris Blūms, Anatolijs Ša2015. gada 16.–30. septembris

rakovskis, Oļesja Starkova ; Rīgas Tehniskā universitāte.
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. Tehniskās fizikas institūts. — Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte,
2015. — 35 lpp. : diagr., il. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 31. lpp.
UDK 537.226.8:678.5.067(043)
678.5.067(043)

metodiskais līdzeklis»—Uz diska uzlīmes. — Aprakstīts
pēc diska sākumlapām. — ISBN 978-9984-11-490-3 (SWF).
UDK 53(075.2)(0.034.2)
53(075.2)(0.034.2)
54

Linarts, Artis. Elastomēra/nanografīta kompozītu sensorelementu sistēmu pjezorezistīvās īpašības : promocijas
darbs / Artis Linarts ; zinātniskais vadītājs M. Knite ; promocijas darba zinātniskie konsultanti: Valdis Teteris, Āris
Solovjovs ; Rīgas Tehniskā universitāte. Materiālzinātnes
un lietišķās ķīmijas fakultāte. Tehniskās fizikas institūts. —
Rīga, 2015. — 111 lp. : diagr., il., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija:
103.-108. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu
valodā. — (Iesiets).
UDK 537.226.8:678.5.067(043)
678.5.067(043)

Pormale, M. Dvēseļu valodas : zinātniece, gleznotāja, domātāja Nadežda Kaškina / Milda Pormale ; manuskriptu
publicēšanai sagatavojusi Dzintra Dāvidsone ; mākslinieks
Gints Veilands. — [Rīga] : Libri Style, ©2015. — 188, [1] lpp.,
[11] lpp. iel. : faks., il., portr. ; 23 cm. — ISBN 978-9934-14492-9 (iesiets).
UDK 547(474.3)(092)
547:630*81(474.3)(092)
75.071.1(474.3)
59

Linarts, Artis. Piezoresistive properties of elastomer
nanographite composite sensorelement systems : summary of doctoral thesis / Artis Linarts ; scientific supervisor M. Knite ; official oponents: Juris Blūms, Anatolijs Šarakovskis, Oļesja Starkova ; Riga Technical University. Faculty
of Material Science and Applied Chemistry. Institute of Technical Physics. — Riga : Riga Technical University, 2015. —
32 lpp. : diagr., il. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 26. lpp.
UDK 537.226.8:678.5.067(043)
678.5.067(043)

Zooloģija

Kur dzīvo zvēriņi? : [pirmsskolas vecuma bērniem] /
[teksts]: Anna Milbourne ; ilustrējusi Simona Dimitri ; no
angļu valodas tulkojusi Iveta Ikale. — Rīga : Zvaigzne ABC,
©2015. — [14] lpp. : il. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: Animal homes. — ISBN 978-9934-0-5336-8 (iesiets).
UDK 59
Stalažs, Arturs. Jāņogu ģints augiem kaitīgo Cecidophyopsis ģints pumpurērču sugu sastāvs, izplatība un saistība ar
saimniekaugiem Latvijā : promocijas darbs lauksaimniecības zinātņu doktora grāda ieguvei / Arturs Stalažs ; zinātniskais vadītājs Ināra Turka ; zinātniskais konsultants
Inga Moročko-Bičevska ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības fakultāte. Augsnes un augu zinātņu institūts. — Jelgava, 2015. — 138 lp. : il., kartes, tab. ;
31 cm. — Bibliogrāfija: 77.-94. lp. — Teksts latviešu valodā,
anotācija arī angļu valodā. — (Iesiets).
UDK 595.42(474.3)(043)

Optika [elektroniskais resurss] / redaktori: Linda Vēvere,
Dainis Builis, Linda Lamstere-Segliņa, Alīna Bruģe, Ingrīda
Kreicberga, Kristīne Pastare-Skutele ; Rūtas Vilītes, Mārītes Mundures, Gunas Loginas, Lindas Vēveres tulkojums ;
konsultante un recenzente Ingrīda Kreicberga ; Daiņa Buiļa
vāka noformējums. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 1 CD :
skaņa, krās. + teksta pielikums (15 lpp.). — (iZvaigzne). —
(Mazā interaktīvā enciklopēdija). — «… ietverti temati no
interaktīvā mācību materiāla «Fizika 8.-9. klasei» 1. daļas
un «Fizika 12. klasei» (Zvaigzne ABC, 2013)»—Uz diska
vāka. — CD ietver instalācijas programmu un datu komplektu. — ISBN 978-9934-0-4820-3.
UDK 53(075.3)(0.034.2)
535(031)(0.034.2)
535(075.3)(0.034.2)
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Bauze, Daiga. Autiskā spektra traucējumu ģenētiskie aspekti : promocijas darbs medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte — medicīniskā ģenētika / Daiga
Bauze ; darba zinātniskie vadītāji: Baiba Lāce, Raisa Andrēziņa ; darba zinātniskie konsultanti: Arnis Riževs, Zanda
Daneberga ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga, 2014. —
150 lp. : diagr., il., tab. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 115.-137. lp. —
Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK 616.896(043)

Šilters, Edvīns. Fizika 8. klasei [elektroniskais resurss] :
mācību grāmata / Edvīns Šilters ; redaktore Anita Vēciņa ;
recenzenti: Mārcis Auziņš, Imants Gorbāns ; mākslinieks
Aigars Truhins. — 2. izdevums. — Lielvārde : Lielvārds,
[2015]. — 1 CD (116 lapas, SWF) : il., sh., tab. ; 12 cm. — (Lielvārds Digitālā bibliotēka). — Vārdu rādītājs: 112. lapā. —
«Digitāls metodiskais līdzeklis»—Uz diska uzlīmes. — Aprakstīts pēc diska sākumlapām. — ISBN 978-9984-11-489-7
(SWF).
UDK 53(075.2)(0.034.2)

Derjabo, Aleksandrs. Head and neck basal cell carcinoma
treatment : summary of the doctoral thesis for obtaining
the degree of a doctor of medicine, speciality — oncology /
Aleksandrs Derjabo ; scientific supervisors Ingrīda Čēma ;
approved reviewers: Andrejs Skaģers, Jānis Eglītis, Skaidra
Valiukeviciene ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Riga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2014. — 53 lpp. : diagr., il., tab. ;
21 cm. — Bibliogrāfija: 49.-52. lpp.
UDK 616.5-006(043)

Šilters, Edvīns. Fizika 9. klasei [elektroniskais resurss] :
eksperimentāla mācību grāmata / Edvīns Šilters, Nils
Sakss ; redaktore Anita Vēciņa ; recenzenti: Mārcis Auziņš,
Leonīds Antons. — Lielvārde : Lielvārds, [2015]. — 1 CD (144
lapas, SWF) : il., portr., tab. ; 12 cm. — (Lielvārds Digitālā
bibliotēka). — Vārdu rādītājs: 143.-144. lapā. — «Digitāls
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Derjabo, Aleksandrs. Sejas, galvas un kakla ādas bazālo
šūnu vēža ārstēšana : promocijas darba kopsavilkums medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte —
onkoloģija / Aleksandrs Derjabo ; darba zinātniskā vadītāja
Ingrīda Čēma ; oficiālie recenzenti: Andrejs Skaģers, Jānis
Eglītis, Skaidra Valiukeviciene ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2014. — 54 lpp. :
diagr., il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 50.-53. lpp.
UDK 616.5 -006(043)

181 lp. : diagr., il., tab. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 123.-161. lp. —
Teksts angļu valodā, anotācija arī latviešu valodā.
UDK 618.232(043)

Kreicberga, Ilze. Molekulāro procesu raksturojums dažādas gestācijas vecumu placentās : promocijas darba kopsavilkums, specialitāte — neonatoloģija / Ilze Kreicberga ;
darba zinātniskie vadītāji: Māra Pilmane, Dace Rezeberga ;
ieteiktie recenzenti: Ilze Štrumfa, Daiva Vaitkiene, Andres
Arend ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa
universitāte, 2014. — 75 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 53.-68. lpp.
UDK 618.232(043)

Derjabo, Aleksandrs. Sejas, galvas un kakla ādas bazālo
šūnu vēža ārstēšana : promocijas darbs medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte — onkoloģija /
Aleksandrs Derjabo ; darba zinātniskā vadītāja Ingrīda
Čēma ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga, 2014. — 138 lp. :
diagr., il., tab. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 106.-123. lp. — Teksts
latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā.
UDK 616.5-006(043)

Lībiete, Ieva. Psihiatrijas attīstība Latvijā no 1918. līdz
1940. gadam : promocijas darbs medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte — medicīnas vēsture / Ieva Lībiete ; darba zinātniskie vadītāji: Juris Salaks,
Biruta Kupča ; zinātniskā konsultante Rita Grāvere ; Rīgas
Stradiņa universitāte. — Rīga, 2014. — 185 lp. : diagr., tab. ;
30 cm. — Bibliogrāfija: 168.-184. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK 616.89(474.3)(043)

Kalējs, Mārtiņš. Optimāli sirds vārstuļu struktūrkomponentu mehāniskie parametri un atbilstoša aizvietotājmateriāla izvēle : promocijas darbs medicīnas doktora
zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte — medicīniskā
biomehānika, sirds ķirurģija / Mārtiņš Kalējs ; darba zinātniskais vadītājs Pēteris Stradiņš ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga, 2014. — 114 lp. : diagr., il., tab. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 86.-102. lp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums
arī angļu valodā.
UDK 616.126.3(043)

Meija, Laila. Alkilrezorcīnu, lignānu metabolīti un D vitamīns priekšdziedzera vēža pacientiem : promocijas darba
kopsavilkums medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte — internā medicīna / Laila Meija ; darba
zinātniskie vadītāji: Aivars Lejnieks, Vilnis Lietuvietis ; darba zinātniskais konsultants Herman Adlercreutz ; oficiālie
recenzenti: Andrejs Šķesters, Valdis Pīrāgs, Daiga Kunkulberga ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa
universitāte, 2014. — 73 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 64.-69. lpp.
UDK 616.65-006(043)

Koļesova, Oksana. Cilvēka mazā iegurņa dzimumatšķirības un vecuma izmaiņas : promocijas darba kopsavilkums
medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte — morfoloģija / Oksana Koļesova ; darba zinātniskais
vadītājs Jānis Vētra ; oficiālie recenzenti: Haralds Jansons,
Dace Rezeberga, Ilmārs Dūrītis ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2014. — 50 lpp. :
diagr., il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 46.-50. lpp.
UDK 616.728.1(043)

Meija, Laila. Alkilrezorcīnu, lignānu metabolīti un D vitamīns priekšdziedzera vēža pacientiem : promocijas darbs
medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte — internā medicīna / Laila Meija ; darba zinātniskie
vadītāji: Aivars Lejnieks, Vilnis Lietuvietis ; zinātniskais
konsultants Herman Adlercreutz ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga, 2014. — 189 lp. : diagr., il., tab. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 144.-158. lp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā.
UDK 616.65-006(043)

Koļesova, Oksana. Cilvēka mazā iegurņa dzimumatšķirības un vecuma izmaiņas : promocijas darbs medicīnas
doktora zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte — morfoloģija / Oksana Koļesova ; darba zinātniskais vadītājs Jānis
Vētra ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga, 2014. — 122 lp. :
diagr., il., tab. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 111.-122. lp. — Teksts
latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā.
UDK 616.728.1(043)

Neimane, Laura. Augšžokļa alveolārā kaula morforadioloģiskais izvērtējums pacientiem ar zobu implantātiem :
promocijas darba kopsavilkums medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte — zobārstniecība / Laura Neimane ; darba zinātniskais vadītājs Andrejs Skaģers ;
oficiālie recenzenti: Ingrīda Čēma, Dagnija Loča, Deimante Ivanauskaite ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2014. — 58 lpp. : diagr., il., tab. ;
21 cm. — Bibliogrāfija: 47.-53. lpp.
UDK 616.314-77(043)

Koļesova, Oksana. The sexual dimorphism and age-related changes of the lesser pelvis in human : summary of
doctoral thesis to obtain the degree of a doctor of medicine, speciality — morphology / Oksana Koļesova ; scientific
supervisor Jānis Vētra ; official reviewers: Haralds Jansons,
Dace Rezeberga, Ilmārs Dūrītis ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Riga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2014. — 50 lpp. :
diagr., il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 46.-50. lpp.
UDK 616.728.1(043)

Neimane, Laura. Augšžokļa alveolārā kaula morforadioloģiskais izvērtējums pacientiem ar zobu implantātiem :
promocijas darbs medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte — zobārstniecība / Laura Neimane ;
darba zinātniskais vadītājs Andrejs Skaģers ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga, 2014. — 144 lp. : diagr., il., tab. ;

Kreicberga, Ilze. Characteristics of the main molecular
processes in the tissues of placentas of various gestational ages : doctoral thesis, speciality — neonathology / Ilze
Kreicberga ; scientific supervisors: Māra Pilmane, Dace
Rezeberga ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Riga, 2014. —
Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 18
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Raumane, Diāna. Centrālās dzirdes traucējumu psihoakustiskie un elektrofizioloģiskie aspekti : promocijas
darbs medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte — otorinolaringoloģija / Diāna Raumane ; darba
zinātniskie vadītāji: Ligija Ķīse, Ināra Logina ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga, 2014. — 150 lp. : diagr., il., tab. ;
30 cm. — Bibliogrāfija: 127.-142. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK 616.28(043)

30 cm. — Bibliogrāfija: 121.-138. lp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā.
UDK 616.314-77(043)

Neimane, Laura. Morphoradiological evaluation of maxillary alveolar bone in dental implant patients : summary
of the doctoral thesis for obtaining the degree of a doctor of medicine, speciality — dentistry / Laura Neimane ;
scientific supervisor Andrejs Skaģers ; official reviewers:
Ingrīda Čēma, Dagnija Loča, Deimante Ivanauskaite ; Rīgas
Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte,
2014. — 57 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 46.52. lpp.
UDK 616.314-77(043)

Raumane, Diāna. Psychoacoustical and electrophysiological aspects of central auditory disorder : summary of
the doctoral thesis for obtaining the degree of a doctor of
medicine, speciality — otorhinolaryngology / Diana Raumane ; scientific supervisors: Ligija Ķīse, Ināra Logina ;
official reviewers: Jānis Vētra, Juris Imants Aivars, Martin
Ptok ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Riga : Rīgas Stradiņa
universitāte, 2014. — 53 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 48.-53. lpp.
UDK 616.28(043)

Paramonova, Natalia. Polymorphisms in proteasome
gene cluster of human chromosome 14 and their association with autoimmune and metabolic diseases in Latvian
population : summary of doctoral thesis submitted for
the doctoral degree in biology, subfield of molecular biology / Natalia Paramonova ; supervisor Nikolajs Sjakste ;
reviewers: J. Rzeszowska-Wolny, Liene Ņikitina-Zaķe,
Valdis Pīrāgs ; University of Latvia. Faculty of Biology. —
Riga : University of Latvia, 2015. — 58 lpp. : diagr., il., tab. ;
21 cm. — Bibliogrāfija: 51.-57. lpp.
UDK 616-008.9(043)

Rokasgrāmata vecākiem, kuru bērniem ir disleksija / redaktore Dzintra Ludborža ; ievadu sarakstīja Ēriks Trīdass ;
Latvijas Disleksijas biedrība. — Rīga : Latvijas Disleksijas
biedrība, 2015. — 34 lpp. : il. ; 21 cm. — Rokasgrāmata izstrādāta ES mūžizglītības programmas «Grundtvig» partnerības projekta ietvaros. — Bibliogrāfija: 32.-34. lpp. un
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-14-544-5 (brošēts).
UDK 616.89-008.434.5-053.2(035)

Piekuse, Linda. Endobiotiķu un ksenobiotiķu metabolismā iesaistīto enzīmu kodējošo gēnu polimorfismi hroniska
C vīrushepatīta un akūta toksiska hepatīta gadījumā : promocijas darba kopsavilkums medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte — molekulārā bioloģija,
infektoloģija / Linda Piekuse ; darba zinātniskais vadītājs
Jāzeps Keišs ; darba zinātniskā konsultante Valentīna Sondore ; oficiālie recenzenti: Ludmila Vīksna, Pauls Pumpēns,
Alvidas Laiškonis ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga :
Rīgas Stradiņa universitāte, 2014. — 63 lpp. : sh., tab. ;
21 cm. — Bibliogrāfija: 52.-63. lpp.
UDK 616.36-002(043)

Rusaka, Marija. Acute and transient psychotic disorder
(ATPD) dynamic development and particularities in diagnostics and treatment in Latvia : summary of doctoral
thesis for obtaining the degree of a doctor of medicine, speciality — psychiatry / Marija Rusaka ; supervisor Elmārs
Rancāns ; official reviewers: Ināra Logina, Virginija Adomaitiene, Vladimirs Kuzņecovs ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Riga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2015. — 39 lpp. :
diagr., il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 36.-38. lpp.
UDK 616.89(043)

Piekuse, Linda. Endobiotiķu un ksenobiotiķu metabolismā iesaistīto enzīmu kodējošo gēnu polimorfismi hroniska
C vīrushepatīta un akūta toksiska hepatīta gadījumā : promocijas darbs medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte — molekulārā bioloģija, infektoloģija /
Linda Piekuse ; darba zinātniskais vadītājs Jāzeps Keišs ;
Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga, 2014. — 112 lp. : sh.,
tab. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 88.-105. lp. — Teksts latviešu
valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK 616.36-002(043)

Rusaka, Marija. Akūtu un transitorisku psihotisku traucējumu dinamiskā attīstība, diagnostikas un ārstēšanas īpatnības Latvijā : promocijas darba kopsavilkums medicīnas
doktora zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte — psihiatrija / Marija Rusaka ; darba zinātniskais vadītājs Elmārs
Rancāns ; oficiālie recenzenti: Ināra Logina, Virginija Adomaitiene, Vladimirs Kuzņecovs ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2015. — 49 lpp. :
diagr. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 43.-48. lpp.
UDK 616.89(474.3)(043)

Raumane, Diāna. Centrālās dzirdes traucējumu psihoakustiskie un elektrofizioloģiskie aspekti : promocijas
darba kopsavilkums medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte — otorinolaringoloģija / Diāna
Raumane ; darba zinātniskās vadītājas: Ligija Ķīse, Ināra
Logina ; oficiālie recenzenti: Jānis Vētra, Juris Imants Aivars, Martins Ptoks ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga :
Rīgas Stradiņa universitāte, 2014. — 50 lpp. : diagr., il., tab. ;
21 cm. — Bibliogrāfija: 45.-50. lpp.
UDK 616.28(043)
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Rusaka, Marija. Akūtu un transitorisku psihotisku traucējumu dinamiskā attīstība, diagnostikas un ārstēšanas
īpatnības Latvijā : promocijas darbs medicīnas doktora
zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte — psihiatrija / Marija Rusaka ; darba zinātniskais vadītājs Elmārs Rancāns ;
Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga, 2015. — 67 lp. : diagr.,
il., tab. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 61.-65. lp. — Teksts latviešu
valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK 616.89(043)
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Salmane-Kuļikovska, Ieva. Bezrecepšu medikamentu, vitamīnu un uztura bagātinātāju lietošana Latvijā : promocijas darba kopsavilkums sociālo zinātņu doktora zinātniskā
grāda iegūšanai, specialitāte — socioloģija / Ieva Salmane-Kuļikovska ; darba zinātniskā vadītāja Signe Dobelniece ; oficiālie recenzenti: Anda Laķe, Silva Seņkāne, Inese
Gobiņa ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2014. — 63 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija:
58.-63. lpp.
UDK 615(474.3)(043)

Skuja, Sandra. Alkohola un narkotisko vielu izraisītu CNS
izmaiņu morfoloģiskā izpēte : promocijas darba kopsavilkums medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte — morfoloģija / Sandra Skuja ; darba zinātniskā
vadītāja Valērija Groma ; oficiālie recenzenti: Jānis Vētra,
Inese Zītare, Marina Aunapuu ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2014. — 53 lpp. : il. ;
21 cm. — Bibliogrāfija: 46.-53. lpp.
UDK 613.81(043)
616.83(043)

Salmane-Kuļikovska, Ieva. The use of non-prescription
medicines, vitamins and nutritional supplements in Latvia : summary of the doctoral thesis to obtain doctoral degree in social sciences, speciality — sociology / Ieva Salmane-Kuļikovska ; scientific supervisor Signe Dobelniece ;
official reviewers: Anda Laķe, Silva Seņkāne, Inese Gobiņa ;
Rīgas Stradiņa universitāte. — Riga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2014. — 64 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 59.-64. lpp.
UDK 615(474.3)(043)

Sperga, Māris. Cicatricial changes in the kidneys and their
link to renal tumours : summary of the doctoral thesis for
obtaining the degree of a doctor of medicine, speciality —
pathology / Māris Sperga ; supervisor Ilze Štrumfa ; official
reviewers: Arnis Āboliņš, Sergejs Isajevs, Ave Minajeva ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Riga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2015. — 80 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija:
76.-80. lpp.
UDK 616.6-006(043)

Salmane-Kuļikovska, Ieva. Bezrecepšu medikamentu,
vitamīnu un uztura bagātinātāju lietošana Latvijā : promocijas darbs sociālo zinātņu doktora zinātniskā grāda
iegūšanai, specialitāte — socioloģija / Ieva Salmane-Kuļikovska ; darba zinātniskā vadītāja Signe Dobelniece ; Rīgas
Stradiņa universitāte. — Rīga, 2014. — 225 lp. : diagr., il.,
tab. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 154.-168. lp. — Teksts latviešu
valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK 615(474.3)(043)

Skuja, Sandra. Alkohola un narkotisko vielu izraisītu CNS
izmaiņu morfoloģiskā izpēte : promocijas darbs medicīnas
doktora zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte — morfoloģija / Sandra Skuja ; darba zinātniskā vadītāja Valērija
Groma ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga, 2014. — 161 lp. :
diagr., il., tab. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 141.-158. lp. — Teksts
latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā.
UDK 613.81(043)
616.83(043)

Silova, Alise. Changes in oxidative stress parameters and
its correction opportunities in particular pathologies :
summary of the doctoral thesis for obtaining the degree
of a doctor of medicine, speciality — biochemistry / Alise Silova ; scientific supervisor Andrejs Šķesters ; scientific consultant Kim D. Rainsford ; official reviewers: Inese
Mārtiņsone, Dace Tirzīte, Arunas Savickas ; Rīgas Stradiņa
universitāte. — Riga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2015. —
70 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 70. lpp.
UDK 612.015(043)

Sperga, Māris. Rētainas izmaiņas nierēs un to saistība ar
nieru audzējiem : promocijas darba kopsavilkums medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte —
patoloģija / Māris Sperga ; darba zinātniskā vadītāja Ilze
Štrumfa ; oficiālie recenzenti: Arnis Āboliņš, Sergejs Isajevs, Ave Minajeva ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga :
Rīgas Stradiņa universitāte, 2015. — 79 lpp. : diagr., il., tab. ;
21 cm. — Bibliogrāfija: 75.-79. lpp.
UDK 616.6-006(043)
Sperga, Māris. Rētainas izmaiņas nierēs un to saistība ar
nieru audzējiem : promocijas darbs medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte — patoloģija / Māris
Sperga ; darba zinātniskā vadītāja Ilze Štrumfa ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga, 2015. — 130 lp. : diagr., il., tab. ;
30 cm. — Bibliogrāfija: 121.-130. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK 616.6-006(043)

Silova, Alise. Oksidatīvā stresa rādītāju izmaiņas un korekcijas iespējas atsevišķu patoloģiju gadījumos : promocijas
darba kopsavilkums medicīnas doktora zinātniskā grāda
iegūšanai, specialitāte — bioķīmija / Alise Silova ; darba
zinātniskais vadītājs Andrejs Šķesters ; zinātniskais konsultants Kims D. Rainsfords ; oficiālie recenzenti: Inese
Mārtiņsone, Dace Tirzīte, Arunas Savickas ; Rīgas Stradiņa
universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2015. —
71 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 71. lpp.
UDK 612.015(043)

Umnova, Larisa. Assessment of chronic pancreatitis course severity and combined medical treatment using pancreatin, proton pump inhibitor and non-steroidal anti-inflammatory drug : summary of the doctoral thesis to obtain
doctoral degree of a doctor of medicine, speciality — internal medicine / Larisa Umnova ; scientific supervisor Grigorijs Orļikovs ; scientific adviser Renārs Erts ; official reviewers: Aldis Puķītis, Jāzeps Keišs, Arunas Savickas ; Rīgas
Stradiņa universitāte. — Riga : Rīgas Stradiņa universitāte,
2014. — 57 lpp. : sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 49.-54. lpp.
UDK 616.37(043)

Silova, Alise. Oksidatīvā stresa rādītāju izmaiņas un korekcijas iespējas atsevišķu patoloģiju gadījumos : promocijas darbs medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai,
specialitāte — bioķīmija / Alise Silova ; darba zinātniskais
vadītājs Andrejs Šķesters ; Rīgas Stradiņa universitāte. —
Rīga, 2015. — 176 lp. : diagr., il., tab. ; 30 cm. — Bibliogrāfija:
154.-163. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu
valodā.
UDK 612.015(043)
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Umnova, Larisa. Hroniska pankreatīta gaitas smaguma novērtēšana un kombinētā medikamentozā terapija
ar pankreatīnu, protonu sūkņa inhibitoru un nesteroīdo
pretiekaisuma līdzekli : promocijas darba kopsavilkums
medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte — internā medicīna / Larisa Umnova ; darba zinātniskais vadītājs Grigorijs Orļikovs ; darba zinātniskais konsultants Renārs Erts ; oficiālie recenzenti: Aldis Puķītis,
Jāzeps Keišs, Arūnas Savickas ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2014. — 62 lpp. :
sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 54.-59. lpp.
UDK 616.37(043)

«Informācijas sistēmas veselības aprūpē». Revīzija veikta
pamatojoties uz Valsts kontroles Trešā revīzijas departamenta 2014. gada 31. marta revīzijas uzdevumu Nr.2.4.17/2014.»—Titullapas 2. pusē. — Bibliogrāfija zemsvītras
piezīmēs. — ISBN 978-9934-8547-0-5 (brošēts).
UDK 614.2:33(474.3)

Ziedi emocionālajai veselībai / sastādījusi Māra Krūmiņa ; Lilijas Rimicānes vāka dizains ; redaktore Ilze Čerņavska. — Rīga : Avots, ©2015. — 150, [1] lpp. : il., tab. ;
17×13 cm. — ISBN 978-9934-534-07-2 (spirāliesējums).
UDK 615.85
635.92

Umnova, Larisa. Hroniska pankreatīta gaitas smaguma novērtēšana un kombinētā medikamentozā terapija
ar pankreatīnu, protonu sūkņa inhibitoru un nesteroīdo
pretiekaisuma līdzekli : promocijas darbs medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte — internā
medicīna / Larisa Umnova ; darba zinātniskais vadītājs
Grigorijs Orļikovs ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga,
2014. — 168 lp. : diagr., il., tab. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 143.164. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK 616.37(043)

621 Mehāniskā inženierija vispār.
Kodolu tehnoloģija. Elektriskā inženierija.
Ražošanas iekārtas
Griščenko, Marina. Hidroagregātu vibrodiagnostikas papildināšana ar ģeneratora gaisa spraugas monitoringu :
promocijas darba kopsavilkums / Marina Griščenko ; zinātniskie vadītāji: J. Vība, J. Auziņš ; oficiālie recenzenti:
Rihards Indriksons, Igors Tipāns, Rafal Chatys ; Rīgas Tehniskā universitāte. Transporta un mašīnzinību fakultāte.
Mehānikas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2015. —
20 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 19.-20. lpp. —
ISBN 978-9934-10-713-9 (brošēts).
UDK 621.313.322:620.178.5(043)
621.224.011(043)

Urtāne, Inga. Ģenētisko faktoru ietekme uz papildu klopidogrela devu efektivitāti personalizētas terapijas nodrošināšanai pacientiem ar hiporesponsivitāti : promocijas
darba kopsavilkums farmācijas doktora zinātniskā grāda
iegūšanai, specialitāte — klīniskā farmācija / Inga Urtāne ;
darba zinātniskie vadītāji: Gustavs Latkovskis, Aina Silvija Štokmane ; oficiālie recenzenti: Ruta Muceniece, Renāte
Ranka, Žaneta Petrulioniene ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2014. — 53 lpp. :
diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 44.-53. lpp.
UDK 615.273(043)

Olonkins, Sergejs. Investigation of parametric and hybrid amplifier applications in WDM transmission systems : summary of the doctoral thesis / Sergejs Olonkins ;
scientific supervisor V. Bobrovs ; official reviewers: Modris
Greitans, Valfreds Paskevics, Edgars Celms ; Riga Technical University. Faculty of Electronic and Telecommunications. Institute of Telecommunications. — Riga : RTU
Press, 2015. — 38 lpp. : diagr., il. ; 21 cm. — Bibliogrāfija:
36.-38. lpp. — ISBN 978-9934-10-735-1 (brošēts).
UDK 621.391.6:681.7.068(043)
621.375.7(043)

Urtāne, Inga. Ģenētisko faktoru ietekme uz papildu klopidogrela devu efektivitāti personalizētās terapijas nodrošināšanai pacientiem ar hiporesponsivitāti : promocijas
darbs farmācijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte — klīniskā farmācija / Inga Urtāne ; darba zinātniskie vadītāji: Gustavs Latkovskis, Aina Silvija Štokmane ;
Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga, 2014. — 129 lp. : diagr.,
il., tab. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 105.-122. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK 615.273(043)

Olonkins, Sergejs. Parametrisko un kombinēto pastiprinātāju pielietojuma izpēte WDM sakaru sistēmās : promocijas darba kopsavilkums / Sergejs Olonkins ; zinātniskais
vadītājs V. Bobrovs ; oficiālie recenzenti: Modris Greitāns,
Valfrīds Paškevičs, Edgars Celms ; Rīgas Tehniskā universitāte. Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte. Telekomunikāciju institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2015. —
38 lpp. : diagr., il. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 35.-38. lpp. — ISBN
978-9934-10-734-4 (brošēts).
UDK 621.391.6:681.7.068(043)
621.375.7(043)

Urtāne, Inga. The role of genetic factors on the effect of
additional doses of clopidogrel to improve personalized
effectiveness in patients : summary of doctoral thesis for
obtaining the degree of a doctor of pharmacy, speciality —
clinical pharmacy / Inga Urtāne ; scientific supervisors:
Gustavs Latkovskis, Aina Silvija Štokmane ; official reviewers: Ruta Muceniece, Renāte Ranka, Žaneta Petrulioniene ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Riga : Rīgas Stradiņa
universitāte, 2014. — 55 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 46.-52. lpp.
UDK 615.273(043)

Olonkins, Sergejs. Parametrisko un kombinēto pastiprinātāju pielietojuma izpēte WDM sakaru sistēmās : promocijas darbs / Sergejs Olonkins ; zinātniskais vadītājs
V. Bobrovs ; Rīgas Tehniskā universitāte. Elektronikas un
telekomunikāciju fakultāte. Telekomunikāciju institūts. —
Rīga : RTU Izdevniecība, 2015. — 154 lpp. : diagr., il., tab. ;
24 cm. — Bibliogrāfija: 140.-149. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK 621.391.6:681.7.068(043)
621.375.7(043)

Vai projekts «E-veselība Latvijā» ir solis pareizajā virzienā? : [revīzijas ziņojums] / Latvijas Republikas Valsts kontrole ; priekšvārdu sarakstīja Inga Vārava. — Rīga : Latvijas
Republikas Valsts kontrole, 2015. — 144 lpp. : diagr., sh., tab. ;
30 cm. — «E-veselība»—Uz vāka. — «Lietderības revīzija
Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 18
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633/635

Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

656 Transporta un pasta pakalpojumi. Satiksmes
organizācija un kontrole

Juhņeviča-Radenkova, Karina. Dažādu uzglabāšanas
tehnoloģiju ietekme uz ābolu kvalitāti = Impact of different storage technologies on apple fruit quality : promocijas darbs inženierzinātņu doktora (Dr. sc. ing.) zinātniskā
grāda iegūšanai pārtikas zinātnes nozarē / Karina Juhņeviča-Radenkova ; promocijas darba vadītāja Līga Skudra ;
promocijas darba konsultantes: Māra Skrīvele, Dalija Segliņa ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Pārtikas tehnoloģijas fakultāte. Pārtikas tehnoloģijas katedra. — Jelgava, 2015. — 168 lp. : diagr., il., tab. ; 30 cm. — Bibliogrāfija:
120.-134. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, anotācija, nodaļu kopsavilkumi, nodaļu nosaukumi,
attēlu nosaukumi, kā arī apzīmējumu un saīsinājumu saraksts paralēli arī angļu valodā. — (Iesiets).
UDK 634.11(043)

Krebss, Viktors. Telpisko datu bāzu izmantošanas izpēte
transporta tīklu objektu lokalizācijas metodēs : promocijas darba kopsavilkums izvirzīts inženierzinātņu doktora
(Dr. sc. ing.) zinātniskā grāda iegūšanai, zinātņu nozare
«Transports un satiksme», apakšnozare «Telemātika un loģistika» = Research on localization methods of transportation networks objects using spatial databases : summary of
promotion work to obtain the scientific degree of doctor of
science in engineering (Dr. sc. ing.), scientific area «Transport and communications», scientific subarea «Telematics
and logistics» = Исследование методов локализации
объектов транспортных сетей с использованием пространственных баз данных : автореферат диссертационной работы на соискание ученой степени доктора
инженерных наук (Dr. sc. ing.), научная область «Транспорт и сообщение», подобласть «Телематика и логистика» / Viktors Krebss ; zinātniskais vadītājs B. Ciļkers ;
oficiālie recenzenti Mihails Broitmans, Aleksandrs Grakovskis, Juraj Vaculík ; Transporta un sakaru institūts. —
Rīga : Transporta un sakaru institūts, 2015. — 196 lpp. :
diagr., il., tab. ; 21 cm. — Teksts latviešu, angļu un krievu
valodā. — ISBN 978-9984-818-72-6 (brošēts).
UDK 656:004.89(043)
004.725.4(043)

Juhņeviča-Radenkova, Karina. Dažādu uzglabāšanas
tehnoloģiju ietekme uz ābolu kvalitāti : promocijas darba
kopsavilkums inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda
iegūšanai pārtikas zinātnes nozarē = Impact of different
storage technologies on apple fruit quality : summary of
promotion work for acquiring the doctor’s degree of engineering sciences in sector of food sciences / Karina Juhņeviča-Radenkova ; promocijas darba vadītāja Līga Skudra ;
promocijas darba konsultante: Māra Skrīvele, Dalija Segliņa ; oficiālie recenzenti: Lija Dukaļska, Īzaks Rašals, Renāte
Ligere ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Pārtikas
tehnoloģijas fakultāte. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2015. — 53 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. —
Teksts latviešu un angļu valodā.
UDK 634.11(043)
639

Krebss, Viktors. Telpisko datu bāzu izmantošanas izpēte
transporta tīklu objektu lokalizācijas metodēs : promocijas darbs izvirzīts inženierzinātņu doktora zinātnisko grāda iegūšanai, zinātnes nozare «Transports un satiksme»,
apakšnozare «Telemātika un loģistika» / Viktors Krebss ;
zinātniskais vadītājs B. Ciļkers ; Transporta un sakaru institūts = Research on localization methods of transportation networks objects using spatial databases : doctotal
thesis to obtain the scientific degree of doctor of science
in engineering scientific area «Transport and communications», scientific subarea «Telematics and logistics» / Victor Krebs ; scientific supervisor: B. Tsilker ; Transport and
Telecommunication Institute = Исследование методов
локализации объектов транспортных сетей с использованием пространственных баз данных : диссертационная работа на соискание степени доктора инженерных наук, научная область «Транспорт и сообщение»,
научная подобласть «Телематика и логистика» / Виктор Кребс ; научный руководитель Б. Цилькер ; Институт транспорта и связи. — Rīga, 2015. — 141 lp. : diagr.,
il., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 109.-122. lp. — Teksts angļu
valodā, titullapas un anotācija latviešu, angļu un krievu valodā. — (Iesiets).
UDK 656:004.89(043)
004.725.4(043)

Medības. Zveja. Zivju audzēšana

Latvijas Avīzes mednieka gadagrāmata 2016 / sastādīja un
priekšvārdu sarakstīja Aldis Sāvičs ; redaktore Dzintra Zālīte ; karikatūras: Gatis Šļūka ; fotogrāfi: Uģis Bergmanis,
Linda Dombrovska, Viesturs Valdis Dreimanis, Unda Ģēģere, Raimo Jansons, Ina Kļavinska, Aldis Sāvičs, Linards
Sisenis, Andris Stīpnieks, Oskars Treilihs ; 1. vāka foto: Damian Kuzdak. — Rīga : Lauku Avīze, 2015. — 203, [4] lpp. :
il., portr., tab. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-15-098-2 (brošēts).
UDK 639.1(058)
799(058)
64 Mājturība. Mājsaimniecība. Komunālā un
sadzīves saimniecība. Sadzīves pakalpojumi
Mājās gatavotas dabas veltes : labākās pašu gatavotu gardumu receptes / teksts: Kornelia Klāgere ; no vācu valodas tulkojusi Brigita Kabuce ; Ivara Vimbas vāka grafiskais
noformējums ; atbildīgā redaktore Aija Priede ; literārā redaktore Inta Kārkliņa. — [Liepāja] : Liegra, ©2015. — 319,
[1] lpp. : il. ; 26 cm. — (Reader’s digest). — Izdevējziņas
precizētas ISBN aģentūrā. — «Jumava»—Uz vāka. — Alfabētiskais rādītājs: 314.-319. lpp. — Oriģ. nos.: Natürlich alles
hausgemacht. — ISBN 978-9934-8442-7-0 (iesiets).
UDK 641.48(083.12)
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Transports Latvijā, 2015 : statistisko datu krājums =
Transport in Latvia, 2015 : a collection of statistical data /
atbildīgā par izdevumu Edīte Miezīte ; atbildīgā par angļu
valodas tulkojumu Kristīne Karasinska ; Centrālā statistikas pārvalde = Central Statistical Bureau of Latvia. —
Rīga : Centrālā statistikas pārvalde, 2015. — 63 lpp. : diagr.,
tab. ; 30 cm. — (Transports Latvijā =Transport in Latvia,
ISSN 2255-8020 ; 2015). — «Arvien tuvāk faktiem un cilvē-
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687.5

kiem!»—Uz vāka. — Teksts paralēli latviešu, angļu valodā. — ISBN 978-9984-06-475-8 (brošēts).
UDK 656(474.3)(083.41)(05)
664

Bučere, Kristīna. Frizūru grāmata : padomi, kā izveidot
82 fantastiski skaistus matu mezglus, bizes un zirgastes /
Kristīna Bučere ; no angļu valodas tulkojusi Inga Orinska ;
redaktore Ilze Sausiņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. —
191, [1] lpp. : il. ; 24 cm. — Rādītājs: 190.-191. lpp. — Oriģ.
nos.: Braids, buns, and twists!. — ISBN 978-9934-0-5417-4
(iesiets).
UDK 687.53(035)

Pārtikas ražošana un konservēšana

Radenkovs, Vitalijs. Enzimātiski hidrolizētu kliju kvalitātes izvērtējums : promocijas darba kopsavilkums inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai pārtikas
zinātnes nozarē = Quality assessment of enzymatically
hydrolysed bran : summary of promotion work for acquiring the doctor’s degree of engineering sciences in sector
of food sciences / Vitalijs Radenkovs ; promocijas darba vadītāja Dace Kļava ; oficiālie recenzenti: Viesturs Kreicbergs,
Pāvels Semjonovs, Elena Bartkiene ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Pārtikas tehnoloģijas fakultāte. —
Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2015. —
61 lpp. : diagr., sh., tab. ; 21 cm. — Teksts paralēli latviešu
un angļu valodā.
UDK 664.764(043)
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MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Art & response/ability = Māksla un at/bildība / radošā
komanda: Pēteris Cedriņš, Mārtiņš Dambergs, Gatis Ivanovskis, Raimonds Kalējs, Juta Kasakovska, Paula Lūse, Uldis Pētersons, Ilze Supe, Sabīne Vernere, Andris Vītoliņš. —
[Latvija] : Kuldīga artists residence, 2015. — [31] lpp. : il. ;
23 cm. — ART & response/ability — an ongoing process
that takes us closer to the first interdisciplinary arts education program in the Eastern Europe—[1.] lpp. — Teksts
paralēli latviešu un angļu valodā.
UDK 7.07(474.326)(083.824)

Radenkovs, Vitalijs. Enzimātiski hidrolizētu kliju kvalitātes izvērtējums = Quality assessment of enzymatically
hydrolysed bran : promocijas darbs inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai pārtikas zinātnes nozarē /
Vitalijs Radenkovs ; promocijas darba vadītāja Dace Kļava ;
Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Pārtikas tehnoloģijas fakultāte. Pārtikas tehnoloģijas katedra. — Jelgava,
2015. — 133 lp. : diagr., il., tab. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 119.133. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā,
anotācija, nodaļu kopsavilkumi, nodaļu nosaukumi, attēlu
nosaukumi, kā arī apzīmējumu un saīsinājumu saraksts
paralēli arī angļu valodā. — (Iesiets).
UDK 664.764(043)

Letonikas kongress (6 : 2015 : Rīga, Latvija). Māksla
grāmatniecībā un periodikā: vēsture un mūsdienas : Letonikas VI kongresa mākslas zinātnes sekcijas referātu
kopsavilkumi / sastādītāja un redaktore Kristiāna Ābele ;
Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts. —
Rīga : LMA Mākslas vēstures institūts, ©2015. — 22 lpp. ;
21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 9789934-8471-5-8 (brošēts).
UDK 74/76.05(474.3)(062)
741/744

Vilmane, Laila. Bezglutēna miltu un to izstrādājumu izpēte = Investigation of gluten-free flour and its products :
promocijas darbs inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai pārtikas zinātnes nozarē / Laila Vilmane ;
promocijas darba vadītāja Evita Straumīte ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Pārtikas tehnoloģijas fakultāte. Pārtikas tehnoloģijas katedra. — Jelgava, 2015. — 124,
[17] lp. : diagr., il., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 112.-123. lp.
un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, anotācija, nodaļu kopsavilkumi, nodaļu nosaukumi, attēlu nosaukumi un apzīmējumu, un saīsinājumu saraksts paralēli arī
angļu valodā. — (Iesiets).
UDK 664.641.1(043)

Zīmēšana un rasēšana (māksla)

Dinozauri un aizvēsturiski dzīvnieki : īsas un vienkāršas pamācības, kā uzzīmēt dinozaurus / [teksts un ilustrācijas]: Jennifer Bell ; tulkojusi Eva Jansone ; redaktore
Ilze Collenkopfa. — Rīga : Egmont Latvija, ©2015. — 23,
[9] lpp. : il. ; 28 cm. — (Mācies zīmēt!). — «Ar skiču lapām,
kur vingrināties!»—Uz vāka. — Oriģ. nos.: Prehistoric dinosaurs. — ISBN 978-9934-16-099-8 (brošēts).
UDK 741.02
Dzīvnieki lauku sētā : īsas un vienkāršas pamācības, kā
uzzīmēt lauku dzīvniekus / [teksts un ilustrācijas]: Jennifer Bell ; tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Ilze Collenkopfa. — Rīga : Egmont Latvija, ©2015. — 23, [9] lpp. : il. ;
28 cm. — (Mācies zīmēt!). — «Ar skiču lapām, kur vingrināties!»—Uz vāka. — Oriģ. nos.: Farm animals. — ISBN
978-9934-16-100-1 (brošēts).
UDK 741.02

Vilmane, Laila. Bezglutēna miltu un to izstrādājumu izpēte : promocijas darba kopsavilkums inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai pārtikas zinātnes nozarē =
Investigation of gluten-free flour and its products : summary of promotion work for acquiring the doctor’s degree
of engineering sciences in sector of food sciences / Laila
Vilmane ; promocijas darba vadītāja Evita Straumīte ; oficiālie recenzenti: Imants Atis Skrupskis, Renāte Ligere, Laila Meija ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Pārtikas
tehnoloģijas fakultāte. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2015. — 60 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. —
Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
UDK 664.641.1(043)

Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 18

Skaistuma kultūras rūpniecība

Mājas mīluļi : īsas un vienkāršas pamācības, kā uzzīmēt
mājdzīvniekus / [teksts un ilustrācijas]: Jennifer Bell ; tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Ilze Collenkopfa. — Rīga :
Egmont Latvija, ©2015. — 23, [9] lpp. : il. ; 28 cm. — (Mācies zīmēt!). — «Ar skiču lapām, kur vingrināties!»—Uz
vāka. — Oriģ. nos.: Your pet animals. — ISBN 978-9934-16101-8 (brošēts).
UDK 741.02
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Savvaļas dzīvnieki : īsas un vienkāršas pamācības, kā uzzīmēt savvaļas dzīvniekus / [teksts un ilustrācijas]: Jennifer
Bell ; tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Ilze Collenkopfa. —
Rīga : Egmont Latvija, ©2015. — 23, [9] lpp. : il. ; 28 cm. —
(Mācies zīmēt!). — «Ar skiču lapām, kur vingrināties!»—Uz
vāka. — Oriģ. nos.: Wild animals. — ISBN 978-9934-16102‑5 (brošēts).
UDK 741.02
77

dars ; foto: Jānis Deinats. — 2. redakcija. — Rīga : Biedrība
Darbnīcas, 2015. — 203, [1] lpp. : portr. ; 21 cm. — ISBN 9789934-14-620-6 (brošēts).
UDK 82-2.09
81

Aičisone, Džīna. Runātspējīgais zīdītājdzīvnieks : ievads
psiholingvistikā / Džīna Aičisone ; no angļu valodas tulkojusi un priekšvārdu sarakstījusi Ina Druviete ; zinātniskais
redaktors Māris Baltiņš ; literārā redaktore Ieva Jansone ;
māksliniece Kristīne Plūksna-Zvagule. — Rīga : Latviešu
valodas aģentūra, ©2015. — 327 lpp. : diagr., il., sh., tab. ;
21 cm. — Bibliogrāfija: [297.]-319. lpp., priekšmetu rādītājs:
[320.]-322. lpp. un personu rādītājs: [323.]-327. lpp. — Oriģ.
nos.: The articulate mammal. — ISBN 978-9984-829-19-7
(brošēts).
UDK 81’23

Fotogrāfija un līdzīgi procesi

Kerols, Henrijs. Gribi fotogrāfēt cilvēkus? Izlasi šo! / Henrijs Kerols ; no angļu valodas tulkojusi Elīna Brasliņa. —
Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2015. — 127, [1] lpp. : il., portr. ;
20 cm. — Alfabētiskais rādītājs: 126.-127. lpp. — Oriģ. nos.:
Read this if you want to take great photographs of people. — ISBN 978-9984-23-528-8 (brošēts).
UDK 77.041.5(035)

Latvian photography yearbook FK [5]/2015 = Latvijas fotogrāfijas gadagrāmata [5]/2015 / redaktors Arnis Balčus ;
latviešu valodas literārā redaktore Ieva Lejasmeijere ;
tulkotājas: Laine Kristberga, Laima Ruduša ; angļu valodas literārā redaktore un tulkotāja Rita Ruduša ; dizains:
Zigmunds Lapsa. — Rīga : KultKom, 2015. — 110 lpp. : il.,
portr. ; 28 cm. — (FK, ISSN 2243-6979 ; [5]/2015). — Teksts
latviešu, angļu valodā. — ISBN 978-9934-8255-7-6 (iesiets). — 500 eks.
UDK 77(058)
791

Garbuzova, Tatjana. Pirmie soļi angļu valodā : darba burtnīca 6-9 gadus veciem bērniem / Tatjana Garbuzova ; zīmējumi: Arta Muceniece. — Rīga : RaKa, ©2015. — 51 lpp. :
il. ; 28 cm. — «First steps in English=Sākam mācīties angļu
valodu!»—Uz vāka. — ISBN 978-9984-46-335-3 (brošēts).
UDK 811.111’243(076)

Maradei, Mike. Big Bang / written by Mike Maradei ; illustrations by Liu Sheng, Zhou Lei ; consulting editors: Liva
Olivo, Monica Olivo ; designed by Mike Maradei. — [Liepāja] : [Līva Olivo Maradei], [2015].
1. — 20 lpp. : il. ; 30 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN
aģentūrā. — Titullapā uzrādīts gads: ©Super Nice Kids,
2014. — ISBN 978-9934-529-17-7 (brošēts).
2. — 26 lpp. : il. ; 30 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN
aģentūrā. — Titullapā uzrādīts gads: ©Super Nice Kids,
2014. — ISBN 978-9934-529-18-4 (brošēts).
UDK 811.111’243(075.2)

Kinematogrāfija. Filmas (kinofilmas)

Baltic Sea Forum for Documentaries (Rīga, Latvija).
Baltic Sea Docs : Riga, Latvia, September 2-6, 2015 : [catalogue] / editorial board: Sarma Gaide, Zanda Dūdiņa,
Lelda Ozola, Elīna Cire, Margarita Rimkus ; foreword by
Dace Melbārde, Dita Rietuma ; design: Arnis Grinbergs. —
[Riga] : National Film Centre of Latvia : Creative Europe
MEDIA desk Latvia, 2015. — 73 lpp. : il., portr. ; 30 cm.
UDK 791.229.2(4-11)(083.82)(05)
792

Maradei, Mike. Jupiter : workbook / written by Mike Maradei ; illustrations by Liu Sheng, Zhou Lei ; consulting editors: Liva Olivo, Monica Olivo ; designed by Fiona Cao, Mike
Maradei. — 2nd edition. — [Liepāja] : [Līva Olivo Maradei],
[2015]. — 50 lpp. : il. ; 30 cm. — Izdevējziņas precizētas
ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-529-14-6 (brošēts).
UDK 811.111’243(075.2)

Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski uzvedumi

Baltic Theatre Festival and the Annual Latvian Professional Theatre Show 2014, October 10-20, Riga / Latvijas teātra darbinieku savienība ; foreword by Dace Melbārde. —
Riga : Latvijas teātra darbinieku savienība, 2014.
UDK 792.091.4(474)(05)
796

Maradei, Mike. Jupiter / written by Mike Maradei ; illustrations by Liu Sheng, Zhou Lei ; consulting editors: Liva
Olivo, Monica Olivo ; designed by Mike Maradei. — 2nd edition. — [Liepāja] : [Līva Olivo Maradei], [2015].
Unit 1. — 34 lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 30 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-52912-2 (brošēts).
UDK 811.111’243(075.2)

Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Mirovics, Ivars. Novuss : novusa spēles māka un tehnika = The art and technique of playing novuss / Ivars Mirovics ; priekšvārdu sarakstīja Juris Kiriks. — Rīga : Avots,
©2015. — 126 lpp. : il. ; 30 cm. — Teksts paralēli latviešu un
angļu valodā. — ISBN 978-9934-534-08-9 (brošēts).
UDK 796.38
8

Maradei, Mike. Jupiter / written by Mike Maradei ; illustrations by Liu Sheng, Zhou Lei ; consulting editors: Nathan
Kalbach, Liva Olivo ; designed by Mike Maradei. — [Liepāja] : [Līva Olivo Maradei], [2015].
Unit 2. — 34 lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 30 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-52913-9 (brošēts).
UDK 811.111’243(075.2)

VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

Gundars, Lauris. Dramatika jeb Racionālā poētika : dramaturģijas likumsakarības un amata rīki / Lauris GunLatvijas jaunākās grāmatas Nr. 18
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Maradei, Mike. Jupiter / written by Mike Maradei ; illustrations by Liu Sheng ; consulting editors: Liva Olivo, Madara Smalka, Monica Olivo ; designed by Mike Maradei. — 2nd
edition. — [Liepāja] : [Līva Olivo Maradei], [2015].
Unit 3. — 28 lpp. : il. ; 30 cm. — Izdevējziņas precizētas
ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-529-19-1 (brošēts).
UDK 811.111’243(075.2)

Maradei, Mike. Uranus : workbook / written by Mike
Maradei ; illustrations by Liu Sheng, Zhou Lei ; consulting
editors: Liva Olivo, Monica Olivo ; designed by Mike Maradei. — 2nd edition. — [Liepāja] : [Līva Olivo Maradei],
[2015]. — 34 lpp. : il. ; 30 cm. — Izdevējziņas precizētas
ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-529-07-8 (brošēts).
UDK 811.111(075.2)

Maradei, Mike. Neptune : workbook / written by Mike
Maradei ; illustrations by Liu Sheng, Zhou Lei ; consulting
editor Liva Olivo ; designed by Mike Maradei. — [Liepāja] :
[Līva Olivo Maradei], [2015]. — 28 lpp. : il. ; 30 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-52904-7 (brošēts).
UDK 811.111’243(075.2)

Norvēģu—latviešu vārdnīca : ap 6000 vārdu / sastādījusi Ieva Vinzele ; redaktore Ženija Indāne. — Rīga : Avots,
©2014. — 511 lpp. ; 5×4 cm. — Miniatūrizdevums. — ISBN
978-9984-859-84-2 (brošēts).
UDK 811.113.5’374.8-022.215=174

Maradei, Mike. Mars / written by Mike Maradei ; illustrations by Yu Yi ; consulting editors: Liva Olivo, Madara Smalka, Klavs Laivenieks ; designed by Mike Maradei. — [Liepāja] : [Līva Olivo Maradei], [2015].
Unit 1. — 36 lpp. : il. ; 30 cm. — Izdevējziņas precizētas
ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-529-26-9 (brošēts).
Unit 2. — 40 lpp. : il. ; 30 cm. — Izdevējziņas precizētas
ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-529-27-6 (brošēts).
UDK 811.111’243(075.2)

Maradei, Mike. Uranus / written by Mike Maradei ; illustrations by Liu Sheng, Zhou Lei ; consulting editors: Liva
Olivo, Monica Olivo ; designed by Mike Maradei. — 2nd edition. — [Liepāja] : [Līva Olivo Maradei], [2015].
Unit 1. — 36 lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 30 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-52905-4 lav (brošēts).
Unit 2. — 32 lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 30 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-52906-1 (brošēts).
UDK 811.111(075.2)

Maradei, Mike. Neptune / written by Mike Maradei ; illustrations by Liu Sheng, Zhou Lei ; consulting editor Liva
Olivo ; designed by Mike Maradei. — [Liepāja] : [Līva Olivo
Maradei], [2015].
Unit 1. — 32 lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 30 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-52902-3 (brošēts).
Unit 2. — 28 lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 30 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-52903-0 (brošēts).
UDK 811.111’243(075.2)

Андерсоне, Г. Азбука / Г. Андерсоне, О. Буркевица, В.
Пужуле ; художники: Юта Тирона, Гундега Музиканте ;
redaktore Margita Krasnā. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. —
43 lpp. : il. ; 30 cm. — ISBN 978-9934-0-5302-3 (iesiets).
UDK 811.161.1(075.2)

Ведела, А. Русский язык и литература для 12-го класса : mācību grāmata / А. Ведела, Н. Митрофанова, Е.
Марченко ; redaktore Oļesja Burkevica. — Rīga : Zvaigzne
ABC, ©2015.
Часть 1. — 133, [1] lpp. : il., portr., sh., tab. ; 30 cm. —
(Nāc!). — «Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības
un zinātnes ministrija 2015. gadā»—Titullapā. — Учебный комплект для 12-го класса: Mācību grāmata
(часть 1-2), Книга для учителя. — ISBN 978-9934-05434-1 (brošēts).
UDK 811.161.1(075.3)
821.161.1(075.3)

Maradei, Mike. Saturn : workbook / written by Mike Maradei ; illustrations by Liu Sheng, Zhou Lei ; consulting
editors: Liva Olivo, Monica Olivo ; designed by Mike Maradei. — 2nd edition. — [Liepāja] : [Līva Olivo Maradei],
[2015]. — 50 lpp. : il. ; 30 cm. — Izdevējziņas precizētas
ISBN aģentūrā. — Titullapā uzrādītas izdevējziņas: ©Super
Nice Kids, 2014. — ISBN 978-9934-529-11-5 (brošēts).
UDK 811.111’243(075.2)

Марченко, Елена. Путь 3 : pārbaudes darbi krievu valodā 12. klasei : mācību līdzeklis / Е. Марченко, З. Савельева ; redaktore Veronika Pužule. — Rīga : Zvaigzne ABC,
©2015. — 71, [1] lpp. : tab. ; 26 cm. — «Mācību līdzeklis
komplektizdevumā ar mācību grāmatu «Путь 3» : krievu valoda 12. klasei / Е. Марченко, З. Савельева ; ISBN
9789934018695»—Titullapā. — ISBN 978-9934-0-3488-6
(brošēts).
UDK 811.161.1’243(079)

Maradei, Mike. Saturn / written by Mike Maradei ; illustrations by Liu Sheng, Zhou Lei ; consulting editors: Nathan
Kalbach, Liva Olivo, Monica Olivo ; designed by Mike Maradei. — [Liepāja] : [Līva Olivo Maradei], [2015].
Unit 1. — 34 lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 30 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Titullapā uzrādītas
izdevējziņas: ©Super Nice Kids, 2013. — ISBN 978-9934529-08-5 (brošēts).
Unit 2. — 38 lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 30 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Titullapā uzrādītas
izdevējziņas: ©Super Nice Kids, 2013. — ISBN 978-9934529-09-2 (brošēts).
Unit 3. — 34 lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 30 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Titullapā uzrādītas
izdevējziņas: ©Super Nice Kids, 2013. — ISBN 978-9934529-10-8 (brošēts).
UDK 811.111’243(075.2)
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811.174

Latviešu valoda

Andersone, Gita. Latviešu valoda : mācību grāmata / Gita
Andersone, Vita Golubova, Iveta Ikale ; māksliniece Alise
Landsberga ; Edgara Švanka dizains ; redaktore Indra Putre ; Lauras Mortensenas-Floresas vāka dizains. — Rīga :
Zvaigzne ABC, 2015.
2. — 127 lpp. : il. ; 27 cm + piel. «Lasīsim» : tekstu grāmatiņa : klausies, domā, pastāsti. — (Raibā pasaule ; 1.

15

2015. gada 16.–30. septembris

821.111(73)

klase). — «Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības
un zinātnes ministrija … gadā»—Titullapā. — ISBN 9789934-0-5170-8 (iesiets).
UDK 811.174(075.2)

Amerikāņu literatūra

Patersons, Džeimss. Pamatskola: dabūjiet mani prom no
šejienes! : [stāsts vidējā skolas vecuma bērniem] / Džeimss
Patersons, Kriss Tebetss ; Lauras Pārkas ilustrācijas ; no
angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa ; redaktore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 257, [6] lpp. : il. ;
21 cm. — Oriģ. nos.: Middle school: get me out of here!. —
ISBN 978-9934-0-5169-2 (iesiets).
UDK 821.111(73)-93-32

Irbe, Iveta. Latviešu valoda un literatūra : 4. klase : mācību
grāmata / Iveta Irbe, Inita Vilciņa, Ārija Zaiceva ; zīmējumi
un dizains: Rudīte Kravale. — Rīga : RaKa, ©2015.
1. daļa. — 91 lpp. : il., portr., sh. ; 30 cm. — (Lai veicas). — Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un
zinātnes ministrija 2015. gadā. — «Komplektu papildina
skolotāja grāmata ar mācību programmu un pārbaudes
darbu paraugiem»—Vāka 4. lpp. — ISBN 978-9984-46332-2 (brošēts).
UDK 811.174(075.2)
82(075.2)

821.113.6

Zviedru literatūra

Lindgrēne, Astrida. Emīls un Īda no Lennebergas : [stāsti jaunākā skolas vecuma bērniem] / Astrida Lindgrēne,
Bjerns Bergs ; no zviedru valodas tulkojusi Mudīte Treimane ; redaktore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC,
©2015. — 116, [1] lpp. : il. ; 25 cm. — Oriģ. nos.: Emil och Ida
i Lönneberga. — ISBN 978-9934-0-5444-0 (iesiets).
UDK 821.113.6-93-32

Mana pirmā burtu grāmata : lasu pa zilbēm, rakstu un krāsoju / Maijas Turkas ilustrācijas un mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane. — Rīga :
Lauku Avīze, ©2015. — 39 lpp. : il. ; 30 cm. — ISBN 9789934-15-076-0 (brošēts).
UDK 811.174(02.053.2)

821.133.1

Franču literatūra

Putre, Indra. Burti un vārdi : treniņburtnīca : 6 gadi /
mākslinieciskā redaktore Māra Alševska ; Guntas Plotkas
vāka dizains ; burtnīcas dizainā izmantots Jutas Tīronas
zīmējums. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — [24] lpp. : il. ;
21 cm. — Autore uzrādīta iespiedziņās vāka 4. lpp. — ISBN
978-9934-0-5391-7 (brošēts).
UDK 811.174’351(02.053.2)

Miņjē, Bernārs. Aplī : [detektīvromāns] / Bernārs Miņjē ;
no franču valodas tulkojusi Maija Indraša ; Arņa Kilbloka
vāka dizains ; redaktore Iveta Polkmane. — Rīga : Zvaigzne
ABC, ©2015. — 525, [2] lpp. ; 22 cm. — (Zvaigznes detektīvu
klubs). — Oriģ. nos.: Le cercle. — ISBN 978-9934-0-5045-9
(iesiets).
UDK 821.133.1-312.4

821

821.14

Daiļliteratūra

821.111

Vecvagars, M. Pētera Ķiķaukas Sapfo [elektroniskais resurss] / M. Vecvagars. — [Latvija] : Apgāds MSV, 2015. — 1
CD (228 lapas, PDF) : il., kartes, faksimili ; 12 cm. — Personvārdu rādītājs: [219.]-225. lpp. — Bibliogrāfija zemsvītras
piezīmēs. — ISBN 978-9934-8239-1-6 (PDF).
UDK 821.14’02(092)

Angļu literatūra

Džonsone, Millija. Randiņš tējnīcā : romāns / Millija
Džonsone ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka
dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. — Rīga :
Kontinents, ©2015. — 461, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: The
teashop on the corner. — ISBN 978-9984-35-800-0 (iesiets).
UDK 821.111-31

821.161.1

Krievu literatūra

Арбузова, Елена Николаевна. И все-таки что-то осталось … : книга стихов, поэтических переводов и рассказов Елены Арбузовой / редактор, автор вступлительной статьи Александр Якимов ; оформление: Инара
Ливитина, Александр Самуйлов. — Лудза : [Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka], 2015. — 215 lpp. : faks., il., notis,
portr. ; 21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. —
ISBN 978-9934-14-501-8 (iesiets) ; ISBN 97899345018 (kļūda).
UDK 821.161.1-1(474.3)
821.161.1-3(474.3)
82-1=030

Hanna, Sofija. Monogrammu slepkavības : [detektīvromāns] / Sofija Hanna ; no angļu valodas tulkojusi Zane
Rozenberga ; tulkotājas redakcijā. — Rīga : Zvaigzne ABC,
©2015. — 357, [1] lpp. ; 23 cm. — «Agatha Christie» un «Izmeklē Erkils Puaro»—Uz vāka. — Oriģ. nos.: The monogram murders. — ISBN 978-9934-0-5303-0 (iesiets).
UDK 821.111-312.4

Horovics, Entonijs. Moriartijs : [detektīvromāns] / Entonijs Horovics ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ;
tulkotājas redakcijā. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 303,
[1] lpp. ; 23 cm. — Oriģ. nos.: Moriarty. — ISBN 978-99340-5106-7 (iesiets).
UDK 821.111-312.4

Волкова, Инесса. Идеальная секретарша : городской
роман с крыминальным сюжетом / Инесса-Александра
Волкова. — Рига : Инесса Волкова, 2015. — 274 lpp. ;
18 cm. — ISBN 978-9934-8223-7-7 (brošēts).
UDK 821.161.1-312.4(474.3)

Kellija, Ketija. Viss sākās ar Parīzi : romāns / Ketija Kellija ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains:
Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. — Rīga : Kontinents, ©2015. — 507 lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: It started
with Paris. — ISBN 978-9984-35-799-7 (iesiets).
UDK 821.111(417)-31
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Плинер, Яков. Размышлизмы / Яков Плинер ; под редакцией автора ; обложка: З. А. Бухвалова. — Рига : [Jakovs Pliners], 2015. — 160 lpp. : il. ; 21 cm. — Izdevējziņas
2015. gada 16.–30. septembris

Grīnberga, Sandra. Satiksimies rudens vārtos! : [dzejoļu
krājums] / Sandra Grīnberga ; grāmatas salikums, noformējums, vāka dizains: Agnese Piļāne. — [Rīga] : [Sandra
Grīnberga], ©2015. — 278 lpp. : il., portr. ; 20 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-14-5704 (brošēts).
UDK 821.174-1

precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-14-498-1 (brošēts).
UDK 821.161.1-84(474.3)
821.161.1-1(474.3)
Русло : ежегодный альманах Русской писательской организации Латвии : 70-летию Великой Победы / Русская писательская организация Латвии, Литературная
творческая мастерская «Русло» ; редактор-составитель и автор предисловия, с. 3-4, А. М. Буйлов. — Рига :
[Русло], 2015. — 299 lpp. : portr. ; 20 cm. — ISBN precizēts
ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-8410-1-9 (brošēts) ; ISBN
97899348410151 (kļūda).
UDK 821.161.1(474.3)(051)

Kad krēsla klauvē pie loga : [dzejoļu krājums] / Māra Bojāre, Agnese Ezerroze, Villard (Vadims Hotuļovs), Ziedīte
Kalna, Dzidra Melnudre, Ivars Vrubļevskis ; vāka dizains:
Agnese Ezerroze, Dace Solovjeva. — [Varakļāni] : Domu
pērles, 2015. — 202 lpp. : il., portr. ; 20 cm. — (Pārdomas
vārsmās). — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. —
Teksts latviešu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-85068-4 (brošēts).
UDK 821.174-1(082)
821.161.1-1(474.3)(082)

Хоршев-Ольховский, Сергей. Запах родины : повести,
рассказы, очерки, главы из романа, интервью, стихи
друзей / Сергей Хоршев-Ольховский ; главный редактор Валентина Коркоран ; дизайнер обложки Сергей
Хоршев-младший. — London ; Rīga : APIA : Jurijs Kurenkovs, 2015. — 232, [1] lpp. : il., portr. ; 21 cm. — Izdevējziņas
precizētas ISBN aģentūrā. — Par autoru: 7. lpp. — ISBN
978-9934-14-577-3 (brošēts). — 1000 eks.
UDK 821.161.1-3(081.2)
821.174

Kad lūpas runā skūpstos : [dzejoļu krājums] / Egils Dambis, Dzintra Dzeguze, Agnese Ezerroze, Alda Leitāne, Ainārs Meškovskis, Valdis Vitkovskis ; vāka dizains: Agnese
Ezerroze, Dace Solovjeva. — [Varakļāni] : Domu pērles,
2015. — 191 lpp. : il. ; 20 cm. — (Pārdomas vārsmās). — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-99348506-9-1 (brošēts).
UDK 821.174-1(082)

Latviešu literatūra

Aspazija. Dzejoļi bērniem / Aspazija un Rainis ; Gusta
Linkeviča ilustrācijas ; dizains: Gundega Kalendra. — Rīga :
The White Book, [2015]. — 71 lpp. : il. ; 31 cm. — ISBN 9789934-516-34-4 (iesiets).
UDK 821.174-93-1(082)

Landmane, Marta. Dūkans mākonis : dzejoļu krājums /
Marta Landmane ; sastādītāja Sarmīte Ērenpreiss-Janovskis ; redaktore Ligita Kovtuna. — Rīga : Vesta LK,
2015. — 104 lpp. : faks. ; 20 cm. — (Laika grāmata). — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-51116-5 (brošēts).
UDK 821.174-1

Balode-Šilde, Aija. Jūtu okeāns : [dzejoļu krājums] / Aija
Balode-Šilde, Dzidra Melnudre, Ivars Šmits ; idejas un pēcvārda autore Gunita Sergunta ; vāka foto: Gunita Sergunta. — [Varakļāni] : Domu pērles, ©2015. — 196 lpp. : il.,
portr. ; 20 cm. — (Pārdomas vārsmās). — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-8538-0-7 (brošēts).
UDK 821.174-1(082)

Mana pasaule : [dzejoļu krājums] / Dzintra Dzeguze, Una
Imula, Antoņina Logina, Ligita Kazāka, Līga Slišāne ; vāka
dizains: Agnese Ezerroze, Dace Solovjeva. — [Varakļāni] :
Domu pērles, 2015. — 224 lpp. : il., portr. ; 20 cm. — (Pārdomas vārsmās). — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-8506-2-2 (brošēts).
UDK 821.174-1(082)

Berzinska, Lilija. Putnu osta : romāns / Lilija Berzinska ;
literārais konsultants redaktors Guntis Berelis ; mākslinieks Jānis Esītis ; vāka foto: Ralfs Berzinskis. — Rīga : Dienas Grāmata, ©2015. — 220, [3] lpp. ; 22 cm. — ISBN 9789934-546-02-0 (iesiets).
UDK 821.174-31

«Mani septiņjūdžu zābaki stāv kaktā ar putekļiem apklāti
(Aspazija)» : skolēnu literārie darbi un zīmējumi / projekta vadītājas: Velga Līcīte-Meldere, Inita Vītola ; redaktore
Mārīte Āboltiņa ; mākslinieciskā noformējuma un maketa
autors Raimonds Ramutis ; Latviešu valodas aģentūra. —
Rīga : Latviešu valodas aģentūra, ©2015. — 108 lpp. : il. ;
19 cm. — Krājumā, kas ir veltījums Aspazijas un Raiņa 150.
jubilejas gadā, apkopoti skolēnu radošo darbu konkursa
uzvarētāju darbi. — ISBN 978-9984-829-16-6 (brošēts).
UDK 821.174-9(082)

Dzīvot un nesadegt! : [dzejoļu krājums] / Līga Daukante-Šlisere, Egils Dambis, Agnese Ezerroze, Ziedīte Kalna,
Dace Laksberga ; vāka dizains: Agnese Ezerroze, Dace Solovjeva. — [Varakļāni] : Domu pērles, 2015. — 176 lpp. : il.,
portr. ; 20 cm. — (Pārdomas vārsmās). — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-8506-7-7 (brošēts).
UDK 821.174-1(082)

Mīlestības vārdā : [dzejoļu krājums] / Rita Cvetkova, Egīls
Dambis, Aija Jefimova, Dana Ozoliņa ; vāka dizains: Dace
Solovjeva. — [Varakļāni] : Domu pērles, 2015. — 214 lpp. :
il., portr. ; 20 cm. — (Pārdomas vārsmās). — Izdevējziņas
precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-8506-4-6
(brošēts).
UDK 821.174-1(082)

Ezerroze, Agnese. Dzīve — likteņa spēle : [dzeja] / Agnese
Ezerroze. — [Rīga] : [Agnese Piļāne], ©2015. — 151 lpp. : il. ;
20 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN
978-9934-14-612-1 (brošēts).
UDK 821.174-1
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Nemiera, Linda. Kaķis maisā : fantāzijas romāns / Linda
Nemiera ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Bārbala
Simsone. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 319, [1] lpp. ;
21 cm. — ISBN 978-9934-0-5134-0 (iesiets).
UDK 821.174-31

Imanta Ziedoņa Tukuma vidusskolas skolotāji un skolasbiedri: 237.-[244.] lpp. / Ināra Znotiņa. — ISBN 978-993412-110-4 (brošēts).
UDK 821.174(092)
821.511.111

Paņem mani līdz! : [dzejas un prozas izlase] / autori: Daiga Akmentiņa, Uldis Berķis, Egils Dambis, Lauma Daugiša,
Agnese Ezerroze, Jānis Kalējs, Ziedīte Kalna, Viesturs Šilde ; grāmatas idejas autore Agnese Ezerroze. — [Rīga] :
[Agnese Piļāne], 2015. — 189 lpp. : il. ; 20 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-14-591-9
(brošēts).
UDK 821.174-1(082)

Parvela, Timo. Ella un draugi : [stāsts jaunākā skolas vecuma bērniem] / Timo Parvela ; no somu valodas tulkojusi
Ingrīda Peldekse ; māksliniece Sabīne Vilharma ; redaktore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 139,
[3] lpp. : il. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: Ella ja kaverit 1. — ISBN
978-9934-0-5393-1 (iesiets).
UDK 821.511.111-93-32

Svara, Mārīte. Dvēseles dziļumos : [dzejoļu krājums] /
Mora Saule, Ņina Stolere ; vāka dizains: Agnese Piļāne. — [Pāvilostas novads] : [Ņina Apanaseviča], ©2015. —
240 lpp. : il., portr. ; 20 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN
aģentūrā. — ISBN 978-9934-14-587-2 (brošēts).
UDK 821.174-1(082)

821.511.141

Ungāru literatūra

Bartoša, Erika. Draudzība : [stāsts pirmsskolas vecuma bērniem] / [teksts un ilustrācijas]: Erika Bartoša ; no
ungāru valodas tulkojusi Elga Sakse ; atbildīgā redaktore
Santa Jirgensone. — Rīga : Jumava, ©2015. — [22] lpp. : il. ;
15×21 cm. — Oriģ. nos.: Barátság. — ISBN 978-9934-11-7954 (brošēts).
UDK 821.511.141-93-32
087.5

… tā notiek tikai pavasarī : [dzejoļu krājums] / Dzintra
Dzeguze, Agnese Ezerroze, Elvīra Lavrinoviča, Antoņina
Lubeja, Dzidra Melnudre, Guna Poškus, Anna Tomiņa, Ivars
Vrubļevskis ; vāka dizains: Agnese Ezerroze, Dace Solovjeva. — [Varakļāni] : Domu pērles, 2015. — 180 lpp. : il. ;
20 cm. — (Pārdomas vārsmās). — Izdevējziņas precizētas
ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-8506-6-0 (brošēts).
UDK 821.174-1(082)

82–93

Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Barbie princešu popmūzikas nometnē : [stāsts pirmsskolas vecuma bērniem] / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore
Ilze Collenkopfa. — [Rīga] : Egmont Latvija, ©2015. — 23,
[1] lpp. : il. ; 30 cm + [1] saloc. plakāts. — (Barbie). — «Princeses un popzvaigznes mūzicē! Plakāts. Stāsts. Krāšņas
ilustrācijas.»—Uz vāka. — Oriģ. nos.: Barbie in Rock’n
Royals. — ISBN 978-9934-16-164-3 (brošēts).
UDK 82-93-32

Tev, mana rītdiena! : [dzejoļu krājums] / Aija Ābena, Indra
Marija Doļģe, Tamāra Elziņa, Una Imula, Dace Solovjeva ;
teksta redaktore Maruta Zepa ; vāka dizains: Dace Solovjeva. — [Varakļāni] : Domu pērles, 2015. — 197 lpp. : il., portr. ; 20 cm. — (Pārdomas vārsmās). — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-8506-3-9 (brošēts).
UDK 821.174-1(082)
821.174-3(082)

Garā pupa : dzejas gadagrāmata bērniem / redkolēģija:
Sarmīte Galsa, Sandra Okuņeva, Juris Petraškēvičs, Māris
Rungulis, Ilze Stikāne, Mudīte Treimane ; sastādītāja un
redaktore Inese Zandere ; atdzejotāji: Leons Briedis, Inese Paklone, Māris Salējs, Arvis Viguls ; ilustrācijas: Roberts
Rūrāns ; dizains: Rūta Briede, Artis Briedis. — Rīga : Ascendum, biedrība, 2015. — 223 lpp. : il. ; 20 cm.
UDK 82-93-1(082)

Ulme, Arvīds. Ar Tevi … : dzeja / Arvīds Ulme ; Sabīnes
Cīrulnieces ilustrācijas un vāka zīmējums ; dzeju sakārtoja Aivars Neibarts, Amanda Aizpuriete ; priekšvārdu sarakstīja Haralds Sīmanis ; Daigas Brinkmanes grafiskais
iekārtojums. — Saulkrasti : Priedaines, 2014. — 95 lpp. : il. ;
19 cm. — ISBN 978-9984-687-51-3 (brošēts).
UDK 821.174-1

Princešu piedzīvojumi : [pasakas pirmsskolas vecuma
bērniem] / Disney ; tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Ilze
Collenkopfa. — Rīga : Egmont Latvija, ©2015. — 144 lpp. :
il. ; 24×25 cm. — (Disney princeses). — ISBN 978-9934-16123-0 (iesiets).
UDK 82-93-32

Zem eņģeļa spārna : [dzejoļu krājums] / Una Imula, Ziedīte
Kalna, Janina Lange, Ieva Piģevica, Līga Slišāne, Māra Timma ; vāka dizains: Dace Solovjeva. — [Varakļāni] : Domu
pērles, 2015. — 194 lpp. : il. ; 20 cm. — (Pārdomas vārsmās). — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN
978-9934-8538-2-1 (brošēts).
UDK 821.174-141(082)
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Ziedošais ķiršu dārzs. Tukuma Imants / Imanta Ziedoņa
un Tukuma savstarpējo pieskārienu saskari pētīja un kopā
lika Arnis Šablovskis ; raksti: Visvaldis Zelmars Cīcis, Ēriks
Hānbergs, Visvaldis Pirksts, Iveta Šimkus, Māra Zālīte ;
redaktors Jānis Oga ; Māra Garjāņa dizains ; foto: Jāzeps
Baško, Vents Dubrovskis, Gunārs Janaitis, Agris Jansons,
Romāns Lagzdiņš, Vitolds Mašnovskis, Agita Puķīte, Vaira
Strautniece, Jānis Vītols. — [Rīga] : Mansards, ©2015. —
243, [3] lpp. : faks., il., portr. ; 19 cm. — Grāmatā minētie
Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 18

Somu literatūra

ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

908
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Garkalne laiku lokos / sastādītāja Brigita Taučkele. —
[Garkalne] : [Garkalnes novada pašvaldība], [2015]. —
26 lpp. : diagr., faks., il., kartes, plāns, tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija atsaucē: 20. lpp.
UDK 908(474.362)
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Priekules saimnieciskās dzīves hronika līdz 1945. gadam /
informāciju apkopoja: Inga Raškova. — [Priekules novads] : Priekules novada pašvaldība, 2015. — 240 lpp. : il.,
kartes, tab. ; 30 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Pēc 224. lpp. jaukta numerācija. — Bibliogrāfija:
233.-238. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-993414-610-7 (spirāliesējums).
UDK 908(474.321)

Zavadiļika ; dizains: Jolanta Deģe ; teksts: Ieva Rupenheite ; tulkotāji: Viesturs Sīlis (angļu valoda), Skrivanek Baltic (krievu, ķīniešu valoda) ; priekšvārdu sarakstīja Aivars Lembergs. — [Ventspils] : Ventspils Pilsētas dome,
[2015]. — 231 lpp. : il., fotogr. ; 23×28 cm. — Izdevējziņas
precizētas ISBN aģentūrā. — Pamatteksts paralēli latviešu,
angļu un krievu valodā, ievads un fotogrāfiju apraksti arī
ķīniešu valodā. — ISBN 978-9934-8065-5-1 (iesiets).
UDK 913(474.323)(084.12)+908(474.323)(084.12)

Šuvcāne, Baiba. Sauc par Vaidi mūsu ciemu / Baiba Šuvcāne ; māksliniece Dina Ābele ; atbildīgā redaktore Evija Veide ; literārā redaktore Iveta Kalniņa. — Rīga : Lauku Avīze,
©2015. — 382, [1] lpp., [96] lpp. iel. : faks., il., ģenealoģiskā
tab., portr. ; 25 cm. — Personu rādītājs: 359.-[368.] lpp. —
Bibliogrāfija: 375.-[380.] lpp. un zemsvītras piezīmēs. —
ISBN 978-9934-15-104-0 (iesiets).
UDK 908(474.324)
929.5(474.324)

Waterful joy in Estonia and Latvia : choose your water
adventures from wilderness to city lights : 2800 paddling
km, 65 rivers, 15 sea kayak routes / Karšu izdevniecība
Jāņa sēta ; photo: R. Asarītis, L. Eglīte, A. Gaidis, A. Gluha, L.
Grīnberga, D. Jansons, R. Jansons, V. Kļaviņš, Ģ. Kolāts, V. Vanags. — [Latvia] : Karšu izdevniecība Jāņa sēta, [2015]. —
16 lpp. : il., kartes ; 25 cm. — Izdevums arī latviešu valodā
«Ūdenstūrisms Igaunijā un Latvijā». — «The brochure has
been developed within the framework of the Latvia-Estonia cross-border cooperation programme 2007-2013. Project «Development of water tourism as nature and active
tourism component in Latvia and Estonia» [RIVERWAYS].
The content of the publication reflects the author’s opinion
and the Managing Authority is not responsible for the information published by the project partner.»—Vāka 4. lpp.
UDK 913(474)(036)
(474)(036)
796.57(474.2)(036)
796.57(474.3)(036)

91 Ģeogrāfija. Zemes un atsevišķu valstu pētīšana.
Ceļojumi. Reģionālā ģeogrāfija
Hanseatic cities & medieval heritage / photos: A. Jasinskis,
A. Gustovskis. — [Riga] : Latvian Tourism Development Agency, ©2015. — 25 lpp. : il., karte, tab. ; 21 cm. — Virstitulā:
Latvia. Best enjoyed slowly.
UDK 913(474.3)(036)

Izzini mūsu pasauli : ar 80 atveramiem lodziņiem / Emīlija
Bona ; [ilustrācijas]: Marianna Oklejaka ; redaktore Gunta
Šustere ; tulkojums latviešu valodā: Dace Markota. — Rīga :
Zvaigzne ABC, ©2015. — 13, [1] lpp. : il. ; 23 cm. — Oriģ. nos.:
Look inside our world. — ISBN 978-9934-0-5027-5 (iesiets).
UDK 911(02.053.2)

Загляни и попробуй! : Валмиера, Беверина, Буртниеки, Коцены / текст: Валмиерский ТИЦ ; перевод: Лайма Винонен ; иллюстрации: Симона Ларка. — [Валмиера] : Самоуправление города Валмиера, 2015. — 14 lpp. :
il., kartes ; 15×21 cm.
UDK 913(474.364)(036)

Kadišs, Ainārs. Pakistānas piezīmes : aiz priekškara / Ainārs Kadišs. — [Ogre] : [Ainārs Kadišs], ©2015. — 163 lpp. :
il., karte ; 20 cm. — ISBN 978-9934-14-589-6 (brošēts).
UDK 913(549.1)

Топ-10 достопримечательностей Латвии / фото: Р. Хофманис, С. Кузмицкис. — [Рига] : Латвийское государственное агентство по развитию туризма, ©2015. —
21 lpp. : il., karte ; 21 cm. — Virstitulā: Латвия, отдохни
без суеты.
UDK 913(474.3)(036)

Top 10 Reiseziele in Lettland / Fotos: R. Hofmanis, S. Kuzmickis. — [Riga] : Fremdenverkehrsamt Lettland, 2015. —
21 lpp. : il., karte ; 21 cm. — Uz vāka: «Latvia, nimm dir die
Zeit».
UDK 913(474.3)(036)

94

Top 10 tourism destinations in Latvia / photos: R. Hofmanis, S. Kuzmickis. — [Riga] : Latvian Tourism Development
Agency, 2015. — 21 lpp. : il., karte ; 21 cm. — Uz vāka: «Latvia, best enjoyed slowly».
UDK 913(474.3)(036)

Purēns, Vilnis. Latvijas un pasaules vēsture : mācību grāmata / Vilnis Purēns ; dizains: Baiba Lazdiņa. — Rīga :
RaKa, ©2015.
1. sējums. — 292 lpp. : il., kartes, portr., sh., tab. ;
25 cm. — (Vidusskolām). — Grāmatā apkopoto jēdzienu
rādītājs: 291.-292. lpp. — «Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2015. gadā»—Titullapā. — «Mācību grāmata veidota, pamatojoties uz vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta standartu
«Latvijas un pasaules vēsture» (14. pielikums 2013. gada
MK noteikumiem Nr. 281) un ir domāta vidējām izglītības iestādēm, kur vēstures kursam veltītas 120 vai mazāk
stundu»—Titullapā. — ISBN 978-9984-46-327-8 (brošēts).
UDK 94(100)(075.3)
94(474.3)(075.3)

Ventspils 700 + 25 / fotogrāfi: Ieva Andersone, Voldemārs
Bēcis, Monta Blāze-Pētersone, Jānis Brauns, Gunta Brencēna, Aigars Brencēns, Ilva Buntika, Larisa Cekanaviča,
Kristaps Dišlers, Andris Eglītis, Sandra Feldmane, Jānis
Freibergs, Mārtiņš Gills, Aivars Gulbis, Juris Ģigulis, Dzintra Jūra, Oskars Jūra, Romāns Kokšarovs, Renārs Koris,
Aldonis Kraulis, Aivars Ķesteris, Mārtiņš Lablaiks, Aivars
Liepiņš, Jūlija Jurina, Lauris Nagliņš, Edijs Pālens, Adrians
Pavārs, Juris Presņikovs, Ohad Redlich, Aigars Reinholds,
Līga Rude, Vitalijs Rusanovs, Indriķis Stūrmanis, Edgars Šifers, Evija Trifanova, Baiba Vanaga, Armands Vijups, Olga
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Purēns, Vilnis. Pusaudžu izziņas intereses veidošanās
dialoģiskajā vēstures mācību procesā [elektroniskais resurss] : promocijas darbs doktora zinātniskā grāda iegūšanai pedagoģijā, apakšnozare: skolas pedagoģija / Vilnis
Purēns ; darba zinātniskā vadītāja Ausma Špona ; [darba
recenzenti: Zenta Anspoka, Rudīte Andersone, Vija Daukšte] ; Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija. Pedagoģijas fakultāte. Pusaudžu izziņas intereses veidošanās
dialoģiskajā vēstures mācību procesā : promocijas darba
kopsavilkums doktora zinātniskā grāda iegūšanai pedagoģijā, apakšnozare: skolas pedagoģija = Development of
adolescent cognitive interest in dialogical history studies :
summary of doctoral thesis submitted for the doctoral degree in pedagogy, subfield school pedagogy. — Rīga : Rīgas
Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, 2015. — 1 CD
(213, 47 lapas, PDF) : diagr., il., sh., tab. ; 21 cm. — Ietver
bibliogrāfiju. — Promocijas darbs latviešu valodā, kopsavilkums latviešu un angļu valodā. — ISBN 9789984463308
(kļūda).
UDK 94(072)(043)
37.015.3(043)
37.013.2(043)

Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 18

94(474.3)

Latvijas vēsture

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs. Zinātniskie lasījumi (Latvija, Rīga). Latvijas Nacionālā vēstures muzeja
zinātniskie lasījumi, 2011.-2013. : rakstu krājums / sastādītāja Irina Zeibārte ; priekšvārdu sarakstīja Arnis Radiņš ;
fotogrāfs Roberts Kaniņš. — Rīga : Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 2014. — 263 lpp. : diagr., il., ģīm., faks., kartes,
tab. ; 31 cm. — (Latvijas Nacionālā vēstures muzeja raksti :
arheoloģija, etnogrāfija, numismātika, vēsture, mākslas
vēsture, restaurācija, ISSN 1407-4540 ; Nr. 20). — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi
angļu valodā. — ISBN 978-9984-747-27-1 (iesiets) ; ISBN
9984747271 (kļūda).
UDK 94(474.3):069(082)
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