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VISPĀRĪGĀ NODAĻA

001 Zinātne un zināšanas kopumā.
Garīgā darba organizācija
International Conference «Bridging Education and Science for Sustainable Development» (2015 : Daugavpils,
Latvija). International conference «Bridging education
and science for sustainable development» : December
2-3, 2015 Daugavpils, Latvia : programme and abstracts =
Starptautiskā konference «Izglītība un zinātne ilgtspējīgai
attīstībai» : 2015. gada 2.-3. decembris Daugavpils, Latvija : programma un anotācijas / editors: Anita Pipere, Ilona Fjodorova, Dzintra Iliško. — [Daugavpils] : Daugavpils
Universitātes Akadēmiskais apgāds «Saule», 2015. — 107,
[16] lpp. : tab. ; 21 cm. — Teksts angļu un latviešu valodā. —
ISBN 978-9984-14-743-7 (brošēts).
UDK 001(062)
37(062)
003

Rakstības sistēmas un raksti

Stepanyan, Vazgen. Mandalas : par un ap, ģeometriskās,
ar baltu un aizsargzīmēm, ar floras un faunas elementiem,
ar eņģeļiem : 50 burvju mandalas / art designer Vazgen
Stepanyan. — [Atkārtots izdevums]. — [Latvija] : Autorizdevums, 2015. — [54] lp. : il. ; 23×25 cm. — Par autoru: 5.6. lp. — Spirāliesējums.
UDK 003.6

Аверин, Игорь Иванович. Эмблемы туристических
слётов и спортивного ориентирования в городе Даугавпилсе, Латвия / Игорь Аверин. — Даугавпилс : Издательство Игоря Аверина, 2015. — 6 lpp. : il., portr. ;
20 cm. — (Общественно значимые события). — ISBN
978-9984-856-66-7 (brošēts). — 10 eks.
UDK 003.628:796.5(474.346.1)(084)
7.045:796.5(474.346.1)(084)
004 Datorzinātne un datortehnoloģija. Skaitļošana.
Datu apstrāde
Meitalovs, Jurijs. Stehiometrisko modeļu pielietojums
metaboliskās inženierijas risinājumu telpas automatizētā
analīzē : promocijas darba kopsavilkums Dr. sc. ing. grāda ieguvei informācijas tehnoloģiju nozarē = The use of
stoichiometric models for metabolic engineering solution

Iznāk kopš 1983. gada janvāra
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space automated analysis : summary of the thesis for acquiring doctoral degree in the field of information technologies / Jurijs Meitalovs ; promocijas darba zinātniskais
vadītājs Egils Stalidzāns ; oficiālie recenzenti: Juris Vīksna,
Jurijs Merkurjevs, Mark Poolman ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Informācijas tehnoloģiju fakultāte. Datoru sistēmu katedra. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības
universitāte, 2015. — 56 lpp. : diagr., sh. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 47.-56. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, vāka
un titullapas noformējums abās valodās.
UDK 004.942:579.22(043)
579.22(043)
Meitalovs, Jurijs. Stehiometrisko modeļu pielietojums
metaboliskās inženierijas risinājumu telpas automatizētā analīzē : promocijas darbs inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai / Jurijs Meitalovs ; zinātniskais
vadītājs Egils Stalidzāns ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Informācijas tehnoloģiju fakultāte. Datoru sistēmu katedra. — Jelgava, 2015. — 128 lp. : diagr., il., sh., tab. ;
31 cm. — Bibliogrāfija: 99.-106. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu un krievu valodā. — (Iesiets).
UDK 004.942:579.22(043)
579.22(043)
06

Vispārīga rakstura organizācijas

Radoša kultūras mantojuma komunikācija vietējā sabiedrībā / sastādītājs: UNESCO Latvijas Nacionālā komisija ;
redaktore Rita Treija ; dizains: Vanda Voiciša ; ar Daces
Melbārdes priekšvārdu ; vāka foto: Inga Vīksna. — Rīga :
UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, 2015. — 159 lpp. : il.,
portr. ; 21 cm. — «UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas
un tās sadarbības partneru pieredze UNESCO programmu
īstenošanā un vietējā kultūras mantojuma izcelšanā Latvijā»—Titullapā. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-8553-0-6 (brošēts).
UDK 061(474.3)
Vanadzēnu audzinātāja rokasgrāmata / redaktore Valentīna Unda ; rokasgrāmatas sastādīšana un pēcvārds: Gunārs
Spodris ; priekšvārda autors Vilis Janums. — Rēzekne :
Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2015. — 111 lpp. : il.,
notis, portr. ; 18 cm. — Bibliogrāfija tekstā. — ISBN 9789984-29-265-6 (iesiets). — 500 eks.
UDK 061.2-053.6(474.3)(035)

Redaktore:
Ilona Dukure ilona.dukure@lnb.lv
Sastādītājas: Inese Krūmiņa inese.krumina@lnb.lv
		Ginta Silirova ginta.silirova@lnb.lv
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Muzeji. Pastāvīgas izstādes

Jaukā Pepas ģimenīte : darbošanās grāmata. — Rīga :
Zvaigzne ABC, 2015. — 16 lpp. : il. ; 30 cm. — (Peppa Pig). —
Oriģ. nos.: Peppa’s family fun. Activity book. — ISBN 9789934-0-5494-5 (brošēts).
UDK 087.5

Dd grāmata / tekstu autors Artis Svece ; māksliniece Ieva
Balode ; Jāņa Mitrēvica priekšvārds ; foto autori: Aivars
Čakste, Aldis Jermaks, Aivars Liepiņš, Atis Ieviņš, Gunārs
Birkmanis, Imants Prēdelis, Ints Kalniņš, Uldis Briedis, V.
Ivanovs. — Rīga : Dd, 2015. — 191 lpp. : il., portr. ; 28 cm. —
«Dd project, Dd studio, Dd expo»—[3.] lpp. — Dd=Digitālā
darbnīca (12. lpp.). — ISBN 978-9984-9858-6-2 (iesiets).
UDK 069(474.3)
087.5

Kincela, Karolīna. Kas notiek naktī, kamēr tu guli? / Karolīnas Kincelas teksts ; Katlēnes Rihteres vāks un ilustrācijas ; tulkotāja Anna Kuzina ; literārā redaktore Vita
Aišpure. — [Rīga] : Madris, [2015]. — 112 lpp. : il. ; 29 cm. —
Rādītājs: 110.-111. lpp. — Oriģ. nos.: Die Welt im Schlafanzug. — ISBN 978-9984-31-471-6 (iesiets).
UDK 087.5
5(02.053.2)

Izdevumi jauniešiem

Besforda, Džoana. Apburtais mežs : fantāzijas taku mīklas un krāsu burvestība / Džoana Besforda ; tulkojusi Linda
Kalna ; redaktore Ilze Collenkopfa. — Rīga : Egmont Latvija, ©2015. — [92] lpp. : il. ; 25 cm. — ISBN 978-9934-16200‑8 (brošēts).
UDK 087.5

Pepas lieliskā grāmata ar uzlīmēm. — Rīga : Zvaigzne ABC,
2015. — 16 lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 30 cm. — (Peppa Pig). —
Nosaukums no vāka. — Oriģ. nos.: Peppa Pig. Peppa’s brilliant. — ISBN 978-9934-0-5495-2 (brošēts).
UDK 087.5

Besforda, Džoana. Pasakainais dārzs : zīmēto dārgumu
medības un krāsu burvestība / Džoana Besforda ; tulkojusi
Linda Kalna ; redaktore Ilze Collenkopfa. — Rīga : Egmont
Latvija, ©2015. — [96] lpp. : il. ; 25 cm. — ISBN 978-993416-199-5 (brošēts).
UDK 087.5

1

13 Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves metafizika.
Ezotērika
Biršs, Juris. Biznesa astroloģija / teksts, zīmējumi: Juris
Biršs ; atbildīgā redaktore Ilze Fogele ; literārā redaktore
Brigita Šoriņa. — [Rīga] : J.L.V., [2015]. — 214, [1] lpp., [1] lp.
ielīme : il. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-11-859-3 (brošēts).
UDK 133.52:658

Bumblauskiene, Ilona. Dzimšanas diena : pasaka un vingrinājumi / Ilona Bumblauskiene ; ilustrējusi Jurgita Juškaite-Jakaitiene ; tulkojusi Iveta Ikale. — Rīga : Zvaigzne
ABC, ©2015. — [16] lpp. : il. ; 29 cm. — (Klausies un zīmē pasaku!). — Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām. — Autors
uzrādīts iespiedziņās. — «Vingrini rociņu!»—Uz vāka. —
Oriģ. nos.: Gimtadienis. — ISBN 978-9934-0-5726‑7 (brošēts).
UDK 087.5

14

Filozofiskās sistēmas un uzskati

Vecvagars, Māris. Antīkā filozofija Latvijā [elektroniskais
resurss] = The philosophy of classical antiquity in Latvia /
M. Vecvagars. — [Latvija] : MSV, 2015. — 1 CD (746 lapas,
PDF) : faksimili, il., portr. ; 12 cm. — Personu rādītājs: 696.743. lapā. — Bibliogrāfija: 11.-16. lapā un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā;
pielikumā teksta fragmenti arī krievu un vācu valodā. —
ISBN 978-9934-8239-5-4 (PDF).
UDK 14:378.147(37/38)(474.3)(091)(0.034.44)
101.9(474.3)(0.034.44)

Bumblauskiene, Ilona. Joku diena : pasaka un vingrinājumi / Ilona Bumblauskiene ; ilustrējusi Jurgita Juškaite-Jakaitiene ; tulkojusi Iveta Ikale. — Rīga : Zvaigzne ABC,
©2015. — [16] lpp. : il. ; 29 cm. — (Klausies un zīmē pasaku!). — Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām. — Autors
uzrādīts iespiedziņās. — «Vingrini rociņu!»—Uz vāka. —
Oriģ. nos.: Juokų diena. — ISBN 978-9934-0-5725-0 (brošēts).
UDK 087.5

159.9

Bumblauskiene, Ilona. Mākonis : pasaka un vingrinājumi / Ilona Bumblauskiene ; ilustrējusi Jurgita Juškaite-Jakaitiene ; tulkojusi Iveta Ikale. — Rīga : Zvaigzne ABC,
©2015. — [16] lpp. : il. ; 29 cm. — (Klausies un zīmē pasaku!). — Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām. — Autors
uzrādīts iespiedziņās. — «Vingrini rociņu!»—Uz vāka. —
Oriģ. nos.: Debesis. — ISBN 978-9934-0-5728-1 (brošēts).
UDK 087.5

Psiholoģija

Millers, Džons. Labāka pasaule sākas tevī : jautājumi, kas
sekmē mūsu izaugsmi un pozitīvismu / Džons Millers ;
redaktors Valdis Zoldners ; vāka dizaina autore Santa Lipšāne ; no angļu valodas tulkojis Māris Garbers ; grāmatas
noformējumā izmantoti Leonardo da Vinči zīmējumi. —
[Jelgava] : Zoldnera izdevniecība, [2015]. — 126, [1] lpp. :
il. ; 22 cm. — (Sveicamgrāmata). — Izdevējziņas precizētas
ISBN aģentūrā. — «Attīstībai, izaugsmei, motivācijai»—Uz
vāka. — ISBN 978-9934-8451-1-6 (iesiets).
UDK 159.923.2

Bumblauskiene, Ilona. Rausis : pasaka un vingrinājumi /
Ilona Bumblauskiene ; ilustrējusi Jurgita Juškaite-Jakaitiene ; tulkojusi Iveta Ikale. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. —
[16] lpp. : il. ; 29 cm. — (Klausies un zīmē pasaku!). — Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām. — Autors uzrādīts
iespiedziņās. — «Vingrini rociņu!»—Uz vāka. — Oriģ. nos.:
Pyragas. — ISBN 978-9934-0-5727-4 (brošēts).
UDK 087.5
Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 1
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Salutoģenēze: ceļazīmes bērnu un jauniešu ar invaliditāti labbūtībai Latvijā [elektroniskais resurss] : pētījuma
ziņojums / 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»,
2016. gada 1.–15. janvāris

©2015. — 1 CD (144 lapas, PDF) : diagr., sh., tab. ; 12 cm. —
«Projekta «Salutoģenēze — nozīmīga sociālā atbalsta un
iekļaušanās sabiedrībā metode bērniem un jauniešiem ar
invaliditāti» (012.EEZ/PP/1/MAC/102/036) pētījuma ziņojums»—Sākumlapā. — Pētījuma autori uzrādīti 2. lapā. —
Bibliogrāfija: 142.-143. lapā un zemsvītras piezīmēs. — ISBN
978-9934-14-581-0 (PDF).
UDK 159.98:61(474.3)
159.922.76-056.26(474.3)(078.7)
159.922.8-056.26(474.3)(078.7)
2

un izdevējs Miervaldis Zeltiņš ; vāka autors: Miervaldis Zeltiņš. — [Rembate] : Viņa Vārds Manī, 2015. — [380] lpp. : il. ;
21 cm. — «Grāmatas oriģināls: Hesselbergs H. Pehrlu rotha,
jeb swehti Deewa Wahrdi, tizzigahm dwehselehm pie sirds
likti, us ikkatru gadda deenu no nelaika Dalbas mahzitaja /
H. Hesselbergs. Trescha drike ar titula gros. Jelgava, 1842.
Drikkehts pee J.W. Steffenhagen un d., 272 lp.»—Titullapas
2. pusē. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN
978-9934-515-11-8 (iesiets).
UDK 27-534.4
Hevards-Mills, Dāgs. Pārveido savu mācītāja kalpošanu /
Dāgs Hevards-Mills ; no angļu valodas tulkojis Miervaldis Zeltiņš. — [Rembate] : Viņa Vārds Manī, 2015. — 183,
[1] lpp. ; 20 cm. — (Kristīgās atmodas resursi). — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Par autoru: [184.] lpp. —
ISBN 978-9934-515-02-6 (brošēts).
UDK 27-725-428.5
27-46

RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Bennets, Ričards. Dieva meklējumos / Ričards Bennets ;
no krievu valodas Mesiāniskā izdevuma tulkoja Jautrīte
Doļina ; priekšvārdu sarakstīja Stefans F. Olfords ; vāka dizains: Miervaldis Zeltiņš. — [Rembate] : Viņa Vārds Manī,
2016. — 112, [2] lpp. ; 20 cm. — (Kristīgās atmodas resursi). — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 9789934-515-10-1 (brošēts).
UDK 27-14

Hevards-Mills, Dāgs. Tie, kas tevi atstāj : uzticība un neuzticība / Dāgs Hevards-Mills ; no angļu valodas tulkoja
Agnese Šulce, Miervaldis Zeltiņš. — [Rembate] : Viņa Vārds
Manī, 2015. — 150, [1] lpp. ; 20 cm. — (Kristīgās atmodas
resursi). — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN
978-9934-515-05-7 (brošēts).
UDK 27-725-428.5
27-46

Branhams, Viljams Marions. Dievišķā dziedināšana / Viljams Marions Branhams. — [Rembate] : Viņa Vārds Manī,
2015. — 114 lpp. : portr. ; 20 cm. — Izdevējziņas precizētas
ISBN aģentūrā. — Par autoru: 3.-5. lpp. — «Izdots no iepriekš nepublicētiem materiāliem»—Titlp. 2. pusē. — ISBN
978-9984-866-76-5 (brošēts).
UDK 27-468.6

Iļjins, Pīters. No visattālākajiem nostūriem : episks stāsts
par atraidījumu, žēlastību un izglābšanos / Pīters Iļjins ;
Džonijas Eriksones Tadas priekšvārds ; tulks no angļu valodas: Māra Zviedre. — [Rīga] : Amnis, [2015]. — 221 lpp. :
il., kartes, portr. ; 22 cm. — Par autoru: 221. lpp. — Oriģ.
nos.: Out of the Far Corners. — ISBN 978-9984-876-10-8
(iesiets).
UDK 27-29
821.111-94

Francisks, pāvests. Pāvesta Franciska rīta homīlijas : (no
2013. gada 22. marta līdz 26. jūlijam) / no angļu valodas
tulkojusi Astra Feldmane ; tulkotājas redakcijā ; teoloģijas konsultants un ievada autors Andris Marija Jerumanis ; māksliniece Laura Feldberga. — Rīga : KALA Raksti,
2015. — 202, [5] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: Morning Homilies. — ISBN 978-9984-871-37-0 (brošēts).
UDK 272-287

Kaninghems, Lorens. Grāmata, kas pārveido tautas : Bībeles spēks mainīt valstis / Lorens Kaninghems, Dženisa
Rodžera ; tulks no angļu valodas: Līga Avotiņa. — [Rīga] :
Amnis, [2015]. — 225 lpp. ; 21 cm. — Autori uzrādīti tikai uz
vāka. — Par autoru: 221. lpp. — Bibliogrāfija piezīmes: 199.220. lpp. — ISBN 978-9984-876-14-6 (brošēts).
UDK 27-277

Gabriels, Marks. Apļi ūdenī : opozīcijā / Marks Gabriels ;
priekšvārdu sarakstīja Dž. Lī Greidi. — [Rembate] : Viņa
Vārds Manī, 2015. — 194, [1] lpp. ; 20 cm. — (Kristīgās atmodas resursi). — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. —
Par autoru: 7. lpp. — Bibliogrāfija: [195.] lpp. un zemsvītras
piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, tulkots no krievu valodas. — ISBN 978-9934-515-06-4 (brošēts).
UDK 27-726.6
28-9
27-67:28

Māsa Emanuēla. Bezgalīgā žēlsirdība : Jūdas, atgriezies —
vēl nav par vēlu! / Māsa Emanuēla ; no franču valodas tulkojusi Baiba Gaile ; literārā redaktore Aija Balode ; māksliniece Laura Feldberga ; teoloģijas konsultants Andris
Kravalis. — [Rīga] : KALA Raksti, 2015. — 47 lpp. ; 15 cm. —
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Oriģ. nos.: L’extrème
Miséricorde. — ISBN 978-9984-871-38-7 (brošēts).
UDK 27-184.6

Galagers, Timotijs M. Garu izšķiršana : ignācisks ceļvedis ikdienas dzīvei / Timotijs M. Galagers OMV ; no angļu
valodas tulkojis Ēvalds Ikaunieks ; literārā redaktore Aija
Balode ; māksliniece Laura Feldberga ; teoloģiskie konsultanti: māsa Emanuēla SJE un priesteris Jānis Meļņikovs
SJ. — [Rīga] : KALA Raksti, 2015. — 313, [6] lpp. ; 21 cm. —
(«Mieram tuvu» dzīvesskola). — Bibliogrāfija zemsvītras
piezīmēs. — Oriģ. nos.: The discernment of spirits. — ISBN
978-9984-871-39-4 (brošēts).
UDK 272-584
Hesselbergs, H. Pērļu rota jeb Dieva vārdi ticīgām dvēselēm pie sirds likti ikkatru gada dienu no H. Hesselberga, nelaiķa, Dalbas mācītāja, 1842. g. / jaunā izdevuma sastādītājs
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Mesiāniskie raksti Kethubim Bēt, saukti arī Netzarim
raksti, Otrie raksti, Jauna Derība, haBrit haHadasha, Jaunā
Derība : ar oriģinālajiem ebreju/grieķu personu un ģeogrāfisko vietu vārdiem, tulkoti no pirmajiem m.ē. 3. gs. Mesiāniskajiem manuskriptiem : studijas / tulkojuma un šīs
publikācijas autors Miervaldis Zeltiņš. — [Rembate] : Viņa
Vārds Manī, 2015. — xix, 577, [1] lpp. : il. ; 21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — «Mesiāniskie raksti,
Kethubim Bēt, saukti arī par Netzarim rakstiem, Otrajiem
2016. gada 1.–15. janvāris

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

rakstiem, Jaunu Derību, haBrit haHadasha vai Jauno Derību.»—Titullapas 2. pusē. — «Oriģinālo ebreju/grieķu
vārdu latviskojumam izmantots 1965. g. Bībeles revidētais
teksts»—Titullapas 2. pusē. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9984-857-85-5 (iesiets).
UDK 27-246

Džavahišvili, Niko. Ieskats Gruzijas un Baltijas tautu attiecību vēsturē / Niko Džavahišvili ; zinātniskais redaktors
Jānis Stradiņš ; recenzenti: Venta Kocere, Andrejs Krūskops ; literārā redaktore Inta Līsmane ; no gruzīnu valodas
tulkojusi Elenē Žoržoliani ; mākslinieciskais noformējums
Goča Huskivadze. — Rīga : Latvijas gruzīnu biedrība «Samšoblo», 2015. — 182, [1] lpp. : il., portr. ; 25 cm. — Pirmizdevums: Tbilisi Valsts Universitātes izdevniecība, 2011.
UDK 327(474:479.22)
94(479.22)

Mikušina, Tatjana. Par jogu un meditāciju : T. Mikušinas
lekcija Dzīves ētikas universitātes sesijā 2015. gada 27.
martā / T. Mikušina ; no krievu valodas tulkojusi Lauma
Ērgle ; redaktore Ieva Šuplinska ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. — Rīga : Sol Vita, [2015]. — 71 lpp. : il., portr. ;
20 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 9789984-894-58-4 (brošēts).
UDK 2-583(042.3)

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

Muntjans, Vladimirs. Viņš man pieskārās… ; Vissvarīgākā
lūgšana Dāvida dzīvē : sprediķi / Vladimirs Muntjans ; no
krievu valodas tulkoja Jautrīte Doļina. — [Rembate] : Viņa
Vārds Manī, 2015. — 81 lpp. : il., portr. ; 20 cm. — (Kristīgās
atmodas resursi). — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Par autoru: 5. lpp. — Bibliogrāfija tekstā. — ISBN
978-9984-866-17-8 (brošēts).
UDK 279.122-287

Kā nosargāt Latviju? / Gunārs Indārs, Kārlis Krēsliņš, Jānis Dzirkalis, Džordžs Frīdmens, Elmārs Lazdāns, Roberts
Linde, Ojārs Mucenieks, Andrejs Pāvuls, Modris Ziemiņš. —
Rīga : Antava, 2015. — 142, [1] lpp. : diagr., il., kartes, sh. ;
21 cm. — ISBN 978-9934-8266-8-9 (brošēts).
UDK 327(474.3)

Straders, Karls D. Spēks, kas pārceļ kalnus : kā iepazīt
Dieva spēku / Karls D. Straders kopīgi ar Stīvu J. Strangu ;
no krievu valodas tulkojusi Sarmīte Gailīte ; vāka dizains:
Miervaldis Zeltiņš. — [Rembate] : Viņa Vārds Manī, 2015. —
87, [1] lpp. ; 20 cm. — (Kristīgās atmodas resursi). — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9984-85762-6 (brošēts).
UDK 27-144.896

331 Darbs. Nodarbinātība. Darba ekonomika.
Darba organizācija
Vilerts, Kārlis. Does education affect wages during and
after economic crisis? : evidence from Latvia 2006-2012 /
Kārlis Vilerts, Oļegs Krasnopjorovs, Edgars Brēķis. —
[Rīga] : Latvijas Banka, ©2015. — 1 tiešsaistes resurss (50
lapas, PDF) : diagrammas, tabulas ; 1,46 MB. — (Discussion
paper / Latvijas Banka ; 3/2015). — Virstitulā: Latvijas
Banka. Eirosistēma. — Bibliogrāfija: 48.-50. lapā. — ISBN
978-9984-888-66-8 (PDF).
UDK 331.221.5(474.3)

Vaita, Elena G. Lielā cīņa starp gaismu un tumsu, starp
Kristu un sātanu / Elena G. Vaita ; no angļu valodas tulkojis
Jānis Zariņš. — 4. izdevums. — [Pārgaujas novads] : [Andris
Zariņš], 2015. — 652, [3] lpp. ; 21 cm. — (Laikmetu konflikta
sērija ; 5. sējums). — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Rakstvietu rādītājs: [614.]-620. lpp. un alfabētiskais
satura rādītājs: [621.]-652. lpp. — Bibliogrāfija atsevišķu
rakstu beigās. — Oriģ. nos.: The great controversy. — ISBN
9984-9341-9-5 (iesiets).
UDK 279.14

Vilerts, Kārlis. Izglītības ietekme uz algām Latvijā ekonomiskās krīzes laikā un pēckrīzes periodā (2006.-2012.
gada datu vērtējums) / Kārlis Vilerts, Oļegs Krasnopjorovs, Edgars Brēķis. — [Rīga] : Latvijas Banka, ©2015. — 1
tiešsaistes resurss (51 lapa, PDF) : diagrammas, tabulas ;
1,25 MB. — (Pētījums / Latvijas Banka ; 3/2015). — Datnes
sākumlapā: Latvijas Banka. Eirosistēma. — Bibliogrāfija:
49.-51. lapā. — ISBN 978-9984-888-65-1 (PDF).
UDK 331.221.5(474.3)

Zveja, Voldemārs. Novakara gaismas stari / Voldemārs
Zveja. — 5. papildinātais izdevums. — Liepāja : LiePA,
2015. — 152 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-522-66-6 (brošēts).
UDK 277.4-287
3

339 Tirdzniecība. Starptautiskās ekonomiskās
attiecības. Pasaules ekonomika
Beņkovskis, Konstantīns. Evaluation of Latvia’s re-exports using firm-level data / Konstantīns Beņkovskis, Santa Bērziņa, Līva Zorgenfreija. — [Rīga] : Latvijas Banka,
2015. — 1 tiešsaistes resurss (23 lapas, PDF) : diagrammas,
ilustrācijas ; 1,4 MB. — (Discussion paper / Latvijas Banka ;
3/2015). — Datnes sākumlapā: Latvijas Banka. Eirosistēma. — Bibliogrāfija: 23. lapā. — ISBN 978-9984-888-67-5
(PDF).
UDK 339.564(474.3)
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Socioloģija

Projekta «Dzīvot Latvijā — 4» pieredze / Izglītības attīstības centrs. — Rīga : Izglītības attīstības centrs, 2015. —
1 tiešsaistes resurss (24 lapas, PDF) : ilustrācijas, karte ;
4,68 MB. — «Projekta «Dzīvot Latvijā — 4» mērķis ir īstenot pasākumus, kas nodrošina trešo valstu pilsoņu informētību, pilnvērtīgu iekļaušanos un līdzdalību Latvijas un
Eiropas sabiedrības dzīvē, kā arī sekmē uzņemošās sabiedrības spēju pieņemt citādo»—Datnes 2. lapā. — Teksts latviešu, angļu un krievu valodā.
UDK 316.4.063.3(474.3)
Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 1

4

Stranga, Aivars. Latvijas ārējie ekonomiskie sakari, 1919.1940. gads : attiecības ar lielvalstīm (saimnieciskie, politiskie, diplomātiskie aspekti) = The foreign economic relations of Latvia, 1919-1940 : relations with the great powers
2016. gada 1.–15. janvāris

(economic, political and diplomatic aspects) / Aivars Stranga ; recenzenti: Daina Bleiere, Viesturs Karnups ; literārā
redaktore Ruta Puriņa ; vāka dizainu veidojusi Ieva Tiltiņa. — [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2015. — 439 lpp. :
faksimili, il. ; 22 cm. — (Latvijas Universitātes Vēstures un
filozofijas fakultātes raksti. Sērija «Vēsture» = Publications
of the Faculty of History and Philosophy University of Latvia. Series: History ; 3. sēj.). — Bibliogrāfija nodaļu beigās
un personu rādītājs: 434.-439. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-077-4
(iesiets).
UDK 339(474.3)
339.5(474.3)
339.9(474.3)
327(474.3)
34

pusēm. — Teksts latviešu un krievu valodā. — ISBN 9789934-17-033-1 (brošēts).
UDK 352(474.346.1)(058.7)
(058.7)(474.346.1)
Gulbene. Gulbene, Gulbenes novads : telefonu grāmata /
Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis». — 20. izdevums. —
Rīga : Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis», 2015.
2015/16. — 71, [1] lpp. : il., kartes ; 24 cm. — (Zaļās lapas ; 603). — ISBN 978-9934-17-037-9 (brošēts).
UDK 352(474.32)(058.7)
(058.7)(474.368)
Jelgava. Jelgava, Jelgavas, Ozolnieku novads : telefonu grāmata / Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis» ; priekšvārdu sarakstīja Ziedonis Caune. — 22. izdevums. — Rīga : Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis», 2015.
2015/16. — 135, [1] lpp. : il., kartes ; 24 cm. — (Zaļās lapas ; 598). — ISBN 978-9934-17-030-0 (brošēts).
UDK 352(474.32)(058.7)
(058.7)(474.32)

Tiesības. Jurisprudence

Krastiņš, Uldis. Krimināllikuma komentāri : pirmā daļa
(I-VIII prim nodaļa) / Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja ;
mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska. — Rīga :
Tiesu namu aģentūra, ©2015. — 319, [1] lpp. ; 23 cm. —
Par autoriem: 7.-9. lpp. — Bibliogrāfija: 303.-313. lpp. un
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-508-31-8 (iesiets).
UDK 343.2/.7(474.3)

Jēkabpils. Aknīste, Jēkabpils, Viesīte, Aknīstes, Jēkabpils,
Krustpils, Salas, Viesītes novads : telefonu grāmata / Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis» ; priekšvārdu sarakstīja: Leonīds Salcevičs, Vija Dzene, Irēna Sproģe. — 21. izdevums. — Rīga : Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis»,
2015.
2015/16. — 103, [1] lpp. : il., kartes ; 24 cm. — (Zaļās
lapas ; 609). — ISBN 978-9934-17-045-4 (brošēts).
UDK 352(474.32)(058.7)
(058.7)(474.32)

352 Zemākais pārvaldes līmenis. Vietējā pārvalde.
Municipālā administrācija. Vietējās varas institūcijas
Alūksne. Alūksne, Ape, Alūksnes, Apes novads : telefonu
grāmata / Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis». — 20.
izdevums. — Rīga : Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis»,
2015.
2015/16. — 64 lpp. : il., kartes ; 24 cm. — (Zaļās lapas ;
593). — ISBN 978-9934-17-025-6 (brošēts).
UDK 352(474.32)(058.7)
(058.7)(474.32)

Jūrmala. telefonu grāmata / Informācijas grupa «Latvijas
Tālrunis». — 11. izdevums. — Rīga : Informācijas grupa
«Latvijas Tālrunis», 2015.
2015/16. — 96 lpp. : il., kartes ; 24 cm. — (Zaļās lapas ;
607). — ISBN 978-9934-17-041-6 (brošēts).
UDK 352(474.32)(058.7)
(058.7)(474.362.4)

Balvi. Balvi, Viļaka, Baltinavas, Balvu, Rugāju, Viļakas novads : telefonu grāmata / Informācijas grupa «Latvijas
Tālrunis» ; 1. vāka foto: Guna Ludborža. — 19. izdevums. —
Rīga : Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis», 2015.
2015/16. — 64 lpp. : il., kartes ; 24 cm. — (Zaļās lapas ;
602). — ISBN 978-9934-17-036-2 (brošēts).
UDK 352(474.32)(058.7)
(058.7)(474.32)

Krāslava, Dagda. Dagda, Krāslava, Dagdas, Krāslavas novads : telefonu grāmata / Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis» ; 1. vāka foto: E. Škutāne. — 19. izdevums. — Rīga :
Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis», 2015.
2015/16. — 80 lpp. : il., kartes ; 24 cm. — (Zaļās lapas ;
590). — ISBN 978-9934-17-022-5 (brošēts).
UDK 352(474.32)(058.7)
(058.7)(474.32)

Bauska. Bauska, Bauskas, Iecavas, Rundāles, Vecumnieku
novads : telefonu grāmata / Informācijas grupa «Latvijas
Tālrunis». — 20. izdevums. — Rīga : Informācijas grupa
«Latvijas Tālrunis», 2015.
2015/16. — 88 lpp. : il., kartes ; 24 cm. — (Zaļās lapas ;
589). — ISBN 978-9934-17-020-1 (brošēts).
UDK 352(474.32)(058.7)
(058.7)(474.32)
Daugavpils. Daugavpils, Daugavpils, Ilūkstes novads : telefonu grāmata = Даугавпилс : Даугавпилс, Даугавпилсский, Илукстский край : телефонная книга 2015/16 /
Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis» ; priekšvārdu sarakstīja: Jānis Lāčplēsis, Janīna Jalinska. — 19. izdevums. —
Rīga : Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis», 2015.
2015/16. — 128, 127 lpp. : il., kartes ; 24 cm. — (Zaļās lapas ; 599). — Dalītā paginācija, grāmata lasāma no abām
Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 1

Kuldīga. Alsunga, Kuldīga, Skrunda, Alsungas, Kuldīgas,
Skrundas novads : telefonu grāmata / Informācijas grupa
«Latvijas Tālrunis» ; priekšvārdu sarakstīja: Inga Bērziņa,
Loreta Robežniece ; 1. vāka foto: S. Kuzmickis. — 20. izdevums. — Rīga : Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis»,
2015.
2015/16. — 96 lpp. : il., kartes ; 24 cm. — (Zaļās lapas ;
591). — ISBN 978-9934-17-023-2 (brošēts).
UDK 352(474.32)(058.7)
(058.7)(474.32)
Kurzemes plānošanas reģions (organizācija). Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību telefonu grāmata. —
Rīga : Latvijas Tālrunis, 2015. — 143 lpp. : il., tab. ; 22 cm. —
Nozaru saraksts: 123.-124. lpp. un firmu-reklāmdevēju
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Preiļi. Preiļi, Aglonas, Preiļu, Riebiņu, Vārkavas novads :
telefonu grāmata / priekšvārdu sarakstīja: Maruta Plivda,
Pēteris Rožinskis ; Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis». — 20. izdevums. — Rīga : Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis», 2015.
2015/16. — 71, [1] lpp. : il., kartes ; 24 cm. — (Zaļās lapas ; 605). — ISBN 978-9934-17-039-3 (brošēts).
UDK 352(474.32)(058.7)
(058.7)(474.32)

alfabētiskais saraksts: 141.-142. lpp. — Informācijas avots:
pašvaldību un CVK interneta resursi, kā arī SIA «Latvijas
Tālrunis» datu bāze—Iespiedziņās.
UDK 352(058.7)(474.32)
Latgales plānošanas reģions (organizācija). Latgales
plānošanas reģiona pašvaldību telefonu grāmata. — Rīga :
Latvijas Tālrunis, 2015. — 160 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Nozaru saraksts: 135.-136. lpp. un firmu-reklāmdevēju alfabētiskais saraksts: 158.-160. lpp. — Informācijas avots: pašvaldību un CVK interneta resursi, kā arī SIA «Latvijas Tālrunis»
datu bāze—Iespiedziņās.
UDK 352(058.7)(474.38)

Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību telefonu grāmata /
Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis». — Rīga : Latvijas
Tālrunis, [2015].
2016. — 367 lpp. : il. ; 21 cm.
UDK 352/354(474.362.2)(058.7)

Liepāja. Aizpute, Durbe, Grobiņa, Liepāja, Pāvilosta, Priekule, Aizputes, Durbes, Grobiņas, Liepājas, Pāvilostas,
Priekules, Rucavas, Vaiņodes novads : telefonu grāmata /
Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis». — 22. izdevums. —
Rīga : Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis», 2015.
2016. — 135, [1] lpp. : il., kartes ; 24 cm. — (Zaļās lapas ;
610). — ISBN 978-9934-17-046-1 (brošēts).
UDK 352(474.32)(058.7)
(058.7)(474.32)

Saldus. Brocēni, Saldus, Brocēnu, Saldus novads : telefonu
grāmata / Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis» ; priekšvārdu sarakstīja: Indra Rassa, Solvita Dūklava. — 21. izdevums. — Rīga : Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis»,
2015.
2015/16. — 111, [1] lpp. : il., kartes ; 24 cm. — (Zaļās lapas ; 595). — ISBN 978-9934-17-027-0 (brošēts).
UDK 352(474.32)(058.7)
(058.7)(474.32)

Limbaži. Ainaži, Aloja, Limbaži, Salacgrīva, Staicele, Alojas,
Limbažu, Salacgrīvas novads : telefonu grāmata / Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis». — 20. izdevums. — Rīga :
Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis», 2015.
2015/16. — 103, [1] lpp. : il., kartes ; 24 cm. — (Zaļās
lapas ; 594). — ISBN 978-9934-17-026-3 (brošēts).
UDK 352(474.32)(058.7)
(058.7)(474.32)

Saulkrasti. Saulkrasti, Ādažu, Carnikavas, Saulkrastu, Sējas novads : telefonu grāmata / Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis». — 9. izdevums. — Rīga : Informācijas grupa
«Latvijas Tālrunis», 2015.
2015/16. — 63, [1] lpp. : il., kartes ; 24 cm. — (Zaļās lapas ; 596). — ISBN 978-9934-17-028-7 (brošēts).
UDK 352(474.32)(058.7)
(058.7)(474.32)

Līvāni. Līvāni, Līvānu novads : telefonu grāmata / Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis» ; priekšvārdu sarakstīja
Andris Vaivods. — 4. izdevums. — Rīga : Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis», 2015.
2015/16. — 48 lpp. : il., kartes ; 24 cm. — (Zaļās lapas ;
604). — ISBN 978-9934-17-038-6 (brošēts).
UDK 352(474.32)(058.7)
(058.7)(474.32)

Sigulda. Sigulda, Garkalnes, Inčukalna, Krimuldas, Mālpils,
Siguldas novads : telefonu grāmata / Informācijas grupa
«Latvijas Tālrunis» ; priekšvārdu sarakstīja Aivars Nalivaiko. — 10. izdevums. — Rīga : Informācijas grupa «Latvijas
Tālrunis», 2015.
2015/16. — 80 lpp. : il., kartes ; 24 cm. — (Zaļās lapas ;
600). — ISBN 978-9934-17-034-8 (brošēts).
UDK 352(474.32)(058.7)
(058.7)(474.32)

Ludza. Kārsava, Ludza, Zilupe, Ciblas, Kārsavas, Ludzas,
Zilupes novads : telefonu grāmata / Informācijas grupa
«Latvijas Tālrunis» ; priekšvārdu sarakstīja: Alīna Gendele, J. Dombrovskis, Oļegs Agafonovs, Ināra Silicka. — 19. izdevums. — Rīga : Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis»,
2015.
2015/16. — 71, [1] lpp. : il., kartes ; 24 cm. — (Zaļās lapas ; 592). — ISBN 978-9934-17-024-9 (brošēts).
UDK 352(474.32)(058.7)
(058.7)(474.32)

Smiltene. Smiltene, Smiltenes novads : telefonu grāmata /
Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis». — 4. izdevums. —
Rīga : Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis», 2015.
2015/16. — 64 lpp. : il., kartes ; 24 cm. — (Zaļās lapas ;
587). — ISBN 978-9934-17-018-8 (brošēts).
UDK 352(474.32)(058.7)
(058.7)(474.32)

Madona. Cesvaine, Ērgļi, Lubāna, Madona, Varakļāni, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Madonas, Varakļānu novads : telefonu grāmata / Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis». — 21.
izdevums. — Rīga : Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis»,
2015.
2015/16. — 95, [1] lpp. : il., kartes ; 24 cm. — (Zaļās lapas ; 597). — ISBN 978-9934-17-029-4 (brošēts).
UDK 352(474.32)(058.7)
(058.7)(474.369)

Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 1

Tukums. Kandava, Tukums, Engures, Jaunpils, Kandavas,
Tukuma novads : telefonu grāmata / Informācijas grupa
«Latvijas Tālrunis». — 21. izdevums. — Rīga : Informācijas
grupa «Latvijas Tālrunis», 2015.
2015/16. — 112 lpp. : il., kartes ; 24 cm. — (Zaļās lapas ;
606). — ISBN 978-9934-17-040-9 (brošēts).
UDK 352(474.32)(058.7)
(058.7)(474.32)
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Valka. Seda, Strenči, Valka, Strenču, Valkas novads : telefonu grāmata / Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis» ; 1.
vāka foto: Līga Rābante. — 20. izdevums. — Rīga : Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis», 2015.
2015/16. — 48 lpp. : il., kartes ; 24 cm. — (Zaļās lapas ;
588). — ISBN 978-9934-17-019-5 (brošēts).
UDK 352(474.32)(058.7)
(058.7)(474.32)

36 Garīgo un materiālo dzīves vajadzību
nodrošinājums. Apdrošināšana. Patērētāju interešu
aizsardzība
Genzihens, Simons. Signāls : kā rīkoties, ja esi saskāries
ar seksuālu vardarbību : grāmata jauniešiem un pieaugušajiem / Simons Genzihens ; no vācu valodas tulkojusi
Silvija Ģibiete ; redaktore Ieva Zarakovska ; Natālijas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; Toma Kalniņa
vāka ilustrācijas. — [Rīga] : Valters un Rapa, [2015]. — 159,
[1] lpp. ; 21 cm. — «Valters un Rapa, izdevums latviešu valodā ©2016»—Titlp. 2. pusē. — Oriģ. nos.: Anpfiff. — ISBN
978-9984-805-92-4 (brošēts).
UDK 364.633
159.922.7
316.62

Valmiera. Valmiera, Mazsalaca, Rūjiena, Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas novads :
telefonu grāmata / Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis». — 22. izdevums. — Rīga : Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis», 2015.
2015/16. — 128 lpp. : il., kartes ; 24 cm. — (Zaļās lapas ;
608). — ISBN 978-9934-17-042-3 (brošēts).
UDK 352(474.32)(058.7)
(058.7)(474.32)
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Ventspils. Piltene, Ventspils, Ventspils novads : telefonu
grāmata / Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis». — 22.
izdevums. — Rīga : Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis»,
2015.
2015/16. — 111, [1] lpp. : il., kartes ; 24 cm. — (Zaļās lapas ; 601). — ISBN 978-9934-17-035-5 (brošēts).
UDK 352(474.32)(058.7)
(058.7)(474.32)

Attīstības/globālās izglītības materiālu portfolio / Izglītības attīstības centrs ; dizains: Edgars Švanks ; ar ekspertu Žanetas Ozoliņas, Sandras Falkas, Astras Aukšmukstas
ievadu. — Latvija : Izglītības attīstības centrs, ©2015. — 1
tiešsaistes resurss (90 lapas, PDF) : ilustrācijas, kartes ;
12,23 MB. — Virstitulā arī: Līdsas Attīstības izglītības centrs
(Apvienotā Karaliste), Mondo (Igaunija). — Projekts «Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos»—Datnes 1. lapā. — «Projektu «Globālā dimensija sociālo zinātņu
mācību priekšmetos» (Nr.DCI NSAED /2012/280 401) īsteno Izglītības attīstības centrs sadarbībā ar Līdsas Attīstības
izglītības centru (Apvienotā Karaliste), Mondo (Igaunija)
un Britu padomi Latvijā no 2013. gada janvāra līdz 2015.
gada decembrim. Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības
interesi un līdzdalību attīstības/globālajā izglītībā (AI/
GI) un sekmēt sabiedrības izpratni par attīstības jautājumiem, īpašu uzmanību pievēršot jauniešu izpratnei par
savstarpējo mijiedarbību pasaulē, kā arī atbalstot jauniešu aktīvu darbošanos taisnīgākas, vienlīdzīgākas pasaules
labā»—Datnes 89. lapā. — Ietver bibliogrāfiju. — Teksts
latviešu valodā, ietver nodaļu krievu valodā (Примеры
глобального образования из Эстонии). — ISBN 9789934-14-406-6 (PDF).
UDK 37.013(474.3)

Vidzemes plānošanas reģions (organizācija). Vidzemes
plānošanas reģiona pašvaldību telefonu grāmata. — Rīga :
Latvijas Tālrunis, 2015. — 159 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Nozaru saraksts: 140.-141. lpp. un firmu-reklāmdevēju alfabētiskais saraksts: 158.-159. lpp. — Informācijas avots: pašvaldību un CVK interneta resursi, kā arī SIA «Latvijas Tālrunis»
datu bāze—Iespiedziņās.
UDK 352(058.7)(474.36)
Zemgales plānošanas reģions (organizācija). Zemgales
plānošanas reģiona pašvaldību telefonu grāmata. — Rīga :
Latvijas Tālrunis, 2015. — 144 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Nozaru saraksts: 119.-121. lpp. un firmu-reklāmdevēju alfabētiskais saraksts: 142.-143. lpp. — Informācijas avots: pašvaldību un CVK interneta resursi, kā arī SIA «Latvijas Tālrunis»
datu bāze—Iespiedziņās.
UDK 352(058.7)(474.33)

Democratisation of education = Izglītības demokratizācija / edited by Zanda Rubene ; associate editors: Iveta Ķestere, Tatjana Koķe, Aīda Krūze, Sarmīte Tūbele, Irēna Žogla ;
scientific reviewers: Josef Held, Luciana Bellatalla. — Rīga :
University of Latvia Press, 2015. — 175 lpp. : diagr., tab. ;
24 cm. — (Forums). — Par autoriem: 172.-175. lpp. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-18-086-6
(brošēts).
UDK 37.014.53

354 Augstākais pārvaldes līmenis. Centrālā,
nacionālā pārvalde
Latvija. Saeima. Saeimas un valdības telefonu grāmata /
Latvijas Republika. — Rīga : Informācijas grupa «Latvijas
Tālrunis», 2015.
2015 (Nr. 21). — 432 lpp., [1] lp. atlaižu kuponi : il. ;
22 cm. — Ar reklāmas ieliktni. — Uzziņu un pakalpojumu
alfabētiskais nozaru saraksts: 321.-326. lpp. — Personu
alfabētiskais saraksts: 385.-425. lpp. — Firmu-reklāmdevēju alfabētiskais saraksts: 426.-431. lpp.
UDK 354:621.395.3(474.3)(058.7)

Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 1

Izglītība

Radot iespējas attīstībai : diasporas bērnu un jauniešu
izglītība : [rakstu krājums] / zinātniskās redaktores: Aija
Lulle un Evija Kļave ; zinātniskie recenzenti: Zaiga Krišjāne,
Andris Straumanis un Ieva Zaķe ; literārā redaktore Ruta
Puriņa ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa ; vāka foto
«Vasaras dienas Jūrkalnē» autors Anrijs Ivanovskis ; kopsavilkumus tulkoja: Ingūna Beķere, Daina Grosa ; Latvijas
Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centrs. —
Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2015. — 326 lpp. : diagr.,
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kartes, tab. ; 24 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Raksti
latviešu valodā, ievadvārdi un kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-087-3 (brošēts).
UDK 37(=174)(100)
39(=174)

51

Skolotāji Latvijā un pasaulē = Teachers in Latvia and
around the world / Andrejs Geske, Kaspars Kiris, Agnese
Kozlovska, Antra Ozola, Normunds Rečs, Karīna Spridzāne ; Andreja Geskes redakcija un ievads ; recenzenti: Ieva
Johansone, Ināra Upmale ; literārā redaktore Austra Celmiņa-Ķeirāne ; vāka autors Agris Dzilna ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. Izglītības pētniecības institūts. — Rīga : Latvijas Universitāte,
2015. — 294 lpp. : diagr., tab. ; 24 cm. — (Izglītības pētniecība Latvijā ; Nr. 6). — Bibliogrāfija: 270.-294. lpp. — Teksts
latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 9789934-527-38-8 (brošēts).
UDK 371(474.3)

Helmane, Ineta. Matemātika 2. klasei [elektroniskais resurss] : mācību grāmata / Ineta Helmane, Anita Dāvīda ;
redaktore: Egina Birzgale ; māksliniece Marita Maizīte. —
[Lielvārde] : Lielvārds, [2015].
2. daļa. — 1 CD (164 lapas, SWF) : diagr., il., tab. ;
12 cm. — (Digitālā mācību grāmata). — (Lielvārds Digitālā bibliotēka). — Aprakstīts pēc diska sākumlapām. —
Komplektizdevumā ietilpst arī «Matemātika 2. klasei :
digitālās darblapas interaktīvai tāfelei». — Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija
2015. gadā. — ISBN 978-9984-11-497-2 (SWF).
UDK 51(075.2)(0.034.44)

Pinnis, Mārcis. Terminology integration in statistical machine translation : doctoral thesis submitted for the degree of doctor of philosophy in computer science (Dr. sc.
comp.), field: computer science, subfield: software and
systems engineering / Mārcis Pinnis ; scientific supervisor
Inguna Skadiņa ; reviewers: Guntis Bārzdiņš, Mark Fishel,
Alexander Gelbukh ; University of Latvia. Faculty of Computing. — Riga, 2015. — 141 lp. : diagr., il., tab. ; 31 cm + 1
sēj. (160 lp.). — Atsevišķais pielikuma sējums satur saistīto publikāciju kopijas. — Bibliogrāfija: 128.-140. lp. un
zemsvītras piezīmēs. — (Iesiets).
UDK 519.768(043)
81’322.4:004.42(043)
81’322.4(043.3)
519.768(043.3)

39 Etnoloģija. Etnogrāfija. Tikumi. Paražas.
Tradīcijas. Tautu dzīve. Folklora
Grasmane, Maruta. Latvieša cimdi / Maruta Grasmane ;
mākslinieki: Arta Ozola-Jaunarāja, Jānis Jaunarājs ; fotogrāfs Jānis Deinats ; redaktore Aina Rozeniece. — Trešais
papildinātais izdevums. — Rīga : Tautas tērpu centrs «Senā
klēts», ©2015. — xvii, 431, [2] lpp. : il. ; 29 cm. — ISBN 9789934-8555-0-4 (iesiets).
UDK 391(474.3)
Grasmane, Maruta. Mittens of Latvia : 178 traditional designs to knit / Maruta Grasmane ; editors of English text:
Karen and John Grinberg, Mary Germain, Jeanne Giberson ;
designers: Arta Ozola-Jaunarāja, Jānis Jaunarājs ; photographer Jānis Deinats. — Rīga : National costume centre «Senā
klēts», ©2015. — xvii, 431, [2] lpp. : il. ; 29 cm. — ISBN 9789934-8555-1-1 (iesiets).
UDK 391(474.3)

Pinnis, Mārcis. Terminology integration in statistical machine translation : summary of doctoral thesis submitted for
the degree of doctor of philosophy in computer science (Dr.
sc. comp.), field: computer science, subfield: software and
systems engineering / Mārcis Pinnis ; supervisor Inguna
Skadiņa ; reviewers: Guntis Bārzdiņš, Mark Fishel, Alexander Gelbukh ; University of Latvia. Faculty of Computing. —
Riga : University of Latvia, 2015. — 40 lpp. : diagr., il., tab. ;
21 cm. — Bibliogrāfija: 36.-40. lpp.
UDK 519.768(043)
81’322.4:004.42(043)
81’322.4(043.3)
519.768(043.3)

Folklora

Makalo, Džozefs A. Ziemassvētku vecīša stāsts / Džozefs
A. Makalo ; ilustrējis Pīters Deniss ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Jansone-Pīlāce ; redaktore Anna Andersone. —
Rīga : Jumava, ©2015. — 78, [2] lpp. : il. ; 24 cm. — Oriģ.
nos.: The story of Santa Claus. — ISBN 978-9934-11-862-3
(brošēts).
UDK 398.332.416

Sudare, Inese. Mana pirmā pasaka : [krājums] : jaunākā
skolas vecuma bērniem / Inese Sudare. — Rīga : [Inese Sudare], 2016. — 32 lpp. : il. ; 21 cm. — Izdevējziņas precizētas
ISBN aģentūrā. — Bibliogrāfija: 32. lpp. — ISBN 978-993414-768-5 (brošēts).
UDK 398.21(=174)
398.8(=174)
398.6(=174)

Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 1

Matemātika

Helmane, Ineta. Matemātika 2. klasei [elektroniskais resurss] : digitālās darblapas interaktīvajai tāfelei / [Ineta Helmane, Anita Dāvīda]. — [Lielvārde] : Lielvārds,
[2015]. — 1 CD (SWF) ; 12 cm. — (Lielvārds Digitālā bibliotēka). — Aprakstīts pēc diska. — ISBN 978-9984-11-395-1
(SWF).
UDK 51(076)(0.034.44)

371 Audzināšanas un izglītības organizēšana.
Skolvedība

398

MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

Pinnis, Mārcis. Terminoloģijas integrācija statistiskajā
mašīntulkošanā : promocijas darba kopsavilkums datorzinātņu doktora (Dr. sc. comp.) zinātniskā grāda iegūšanai,
nozare: datorzinātnes, apakšnozare: datoru un sistēmu
programmatūra / Mārcis Pinnis ; darba zinātniskā vadītāja
Inguna Skadiņa ; darba recenzenti: Guntis Bārzdiņš, Mark
Fishel, Alexander Gelbukh ; Latvijas Universitāte. Datorikas
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621.372.8(043.2)
621.391.6(043.2)

fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2015. — 39 lpp. :
diagr., il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 34.-39. lpp.
UDK 519.768(043)
81’322.4:004.42(043)
81’322.4(043.3)
519.768(043.3)
53

Nitišs, Edgars. Investigations of nonlinear optical organic glass waveguides and their applications : summary of
doctoral thesis submitted for the doctoral degree in physics, subfield of solid state physics / Edgars Nitišs ; scientific advisor Mārtiņš Rutkis ; reviewers: Andris Ozols, Jānis
Spīgulis, Edmunds Tamanis ; University of Latvia. Faculty
of Physics and Mathematics. — Rīga : University of Latvia,
2015. — 73 lpp. : diagr., il., sh. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 63.72. lpp. — ISBN 978-9934-18-028-6 (brošēts).
UDK 539.213(043)
621.372.8(043)
621.391.6(043)
539.213(043.2)
621.372.8(043.2)
621.391.6(043.2)

Fizika

Cīmurs, Jānis. Single-domain and superparamagnetic
particle dynamics in time dependent magnetic fields : doctoral thesis submitted for the degree of doctor of physics,
subfield: fluid and gas mechanics / Jānis Cīmurs ; supervisor Andrejs Cēbers ; University of Latvia. Faculty of Physics
and Mathematics. — Riga, 2015. — 121, [19] lp. : diagr., il.,
sh. ; 31 cm. — Promocijas darbs ietver saistītās publikācijas. — Bibliogrāfija: 100.-106. lp. — Teksts angļu valodā,
anotācija un zinātnisko publikāciju saraksts arī latviešu
valodā. — (Iesiets).
UDK 532(043)
532(043.3)

Nitišs, Edgars. Nelināri optisku organisku stiklu viļņvadu
un to pielietojumu pētījumi : promocijas darba kopsavilkums doktora zinātniskā grāda iegūšanai fizikas nozarē,
apakšnozare: cietvielu fizika / Edgars Nitišs ; zinātniskais
vadītājs Mārtiņš Rutkis ; recenzenti: Andris Ozols, Jānis
Spīgulis, Edmunds Tamanis ; Latvijas Universitāte. Fizikas
un matemātikas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte,
2015. — 75 lpp. : diagr., il., sh. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 65.74. lpp. — ISBN 978-9934-18-027-9 (brošēts).
UDK 539.213(043)
621.372.8(043)
621.391.6(043)
539.213(043.2)
621.372.8(043.2)
621.391.6(043.2)

Cīmurs, Jānis. Single-domain and superparamagnetic particle dynamics in time dependent magnetic fields : summary of doctoral thesis submitted for the doctoral degree
in physics, subfield of fluid and gas mechanics / Jānis Cīmurs ; supervisor Andrejs Cēbers ; reviewers: Agris Gailītis, Bronislav Kashevsky, Konstantin Kornev ; University of
Latvia. Faculty of Physics and Mathematics. — Riga : University of Latvia, 2015. — 32 lpp. : diagr., il. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 28.-32. lpp. — ISBN 978-9934-18-031-6 (brošēts).
UDK 532(043)
532(043.2)
Cīmurs, Jānis. Viendomēna un superparamagnētiskas
daļiņas dinamika mainīgos magnētiskajos laukos : promocijas darba kopsavilkums doktora zinātniskā grāda iegūšanai fizikā, apakšnozare: šķidrumu un gāzu mehānika /
Jānis Cīmurs ; zinātniskais vadītājs Andrejs Cēbers ; darba
recenzenti: Agris Gailītis, Bronislav Kashevsky, Konstantin Kornev ; Latvijas Universitāte. Fizikas un matemātikas
fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2015. — 32 lpp. :
diagr., il. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 28.-32. lpp. — ISBN 9789934-18-030-9 (brošēts).
UDK 532(043)
532(043.2)

Sabanskis, Andrejs. Gāzes plūsmas ietekmes uz zonas
formu un piemaisījumu pārnesi modelēšana peldošās
zonas procesā : promocijas darba kopsavilkums doktora
grāda iegūšanai fizikā, apakšnozare: šķidrumu un gāzu
mehānika / Andrejs Sabanskis ; darba zinātniskais vadītājs: Jānis Virbulis ; darba recenzenti: Andris Jakovičs,
Maksims Kirpo, Peter Dold ; Latvijas Universitāte. Fizikas
un matemātikas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte,
2015. — 48 lpp. : diagr., il., sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija:
43.-47. lpp. — ISBN 978-9934-18-013-2 (brošēts).
UDK 533.6:548.5(043)
548.5:546.28(043)
532(043.2)

Nitišs, Edgars. Investigations of nonlinear optical organic
glass waveguides and their applications : doctoral thesis
submitted for the degree of doctor of physics, subfield of
solid state physics = Nelināri optisku organisku stiklu viļņvadu un to pielietojumu pētījumi : promocijas darbs doktora zinātniskā grāda iegūšanai fizikas nozarē, apakšnozare:
cietvielu fizika / Edgars Nitišs ; zinātniskais vadītājs: Mārtiņš Rutkis ; Latvijas Universitāte. Fizikas un matemātikas
fakultāte. — Rīga, 2015. — [47] lpp. : diagr., il. ; 30 cm. —
Promocijas darbs ir publikāciju apkopojums. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Publikācijas angļu valodā, anotācija
latviešu valodā.
UDK 539.213(043)
621.372.8(043)
621.391.6(043)
539.213(043.2)
Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 1

Sabanskis, Andrejs. Modeling of the influence of gas flow
on the zone shape and dopant transport in floating zone
process : summary of doctoral thesis submitted for the
doctoral degree in physics, subfield of fluid and gas mechanics / Andrejs Sabanskis ; supervisor: Jānis Virbulis ;
reviewers: Andris Jakovičs, Maksims Kirpo, Peter Dold ;
University of Latvia. Faculty of Physics and Mathematics. — Rīga : University of Latvia, 2015. — 48 lpp. : diagr.,
il., sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 43.-47. lpp. — ISBN 9789934-18-014-9 (brošēts).
UDK 533.6:548.5(043)
548.5:546.28(043)
532(043.2)
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Spitans, Sergejs. Šķidrā metāla ar brīvo virsmu turbulentās plūsmas izpēte elektromagnētiskajā laukā : promocijas
darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai fizikā, apakšnozare: šķidrumu un gāzu mehānika / Sergejs Spitans ;
darba zinātniskais vadītājs: Andris Jakovičs ; recenzenti:
Valdis Bojarevičs, Knud Thomsen, Sergejs Pavlovs ; Latvijas Universitāte. Fizikas un matemātikas fakultāte. — Rīga :
Latvijas Universitāte, 2015. — 50 lpp. : il. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 47.-49. lpp. — ISBN 978-9934-18-046-0 (brošēts).
UDK 532.517.4:546.62-14(043)
537.84(043)
669.046(043)
532.517.4(043.2)
537.84(043.2)
54

Bibliogrāfija: 31.-34. lpp. — ISBN 978-9934-18-044-6 (brošēts).
UDK 544.6.018.462(043)
544.6.076.324.4(043)
621.355(043)
Kučinskis, Gints. Nanostrukturēta LiFePO4 tilpuma un
plānslāņu litija jonu bateriju katodmateriālu pētījumi : promocijas darbs / Gints Kučinskis ; darba vadītājs Gunārs Bajārs ; Latvijas Universitāte. Fizikas un matemātikas fakultāte. Fizikas un matemātikas nodaļa. — Rīga, 2015. — 197 lp. :
diagr., il. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 178.-192. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā. — (Iesiets).
UDK 544.6.018.462(043)
544.6.076.324.4(043)
621.355(043)

Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Kučinskis, Gints. The study of nanostructured bulk and
thin film LiFePO4 cathode materials for lithium-ion batteries : summary of doctoral thesis submitted for the doctoral degree in physics, subfield of material physics / Gints
Kučinskis ; supervisor: Gunārs Bajārs ; reviewers: Guntars
Vaivars, Tomas Šalkus, Jānis Grabis ; University of Latvia.
Faculty of Physics and Mathematics. — Rīga : University of
Latvia, 2015. — 38 lpp. : diagr., il. ; 21 cm. — Bibliogrāfija:
31.-34. lpp. — ISBN 978-9934-18-045-3 (brošēts).
UDK 544.6.018.462(043)
544.6.076.324.4(043)
621.355(043)

Krasikovs, Andrejs. mPGES-1 inhibitoru sintēze un doksaprama sintēzes metožu izstrāde : promocijas darba
kopsavilkums doktora grāda iegūšanai ķīmijas nozarē,
apakšnozare: organiskā ķīmija / Andrejs Krasikovs ; darba
zinātniskie vadītāji: Edgars Sūna, Vita Ozola ; recenzenti:
Andris Zicmanis, Grigorijs Veinbergs, Ērika Bizdēna ; Latvijas Universitāte. Ķīmijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2015. — 32 lpp. : il., tab. ; 21 cm.
UDK 547.057(043)
547.057(043.2)
615.355
Krasikovs, Andrejs. mPGES-1 inhibitoru sintēze un doksaprama sintēzes metožu izstrāde : promocijas darbs /
Andrejs Krasikovs ; darba zinātniskie vadītāji: Edgars
Sūna, Vita Ozola ; darba recenzenti: Andris Zicmanis, Grigorijs Veinbergs, Ērika Bizdēna ; Latvijas Universitāte. Ķīmijas fakultāte. — Rīga, 2015. — 123 lp., [190] lpp. : il., tab. ;
31 cm. — Promocijas darbā ietvertas saistīto publikāciju
kopijas. — Bibliogrāfija: 113.-123. lp. — Promocijas darbs
latviešu valodā, anotācija un saistītas publikācijas angļu
valodā. — (Iesiets).
UDK 547.057(043)
547.057(043.3)
615.355(043.3)

55

Karušs, Jānis. Radiolokācijas metodes izmantošana purvu nogulumu pētījumos : promocijas darba kopsavilkums
doktora grāda iegūšanai ģeoloģijas nozarē, apakšnozare:
lietišķā ģeoloģija / Jānis Karušs ; promocijas darba vadītājs:
Valdis Segliņš ; recenzenti: Juris Soms, Jānis Spīgulis, Petras
Šinkūnas ; Latvijas Universitāte. Ģeoloģijas nodaļa. Lietišķās ģeoloģijas katedra = Application of ground-penetrating
radar in bog deposit research : summary of doctoral thesis
submitted for the doctoral degree in geology, subfield of
applied geology / Jānis Karušs ; supervisor Valdis Segliņš ;
reviewers: Juris Soms, Jānis Spīgulis, Petras Šinkūnas ; University of Latvia. Faculty of Geography and Earth Sciences.
Department of Geology. — Rīga : Latvijas Universitāte,
2015. — 95, [1] lpp. : il., karte, tab. ; 21 cm. — (Disertationes
Geologicae Universitas Latviensis ; Nr. 29). — Bibliogrāfija:
91.-[96.] lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN
978-9934-18-035-4 (brošēts).
UDK 551.312.2(474.3)(043)
553.97(474.3)(043)
550.837.7:551.312.2(474.3)(043)
621.396.969:55(474.3)(043)
551.312.2(474.3)(043.2)
552.577(474.3)(043.2)
550.837.7(474.3)(043.2)

Krasikovs, Andrejs. Synthesis of mPGES-1 inhibitors and
development of methods for doxapram synthesis : summary of doctoral thesis submitted for the degree of doctor
of chemistry, subfield of organic chemistry / Andrejs Krasikovs ; supervisors: Edgars Sūna, Vita Ozola ; reviewers:
Andris Zicmanis, Grigorijs Veinbergs, Ērika Bizdēna ; University of Latvia. Faculty of Chemistry. — Riga : University
of Latvia, 2015. — 31 lpp. : il., tab. ; 21 cm.
UDK 547.057(043)
547.057(043.2)
615.355(043.2)
Kučinskis, Gints. Nanostrukturēta LiFePO4 tilpuma un
plānslāņu litija jonu bateriju katodmateriālu pētījumi :
promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai
fizikā, apakšnozare: materiālu fizika / Gints Kučinskis ;
darba zinātniskais vadītājs Gunārs Bajārs ; darba recenzenti: Guntars Vaivars, Tomas Šalkus, Jānis Grabis ; Latvijas
Universitāte. Fizikas un matemātikas fakultāte. — Rīga :
Latvijas Universitāte, 2015. — 38 lpp. : diagr., il. ; 21 cm. —
Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 1

Zemes zinātnes. Ģeoloģijas zinātnes

Karušs, Jānis. Radiolokācijas metodes izmantošana purvu nogulumu pētījumos : promocijas darbs doktora grāda
iegūšanai ģeoloģijas nozares lietišķās ģeoloģijas apakšnozarē / Jānis Karušs ; promocijas darba vadītājs: Valdis Segliņš ; recenzenti: Juris Soms, Jānis Spīgulis, Petras Šinkū-
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Lamsters, Kristaps. Fenoskandijas ledus vairoga Zemgales loba subglaciālā reljefa sistēmas un dinamika : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai ģeoloģijas
nozarē, apakšnozare: kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija /
Kristaps Lamsters ; promocijas darba vadītājs Vitālijs Zelčs ; recenzenti: Albertas Bitinas, Juris Soms, Valdis Segliņš ;
Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte. Ģeoloģijas nodaļa = Subglacial landsystems and dynamics of the Zemgale Lobe of the Fennoscandian Ice Sheet : summary of doctoral thesis submitted for the doctoral
degree in geology, subfield of quaternary geology and geomorphology / Kristaps Lamsters ; supervisor: Vitālijs Zelčs ; reviewers: Albertas Bitinas, Juris Soms, Valdis Segliņš ;
University of Latvia. Faculty of Geography and Earth Sciences. Department of Geology. — Rīga : Latvijas Universitāte,
2015. — 110 lpp. : il., kartes, tab. ; 21 cm. — (Disertationes
Geologicae Universitas Latviensis ; Nr. 30). — Bibliogrāfija:
102.-110. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN
978-9934-18-034-7 (brošēts).
UDK 551.33(474.3)(043)
551.79(474.3)(043)
551.33(474.3)(043.2)
551.79(474.3)(043.2)

nas] ; Latvijas Universitāte. Ģeoloģijas nodaļa. Lietišķās
ģeoloģijas katedra. — Rīga, 2015. — 131 lp. : il., tab. ; 31 cm +
1 sēj. (151 lp.). — (Disertationes Geologicae Universitas Latviensis ; Nr. 29). — Atsevišķais pielikuma sējums satur saistīto publikāciju kopijas. — Bibliogrāfija: 124.-131. lp. — Promocijas darbs latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā,
saistītās publikācijas angļu un latviešu valodā. — (Iesiets).
UDK 551.312.2(474.3)(043)
553.97(474.3)(043)
550.837.7:551.312.2(474.3)(043)
621.396.969:55(474.3)(043)
551.312.2(474.3)(043.3)
552.577(474.3)(043.3)
550.837.7(474.3)(043.3)
Krievāns, Māris. Hidrogrāfiskā tīkla veidošanās Lejas Gaujas senielejai pieguļošajā teritorijā Vēlā Vislas apledojuma
deglaciācijas laikā : disertācija doktora grāda iegūšanai
ģeoloģijas nozares, kvartārģeoloģijas un ģeomorfoloģijas
apakšnozarē / Māris Krievāns ; promocijas darba vadītājs
Vitālijs Zelčs ; recenzenti: Albertas Bitinas, Valdis Segliņš,
Juris Soms ; [Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte. Ģeoloģijas nodaļa. — Rīga, 2015. — 139 lp. :
il., grafiki, kartes, tab. ; 31 cm + 1 sēj. (221 lp.). — (Disertationes Geologicae Universitas Latviensis ; Nr. 28). — Atsevišķais pielikuma sējums satur saistīto publikāciju kopijas. —
Bibliogrāfija: 121.-139. lp. — Promocijas darbs latviešu
valodā, anotācija arī angļu valodā, saistītās publikācijas
latviešu un angļu valodā. — (Iesiets).
UDK 551.435.1(474.36)(043)
556.51(474.36)(043)
551.332(474.36)(043)
551.435.1(474.36)(043.3)
551.332(474.36)(043.3)

Lamsters, Kristaps. Fenoskandijas ledus vairoga Zemgales loba subglaciālā reljefa sistēmas un dinamika : promocijas darbs doktora grāda iegūšanai ģeoloģijas nozares kvartārģeoloģijas un ģeomorfoloģijas apakšnozarē /
Kristaps Lamsters ; promocijas darba vadītājs: Vitālijs
Zelčs ; recenzenti: Albertas Bitinas, Juris Soms, Valdis Segliņš ; Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu
fakultāte. Ģeoloģijas nodaļa. — Rīga, 2015. — 154 lp. : diagr.,
il., kartes, tab. ; 31 cm + 1 sēj. (194 lp.). — (Disertationes
Geologicae Universitas Latviensis ; Nr. 30). Atsevišķais pielikuma sējums satur zinātnisko publikāciju kopijas. — Bibliogrāfija: 132.-154. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija
arī angļu valodā ; pievienotās publikācijas latviešu un angļu valodā. — (Iesiets).
UDK 551.33(474.3)(043)
551.79(474.3)(043)
551.33(474.3)(043.3)
551.79(474.3)(043.3)

Krievāns, Māris. Hidrogrāfiskā tīkla veidošanās Lejas
Gaujas senielejai pieguļošajā teritorijā Vēlā Vislas apledojuma deglaciācijas laikā : promocijas darba kopsavilkums
doktora grāda iegūšanai ģeoloģijas nozarē, apakšnozare:
kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija / Māris Krievāns ; promocijas darba vadītājs Vitālijs Zelčs ; recenzenti: Albertas
Bitinas, Valdis Segliņš, Juris Soms ; Latvijas Universitāte.
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte. Ģeoloģijas nodaļa = Formation of the hydrographic network in the Lower
Gauja spillway valley adjoining area during the Late Weichselian deglacial : summary of doctoral thesis submitted
for the degree of doctor of geology, subfield: quaternary
geology and geomorphology / Māris Krievāns ; supervisor Vitālijs Zelčs ; reviewers: Albertas Bitinas, Valdis Segliņš, Juris Soms ; University of Latvia. Faculty of Geography and Earth Sciences. Department of Geology. — Rīga :
Latvijas Universitāte, 2015. — 108 lpp. : il., grafiki, kartes ;
21 cm. — (Disertationes Geologicae Universitas Latviensis ;
Nr. 28). — Bibliogrāfija: 103.-108. lpp. — Teksts latviešu un
angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums
abās valodās. — ISBN 978-9984-45-988-2 (brošēts).
UDK 551.435.1(474.36)(043)
556.51(474.36)(043)
551.332(474.36)(043)
551.435.1(474.36)(043.2)
551.332(474.36)(043.2)

Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 1

Pipira, Daiga. Subaerālās atsegšanās notikumu pazīmes
un veidojumi devona slāņkopā Latvijā : promocijas darba
kopsavilkums doktora grāda iegūšanai ģeoloģijas nozarē,
apakšnozare: pamatiežu ģeoloģija / Daiga Pipira ; promocijas darba vadītājs Ģirts Stinkulis ; recenzenti: Ervīns Lukševičs, Raimonds Kasparinskis, Algimantas Grigelis ; Latvijas Universitāte. Ģeoloģijas nodaļa. Pamatiežu ģeoloģijas
katedra = Features of subaerial exposure events and their
formations in the devonian succession of Latvia : summary
of doctoral thesis submitted for the degree of doctor of geology, subfield of bedrock geology / Daiga Pipira ; supervisor Ģirts Stinkulis ; reviewers: Ervīns Lukševičs, Raimonds
Kasparinskis, Algimantas Grigelis ; University of Latvia.
Department of Geology. Chair of Bedrock Geology. — Rīga :
Latvijas Universitāte, 2015. — 95 lpp. : il., kartes ; 21 cm. —
(Disertationes Geologicae Universitas Latviensis ; Nr.
31). — Bibliogrāfija: 92.-95. lpp. — Teksts latviešu un angļu
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valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās
valodās. — ISBN 978-9934-18-037-8 (brošēts).
UDK 552.522”613.4”(474.3)(043)
552.5”613.4”(474.3)(043.2)

saistīto publikāciju kopijas. — Bibliogrāfija: 134.-152. lp. —
Teksts latviešu valodā, anotācija un saitītās publikācijas
angļu valodā. — (Iesiets).
UDK 550.8:552.553(043)
903.21”632”(043)
550.8(043.3)
903.21”632”(043.3)

Pipira, Daiga. Subaerālās atsegšanās notikumu pazīmes
un veidojumi devona slāņkopā Latvijā : promocijas darbs
doktora grāda iegūšanai ģeoloģijas nozares pamatiežu
ģeoloģijas apakšnozarē / Daiga Pipira ; promocijas darba vadītājs Ģirts Stinkulis ; recenzenti: Ervīns Lukševičs, Raimonds Kasparinskis, Algimantas Grigelis ; Latvijas
Universitāte. Ģeoloģijas nodaļa. Pamatiežu ģeoloģijas katedra. — Rīga, 2015. — 134 lp. : diagr., il., kartes ; 31 cm +
1 sēj. (182 lp.). — (Disertationes Geologicae Universitas
Latviensis ; Nr. 31). — Atsevišķais pielikuma sējums satur
saistīto zinātnisko publikāciju kopijas. — Bibliogrāfija:
128.-134. lp. — Promocijas darbs latviešu valodā, anotācija
arī angļu valodā, pievienotās publikācijas latviešu un angļu
valodā. — (Iesiets).
UDK 552.522”613.4”(474.3)(043)
552.5”613.4”(474.3)(043.3)

57

Rokasgrāmata bioloģijā / Valdis Ģirts Balodis, Guntis
Brūmelis, Andris Čeirāns, Kamita Eglīte, Uldis Kalnenieks,
Uldis Kondratovičs, Astrīda Krūmiņa, Maruta Kusiņa, Māris Lazdiņš, Anna Mežaka, Vizma Nikolajeva, Līga Ozoliņa
Molla, Alfons Piterāns, Ilze Priedniece, Īzaks Rašals, Nils
Rostoks, Tūrs Selga, Voldemārs Spuņģis, Māra Vikmane,
Edgars Vimba, Tatjana Zorenko, Anna Žeiviniece ; redaktores: Maruta Kusiņa, Agnese Biteniece ; Eduarda Groševa
vāka noformējums un dizains ; Kārļa Kalviška, Aivara Rušmaņa zīmējumi. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 432 lpp. :
diagr., il., tab. ; 25 cm. — Alfabētiskais rādītājs: 412.-427. lpp.
un personu rādītājs: 428. lpp. — ISBN 978-9934-0-1595-3
(iesiets).
UDK 57(035)

Stinkule, Austra. Latvijas devona dolomīti / Austra Stinkule, Ģirts Stinkulis ; redaktors un priekšvārda autors
Valdis Segliņš ; redaktore Ieva Zarāne ; dizains un vāka dizains: Baiba Lazdiņa. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds «Saule», 2015. — 80 lpp. : diagr.,
il., kartes, tab. ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 78.-80. lpp. — ISBN
978-9984-14-740-6 (brošēts).
UDK 552.543(474.3)
553.551.4(474.3)

Zinčenko, Ludmila. Medicīniskā parazitoloģija / L. Zinčenko, M. Kirjušina, A. Krūmiņa ; recenzenti: Aija Žileviča,
Voldemārs Spuņģis ; shēmas sastādījusi Ludmila Zinčenko ;
grāmatā izmantoti Georga Krutoja zīmējumi ; vāka dizains:
Mikus Čavarts ; foto: Muza Kirjušina. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2015. — 375 lpp. : il., sh. ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 350.-355. lpp. un rādītājs: 367.-375. lpp. — ISBN
978-9984-793-51-1 (iesiets).
UDK 576.8(07)
616.99(07)

Zariņa, Līga. Krama rīki kā liecības par prasmju un zināšanu attīstību paleolītā : promocijas darba kopsavilkums
doktora grāda iegūšanai ģeoloģijas nozarē, apakšnozare:
lietišķā ģeoloģija / Līga Zariņa ; darba zinātniskais vadītājs Valdis Segliņš ; darba recenzenti: Laimdota Kalniņa,
Valdis Bērziņš, Ilze Vircava ; Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte. Ģeoloģijas nodaļa = Flint
tools as evidence about development of skills and knowledge during the palaeolithic : summary of doctoral thesis
submitted for the doctoral degree in geology, subfield of
applied geology / Līga Zariņa ; supervisor Valdis Segliņš ;
reviewers: Laimdota Kalniņa, Valdis Bērziņš, Ilze Vircava ;
University of Latvia. Faculty of Geography and Earth sciences ; Division of Geology. — Rīga : Latvijas Universitāte,
2015. — 112 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 99.112. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām
titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 9789934-18-078-1 (brošēts).
UDK 550.8:552.553(043)
903.21(043)
550.8(043.2)
903.21”632”(043.2)
Zariņa, Līga. Krama rīki kā liecības par prasmju un zināšanu attīstību paleolītā : promocijas darbs doktora grāda
iegūšanai ģeoloģijas nozares lietišķās ģeoloģijas apakšnozarē : Līga Zariņa ; darba vadītājs Valdis Segliņš ; recenzenti: Laimdota Kalniņa, Valdis Bērziņš, Ilze Vircava ; Latvijas
Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte. Ģeoloģijas nodaļa. — Rīga, 2015. — 152 lp. : diagr., il., sh., tab. ;
31 cm + 1 sēj. (116 lp.). — (Disertationes Geologicae Universitas Latviensis ; 32). — Atsevišķais pielikuma sējums satur
Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 1

Bioloģijas zinātnes kopumā

59

Zooloģija

Suraka, Valērija. Ecological role of blood parasites of
birds and problems of their detection = Putnu asins parazītu ekoloģiskā loma un ar to atrašanu saistītās problēmas :
doctoral thesis in biology for a scientific degree (branch:
ecology) / Valērija Suraka ; supervisor Indriķis Krams ;
opponents: Artūrs Škute, Voldemārs Spuņģis, Tuul Sepp ;
University of Daugavpils. Institute of Systematic Biology.
Laboratory of Animal Ecology and Evolution. — Daugavpils, 2015. — 53, [49] lp. : diagr., il., tab. ; 30 cm. — Promocijas darbs ietver saistītās publikācijas. — Bibliogrāfija:
48.-53. lp. un saistīto publikāciju beigās. — Teksts angļu un
latviešu valodā, saistītās publikācijas angļu valodā.
UDK 598.2(043)
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Suraka, Valērija. Putnu asins parazītu ekoloģiskā loma
un ar to atrašanu saistītās problēmas : promocijas darba
kopsavilkums bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai (ekoloģijas apakšnozarē) / Valērija Suraka ; promocijas darba zinātniskais vadītājs Indriķis Krams ; recenzenti:
Nataļja Škute, Voldemārs Spuņģis, Tuul Sepp ; Daugavpils
Universitāte. Sistemātiskās bioloģijas institūts. Dzīvnieku
ekoloģijas un evolūcijas laboratorija = Ecological role of
blood parasites of birds and problems of their detection :
summary of the doctoral thesis in biology for the scientific degree (branch: ecology) / Valērija Suraka ; supervi2016. gada 1.–15. janvāris

sor Indrikis Krams ; opponents: Nataļja Škute, Voldemārs
Spuņģis, Tuul Sepp ; University of Daugavpils. Institute
of Systematic Biology. Laboratory of Animal Ecology and
Evolution. — Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2015. —
54 lpp. : tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 48.-54. lpp. — Teksts
latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka
noformējums abās valodās. — ISBN 978-9984-14-744-4
(brošēts).
UDK 598.2(043)
6
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gas Stradiņa universitāte, 2015. — 91 lpp. : diagr., il., tab. ;
21 cm. — Bibliogrāfija: 75.-84. lpp.
UDK 616.832.21-002(043)

Ja tavam tuviniekam ir atklāts vēzis / autors: onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība «Dzīvības koks». — [Rīga] :
Slimību profilakses un kontroles centrs, [2015]. — 16 lpp. :
tab. ; 21 cm. — Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām.
UDK 616-006
Ja tev ir atklāts vēzis / autors: onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība «Dzīvības koks». — [Rīga] : Slimību profilakses un kontroles centrs, [2015]. — 16 lpp. : il. ; 21 cm. — Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām.
UDK 616-006
616-006.6

EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA
Medicīnas zinātnes

100 mandalas zen : krāso mandalas un atbrīvo prātu! / no
franču valodas tulkojusi Kristīne Skrīvele ; redaktore Ilze
Sausiņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — [128] lpp. : il. ;
22 cm. — Oriģ. nos.: 100 mandalas zen: carnet de coloriage
et de lâcher prise!. — ISBN 978-9934-0-5745-8 (iesiets).
UDK 615.851
003.6

Kā atmest smēķēšanu / materiālu sagatavojis Slimību profilakses un kontroles centrs. — [Rīga] : Slimību profilakses
un kontroles centrs, [2015]. — [12] lpp. : il. ; 21 cm. — Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām.
UDK 613.84

Attiecības un veselība — mana atbildība! / materiālu sagatavoja Slimību profilakses un kontroles centra speciālisti. — [Rīga] : Slimību profilakses un kontroles centrs,
[2015]. — 20 lpp. : il. ; 21 cm. — Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām.
UDK 613.88

Medicīniskās nāves cēloņa apliecības aizpildīšanas vadlīnijas / Slimību profilakses un kontroles centrs ; materiālu sagatavoja: Iveta Gavare, Jana Lepiksone, Jānis Misiņš,
Sniedze Karlsone, Regīna Brikmane, Ildze Redoviča ; vadlīniju zinātniskais redaktors Māris Baltiņš ; ievadu sarakstīja Inga Šmate. — Rīga : Slimību profilakses un kontroles
centrs, 2015. — 96 lpp. : veidlapas ; 21 cm. — ISBN 9789984-695-89-1 (brošēts).
UDK 616-036.88

Auzers, Oļegs. Mans sudraba ceļš apziņā / teksts, grafiskie zīmējumi un fotogrāfijas: Oļegs Auzers ; sastādītāja
Kristīna Blaua ; redaktore Aija Priede. — Rīga : Jumava,
©2015. — 117, [1] lpp., [8] lpp. iel. : il. ; 20 cm. — ISBN 9789934-11-843-2 (brošēts).
UDK 615.851

Meitenes, puiši un pubertāte / materiālu sagatavoja Slimību profilakses un kontroles centra speciālisti. — [Rīga] :
Slimību profilakses un kontroles centrs, [2015]. — 16 lpp. :
il. ; 21 cm. — Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām.
UDK 612.661

Elsone, Liene. Optiskā neiromielīta klīniskās norises un
ārstēšanas raksturojums : promocijas darba kopsavilkums
medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte — neiroloģija / Liene Elsone ; darba zinātniskie vadītāji:
Ardis Platkājis, Guntis Karelis ; darba zinātniskā konsultante Anu Jacob ; oficiālie recenzenti: Ināra Logina, Igors
Aksiks, Katrin Gross-Paju ; Rīgas Stradiņa universitāte. —
Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2015. — 96 lpp. : diagr.,
il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 79.-88. lpp.
UDK 616.832.21-002(043)

Padomi saskarsmē, komunikācijā un sadzīvē ar cilvēkiem
ar dažādām psihiskām saslimšanām / materiāls tapis Slimību profilakses un kontroles centram sadarbojoties ar
sertificētu ārsti-psihiatri Ingu Zārdi. — [Rīga] : Slimību
profilakses un kontroles centrs, [2015]. — 36 lpp. ; 21 cm. —
Aprakstīts pēc vāka. — Bibliogrāfija: 36. lpp.
UDK 616.89-008

Profesionālā veselības gadagrāmata / Informācijas grupa
«Latvijas Tālrunis» ; priekšvārdu sarakstīja: Guntis Belēvičs, Inga Šmate, Egils Harasimjuks. — Rīga : Informācijas
grupa «Latvijas Tālrunis», [2015].
2015/2016. — 87 lpp. : il., portr., tab. ; 27 cm. — Uz vāka:
medicine.lv. — Reklāmdevēju alfabētiskais saraksts: 84.87. lpp. — ISBN 978-9934-17-031-7 (brošēts).
UDK 61(474.3)(05)

Elsone, Liene. Optiskā neiromielīta klīniskās norises un
ārstēšanas raksturojums : promocijas darbs medicīnas
doktora zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte — neiroloģija / Liene Elsone ; darba zinātniskie vadītāji: Ardis
Platkājis, Guntis Karelis ; darba zinātniskā konsultante Anu
Jacob ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga, 2015. — 173 lp. :
diagr., il., tab. ; 30 cm. — «Ieguldījums tavā nākotnē»—Titlp. — Bibliogrāfija: 132.-148. lp. — Teksts latviešu valodā,
anotācija arī angļu valodā.
UDK 616.832.21-002(043)

Elsone, Liene. The clinical and treatment characteristics
of neuromyelitis optica : summary of the doctoral thesis
for obtaining the degree of a doctor of medicine, specialty — neurology / Liene Elsone ; scientific supervisors:
Ardis Platkājis, Guntis Karelis ; scientific consultant: Anu
Jacob ; official reviewers: Ināra Logina, Igors Aksiks, Katrin Gross-Paju ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Riga : RīLatvijas jaunākās grāmatas Nr. 1

Rezeberga, Dace. Gribu būt māmiņa / Dace Rezeberga ;
konsultante Ilze Kreicberga. — [Rīga] : Slimību profilakses
un kontroles centrs, [2015?]. — 92 lpp. : il., tab. ; 21 cm. —
Nosaukums no vāka. Autore uzrādīta vāka 4. lpp.
UDK 618.1-083
Sjui Mintans. Džun Juaņ cigun : ceturtā pakāpe : grāmata
lasīšanai un praktizēšanai / Sjui Mintans ; sakārtojusi Tamāra Martinova ; no krievu valodas tulkojusi Iveta Fogele ;
mākslinieks Aleksandrs Busse. — [Rīga] : Latvijas Džun
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614.84 Ugunsgrēku bīstamība. Ugunsgrēki.
Aizsardzība pret ugunsgrēkiem

Juaņ cigun asociācija, ©2015. — 206, [1] lpp. : il., portr. ;
23 cm. — Tulk. no izd.: Чжун Юань цигун. — ISBN 9789934-14-633-6 (iesiets).
UDK 615.851.8(510)

Ugunsdzēsībai Latvijā 150 : fotoalbums = 150 years of firefighting in Latvia : photo album = 150 лет пожарному
делу Латвии : фотоальбом / redkolēģija: Kristaps Eklons,
Viktorija Gribuste, Ilze Bergmane, Georgijs Jemeļjānovs,
Elita Roze, Marita Masule, Edgars Saksons, Jevgenijs Golovčuks ; priekšvārdu sarakstīja Oskars Āboliņš ; mākslinieks
Aleksandrs Vinks ; fotogrāfiju autori: V. Aleksejevs, Ž. Andersons, J. Bakums, G. Beikerts, E.v. Eggert, I. Evertovskis, V.
Ezeriņš, V. Franks, J. Jakubovičs, R. Johansons, I. Kačanovs,
E. Kraucs, V. Kronbergs, G. Kunter, E. Lagzdiņš, A. Laicāns,
E. Leibovics, K. Rake, J. Saveļjevs, G. Seuls, N. Smirnovs, A.
Vinks, B. Zinkins, J. Žīgurs. — Rīga : Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienests, ©2015. — 225, [1] lpp. : faksimili, il.,
portr. ; 23 cm. — Teksts paralēli latviešu, angļu un krievu
valodā.
UDK 614.84(474.3)(091)

Sviestiņa, Inese. Antibakteriālo līdzekļu patēriņa salīdzinoša analīze bērniem stacionārā biežāko ķirurģisko slimību gadījumos : promocijas darba kopsavilkums farmācijas
doktora zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte — klīniskā farmācija / Inese Sviestiņa ; darba zinātniskais vadītājs
Dzintars Mozgis ; oficiālie recenzenti: Dace Bandere, Uga
Dumpis, Rolanda Valintėlienė ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2015. — 72 lpp. :
diagr., il., tab. ; 21 cm. — Titullapā uzrādīts: promocijas
darbs [!] farmācijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai,
specialitāte — klīniskā farmācija. — Bibliogrāfija: 62.67. lpp.
UDK 615.281(043)

Sviestiņa, Inese. Antibakteriālo līdzekļu patēriņa salīdzinoša analīze bērniem stacionārā biežāko ķirurģisko slimību gadījumos : promocijas darbs farmācijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte — klīniskā farmācija /
Inese Sviestiņa ; darba zinātniskais vadītājs Dzintars Mozgis ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga, 2015. — 218 lp. :
diagr., shēmas, tab. ; 30 cm. — «Ieguldījums tavā nākotnē»—Titlp. — Bibliogrāfija: 177.-194. lp. — Teksts latviešu
valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK 615.281(043)

621 Mehāniskā inženierija vispār.
Kodolu tehnoloģija. Elektriskā inženierija.
Ražošanas iekārtas
Belyaeva, Irina. Combined deforming of sheet materials
with the use of the pulsed magnetic field : summary of doctoral thesis branch: machine science, subbranch: mechanical engineering / Irina Belyaeva ; scientific supervisors:
Mironov V., Glushchenkov V. ; official reviewers: Matthias
Kolbe, Irina Boyko, Gennady Zdor ; Riga Technical University. Faculty of Mechanical Engineering, Transport and
Aeronautics. Institute of Mechanical Engineering. — Riga :
Riga Technical University, 2015. — 22 lpp. : diagr., il., sh.,
tab. ; 21 cm.
UDK 621.981(043)

Sviestiņa, Inese. Comparative analysis of antibiotic consumption among hospitalized children in mostly common
surgical cases : summary of the doctoral thesis for obtaining the degree of a doctor of pharmacy, speciality — clinical pharmacy / Inese Sviestiņa ; scientific supervisor Dzintars Mozgis ; official reviewers: Dace Bandere, Uga Dumpis,
Rolanda Valintėlienė ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Riga :
Rīgas Stradiņa universitāte, 2015. — 70 lpp. : diagr., il., tab. ;
21 cm. — Bibliogrāfija: 60.-65. lpp.
UDK 615.281(043)

Beļajeva, Irina. Lokšņu materiālu kombinēta deformēšana, izmantojot impulsu magnētisko lauku : promocijas
darba kopsavilkums, nozare: mašīnzinātne, apakšnozare:
mašīnbūves tehnoloģija / Irina Beļajeva ; zinātniskie vadītāji: V. Mironovs, V. Gluščenkovs ; oficiālie recenzenti: Mattthias Kolbe, Irina Boiko, Dmitri Goljandin ; Rīgas Tehniskā
universitāte. Mašīnzinātnes, transporta un aeronautikas
fakultāte. Mašīnbūves tehnoloģijas institūts. — Rīga : Rīgas
Tehniskā universitāte, 2015. — 20 lpp. : diagr., il., sh., tab. ;
22 cm.
UDK 621.981(043)

Tuberkuloze / Slimību profilakses un kontroles centrs. —
[Rīga] : Slimību profilakses un kontroles centrs, [2015]. —
16 lpp. : il. ; 21 cm. — Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām. — Materiālu sagatavoja Slimību profilakses un
kontroles centra speciālisti sadarbībā ar Veselības ministriju, Latvijas Tuberkulozes fondu un RAKUS Tuberkulozes
un plaušu slimību centru.
UDK 616.24-002.5

Karušs, Jānis. Ģeoradara izmantošana ceļu seguma un ceļu
uzbēruma izpētē / Jānis Karušs ; redaktors un priekšvārda
autors Valdis Segliņš ; literārā redaktore Ieva Zarāne ; dizains un vāka dizains: Baiba Lazdiņa. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2015. — 41 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija:
41. lpp. — ISBN 978-9934-517-91-4 (brošēts).
UDK 621.396.969:550.83
625.76
550.837.7
550.837.7
621.396.969

Vecākiem par bērnu vakcināciju : informatīvs materiāls /
materiālu sagatavoja Slimību profilakses un kontroles centra speciālisti. — [Rīga] : Slimību profilakses un kontroles
centrs, [2015]. — 28 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Aprakstīts pēc
vāka un iespiedziņām.
UDK 614.47

Veselības rokasgrāmata. Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis» ; priekšvārdu sarakstīja Guntis Belēvičs. — Rīga :
Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis», 2015.
2015/16. — 75 lpp. : il., portr., tab. ; 24 cm. — Uz vāka:
medicine.lv. — ISBN 978-9934-17-032-4 (brošēts).
UDK 61(474.3)(058.7)

Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 1
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629

Transportlīdzekļu inženierija

tematiskā avīze, ISSN 1407-4338 ; 2016/1 (252)). — Autore
uzrādīta redaktora ievadrakstā [1.] lpp.: Vanda Davidanova. — EUR 1,49.
UDK 637.1

Sirmelis, Uģis. Pilsētas elektrotransporta sistēmu modelēšana optimālu enerģijas uzkrājēju parametru izvēlei :
promocijas darba kopsavilkums / Uģis Sirmelis ; zinātniskie vadītāji L. Latkovskis, J. Zaķis ; oficiālie recenzenti:
Ivars Raņķis, Andris Šnīders, Tenu Lehtla ; Rīgas Tehniskā universitāte. Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte.
Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts. —
Rīga : RTU Izdevniecība, 2015. — 33 lpp. : diagr., il., tab. ;
21 cm. — Bibliogrāfija: 31.-33. lpp. — ISBN 978-9934-10768-9 (brošēts).
UDK 629.43.064.5(043)
621.333.4(043)

64 Mājturība. Mājsaimniecība. Komunālā un
sadzīves saimniecība. Sadzīves pakalpojumi
Avens, Armands. TOP fotoreceptes.lv : receptes soli pa solim! / teksts un fotogrāfijas: Armands Avens ; Aigara Truhina dizains. — [Rīga] : [Zvaigzne ABC], 2015.
Piekabīte. — 124, [6] lpp. : il., tab. ; 29 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-0-56895 (iesiets).
UDK 641.55(083.12)

Sirmelis, Uģis. Pilsētas elektrotransporta sistēmu modelēšana optimālu enerģijas uzkrājēju parametru izvēlei :
promocijas darbs / Uģis Sirmelis ; zinātniskie vadītāji: L.
Latkovskis, J. Zaķis ; Rīgas Tehniskā universitāte. Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. Industriālās elektronikas
un elektrotehnikas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība,
2015. — 110 lpp. : diagr., il., tab. ; 24 cm. — Bibliogrāfija:
100.-105. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī
angļu valodā.
UDK 629.43.064.5(043)
621.333.4(043)

Meirāne, Signe. Laiks gatavot : receptes — vienkārši, svaigi, viegli, katrai dienai, no produkta līdz ēdienam, no stāsta
līdz šķīvim / Signe Meirāne ; fotogrāfs Armands Meirāns ;
ilustrācijas: Gints Lapiņš. — Rīga : AMSMEDIA, ©2015. —
407 lpp. : il., portr. ; 27 cm. — Rādītājs: 404.-407. lpp. —
ISBN 978-9934-8432-5-9 (iesiets).
UDK 641.55(083.12)
Meirāne, Signe. Time to cook : simple, fresh, easy, everyday, from product to meal, from story to plate / Signe Meirāne ; illustration: Gints Lapiņš ; photographer Armands
Meirāns. — Riga : AMSMEDIA, ©2015. — 407 lpp. : il., portr. ; 27 cm. — Rādītājs: 404.-407. lpp. — ISBN 978-99348432-5-9 (iesiets).
UDK 641.55(083.12)

Sirmelis, Uģis. Urban electric transport system modelling
for the selection of optimal energy storage parameters :
summary of the doctoral thesis / Ugis Sirmelis ; scientific supervisors L. Latkovskis, J. Zakis ; official reviewers:
Ivars Rankis, Andris Sniders, Tonu Lehtla ; Riga Technical
University. Faculty of Power and Electrical Engineering.
Institute of Industrial Electronics and Electrical Engineering. — Riga : RTU Press, 2015. — 33 lpp. : diagr., il., tab. ;
21 cm. — Bibliogrāfija: 31.-33. lpp. — ISBN 978-9934-10767-2 (brošēts).
UDK 629.43.064.5(043)
621.333.4(043)
633/635

Šternberga, Ance Anna. Topi vesels : pavārgrāmata /
Ance Anna Šternberga ; ilustrācijas: Liene Šternberga ;
foto: Ance Anna Šternberga, Helēna Strazdiņa, Eduards Laķis, Amālija Andersone, Karīna Lipska ; vāka dizains: Tomass Atte. — Rīga : The White Book, [2016]. — 119 lpp. : il.,
portr. ; 25 cm. — ISBN 978-9934-516-39-9 (iesiets).
UDK 641.56(083.12)
613.2(083.12)
Unikālā pavārgrāmata : mūsu virtuves noslēpumi / priekšvārdu sarakstīja Gunārs Indārs, Rita Indārs ; oriģinālzīmējumi: Astrīda Robežgruntniece. — Rīga : Antava, [2015]. —
159 lpp. : il., portr. ; 25 cm. — ISBN 978-9934-8266-9-6
(iesiets).
UDK 641.55(083.12)

Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Roze, Ieva. Latvijas vaskulāro augu flora / Ieva Roze ; atbildīgais redaktors V. Šulcs ; zīmējumu autore Rūta Kazāka ; Latvijas Universitātes aģentūra Latvijas Universitātes
Bioloģijas institūts, Botānikas laboratorija. — Salaspils : LU
Bioloģijas institūts, Botānikas laboratorija, 2015.
13., Pākšaugu dzimta (Leguminosae). — xiv, 169 lpp. :
il., kartes ; 30 cm. — Autore uz vāka nav uzrādīta. — Taksonu latīnisko nosaukumu rādītājs: 157.-161. lpp. un taksonu latvisko nosaukumu rādītājs: 162.-168. lpp. — Bibliogrāfija: 147.-156. lpp. un tekstā. — Izdevums latviešu
valodā ar titullapām latviešu un angļu valodā. — ISBN
978-9984-9821-7-5 (brošēts).
UDK 633.35(474.3)

656 Transporta un pasta pakalpojumi. Satiksmes
organizācija un kontrole
Auto ceļvedis / Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis». —
3. izdevums. — Rīga : Latvijas Tālrunis, 2015.
2015. — 335, [1] lpp. : il., kartes, tab. ; 24 cm. — ISBN
978-9934-17-021-8 (brošēts).
UDK 656.11(474.3)(03)
625.711.3(474.3)(084.3)

637 Lauksaimniecības dzīvnieku un medījamo
dzīvnieku produkti
Davidanova, Vanda. Piens un tā produkti / Vanda Davidanova ; redaktore un priekšvārda autore Inta Brikere ;
1. vāka dizains: Aija Andžāne ; foto: Gunārs Vilcāns, Aigars
Altenbergs, Anda Krauze, Dāvis Zelčāns. — Rīga : Lauku
Avīze, ©2016. — 64 lpp. : il., portr. ; 28 cm. — (Lauku Avīzes
Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 1

VTU Valmiera 70 gadus kopā ar Jums / stāstus uzklausīja
un grāmatā ierakstīja Zane Bulmeistare ; projekta vadītājs
Ints Narkevičs ; pēcvārdu sarakstīja Oskars Spurdziņš. —
[Valmiera] : VTU Valmiera, 2015. — 95 lpp. : il., portr. ;
26×25 cm.
UDK 656.132(474.364)(091)
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658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība.
Tirdzniecības organizācija

fotoattēli: Imants Lancmanis ; teksts: Angelika Berči ; tulkotāja Aija Abens ; māksliniece Inese Hofmane ; redaktore
Kristīne Kirkila ; priekšvārdu sarakstīja Uldis Sesks. — [2.
izdevums]. — [Rīga] : Valters un Rapa, ©2015. — 303 lpp. :
faksimili, il., portr. ; 29 cm. — Izdevuma ziņas uzrādītas
Imanta Lancmaņa priekšvārdā [11.] lpp. — Teksts paralēli
latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-805-90-0 (iesiets).
UDK 72.071.1(=112.2)(474.3)
72.035/.036(474.321.2)

BalticExport.com : Baltic business directory, LV 2015 :
[presentation book] / foreword by Dana Reizniece-Ozola. — Riga : Latvijas Tālrunis, 2015. — 189 lpp. : diagr., il.,
kartes, portr., tab. ; 27 cm. — «Baltic Export» annual book
issued in cooperation with Nozare.lv — LETA business
portal and Firmas.lv Ltd»—Iespiedziņās. — Rādītājs: 188.189. lpp.
UDK 658(474)(083.86)

Lancmanis, Imants. Bertschy : arhitekta Paula Maksa
Berči un viņa dēlu devums Liepājai = Творческий дар
архитектора Пауля Макса Берчи и его сыновей городу
Лиепае / teksts, fotoattēli: Imants Lancmanis ; teksts: Angelika Berči ; tulkotāja Viktorija Koļļegova ; māksliniece
Inese Hofmane ; redaktore Inessa Ivančikova ; priekšvārdu
sarakstīja Uldis Sesks. — [2. izdevums]. — [Rīga] : Valters
un Rapa, ©2015. — 303 lpp. : faksimili, il., portr. ; 29 cm. —
Izdevuma ziņas uzrādītas Imanta Lancmaņa priekšvārdā
[11.] lpp. — Teksts paralēli latviešu un krievu valodā. —
ISBN 978-9984-805-91-7 (iesiets).
UDK 72.071.1(=112.2)(474.3)
72.035/.036(474.321.2)

BalticExport.com : Балтийский бизнес каталог, 2015 :
[книга презентации] / предисловие: Дана РейзниецеОзола. — Рига : Latvijas Tālrunis, 2015. — 189 lpp. : diagr.,
il., kartes, portr., tab. ; 27 cm. — Издание «Baltic Export»
создано в сотрудничестве с Nozare.lv — LETA бизнес
портал и Firmas.lv. — Rādītājs: 188.-189. lpp.
UDK 658(474)(083.86)
69 Celtnieka (būvēšanas) arods. Būvmateriāli.
Būvdarbu veikšanas tehnoloģija un process
abc Latvija 2015 : būvniecības katalogs / Informācijas
grupa «Latvijas Tālrunis» ; priekšvārdu 2.-4. lpp., autori:
Normunds Grinbergs, Mārtiņš Straume, Inguss Vircavs ; 1.
vāka foto: Indriķis Stūrmanis. — Rīga : Latvijas Tālrunis,
2015. — 382, [1] lpp. : il., portr., tab. ; 26 cm. — Reklāmdevēju alfabētiskais saraksts: 370.-382. lpp. — ISBN 978-993417-014-0 (iesiets).
UDK 691(03)

75

Brancis, Māris. Jānis Roberts Tillbergs / Māris Brancis ;
māksliniece Anta Pence ; literārā redaktore Guna Pence ;
tulkojums angļu valodā: Valdis Bērziņš ; fotogrāfi: Normunds Brasliņš, Jānis Pipars, Vilis Rīdzenieks. — Rīga : Neputns, ©2015. — 107, [4] lpp. : il., portr. ; 26 cm. — (Latvijas
mākslas klasika). — Bibliogrāfija: [109.] lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-512-70-4
(brošēts).
UDK 75.071.1(474.3)
741.5.071.1(474.3)

abc Latvija 2016 : būvniecības katalogs / Informācijas
grupa «Latvijas Tālrunis» ; priekšvārdu 2.-5. lpp., autori:
Normunds Grinbergs, Mārtiņš Straume, Inguss Vircavs,
Normunds Tirāns. — Rīga : Latvijas Tālrunis, [2015]. —
351 lpp. : il., portr., tab. ; 26 cm. — Reklāmdevēju alfabētiskais saraksts: 336.-347. lpp. — ISBN 978-9934-17-044-7
(iesiets).
UDK 691(03)
7
72

78

Arhitektūra

Kaminska, Rūta. Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums vēsturiskajā Krāslavas rajonā = The heritage of
religious architecture and art in historical Krāslava District = Наследие сакрального искусства и архитектуры
исторического района Краславы / Rūta Kaminska, Anita
Bistere ; redaktore Ieva Jansone ; māksliniece Inta Sarkane ; tulkotājs angļu valodā Valdis Bērziņš ; tulkotāja krievu
valodā Ludmila Kļešņina ; foto: Marika Vanaga, Anita Bistere, Uldis Veisbuks ; baznīcu plānu zīmējumi: Gunta Bistere. — Rīga : Neputns, ©2015. — 319 lpp. : faksimili, il., plāni ; 23 cm. — (Mākslas pieminekļi Latvijā). — Bibliogrāfija:
248.-250. lpp. un personu rādītājs: 257.-258. lpp. — Teksts
latviešu valodā, kopsavilkums angļu un krievu valodā. —
ISBN 978-9934-512-71-1 (brošēts).
UDK 726(474.386)
7.046.3(474.386)
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Batņa, Liene. Skolas kora diriģenta profesionālās pašpieredzes pilnveidošanās pedagoģiskajā procesā augstskolā
[elektroniskais resurss] : promocijas darbs doktora zinātniskā grāda iegūšanai pedagoģijas zinātnē, apakšnozare:
augstskolu pedagoģija / Liene Batņa ; darba zinātniskā vadītāja Ausma Špona ; Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija. Pedagoģijas fakultāte. Skolas kora diriģenta
profesionālās pašpieredzes pilnveidošanās pedagoģiskajā
procesā augstskolā : promocijas darba kopsavilkums doktora zinātniskā grāda iegūšanai pedagoģijas zinātnē,
apakšnozare: augstskolas pedagoģija = Improvement of school choir conductor’s professional self-experience throught the pedagogical activities at the institution of higher
education : summary of the doctoral thesis submitted for
the doctoral degree in pedagogy, subfield of academic education / Liene Batņa ; darba zinātniskā vadītāja Ausma
Špona ; darba recenzenti: Inese Jurgena, Zanda Rubene,
Baiba Briede ; Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija. Pedagoģijas fakultāte. — Rīga : Rīgas Pedagoģijas
un izglītības vadības akadēmija, 2015. — 1 CD (182, 55 lapas,
PDF) : diagr., il., sh., tab. ; 12 cm. — Diskā ietverti: promocijas darbs, kopsavilkums latviešu un angļu valodā, kā arī

MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Lancmanis, Imants. Bertschy : arhitekta Paula Maksa
Berči un viņa dēlu devums Liepājai = Arhitect Paul Max
Bertschy and his sons’ contribution to Liepāja / teksts,

Glezniecība
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Valsts Zinātniskās kvalifikācijas komisijas recenzenta ieteikumu labojums disertācijā (MS Word). — Ietver bibliogrāfiju. — Promocijas darbs latviešu valodā, kopsavilkums
latviešu un angļu valodā.
UDK 78.071.2(043)
78.071.2(043.3)
78.087.68.071.2(043.3)
784.087.68.071.2(043.3)
78.071.2(043.2)
78.087.68.071.2(043.2)
784.087.68.071.2(043.2)

кусств. Балтийское отделение, Шаляпинское общество
Латвии, Русский культурный центр («УЛЕЙ»). — Рига :
Шаляпинское общество Латвии, ©2015. — 32 lpp., [2] lp.
iel. : portr. ; 22 cm.
UDK 78.071.2(470
571)(035)
7.071.2(474.3)(035)
791

Šēbergs, Tomass. Ingmars Bergmans: stāsts par mīlu, seksu un nodevību / Tomass Šēbergs ; no zviedru valodas tulkojusi Ieva Pudure ; redaktors Aldis Vēvers. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 415, [1] lpp., [16] lpp. iel. : faks., portr. ;
23 cm. — Bibliogrāfija: 406.-409. lpp. un personu rādītājs:
410.-[416.] lpp. — Oriģ. nos.: Ingmar Bergman — en berättelse om kärlek, sex och svek. — ISBN 978-9934-0-5739-7
(iesiets).
UDK 791.633-051(485)(092)
791.633-051(485)(044)

Bārdiņš, Sandis. Audzēkņu instrumentspēles prasmju un
ķermeņa darbības pilnveides mijsakarības trombona spēles mācību procesā mūzikas skolā [elektroniskais resurss] :
promocijas darbs pedagoģijā doktora grāda iegūšanai,
apakšnozare: nozaru (mūzikas) pedagoģija / Sandis Bārdiņš ; darba zinātniskā vadītāja Māra Marnauza ; Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija. Pedagoģijas fakultāte. Audzēkņu instrumentspēles prasmju un ķermeņa
darbības pilnveides mijsakarības trombona spēles mācību
procesā mūzikas skolā : promocijas darba kopsavilkums
doktora zinātniskā grāda iegūšanai pedagoģijā, apakšnozare: nozaru (mūzikas) pedagoģija = Correlations between
students’ instrument playing skills and body action optimization in the learning process of trombone playing at
music school : summary of doctoral thesis submitted for
the doctoral degree in pedagogy, subfield of specialised
(music) pedagogy / Sandis Bārdiņš ; darba zinātniskā vadītāja Māra Marnauza ; darba recenzenti: Jeļena Davidova,
Marina Marčenoka, Irina Direktorenko ; Rīgas Pedagoģijas
un izglītības vadības akadēmija. Pedagoģijas fakultāte. —
Rīga : Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija,
2015. — 1 CD (237, 64, 1, 1 lapas, PDF) ; diagr., il., notis, sh.,
tab. ; 12 cm. — Diskā ietverti: promocijas darbs, kopsavilkums latviešu un angļu valodā, anotācijas latviešu un angļu
valodā. — Ietver bibliogrāfiju. — Promocijas darbs latviešu
valodā, kopsavilkums latviešu un angļu valodā.
UDK 788.2.071.2(043)
788.2.071.2(043.3)
788.2.071.2(043.2)
788.2(072)(043.3)
788.2(072)(043.2)
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Valodniecība un valodas

Five faces of Latvians and their small Gods : (Laima Kota’s essay «Latvieši un to Dieviņš» revival and translation
experience) / Laima Kota ; editors: Olga Romanova, Elita Donska, Dace Šostaka, Ieva Birzniece, Olga Skačkova,
Emma Arhangeļska, Laimutė Kasparė, Dorota Chudyk ;
Baltijas Starptautiskā akadēmija. — Rīga : Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2015. — 159 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija
zemsvītras piezīmēs. — Teksts angļu, latviešu, krievu, lietuviešu, poļu valodā. — ISBN 978-9984-47-106-8 (brošēts).
UDK 81’255.4
821.174-4=030.174=00
316.722(=174)
Gridina, Jeļena. La transparence comme moyen d’apprentissage paralléle du lexique du français et de l’italien = Līdzības princips kā franču un itāļu valodas leksikas paralēlas apguves paņēmiens : promocijas darbs doktora grāda
iegūšanai valodniecībā, apakšnozare: lietišķā valodniecība / Jeļena Gridina ; Latvijas Universitāte. [Humanitāro
zinātņu fakultāte]. — Rīga, 2015. — 235 lp. : diagr., tab. ;
31 cm. — Bibliogrāfija: 200.-213. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts franču valodā, nosaukums arī latviešu valodā. — (Iesiets).
UDK 811.133.1’243(043)
811.131.1’243(043)

Ruks, Māris. No zemes un debesīm Pērkons : [par rokgrupu «Pērkons»] / Māris Ruks ; Armanda Ērgļa vāka apdare ;
vākam izmantota Jura Krūmiņa fotogrāfija. — [Atkārtots
izdevums]. — Rīga : Antava, 2015. — 183 lpp., [48] lpp. iel. :
faks., il., portr. ; 23 cm. — Bibliogrāfija: 181. lpp. un grāmatā
sastopamo personu, grupu un to oriģinālrakstību rādītājs:
178.-180. lpp. — ISBN 9984-19-909-6 (iesiets).; 978-998419-909-2.
UDK 78.071(474.3)
78(474.3)
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Savant-White, Swan. The story of the Ugly Duckling
and other poems : for small and big children, listeners
and readers, mummies, grandmothers, and real book-lovers / Swan Savant-White. — New York : Riga : The OWL,
©2015. — 28 lpp. : il. ; 22 cm.
UDK 82-1

Papēdis, Māris. Remix … pie Laika / Māris Papēdis ; literārā redaktore Maruta Babule ; grāmatas un vāka dizains:
Guntars Ošenieks. — [Rīga] : Upett, ©2015. — 383, [1] lpp. :
il., portr. ; 25 cm. — Par autoru: [384.] lpp. — ISBN 9789934-8320-1-7 (iesiets).
UDK 78.071(474.3)

Шаляпинская энциклопедия Латвии / составитель
Сергей Журавлёв ; Петровская академия наук и ис-

Kinematogrāfija. Filmas (kinofilmas)
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Gridina, Jeļena. Līdzības princips kā franču un itāļu valodas leksikas paralēlas apguves paņēmiens : promocijas
darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai valodniecībā,
apakšnozare: lietišķā valodniecība = La transparence comme moyen d’apprentissage paralléle du lexique du français
2016. gada 1.–15. janvāris

Fenvika, Liza. Nams Kornvolā : romāns / Liza Fenvika ; no
angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; redaktore Dace
Barone. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 367, [1] lpp. ;
23 cm. — Oriģ. nos.: The Cornish house. — ISBN 978-99340-5236-1 (iesiets).
UDK 821.111(73)-31

et de l’italien : résumé de la thése pour l’obtention du grade de docteur en linguistique, sous-discipline : linguistique
appliquée / Jeļena Gridina ; darba zinātniskā vadītāja: Olga
Ozoliņa ; darba recenzenti: Ilga Jansone, Doina Spita, Jeļena Vladimirska ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu
fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2015. — 78 lpp. :
tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 75.-78. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts paralēli latviešu un franču valodā, vāka
noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-085-9
(brošēts).
UDK 811.133.1’243(043)
811.131.1’243(043)
811.174

Gortners, K. V. Lukrēcija Bordža. Vatikāna princese : vēsturisks romāns / K. V. Gortners ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Smilga ; redaktore Liene Akmens ; vāka dizains:
Artūrs Zariņš. — Rīga : Kontinents, ©2016. — 476 lpp. ;
21 cm. — Oriģ. nos.: The Vatican Princess. — ISBN 9789984-35-812-3 (iesiets).
UDK 821.111(73)-311.6

Latviešu valoda

Makdonalda, Megana. Džūdija Svilpaste kļūst slavena! :
[stāsts jaunākā skolas vecuma bērniem] / Megana Makdonalda ; Pītera Reinoldsa ilustrācijas ; tulkojusi Agija Krasta ;
redaktore Dace Lāže. — Rīga : Egmont Latvija, [2015]. —
136 lpp. : il. ; 19. cm. — (Džūdija Svilpaste ; 2). — Oriģ. nos.:
Judy Moody gets famous!. — ISBN 978-9934-16-224-4 (brošēts).
UDK 821.111(73)-93-32

Anspoka, Zenta. Latviešu valoda 2. klasei [elektroniskais
resurss] : digitālās darblapas interaktīvajai tāfelei / [Zenta
Anspoka]. — [Lielvārde] : Lielvārds, [2015]. — 1 CD (SWF) ;
12 cm. — (Lielvārds Digitālā bibliotēka). — Aprakstīts pēc
diska. — ISBN 978-9984-11-391-3 (SWF).
UDK 811.174(0.034.44)

Proveja, Egita. Der Text und seine Konventionen : eine
diachronisch ausgerichtete Analyse zur Herausbildung
und Abänderung des lettischen Textmusters Kochrezept
unter dem Einfluss von Sprachkontakten : zur Erlangung
des Doktortitels der Philologie in der Sprachwissenschaft,
vergleichende und kontrastive Linguistik / Egita Proveja ;
wissenschaftliche Betreuerin Dzintra Lele-Rozentāle ;
Hochschule Ventspils. Fakultät für Übersetzen und Dolmetschen. — Ventspils, 2015. — 211, [17] lp. : diagr., il., tab. ;
31 cm. — Bibliogrāfija: 195.-211. lp. — (Iesiets).
UDK 811.174’362(043)
811.112.2’362(043)
821

Pilkijs, Deivs. Supervaronis Kapteinis Apakšbiksis un
neticami bezkaunīgo kosmosa pavārdāmu iebrukums (kā
arī tikpat ļauno bufetes zombijnūģu invāzija) : Deiva Pilkija trešais episkais romāns : [jaunākā skolas vecuma bērniem] / no angļu valodas tulkojusi Ieva Tarvida ; redaktore Oļesja Burkevica. — Rīga : Zvaigne ABC, ©2016. — 134,
[8] lpp. : il. ; 22 cm. — Oriģ. nos.: Captain Underpants and
the invasion of the incredibly naughty cafeteria ladies from
outer space (and the subsequent assault of the equally evil
lunchroom zombie nerds). — ISBN 978-9934-0-5775-5 (iesiets).
UDK 821.111(73)-93-32

Daiļliteratūra

821.111

Stoketa, Ketrīna. Kalpone : romāns / Ketrīna Stoketa ;
no angļu valodas tulkojusi Vanda Tomaševiča ; redaktore
Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. — 534, [2] lpp. ;
21 cm. — Oriģ. nos.: The help. — ISBN 978-9934-0-5290-3
(brošēts).
UDK 821.111(73)-31

Angļu literatūra

Heiere, Džordžeta. Venēcijas mīla : romāns / Džordžeta Heiere ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; redaktore Liene Akmens ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. —
Rīga : Kontinents, ©2016. — 429 lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.:
Venetia. — ISBN 978-9984-35-815-4 (iesiets).
UDK 821.111-31

821.112.2

Fīrekers, Kristofors. Kurzemes dzejnieks Kristofors Fīrekers : dzīve un dziesmas, Māras Grudules apcerētas un
sakārtotas / Māra Grudule ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa. —
Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2015. — 47 lpp. : faks., notis,
tab. ; 24 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN
978-9934-18-088-0 (brošēts).
UDK 821.112.2(474.3)(092)
27-535.7

Valjamss, Deivids. Šausmīgā tante : [stāsts jaunākā skolas
vecuma bērniem] / Deivids Valjamss ; Tonija Rosa ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 410,
[3] lpp. : il. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: Awful auntie. — ISBN 9789934-0-5586-7 (iesiets).
UDK 821.111-93-32
821.111(73)

Amerikāņu literatūra

821.112.2(436)

Bārnets, Maks. Divi negantnieki : [stāsts jaunākā skolas
vecuma bērniem] / Maks Bārnets, Džorijs Džons ; Kevina Kornela ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Ieva
Elsberga ; redaktore Marika Taube. — Rīga : Zvaigzne ABC,
©2015. — 220, [3] lpp. : il. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: The terrible
two. — ISBN 978-9934-0-5530-0 (iesiets).
UDK 821.111(73)-93-32
Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 1

Vācu literatūra

Austriešu literatūra

Glaviničs, Tomass. Lielākais brīnums : romāns / Tomass
Glaviničs ; no vācu valodas tulkojusi Silvija Brice ; tulkotājas redakcijā. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 367,
[1] lpp. ; 23 cm. — Oriģ. nos.: Das größere Wunder. — ISBN
978-9934-0-5483-9 (iesiets).
UDK 821.112.2(436)-31
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821.113.6

Zviedru literatūra

noformējums: Nataļja Kugajevska ; ilustrācijas: Inārs Helmūts. — Rīga : Lauku Avīze, ©2016. — 237, [1] lpp. : faks.,
il., portr. ; 20 cm. — (Lata romāns ; 1 (199)). — Bibliogrāfija:
237.-[238.] lpp. — ISBN 978-9934-15-125-5 (brošēts).
UDK 821.174-31

Lindgrēne, Astrida. Brāļi Lauvassirdis : [stāsts vidējā
skolas vecuma bērniem] / Astrida Lindgrēne ; no zviedru
valodas tulkojusi Elija Kliene ; redaktore Kristīne Skrīvele ; māksliniece Ilona Vīklande. — Rīga : Zvaigzne ABC,
2015. — 214, [1] lpp. : il. ; 20 cm. — (Lasītprieks!, ISSN 14073730). — ©Izdevums latviešu valodā, apgāds Zvaigzne
ABC, 1998, 2015. — Oriģ. nos.: Bröderna Lejonhjärta. —
ISBN 978-9934-0-5852-3 (brošēts).
UDK 821.113.6-93-32
821.161.1

Bērza, Diāna. Labrīt, laimīgo cilvēk! : sarunas ar eņģeļiem,
dzejoļi, pasakas, Visuma informācija Zemes cilvēkiem :
2011-2015 / Diāna Bērza ; mākslinieks Andris Lamsters ;
foto uz 4. vāka: Matīss Markovskis. — Rīga : Madris, 2015. —
70 lpp. : il. ; 20 cm. — ISBN 978-9984-31-459-4 (iesiets).
UDK 821.174-1
821.174-343

Krievu literatūra

Budaha, Zina. Lauztie ziedi : dzeja / Zina Budaha ; noformējums: Agnese Piļāne. — [Rīga] : [Agnese Piļāne], 2015. —
137 lpp. : il., portr. ; 23 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN
aģentūrā. — ISBN 978-9934-8546-4-4 (iesiets).
UDK 821.174-1

Журавлёв, Сергей Анатольевич. Тальсинские откровения Сергеева-Ценского : к 140-летию со дня рождения / Сергей Журавлев. — Рига : Русский культурный
центр («Улей»), 2015. — 27, [2] lpp. : il., portr. ; 22 cm. —
Nosaukums no vāka. — «Петровская академия наук и
искусств. Балтийское отделение, Русский культурный
центр («Улей»)»—[28.] lpp. — Bibliogrāfija zemsvītras
piezīmēs.
UDK 821.161.1(092)
821.174

Bulis, Andris. Etīdes otrai pusei : dzeja / Andris Bulis ; dizainere Liene Skulme ; autora portrets uz vāka: Mārtiņš Cīrulis. — [Salacgrīva] : Andris Bulis, ©2015. — 106, [5] lpp. :
il., portr. ; 19 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-14-723-4 (iesiets).
UDK 821.174-1

Latviešu literatūra

Dombrovska, Lidija. Vējavas : dzeja / Lidija Dombrovska ;
redaktore un priekšvārda autore Dagnija Dreika ; māk
sliniece Lidija Dombrovska. — Rīga : Sol Vita, [2015]. —
167 lpp. : il. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-894-53-9 (iesiets).
UDK 821.174-1

Atrasts tulkojumā. Rainis un Aspazija : Raiņa un Aspazijas 150. gadadienai veltītais projekts : ārvalstu augstskolu
studentu tulkojumu un eseju konkursa laureātu darbi =
Found in translation. Rainis and Aspazija : project devoted
to the 150th anniversary of Rainis and Aspazija : the winning works of the translation and essay contest of foreign
university students / redaktori: Indra Lapinska, Sigita Kušnere ; priekšvārdu sarakstīja Dace Melbārde ; dizains: Vanda Voiciša. — Rīga : UNESCO Latvijas Nacionālā komisija,
©2015. — 159 lpp. : faksimili, karte, il., portr., tab. ; 24 cm. —
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Pamatteksts latviešu
valodā, atsevišķas teksta daļas angļu, poļu, igauņu, krievu,
lietuviešu, vācu un ķīniešu valodā. — ISBN 978-9934-85532-0 (brošēts).
UDK 821.174(092)
81’25

Gaišām domām, baltiem sapņiem : dzeja / Daiga Akmentiņa, Uldis Berķis, Māra Bojāre, Egils Dambis, Dzintra
Dzeguze, Agnese Ezerroze, Ņina Stolere ; grāmatas idejas
autore, koordinatore, noformējums, vāka dizains: Agnese
Piļāne. — [Rīga] : [Agnese Piļāne], 2015. — 144 lpp. : il. ;
20 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN
978-9934-8546-5-1 (brošēts).
UDK 821.174-1(082)
Gekišs, Nauris. Saskatīt brīnumu ikdienā : [dzejas kopkrājums] / Nauris Gekišs, Ilze Maksteniece. — [Jūrmala] :
[Nauris Gekišs], ©2015. — 326 lpp. ; 22 cm. — ISBN 9789934-8508-3-7 (brošēts).
UDK 821.174-1

Atrasts tulkojumā. Rainis un Aspazija : Raiņa un Aspazijas 150. gadadienai veltītais projekts : ārvalstu augstskolu
studentu tulkojumu un eseju konkursa laureātu darbi =
Found in translation. Rainis and Aspazija : project devoted
to the 150th anniversary of Rainis and Aspazija : the winning works of the translation and essay contest of foreign
university students / redaktori: Indra Lapinska un Sigita
Kušnere ; priekšvārdu sarakstīja Dace Melbārde ; dizains:
Vanda Voiciša. — Rīga : UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, ©2015. — 1 tiešsaistes resurss (161 lapa, PDF) ; faksimili, ilustrācijas, karte, portreti, tabulas ; 15,3 MB. — Raiņa
(1865-1929) un Aspazijas (1865-1943) 150. gadadiena»—
Datnes 2. lapā. — Ietver bibliogrāfiju. — Pamatteksts latviešu valodā, atsevišķas teksta daļas angļu, poļu, igauņu,
krievu, lietuviešu, vācu un ķīniešu valodā. — ISBN 9789934-8553-3-7 (PDF).
UDK 821.174(092)
81’25
Auziņš, Arnolds. Bez sievietēm grūti : romāns / Arnolds
Auziņš ; redaktore Eva Mārtuža ; vāka mākslinieciskais
Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 1

International interdisciplinary youth and research congress «The living life. Aspazija — Rainis — 150» = Starptautiskais starpdisciplinārais jauniešu un zinātnieku kongress
«Dzīvā dzīve. Aspazija — Rainis — 150» : 2015. gada 4., 5. un
14. novembris : programma / Daugavpils Universitāte, Daugavpils novada Dome, Daugavpils pilsētas Dome. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds
«Saule», 2015. — 11 lpp. ; 21 cm. — Teksts paralēli latviešu
un angļu valodā.
UDK 821.174(092)(062)
Jonase, Rasma. Kaķēna darbi un nedarbi : [dzeja pirmsskolas vecuma bērniem] / Rasma Jonase ; redaktore Inga
Audere ; mākslinieks Vilnis Bulavs. — Liepāja : LiepU LiePA, 2015. — 28 lpp. : il. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-522-65-9
(brošēts).
UDK 821.174-93-1
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Kalme, Irina. Lugas un viencēlieni / Irina Kalme ; Rūtas Fjodorovas vāku foto. — [Tukums] : [Irina Putniņa],
2015. — 135 lpp. ; 21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN
aģentūrā. — ISBN 978-9984-9113-4-2 (brošēts).
UDK 821.174-2

Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds «Saule»,
2015.
1. — 39 lpp. ; 21 cm. — «2015. gada 4., 5. un 14. novembrī»—Uz vāka. — Bibliogrāfija: 26. lpp. — Teksts latviešu,
angļu un krievu valodā, rakstu nosaukumi paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-14-742-0 (brošēts).
2 / ar Maijas Burimas priekšvārdu. — 30 lpp. ; 21 cm. —
«2015. gada 4., 5. un 14. novembrī»—Uz vāka. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — (brošēts).
UDK 821.174(092)(062)

Manas vasaras stāsts : [dzejoļu krājums] / Agnese Apsīte,
Inguna Brazil, Aina Feldmane, Agris Rīts, Ivo Ronis, Gunita Sergunta, Laura Steimāre ; vāka dizains: Dace Solovjeva. — [Varakļāni] : Domu pērles, 2015. — 176 lpp. : il., portr. ;
20 cm. — (Pārdomas vārsmās). — Izdevējziņas precizētas
ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-8538-5-2 (brošēts).
UDK 821.174-1(082)

Svaža, Ruta. Runča vakariņas : [stāsts pirmsskolas vecuma
bērniem] / teksts: Ruta Svaža ; ilustrācijas: Dāvis Ozols ;
redaktore Māra Cielēna. — Rīga : Mansards, ©2015. —
[20] lpp. : il. ; 23 cm. — ISBN 978-9934-12-122-7 (iesiets).
UDK 821.174-93-32

Miega peles mazie sapņi : [dzejoļu krājums jaunākā skolas
vecuma bērniem] / idejas autore Gunita Sergunta ; vāka
ilustrācijas: Dzidra Medvedjeva, Karīna Urtāne. — [Varakļāni] : Domu pērles, 2015. — 93, [4] lpp. ; 18 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-85388-3 (brošēts).
UDK 821.174-93-1
821.174-93-32

Tirza, Nora. Sublimatio Tirsae = Tirzas sublimācija : dzeja / Nora Tirza ; vāka noformējums: Rihards Freijs ; priekšvārdu sarakstīja izdevējs Normunds Treijs. — Rīga : NT,
2015. — 116, [3] lpp. : il. ; 22 cm. — Teksts latviešu valodā,
satur arī dzejoļus angļu un vācu valodā. — ISBN 978-993414-751-7 (iesiets). — 25 eks.
UDK 821.174-1

Miezīte, Ilona. Gaiss spārnu pilns : dzejoļi / Ilona Miezīte ;
par izdevumu atbild Veronika Lāce ; vāka noformējumā izmantota Ēsteres Zemītes glezna «Putni». — Rīga : Sol Vita,
[2015]. — 111 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9984-894-56-0 (brošēts).
UDK 821.174-1

Vecvagars, Māris. Kādreiz Helladā … [elektroniskais resurss] : nekurliekami raksti II = Once in Hellas … II / M. Vecvagars. — [Latvija] : MVS, 2015. — 1 CD (168 lapas, PDF) :
il. ; 12 cm. — Pirmā eseju grāmata «Kādreiz Helladā : nekurliekami raksti» izdota 2004. gadā. — Personvārdu indekss:
154.-165. lapā. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN
978-9934-8239-6-1 (PDF).
UDK 821.174-4(0.034.44)

Muktupāvela, Laima. Mierielas vilkme : romāns / Laima
Kota ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis
Esītis. — Rīga : Dienas Grāmata, ©2016. — 286, [2] lpp. ;
22 cm. — ISBN 978-9934-546-05-1 (iesiets).
UDK 821.174-31

Zusta, Zane. Ucipuci meklē mājas : [stāsts jaunākā skolas
vecuma bērniem] / Zane Zusta ; literārā redaktore Ieva Rozenberga ; ilustratore Evija Timma-Novika. — Rīga : Valters un Rapa, 2015. — 40, [3] lpp. : il. ; 26 cm. — ISBN 9789984-805-89-4 (iesiets).
UDK 821.174-93-32

Pīlādžu vīns : [dzejoļu krājums] / Agnese Apsīte, Dagnija
Auzāne, Leyla Lo, Ulla Kavicka, Irēna Krastiņa, Ivo Ronis,
Evita Teihmane ; pēcvārdu sarakstīja Gunita Sergunta ;
vāka dizains: Dace Solovjeva. — [Varakļāni] : Domu pērles,
2015. — 172 lpp. : il. ; 20 cm. — (Pārdomas vārsmās). — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-99348538-9-0 (brošēts).
UDK 821.174-1(082)

Журавлёв, Сергей Анатольевич. Феномен Райниса в
русской печати Латвийской Республики (до 1941 г.) : из
публикаций о Райнисе и Аспазии и газетах «Сегодня»
и «Сегодня вечером» / Сергей Журавлев. — Рига : Улей,
2015. — 73 lpp., [21] lp. : faks., il., portr. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 70.-72. lpp.
UDK 821.174(092)

Prikule, Diāna. Gaišā cerība : [dzeja] / Diāna Prikule ; vāka
dizains: Dace Solovjeva ; vāka foto: Elīna Kubuliņa-Vilne. —
[Varakļāni] : Domu pērles, 2015. — 77 lpp. : il. ; 21 cm. —
(Pārdomas vārsmās).
UDK 821.174-1

Истомин, Николай Павлович. Встречи с Райнисом :
беседы, очерки, воспоминания / Николай Истомин ;
составил и перевёл Сергей Журавлёв. — Рига : Улей,
©2015. — 23, [1] lpp. : faksimili, portr. ; 22 cm. — «Петровская академия наук и искусств. Балтийское отделение»—Titlp. 2. pusē. — Bibliogrāfija: 23. lpp.
UDK 821.174(092)

Rungulis, Māris. Kaķu ģenerālis : Šarlaks no Brīvības ielas
meklē Herkulesu : detektīvstāsts : [vidējā skolas vecuma
bērniem] / Māris Rungulis ; redaktors Aldis Vēvers ; māksliniece Agija Staka. — 2. izdevums. — Rīga : Zvaigzne ABC,
©2016. — 142, [1] lpp. : il. ; 20 cm. — (Lasītprieks!, ISSN
1407-3730). — ISBN 978-9934-0-5898-1 (brošēts).
UDK 821.174-93-32

Райнис, Янис. Восходящий к вершине : откровения,
сентенции, афоризмы / Янис Райнис ; перевёл Сергей
Журавлёв. — Рига : Родина, ©2015. — 64 lpp., [4] lp. iel. :
faksimili, il., portr. ; 22 cm. — «Петровская академия наук
и искусств. Балтийское отделение»—64. lpp.
UDK 821.174-84

Starptautiskā starpdisciplinārā jauniešu un zinātnieku
kongresa «Dzīvā dzīve. Aspazija — Rainis — 150» tēžu krājums / redaktores: Maija Burima, Alīna Romanovska ; vāka
dizains: Solvita Kukle ; Daugavpils Universitāte, Daugavpils
novada Dome, Daugavpils pilsētas Dome. — Daugavpils :
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821.511.113

Igauņu literatūra

Siņeļņikovs, Valērijs. Senču mantojums : dzimtas spēka
iegūšana / Valērijs Siņeļņikovs, Valērijs un Larisa Dokučajevi ; no krievu valodas tulkojusi redaktore Marita Freija ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. — Rīga : Sol Vita,
[2015]. — 223, [1] lpp. : il., sh., tab. ; 20 cm. — ISBN 9789984-894-57-7 (brošēts).
UDK 929.52

Frīdentāls, Mēliss. Bites : romāns / Meelis Friedenthal
(Mēliss Frīdentāls) ; no igauņu valodas tulkojusi Maima
Grīnberga ; redaktors Arturs Hansons ; vārsmas tulkojuši:
Valdis Bisenieks, Dens Dimiņš, Kārlis Vērdiņš ; Zigmunda
Lapsas dizains. — Rīga : Mansards, ©2015. — 246, [1] lpp. ;
19 cm. — ISBN 978-9934-12-124-1 (brošēts).
UDK 821.511.113-31
9
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ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

Baltic Heritage Network Conference (4 : 2015 : Rīga,
Latvija). Tracing the Baltic road to independence in diaspora archives : the Baltic Heritage Network Conference,
June 30-July 2, 2015, Riga, Latvia : abstracts = Baltijas ceļš
uz neatkarību diasporas arhīvos : [Baltijas mantojuma tīkla konference] : tēzes / sastādītājs: Kristīne Beķere ; tulkotājs: Eduards Bruno Deksnis, Kristīne Beķere ; literārie
redaktori: Antra Legzdiņa, Ināra Stašulāne ; vāka dizains:
Guntis Švītiņš. — Rīga : LZA Baltijas stratēģisko pētījumu
centrs, ©2015. — 31, [1] lpp. ; 24 cm. — «Baltijas mantojuma tīkla konference = Baltic Heritage Network Conference,
Rīga 2015; BaltHerNet»—Uz vāka. — Vāka 4. lpp. uzrādīti
konferences organizatori: BaltHerNet, the National Archives of Latvia. — Tēzes paralēli angļu, latviešu valodā. —
ISBN 978-9934-8515-2-0 (brošēts).
UDK 94(474)”1987/1991”(062)

91 Ģeogrāfija. Zemes un atsevišķu valstu pētīšana.
Ceļojumi. Reģionālā ģeogrāfija
Iepazīsti Rīgu ar divriteni : 15 maršruti : veloceļvedis /
teksts un foto: Juris Smaļinskis. — 3. atkārtotais izdevums. — Rīga : Rīgas domes Satiksmes departaments,
2015. — 73 lpp. : il., kartes, tab. ; 21 cm. — Izdevējziņas
precizētas ISBN aģentūrā. — Bibliogrāfija: 73. lpp. — ISBN
9789984495033 (kļūda) (brošēts).
UDK 913(474.362.2)(036)
929

Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi

Rērihs un Latvija = Рерих и Латвия : katalogs / sastādītāja Ksenija Rudzīte ; teksts: Alvils Hartmanis, Gunta Rudzīte,
Ksenija Rudzīte ; redakcija: Anna Vulāne, Tatjana Gubina,
Terēze Svilāne ; tekstu tulkojumi latviešu valodā: Anna Vulāne, angļu valodā: Terēze Svilāne ; priekšvārdu sarakstīja
Māra Lāce ; fotogrāfi: Normunds Brasliņš, Gvido Kajons,
Alvils Hartmanis, Leonards Birzmalis ; dizains: Irēna Ansava ; Latvijas Nacionālais mākslas muzejs. — Rīga : Latvijas
Nacionālais mākslas muzejs, 2015. — 191 lpp. : il., portr. ;
24 cm. — Izstādes «Nikolajs Rērihs un Latvija», 2015. gada
14. novembris — 2016. gada 31. janvāris, katalogs. — Personu rādītājs: 188.-191. lpp. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts paralēli latviešu un krievu valodā, priekšvārds latviešu, angļu un krievu valodā, kopsavilkums angļu
valodā. — ISBN 978-9934-538-04-9 (brošēts).
UDK 929.52(474.3)
75.071.1(470
571)
141.332(470
571)(092)
141.332(470
571)(092)(083.824)
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Vispārīgā vēsture

Baltic Heritage Network Conference (4 : 2015 : Rīga,
Latvija). Tracing the Baltic road to independence in diaspora archives : transcript and materials of the Baltic Heritage Network fourth international conference on 30 June2 July 2015, held in Riga, Latvia / edited by Kristīne Beķere ;
text editor: Antra Legzdiņa ; cover design by Mārtiņš Kreicbergs ; BaltHerNet, Ministry of Foreign Affairs Republic
of Latvia, the National Archives of Latvia. — Riga : Latvijas
Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrs,
2015. — 158, [2] lpp., [16] lpp. iel. : il., portr. ; 24 cm. —
Apakštituls uz vāka: Baltic Hertage Network conference
materials. — Ietver bibliogrāfiju. — ISBN 978-9934-85153-7 (brošēts).
UDK 94(474)”1940/1991”(062)
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