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The Jungle book: colouring book. — ISBN 978-9934-16291-6 (brošēts).
UDK 087.5

Izdevumi jauniešiem

Alises piedzīvojumi Brīnumzemē : lasi un izkrāso! / ar Sera
Džona Tenjela oriģinālajām ilustrācijām ; teksts latviešu
valodā: Elfrīda Melbārzde, Renāte Punka. — Rīga : Jāņa
Rozes apgāds, ©2016. — [96] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. —
«Iedvesmojošā grāmata, kuras pamatā ir Džona Tenjela
zīmējumi teksta pirmajam izdevumam. Ilustrācijas papildina citāti no Lūisa Kerola teksta»—Uz apvāka atloka. —
Oriģ. nos.: Alice’s adventures in Wonderland: a colouring
book. — ISBN 978-9984-23-570-7 (brošēts).
UDK 087.5
Boumans, Lieve. Laika grāmatiņa / Lieve Boumans ; tulkojusi Iveta Ikale. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — [14] lpp. :
ilustrācijas ; 17 cm. — (Man ir 3 gadi). — Aprakstīts pēc
vāka un iespiedziņām. — Autore uzrādīta iespiedziņās. —
Cietlapu grāmata. — Oriģ. nos.: Ik ben 3 jaar: de tijd. —
ISBN 978-9934-0-5959-9 (iesiets).
UDK 087.5
Boumans, Lieve. Mazs un liels / Lieve Boumans ; tulkojusi
Iveta Ikale. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — [14] lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. — (Man ir 2 gadi). — Aprakstīts pēc vāka un
iespiedziņām. — Autore uzrādīta iespiedziņās. — Cietlapu
grāmata. — Oriģ. nos.: Ik ben 2 jaar: klein en groot. — ISBN
978-9934-0-5958-2 (iesiets).
UDK 087.5

Džungļu grāmata : lasi un izkrāso! / pēc Radjarda Kiplinga
stāsta motīviem ; teksts latviešu valodā: Renāte Punka. —
Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2016. — [96] lpp. : ilustrācijas ;
29 cm. — Grāmata veidota pēc Radjarda Kiplinga klasiskā
stāsta «Džungļu grāmata» motīviem. Grāmatā iekļautas
oriģinālās pirmā izdevuma ilustratora Džona Lokvuda Kiplinga un citu autoru ilustrācijas. — Oriģ. nos.: Jungle book:
colouring book. — ISBN 978-9984-23-572-1 (brošēts).
UDK 087.5

Džungļu grāmata / [tulkotāja Linda Kalna] ; Disney. —
Rīga : Egmont Latvija, [2016].
Krāsu priekam. — [24] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. —
Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām. — «Krāsojamā
grāmata pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem»—Vāka 4. lpp. — Ziņas par tulkotāju iegūtas izdevniecības «Egmont Latvija» tīmekļa vietnē. — Oriģ. nos.:

Iznāk kopš 1983. gada janvāra
LNB, Mūkusalas ielā 3, Rīgā, LV-1423

Ledus sirds / Disney. — Rīga : Egmont Latvija, [2016].
Vasaras krāsas. — [16] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām. — «Krāsojamā grāmata pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem»—
Vāka 4. lpp. — Oriģ. nos.: Frozen colouring book. — ISBN
978-9934-16-290-9 (brošēts).
UDK 087.5

Maša un Lācis / idejas un tēlu autors O. Kuzovkovs ; galvenais mākslinieks I. Trusovs ; ilustrētāji: M. Šantiko, N. Zalomajeva. — Rīga : Edmont Latvija, [2016].
Izkrāso pēc cipariem!. — [16] lpp. : ilustrācijas ;
30 cm. — Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām. — «Krāsojamā grāmata pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma
bērniem»—Vāka 4. lpp. — Oriģ. nos.: Masha and the Bear:
color by numbers. — ISBN 978-9934-16-287-9 (brošēts).
UDK 087.5
My little Pony. — Rīga : Egmont Latvija, ©2016.
Kaleidoskops : krāsojam!. — [16] lpp. : ilustrācijas ;
30 cm. — (My little Pony). — «Krāsojamā grāmata
pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem»—Vāka
4. lpp. — Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām. — Oriģ.
nos.: My little Pony mandala colouring book. — ISBN
978-9934-16-289-3 (brošēts).
UDK 087.5
Vinnijs Pūks / Disney. — Rīga : Egmont Latvija, ©2016.
Krāsojam ar prieku!. — 16 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. —
(Disney Vinnijs Pūks). — Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām. — «Krāsojamā grāmata pirmskolas un jaunākā
skolas vecuma bērniem»—Vāka 4. lpp. — Oriģ. nos.: Winnie the Pooh coloring book. — ISBN 978-9934-16-288-6
(brošēts).
UDK 087.5
1

FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

159.9

Psiholoģija

Vanaga-Mickeviča, Laura. Joga un pārdošana : harmoniskas dzīves radīšana biznesā / Laura Vanaga-Mickeviča ; redaktore Sanita Dāboliņa ; dizains: Ilze Magdalēna Kļaviņa ;
foto: Inga Danče, Dāvis Veckalniņš, Sandija Veipa, Kaspars

Redaktore:
Sastādītāja:

Ilona Dukure ilona.dukure@lnb.lv
Inese Krūmiņa inese.krumina@lnb.lv

Filips Dobrovoļskis. — Rīga : [b.i.], 2016. — 94, [1] lpp : ilustrācijas ; 21 cm. — Par autori: 94. lpp. — ISBN 978-9934-14863-7 (brošēts).
UDK 159.923.2
17

Inga Lievīte ; vāka dizains: Agata Muze. — Rīga : Luterisma
mantojuma fonds, 2016. — 278 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. —
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Oriģ. nos.: Broken. —
ISBN 978-9984-753-99-7 (brošēts).
UDK 27-4

Morāles filozofija. Ētika. Praktiskā filozofija

Jouko, Talonens. Cīņa par luterāņu mācītāju izglītību :
LELB Teoloģiskā institūta vēsture, 1923-1937 / Jouko Talonens ; no angļu valodas tulkojis Uģis Sildegs ; literārā redaktore: Gunta Bandere un Ināra Vilka ; vāka autors Indulis
Banders. — Rīga : Luterisma mantojuma fonds, ©2016. —
viii, 223 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ;
25 cm. — Personu rādītājs: 205.-217. lpp. — «… lielākā daļa
manuskripta balstās uz autora oriģinālo darbu «Latvian
kansallisen teologian synty. Küsta teologian sunnasta ja
taistelu pappiskoulutuksesta Latvian evankelis-luterilaisessa kirkossa 1918-1934»—Titullapas 2. pusē. — Bibliogrāfija: 170.-204. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — Oriģ. nos.: The
Theological Institute of the Latvian Evangelical Lutheran
Church in 1923-1937. — ISBN 978-9934-544-03-3 (iesiets).
UDK 274.5-756-9(474.3)

Seneka, Lūcijs Annējs. Dialogi / Lūcijs Annējs Seneka ;
no latīņu valodas tulkojis, priekšvārds, komentāri un pēcvārds: Ābrams Feldhūns ; mākslinieks Aldis Aleks ; redaktore Ināra Stašulāne. — Otrais izdevums. — Rīga : Zinātne,
©2016. — 366 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Sagatavots pēc
izdevniecības «Zinātne» 2001. gada izdevuma. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Oriģ. nos.: Dialogi. — ISBN
978-9934-549-13-7 (iesiets).
UDK 17(37)
2

RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Bībele : 1965. gada izdevuma rediģētais teksts / ievadu tulkotāji: Laila Čakare, Kristīne Maže, Alvils Sausiņš ; literārais
redaktors Aivars Jānis Kļaviņš ; priekšlapu dizaina autore
Agata Muze ; Latvijas Bībeles biedrība. — Rīga : Latvijas
Bībeles biedrība, [2016]. — 1165, 23, [2] lpp., [6] lpp. iel. :
kartes ; 23 cm. — Ietver skaidrojošo vārdnīcu un konkordanci. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 9789984-834-66-5 (iesiets).
UDK 27-23

Kistenmahere, Mariona. Dievs 9.0 : kāda būs mūsu sabiedrības garīgā izaugsme? / Mariona Kistenmahere,
Tīlmanis Hāberers, Verners Tiki Kistenmahers ; no vācu
valodas tulkojis Linards Rozentāls ; redaktore Zane Seņkova ; Ričarda Rora priekšvārds. — Rīga : Zvaigzne ABC,
©2016. — 368 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 23 cm. — Bibliogrāfija: 354.-363. lpp. un personu rādītājs: 364.-368. lpp. —
Oriģ. nos.: Gott 9.0. : wohin unsere Gesellschaft spirituell
wachsen wird. — ISBN 978-9934-0-6097-7 (iesiets).
UDK 27-9

Bībele : 1965. gada izdevuma revidētais teksts / ievadu tulkotāji: Laila Čakare, Kristīne Maže, Alvils Sausiņš ; literārais
redaktors Aivars Jānis Kļaviņš ; priekšlapu dizaina autore
Agata Muze ; Latvijas Bībeles biedrība. — Rīga : Latvijas Bībeles biedrība, [2016]. — viii, 1165, 23, [2] lpp., [17] lpp. iel. :
kartes ; 23 cm. — «Bībele ar priekšlapām ģimenes hronikai»— Titullapas 2. pusē. — Ietver skaidrojošo vārdnīcu un
konkordanci. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN
978-9984-834-67-2 (iesiets).
UDK 27-23

3

Zemīte, Ieva. Uzņēmumu vadīšanas vērtēšana kultūras
nozarē : promocijas darba kopsavilkums studiju programmā: uzņēmējdarbības vadības zinātne, izstrādāts doktora
grāda iegūšanai ekonomikas zinātnes nozarē, vadībzinātnes apakšnozarē = Evaluation of enterprise management
in the cultural sector : synopsys of the doctoral thesis doctoral study programme business administration, doctor’s
degree in business administration (Dr. oec.) / Ieva Zemīte ;
darba zinātniskā vadītāja Sarmīte Jēgere ; darba oficiālie
recenzenti: Jānis Vanags, Modrīte Pelše, Pilinkus Donatas ;
Biznesa augstskola Turība. — Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2016. — 101 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ;
21 cm. — Teksts latviešu un angļu valodā, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-543-05-0 (brošēts).
UDK 304.2/.4(043)

Bībele / Bībeles tulkošanas komisija: komisijas koordinators: Juris Cālītis ; Vecās Derības tulkotāji: Uldis Bērziņš,
Laila Čakare, Enoks Neilands, Knuts Skujenieks, Ilmārs
Zvirgzds ; Jaunās Derības tulkotāji: Aleksandrs Bite, Dainis
Zeps ; valodu konsultantes: Maija Baltiņa, Ināra Ķemere ;
literārā redaktore: Milda Klampe ; pielikumu no norvēģu
valodas tulkojis Viestarts Gailītis. — Rīga : Latvijas Bībeles
biedrība, 2016. — 1321, [7] lpp., [16] lpp. iel. : kartes, tabulas ; 18 cm. — «Šis ir trešais nozīmīgākais Bībeles izdevums
latviešu valodā pēc Ernsta Glika veiktā pirmā Bībeles tulkojuma latviešu valodā (Jaunā Derība — 1685. g., Vecā Derība — 1689. g.) un emigrācijā tapušā Bībeles 1965. gada izdevuma»—Titullapas 2. pusē. — «Karšu izstrāde un saturs:
Norwegian Bible Society, Oxford Cartographers, 2012»—Titullapas 2. pusē. — Izdevums ādas vākos ar rāvējslēdzēju,
sudrabotas lapu maliņas. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 9789984834450 (kļūda).
UDK 27-23

31

Demogrāfija. Socioloģija. Statistika

Latvija 2016 : galvenie statistikas rādītāji / Centrālā statistikas pārvalde ; atbildīgā par izdevumu Dina Brīdaka. — Rīga : Centrālā statistikas pārvalde, 2016. — 76 lpp. :
diagrammas, kartes, tabulas ; 21 cm. — (Latvijas statistika). — (Latvija. Galvenie statistikas rādītāji, ISSN 16915437 ; 2016). — ISBN 978-9984-06-484-6 (brošēts).
UDK 311.312(474.3)(083.41)
338.1(474.3)(083.41)

Fisks, Džonatans. Sagrauts : 7 «kristīgie» likumi, kuri katram kristietim jāpārkāpj, cik bieži vien iespējams / Džonatans Fisks ; no angļu valodas tulkojis Ģirts Grietiņš ;
teoloģiskais redaktors Aleksandrs Bite ; literārā redaktore
Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 11
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2016. gada 1.–15. jūnijs

Latvia 2016 : statistics in brief / Central Statistical Bureau
of Latvia ; publisher in chief Dina Brīdaka. — Riga : Central
Statistical Bureau of Latvia, 2016. — 76 lpp. : diagrammas,
kartes, tabulas ; 21 cm. — (Latvijas statistika). — (Latvia.
Statistics in brief, ISSN 1407-0634 ; 2016). — ISBN 9789984-06-485-7 (brošēts).
UDK 311.312(474.3)(083.41)
338.1(474.3)(083.41)
316

his ; redaktores: Ilze Antēna, Antra Legzdiņa (angļu val.) ;
māksliniece Ināra Jēgere. — Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2015. — 399 lpp. ; 25 cm. — Personu rādītājs:
[369.]-383. lpp. — Bibliogrāfija tekstā. — Teksts latviešu
valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9984-82444-4 (iesiets).
UDK 327(474.3)”19”(093.2)
33

Socioloģija

International Scientific Conference «From Baltic to
Black Sea: National Models of Economic Systems»
(2016). From Baltic to Black sea: national models of economic systems : international scientific conference March
25, 2016 : proceedings of the conference = No Baltijas līdz
Melnajai jūrai: nacionālie modeļi ekonomisko sistēmu [!] :
tarptautinė mokslinė konferencija 25. marts 2016 : konferencijų pranešimų medžiaga / International Association of
Political Economy. Baltia Countries Department. — Riga :
Baltija Publishing, 2016. — viii, 335 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN
aģentūrā. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts ukraiņu,
krievu un angļu valodā, titullapā arī latviešu un lietuviešu
valodā. — ISBN 978-9934-8585-0-5 (brošēts). — 100 eks.
UDK 330(062)

Informētība un attieksme pret elektrotransportu : Latvijas
iedzīvotāju aptaujas rezultāti : 2016. gada marts / pētījuma
veicējs: pētījumu centrs SKDS. — Rīga : Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS, 2016. — 1 tiešsaistes
resurss (57 lapas, PDF) : diagrammas, tabulas ; 688,87 KB.
UDK 316.654:629.33(474.3)

Jauniešu grupu un komandas veidošana un vadība jaunatnes darbā / autors Māris Resnis ; ilustrācijas: Zane
Klauča. — [Rīga] : Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūra, [2016]. — 1 tiešsaistes resurss (60 lapas, PDF) :
ilustrācijas, tabulas ; 7,14 MB. — «Materiāls izstrādāts
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras īstenotās
Latvijas un Šveices sadarbības programmas projekta «Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos» ietvaros»—Datnes 2. lapā.
UDK 316.452-053.6
32

International Scientific Conference «New Challenges
of Economic and Business Development» (2016 : Rīga,
Latvija). International conference «New challenges of economic and business development — 2016» : abstracts of
reports : Riga, University of Latvia, May 12-14, 2016 / organised by Faculty of Economics and Management, University of Latvia in cooperation with Latvian European Community Studies Association, Institut CEDIMES — Lettonie,
Econometrists Association of Latvia, Latvian Information
and Communications Technology Association, Association of Statisticians of Latvia, Baltic Sea Region University
Network ; cover design: Andra Liepiņa. — Riga : University
of Latvia, 2016. — 130 lpp. ; 27 cm. — ISBN 978-9984-45835-9 (brošēts).
UDK 330(062)

Politika

Politikas veidošanas rokasgrāmata / autores: Rudīte Osvalde, Iveta Ozoliņa, Māra Sīmane, Alise Vītola ; Pārresoru koordinācijas centrs. — [Rīga] : Pārresoru koordinācijas centrs, [2016]. — 1 tiešsaistes resurss (52 lapas, PDF) :
ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 1,16 MB. — Autores uzrādītas
datnes 2. lapā. — Bibliogrāfija: 51. lapā un zemsvītras piezīmēs.
UDK 32(474.3)
327 Starptautiskās attiecības. Pasaules, globālā
politika. Starptautiskie jautājumi. Ārpolitika

331 Darbs. Nodarbinātība. Darba ekonomika.
Darba organizācija

Fortress Russia : political, economic, and security development in Russia following the annexation of Crimea
and its consequences for the Baltic States / editor: Andis
Kudors ; English language editor: Emily Kernot. — Rīga :
The Centre for East European Policy Studies : University
of Latvia Press, 2016. — 1 tiešsaistes resurss (196 lapas,
PDF) : tabulas ; 1,03 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN
9789934181191 (kļūda).
UDK 327(470
571)”1991/…”
338.2(470
571)”1991/…”

Lauksaimniecības nozares kvalifikāciju struktūra / Valsts
izglītības attīstības aģentūra … [u.c.]. — [Latvija] : [izdevējs nav zināms], [2015]. — 1 tiešsaistes resurss (26 lapas,
PDF) : shēma, tabulas ; 750,45 KB. — «Valsts izglītības
attīstības aģentūra kopā ar četriem sadarbības partneriem — Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienību, Valsts izglītības satura centru un
Izglītības kvalitātes valsts dienestu īsteno Eiropas Sociālā
fonda projektu «Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un
profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana» (vienošanās Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/
IPIA/VIAA/001).»—Datnes 3. lapā.
UDK 331.542(474.3)

327(474.3) Latvijas starptautiskās attiecības.
Starptautiskie jautājumi. Ārpolitika
Latvijas Republikas oficiālā nostāja Latvijas diplomātiskā
dienesta dokumentos 1940.-1991. gadā : dokumentu krājums / sastādītājs, ievada un komentāru autors Ainārs LerLatvijas jaunākās grāmatas Nr. 11
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Popova, Jeļena. Social models factors affecting the human capital of the region : doctoral thesis for obtaining
the scientific degree (Dr. oec.) = Sociālo modeļu faktori,
kas ietekmē reģiona cilvēku kapitāla attīstību : promocijas
2016. gada 1.–15. jūnijs

Brizga, Jānis. Vides nodokļa sistēmas efektivitātes un
turpmākās attīstības novērtējuma ziņojums / Jānis Brizga,
Māris Jurušs ; Zaļā brīvība. — Rīga : Zaļā brīvība, 2016. — 1
tiešsaistes resurss (107 lapas, PDF) : diagrammas, tabulas ;
2,12 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
UDK 336.226.44

darbs ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai / Jeļena Popova ; scientific supervisor of the Ph.D.
paper Vladimir Streļčonoks ; official reviewers: Valerijs
Praude, Iveta Mietule, Juraj Nemec ; Baltic International
Academy. — Rīga, 2016. — 179, [103] lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 158.-178. lapā un
zemsvītras piezīmēs. — Teksts angļu valodā, titullapa un
anotācija arī latviešu valodā.
UDK 331.101.262(043)

Darba ņēmēja, kuru nodarbina darba devējs — ārvalstu
nodokļu maksātājs —, iedzīvotāju ienākuma nodoklis : metodiskais materiāls / Valsts ieņēmumu dienests. — [Rīga] :
Valsts ieņēmumu dienests, 2016. — 1 tiešsaistes resurss (10
lapas, DOCX) : ilustrācijas ; 1,04 MB.
UDK 336.226.11

Popova, Jeļena. Sociālo modeļu faktori, kas ietekmē reģiona cilvēku kapitāla attīstību : promocijas darba kopsavilkums ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai = Social models factors affecting the human capital
of the region : summary of the doctoral thesis for obtaining the doctoral degree in economics (Dr. oec.) / Jeļena
Popova ; promocijas darba zinātniskais vadītājs: Vladimirs
Streļčonoks ; oficiālie recenzenti: Valerijs Praude, Iveta
Mietule, Juraj Nemec ; Baltijas Starptautiskā akadēmija. —
Rīga : Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2016. — 68 lpp. :
diagrammas, tabulas ; 30 cm. — Teksts paralēli latviešu un
angļu valodā. — ISBN 978-9984-47-110-5 (brošēts).
UDK 331.101.262(043)

Fiksētais ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas : metodiskais materiāls / Valsts
ieņēmumu dienests. — [Rīga] : Valsts ieņēmumu dienests,
2015. — 1 tiešsaistes resurss (13 lapas, DOC) : ilustrācijas,
tabulas ; 372 KB.
UDK 336.226.233(474.3)
336.226.11(474.3)
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu piemērošana : metodiskais materiāls : piemērojams no 2016. gada 1.
janvāra / Valsts ieņēmumu dienests. — [Rīga] : Valsts ieņēmumu dienests, [2016]. — 1 tiešsaistes resurss (18 lapas,
DOC) : tabulas ; 352 KB.
UDK 336.226.11(474.3)
657(474.3)

Tūrisma nozares kvalifikāciju struktūra / Valsts izglītības attīstības aģentūra … [u.c.]. — [Latvija] : [izdevējs nav
zināms], [2015]. — 1 tiešsaistes resurss (25 lapas, PDF) :
shēma, tabulas ; 671 KB. — «Valsts izglītības attīstības
aģentūra kopā ar četriem sadarbības partneriem — Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Valsts izglītības satura centru un Izglītības
kvalitātes valsts dienestu īsteno Eiropas Sociālā fonda
projektu «Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana» (vienošanās Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/
VIAA/001)»—Datnes 3. lapā.
UDK 331.542(474.3)

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošana ārvalstu
pensijām : metodiskais materiāls / Valsts ieņēmumu dienests. — [Rīga] : Valsts ieņēmumu dienests, 2015. — 1 tiešsaistes resurss (8 lapas, DOC) : tabulas ; 142,5 KB.
UDK 336.226.11(474.3)(094)
Ienākumam pielīdzināmie aizdevumi : metodiskais materiāls / Valsts ieņēmumu dienests. — [Rīga] : Valsts ieņēmumu dienests, 2015. — 1 tiešsaistes resurss (12 lapas, DOC) :
ilustrācijas, tabulas ; 2,39 MB.
UDK 336.77(474.3)

Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības) nozares kvalifikāciju struktūra / Valsts izglītības
attīstības aģentūra … [u.c.]. — [Latvija] : [izdevējs nav
zināms], [2015]. — 1 tiešsaistes resurss (38 lapas, PDF) :
shēma, tabulas ; 983 KB. — «Valsts izglītības attīstības
aģentūra kopā ar četriem sadarbības partneriem — Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Valsts izglītības satura centru un Izglītības
kvalitātes valsts dienestu īsteno Eiropas Sociālā fonda
projektu «Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana» (vienošanās Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/
VIAA/001)»—Datnes 3. lapā.
UDK 331.542(474.3)
336

Samazinātu aizdevuma procentu maksājumu radītais ienākums : metodiskais materiāls / Valsts ieņēmumu dienests. — [Rīga] : Valsts ieņēmumu dienests, [2016]. — 1
tiešsaistes resurss (11 lapas, DOC) : tabulas ; 255 KB.
UDK 336.226.11(474.3)
657(474.3)
338 Ekonomiskais stāvoklis. Ekonomiskā politika.
Pārvalde un plānošana ekonomikā. Ražošana.
Pakalpojumi. Cenas
Ekonomiskā krīze Latvijā: veiksmes stāsta pēcgarša / Sergeja Kruka redakcijā ; recenzenti: Ieva Zaķe, Ivars Ījabs, Ērika Šumilo ; literārie redaktori: Inga Lievīte, Ināra Mikažāne,
Indra Orleja ; vāka dizaina autors Jānis Rožukalns. — Rīga :
Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. — 225 lpp. : diagrammas,
tabulas ; 24 cm. — Par autoriem: 5.-6. lpp. — Bibliogrāfija
nodaļu beigās. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9984-793-86-3 (brošēts).
UDK 338.124.4(474.3)
338.124.4(474.3)(082)

Finanses

Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamie ienākumi : metodiskais materiāls / Valsts ieņēmumu dienests. —
[Rīga] : Valsts ieņēmumu dienests, 2016. — 1 tiešsaistes resurss (18 lapas, DOC) : ilustrācijas ; 2,21 MB.
UDK 336.226.11(474.3)
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338.43 Lauksaimniecības ekonomika.
Pārtikas ražošanas ekonomika

Metodiskais materiāls zvērinātu advokātu birojam / Valsts
ieņēmumu dienests. — [Rīga] : Valsts ieņēmumu dienests,
2015. — 1 tiešsaistes resurss (16 lapas, DOC) ; 204 KB.
UDK 347.96(474.3)

Lauku partnerības «Lielupe» darbības teritorijas 2007.2013. gada plānošanas perioda vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas izvērtējums un ieteikumu sagatavošana
jaunajai stratēģijai : pētījums / «Lielupe» lauku partnerība. — [Jelgava] : Lauku partnerība «Lielupe», [2015]. — 1
tiešsaistes resurss (88 lapas, PDF) : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 2,45 MB.
UDK 338.43(474.334.2)(083.41)
34

351

Pētījums par valsts pārvaldes lomu un attīstību nākotnē /
Oksana Žabko (projekta vadītāja), Evija Kļave, Inese Šūpule, Iveta Bebriša, Lelde Jansone, Gitāna Dāvidsone, Lauma
Prikšāne, Ģirts Dimdiņš ; izpildītājs: nodibinājums «Baltic
Institute of Social Sciences», SIA «O.D.A.». — Rīga : Baltic
Institute of Social Sciences, 2015. — 1 tiešsaistes resurss
(210 lapas, PDF) : ilustrācijas, kartes, tabulas ; 8,24 MB. —
(Ieguldījums tavā nākotnē). — «Pētījumu veica nodibinājums «Baltic Institute of Social Sciences» un SIA «O.D.A».
Pētījuma izpildē piedalījās «Baltic Institute of Social Sciences» darbinieki: Oksana Žabko (projekta vadītāja), Evija
Kļave, Inese Šūpule, Iveta Bebriša, Lelde Jansone un SIA
«O.D.A.» pieaicinātie speciālisti: Gitāna Dāvidsone, Lauma
Prikšāne, Ģirts Dimdiņš»—5. lapā. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
UDK 351

Tiesības. Jurisprudence

1921. gada 26. janvāris: Latvijas valsts atzīta de iure … neatsaucami un pastāvīgi = 26 January 1921: Latvia receives
de iure recognition … enduring and irrevocable / projekta
vadība: Eva Vijupe ; teksts, dokumentu un fotouzņēmumu atlase: Silvija Križevica, Natālija Dzene, Pauls Gailītis,
Aija Gūtmane, Inta Mazure, Valdis Rūsiņš, Iveta Šķiņķe ;
tulkojums: Sarmīte Lietuviete, Marks Deitons ; dizains:
Dārta Hofmane ; Latvijas Republikas Ārlietu ministrija. —
[Rīga] : Latvijas Republikas Ārlietu ministrija ©2016. — 1
tiešsaistes resurss (14 lapas, PDF) : faksimili, portreti ; 13,16
MB. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
UDK 341.218(474.3)
327(474.3)

Saeimas deputātu un darbinieku kontaktinformācija :
2016. gada maijs / Latvijas Republikas Saeima. — Rīga :
Latvijas Republikas Saeima, ©2016. — 40 lpp. ; 21 cm.
UDK 351(474.3)(058.7)

Latvijas administratīvo pārkāpumu kodekss. — [Rīga] :
AFS, 2016. — 275, [1] lpp. ; 21 cm. — «Kodeksa teksts ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 01.04.2016.»—Titullapas 2.
pusē. — «Norādes uz likumdošanas aktiem, kuros izdarīti grozījumi un papildinājumi no 1991. gada 20. septembra
(skatīt 266. lpp.)»—Titullapas 2. pusē. — ISBN 978-9984889-40-5 (brošēts).
UDK 342.9(474.3)(094)

Saeimas tālruņu saraksts / Latvijas Republikas Saeimas
Kanceleja. — Rīga : Latvijas Republikas Saeimas Kanceleja,
©2015.
2015. gada janvāris. — 40 lpp. ; 21 cm.
UDK 351(474.3)(058.7)
355/359 Militārās lietas. Kara māksla. Militārā
zinātne. Aizsardzība. Bruņotie spēki

Latvijas Republikas Satversmes ievads / redaktore Gita
Kronberga ; tulkojuši: Pauls Balodis (lietuviešu valodā),
Valts Ernštreits (lībiešu valodā), Kertu Kibermane (igauņu valodā), Igors Koškins (krievu valodā), Felikss Lintners
(vācu valodā), Ilze Sperga (latgaliešu rakstu valodā). —
Rīga: Latvijas Vēstnesis, ©2016. — 44 lpp. ; 20 cm. — «Latvejis Republikys Satversmis īvods ; Leţmō Republik Pūojpandõks preambula ; Le préambule de la Constitution de la
République de Lettonie ; The Preamble to the Constitution
of the Republic of Latvia ; Präambel der Verfassung der
Republik Lettland ; Läti Vabariigi põhiseaduse preambul ;
Latvijos Respublikos Konstitucijos preambulė ; Преамбула
Конституции Латвийской Республики»—Uz vāka. —
Teksts paralēli latgaliešu dialektā, latviešu, lietuviešu, lībiešu, igauņu, krievu, vācu, angļu un franču valodā. — ISBN
978-9984-840-43-7 (brošēts).
UDK 342.4(474.3)(094)

Ģenerāļa Pētera Voldemāra Radziņa rakstu krājums / sastādītājs un ievada autors Agris Purviņš ; ar Ērika Jēkabsona pēcvārdu ; dizains: Inta Kraukle. — [Ogres novads] :
Ģenerāļa Pētera Radziņa biedrība, ©2016. — 640 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 24 cm. — Grāmatā izmantoti fotoattēli no Teiksmas Slaidiņas un atvaļināta pulkveža Jāņa
Hartmaņa personīgajiem arhīviem, Kara muzeja krājuma,
Latvijas Valsts vēstures arhīva un 1920.-1930. gadu preses
izdevumiem. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN
978-9934-14-870-5 (iesiets).
UDK 355.083(474.3)(081)
36 Garīgo un materiālo dzīves vajadzību
nodrošinājums. Apdrošināšana. Patērētāju interešu
aizsardzība
Brahuna, Inna. Sociālpedagoģiskais darbs pusaudžu saskarsmes prasmju pilnveidošanā : metodiskais līdzeklis /
Inna Brahuna, Laila Gorkija. — [Rīga] : Profesionālās pilnveides un supervīzijas centrs «Aisma», ©2016. — 72 lpp. :
ilustrācijas, tabulas ; 20 cm. — (Pedagoga bibliotēka ;
11). — Bibliogrāfija: 66.-67. lpp. — ISBN 978-9934-8488-89 (brošēts).
UDK 364.4-053.6(072)
37.013.42

Mazāk smagu noziegumu izmeklēšanas vienkāršošana ar
mērķi sabalansēt nozieguma sabiedrisko bīstamību, radīto
kaitējumu un izmeklēšanā izlietotos resursus : vadlīnijas /
vadlīnijas izstrādāja Dainis Vēbers, Raimonds Stulpāns ;
priekšvārda autori: Ints Ķuzis, Dainis Vēbers. — [Rīga] :
Valsts policija, 2015. — 1 tiešsaistes resurss (132 lapas,
PDF) : portreti ; 736,33 KB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8311-5-7 (PDF).
UDK 343.9(4)
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Brīvprātīgā mentora darba rokasgrāmata / Latvijas SOS
ciematu asociācija ; ievada autore Irēna Kalniņa. — Bauska : [izdevējs nav zināms], 2015. — 1 tiešsaistes resurss
(50 lapas, PDF) : ilustrācijas, portreti, shēmas ; 1,75 MB. —
Virstitulā: Projekts «Atbalsta pasākumu attīstība sociālās
atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā» (2012/EEZ/PP/1/MAC/150/008). — «Par
«Brīvprātīgā mentora darba rokasgrāmatas» saturu atbild
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija»—Datnes sākumlapā. — Ietver bibliogrāfiju.
UDK 364-78-053.6(035)

ka dizains ; Izglītības attīstības centrs, Latvijas Kopienu
iniciatīvu fonds, Norvēģijas Valsts daudzkultūru izglītības
centrs. — Rīga : Izglītības attīstības centrs, ©2016. — 1 tiešsaistes resurss (124 lapas, PDF) : diagrammas, ilustrācijas,
tabulas ; 10,68 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN
9789934851384 (kļūda).
UDK 37.035
316.4.063.3

Jauniešu drošumspējas veicināšana ārpusģimenes aprūpē : pētījuma ziņojums / pētījuma sagatavotājs: GfK
Custom Research Baltic. — [Rīga] : [Latvijas SOS Bērnu
ciematu asociācija], [2015]. — 1 tiešsaistes resurss (40 lapas, PDF) : diagrammas, tabulas ; 908,74 KB. — Virstitulā:
SOS Bērnu ciemati Latvija, Sabiedrības integrācijas fonds,
GfK. — «Projekts Nr 2012.EEZ/DAP/MAC/201 «Jauniešu
drošumspējas veicināšana ārpusģimenes aprūpē»—Datnes sākumlapā. — «Pētījums veikts: 2013. gada novembris—2014. gada februāris»—Datnes 2. lapā.
UDK 364-053.6(474.3)

Donskaja, Anna. Jelgavas 6. vidusskolas karjeras izglītības
pasākumu programma / Anna Donskaja ; redaktore Vija
Dišlere ; recenzenti: Ilze Arbidane, Jekaterina Esemcika,
Ļiļa Kiseļova, Veronika Šilo, Nataļja Vronska. — Jelgava :
Latvijas Lauksaimniecības universitāte : Jelgavas 6. vidusskola, 2016. — 40 lpp. : shēmas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 39.-40. lpp. — ISBN 978-9984-48-228-6 (brošēts).
UDK 37.048.4(474.334.2)

Development education programs and study materials
guide / Education Development Centre (Latvia), Leeds
Development Education Centre (United Kingdom), Mondo (Estonia) ; design: Edgars Švanks. — [Riga] : Education
Development Centre, 2015. — 79 lpp. : ilustrācijas, karte,
portreti, tabulas ; 30 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — «Project «Global dimension in social sciences subjects in formal
education»—Uz vāka. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8513-0-8 (spirāliesējums).
UDK 37.013.42

Darba ar jaunatni situācijas izpēte pašvaldībās un darba
ar jaunatni attīstības modeļu izstrāde : pētījuma rezultātu
ziņojums / pakalpojuma īstenotājs SIA «Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija». — Rīga : [LR Izglītības un
zinātnes ministrija], 2015. — 1 tiešsaistes resurss (93 lapas,
PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 1,62 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
UDK 364-78-053.6(474.3)

Ieteikumi attīstības/globālās izglītības iekļaušanai skolu
dienaskārtībā / Izglītības attīstības centrs (Latvija), Līdsas
Attīstības izglītības centrs (Apvienotā Karaliste), Mondo
(Igaunija) ; Edgara Švanka dizains. — [Rīga] : Izglītības attīstības centrs, ©2015. — 23 lpp. : tabulas ; 30 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — «Projekts «Globālā dimensija sociālo
zinātņu mācību priekšmetos»—Uz vāka. — Bibliogrāfija
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8513-6-0 (brošēts).
UDK 37.013.42

Pētījums par politikas alternatīvu veidošanu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas problēmas risināšanai : pētījuma gala ziņojums / pētījuma autori: Anda Laķe, Gints Klāsons, Andris Avotiņš ; pretendentu apvienība SIA «Aptauju
Centrs» un SIA «Excolo Latvia». — Rīga : [Izglītības un zinātnes ministrija], 2015. — 1 tiešsaistes resurss (68 lapas,
PDF) : diagrammas, tabulas ; 1,13 MB. — Pētījuma autori
uzrādīti datnes 68. lapā. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, pētījuma anotācija latviešu
un angļu valodā.
UDK 364.67(474.3)
37

International Scientific and Educational Conference
«Actual Problems of Education (MIP 2016)» (2016 :
Rīga, Latvija). International scientific and educational
conference «Actual problems of education (MIP 2016)» :
25-26 February, 2016 : abstracts / edited by I. Ishmuhametov, B. Misnevs ; organizing committee: Igors Graurs, Ishgaly Ishmuhametov, Boriss Misnevs, Laima Andžāne, Irina
Laletina. — Riga : Transport and Telecomunication Institute, ©2016. — 99 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9984-818-81-8 (brošēts).
UDK 37(062)

Izglītība

Attīstības/globālās izglītības materiālu portfolio / Izglītības attīstības centrs (Latvija), Līdsas Attīstības izglītības
centrs (Apvienotā Karaliste), Mondo (Igaunija) ; dizains:
Edgars Švanks. — [Rīga] : Izglītības attīstības centrs,
©2015. — 87 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — «Projekts «Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos»—Uz vāka. — Bibliogrāfija
zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, ietver nodaļu krievu valodā (Примеры глобального образования
из Эстонии). — ISBN 978-9934-14-406-6 (spirāliesējums).
UDK 37.013.42
Dažādība kā resurss : integrācijas metodisko materiālu
komplekts / integrācijas metodisko materiālu komplektu
sagatavojuši projekta «Dažādība kā izglītības un kopienas
attīstības resurss» Izglītības attīstības centra eksperti:
Ingūna Irbīte, Daina Zelmene, Liesma Ose ; Edgara ŠvanLatvijas jaunākās grāmatas Nr. 11

Pirmie soļi attīstības/globālās izglītības vērtēšanā : rīkkopa / Līdsas Attīstības izglītības centrs (Apvienotā Karaliste) ; Edgara Švanka dizains. — [Rīga] : Izglītības attīstības
centrs, 2015. — 26 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ;
30 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — «Projekts «Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos»—Uz vāka. —
«Rokasgrāmatu sarakstījuši Ādams Rensons (Adam
Ranson) un Alisona Hantlija (Alison Huntley)»—26. lpp. —
Tulkojums latviešu valodā no angļu valodas. — ISBN 9789934-8513-2-2 (brošēts).
UDK 37.013.42

6

2016. gada 1.–15. jūnijs

Recommendations on placing development/global education on school agenda / Education Development Centre
(Latvia), Leeds Development Education Centre (United
Kingdom), Mondo (Estonia) ; design: Edgars Švanks. —
[Riga] : Education Development Centre, 2015. — 27 lpp. :
tabulas ; 30 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — «Project «Global dimension in social sciences subjects in formal education»—Uz vāka. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. —
ISBN 978-9934-8513-4-6 (brošēts).
UDK 37.013.42

Pētījums «Profesionālā izglītība» / Valsts izglītības attīstības aģentūra … [u.c.]. — [Latvija] : [izdevējs nav zināms],
[2015].
Kokrūpniecības (mežsaimniecība, kokapstrāde) nozare. — 1 tiešsaistes resurss (49 lapas, PDF) : diagrammas,
karte, tabulas ; 1,28 MB. — «Valsts izglītības attīstības
aģentūra kopā ar četriem sadarbības partneriem — Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Valsts izglītības satura centru un Izglītības kvalitātes valsts dienestu īsteno Eiropas Sociālā
fonda projektu «Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un
profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana» (vienošanās Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/
IPIA/VIAA/001)»—Datnes 4. lapā. — Bibliogrāfija: 47.48. lapā un zemsvītras piezīmēs.
UDK 377(474.3)
331.5(474.3)
630(474.3)
674(474.3)
Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru apraksts. —
1 tiešsaistes resurss (43 lapas, PDF) : diagrammas, karte,
shēma, tabulas ; 1,45 MB. — «Valsts izglītības attīstības
aģentūra kopā ar četriem sadarbības partneriem — Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Valsts izglītības satura centru un Izglītības kvalitātes valsts dienestu īsteno Eiropas Sociālā
fonda projektu «Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un
profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana» (vienošanās Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/
IPIA/VIAA/001)»—Datnes 4. lapā. — Bibliogrāfija: 39.
lapā.
UDK 377(474.3)
331.5(474.3)
66(474.3)
615.15(474.3)
628.1/.4(474.3)
Lauksaimniecības nozares apraksts. — 1 tiešsaistes
resurss (50 lapas, PDF) : diagrammas, karte, shēma, tabulas ; 1,41 MB. — «Valsts izglītības attīstības aģentūra
kopā ar četriem sadarbības partneriem — Latvijas Darba
devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Valsts izglītības satura centru un Izglītības kvalitātes valsts dienestu īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu
«Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana» (vienošanās Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/
VIAA/001)»—Datnes 4. lapā. — Bibliogrāfija: 43. lapā.
UDK 377(474.3)
331.5(474.3)
Metāla apstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozares apraksts. — 1 tiešsaistes resurss (56 lapas, PDF) :
diagrammas, karte, shēma, tabulas ; 1,6 MB. — «Valsts
izglītības attīstības aģentūra kopā ar četriem sadarbības partneriem — Latvijas Darba devēju konfederāciju,
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Valsts izglītības
satura centru un Izglītības kvalitātes valsts dienestu īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu «Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana» (vienošanās Nr.

371 Audzināšanas un izglītības organizēšana.
Skolvedība
Panākumu atslēga Leipcigas un Rīgas skolās: pieredze,
idejas, vīzijas / tulkojums no vācu valodas: Līga Hirta un
Sanita Baranova ; vāka noformējums Klāra Boēme. — Rīga :
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments,
[2015]. — 1 tiešsaistes resurss (78 lapas, PDF) : ilustrācijas,
portreti ; 6,88 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma
ISBN. — Virstitulā: Lifelong Learning Programme; Stadt Leipzig — Amt für Jugend, Familie und Bildung; Rīgas
dome. — Bibliogrāfija: 76. lapā un zemsvītras piezīmēs. —
ISBN 9789984979199 (kļūda).
UDK 371(474.362.2)
371(430.246.5)
374 Ārpusskolas izglītība un apmācība.
Papildizglītība
Ceļvedis ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanā / autori: Kristīne
Strūberga, Ina Masule, Ivans Jānis Mihailovs, Renāte Bogdāne, Māris Stinkulis, Nadīne Valdmane. — Rīga : Izglītības
kvalitātes valsts dienests, 2015. — 1 tiešsaistes resurss (24
lapas, PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 1,78 MB. — (Ieguldījums
tavā nākotnē). — «Par šī izdevuma saturu pilnībā atbild
Izglītības kvalitātes valsts dienests. Pārpublicēšanas vai
citēšanas gadījumā atsauce uz ESF projektu «Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana» obligāta»—Datnes
3. lapā.
UDK 374
377 Speciālā izglītība. Aroda, tehniskā un
profesionālā izglītība. Arodkoledžas, institūti.
Politehnikumi
Klāsons, Gints. Pētījums par prakšu pieejamību un kvalitāti Latvijā : noslēguma ziņojums / pētījuma autori: Gints
Klāsons, Uldis Spuriņš ; redakcionālie labojumi: Anita Līce,
Anna Pavlina ; priekšvārda autore Līga Meņģelsone ; Latvijas Darba devēju konfederācija. — Rīga : Latvijas Darba devēju konfederācija, 2015. — 1 tiešsaistes resurss (88
lapas, PDF) : diagrammas, ilustrācijas, portrets, tabulas ;
2,71 MB. — «Eiropas Savienības ERASMUS+ programmas
projekts «Kvalitatīvas prakses darba tirgum» (Angļu valodā: «VET for Employment»). Projekta Nr.2014-1-LV01KA202-000522»—Datnes 2. lapā. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums
angļu valodā. — ISBN 978-9934-14-552-0 (PDF).
UDK 377(474.3)
Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 11
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2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001)»—Datnes 4.
lapā. — Bibliogrāfija: 47.-48. lapā.
UDK 377(474.3)
331.5(474.3)
621(474.3)
621.7/.9(474.3)
Pārtikas rūpniecības nozares apraksts. — 1 tiešsaistes resurss (44 lapas, PDF) : diagrammas, shēma, tabulas ; 1,06 MB. — «Valsts izglītības attīstības aģentūra
kopā ar četriem sadarbības partneriem — Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību
savienību, Valsts izglītības satura centru un Izglītības
kvalitātes valsts dienestu īsteno Eiropas Sociālā fonda
projektu «Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana» (vienošanās Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/
IPIA/VIAA/001)»—Datnes 4. lapā. — Bibliogrāfija: 39.
lapā.
UDK 377(474.3)
331.5(474.3)
663/664(474.3)
Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina nozare. — 1
tiešsaistes resurss (39 lapas, PDF) : diagrammas, karte,
tabulas ; 1,26 MB. — «Valsts izglītības attīstības aģentūra kopā ar četriem sadarbības partneriem — Latvijas
Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību
savienību, Valsts izglītības satura centru un Izglītības
kvalitātes valsts dienestu īsteno Eiropas Sociālā fonda
projektu «Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana» (vienošanās Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/
IPIA/VIAA/001)»—Datnes 4. lapā. — Bibliogrāfija: 37.38. lapā.
UDK 377(474.3)
331.5(474.3)
655(474.3)
676(474.3)
004.92(474.3)
Skaistumkopšanas nozares apraksts. — 1 tiešsaistes
resurss (41 lapa, PDF) : diagrammas, karte, shēma, tabulas ; 1,1 MB. — «Valsts izglītības attīstības aģentūra kopā
ar četriem sadarbības partneriem — Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Valsts izglītības satura centru un Izglītības kvalitātes
valsts dienestu īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu
«Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana» (vienošanās Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/
VIAA/001)»—Datnes 4. lapā. — Bibliogrāfija: 37. lapā un
zemsvītras piezīmēs.
UDK 377(474.3)
687.5(474.3)
Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana nozares apraksts. — 1 tiešsaistes resurss
(51 lapa, PDF) : diagrammas, karte, shēma, tabulas ; 1,67
MB. — «Valsts izglītības attīstības aģentūra kopā ar četriem sadarbības partneriem — Latvijas Darba devēju
konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību,
Valsts izglītības satura centru un Izglītības kvalitātes
valsts dienestu īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu
«Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionā-
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lās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana» (vienošanās Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/
VIAA/001)»—Datnes 4. lapā. — Bibliogrāfija: 41. lapā.
UDK 377(474.3)
331.5(474.3)
677(474.3)
675(474.3)
687(474.3)
685.34(474.3)
Transporta un loģistikas nozare. — 1 tiešsaistes resurss
(47 lapas, PDF) : diagrammas, karte, tabulas ; 1,21 MB. —
«Valsts izglītības attīstības aģentūra kopā ar četriem
sadarbības partneriem — Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Valsts
izglītības satura centru un Izglītības kvalitātes valsts
dienestu īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu «Nozaru
kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības
efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana» (vienošanās
Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001)»—Datnes 4. lapā. — Bibliogrāfija: 45.-46. lapā.
UDK 377(474.3)
331.5(474.3)
656(474.3)
Tūrisma nozares apraksts. — 1 tiešsaistes resurss (52
lapas, PDF) : diagrammas, karte, shēma, tabulas ; 1,67
MB. — «Valsts izglītības attīstības aģentūra kopā ar četriem sadarbības partneriem — Latvijas Darba devēju
konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību,
Valsts izglītības satura centru un Izglītības kvalitātes
valsts dienestu īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu
«Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana» (vienošanās Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/
VIAA/001)»—Datnes 4. lapā. — Bibliogrāfija: 44. lapā.
UDK 377(474.3)
331.5(474.3)
Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un
komerczinības) nozare. — 1 tiešsaistes resurss (47 lapas,
PDF) : diagrammas, karte, tabulas ; 2,01 MB. — «Valsts
izglītības attīstības aģentūra kopā ar četriem sadarbības partneriem — Latvijas Darba devēju konfederāciju,
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Valsts izglītības
satura centru un Izglītības kvalitātes valsts dienestu īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu «Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana» (vienošanās Nr.
2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001)»—Datnes
4. lapā. — Bibliogrāfija: 45.-46. lapā un zemsvītras piezīmēs.
UDK 377(474.3)
331.5(474.3)
398

Folklora

Brīnumu pasakas mazajiem / ilustrējuši Viktors Ņečitailo un Mihails Piļcins ; no krievu valodas tulkojusi Veronika Pužule ; redaktore Margita Krasnā. — Rīga : Zvaigzne
ABC, ©2016. — 142, [1] lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — Oriģ.
nos.: Волшебные сказки малышам. — ISBN 978-9934-04731‑2 (iesiets).
UDK 398.21
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Īsa bija Jāņu nakts : Līgodziesmas, Jāņu nakts zīlēšana /
sastādījis A. Kotivāns. — Rīga : Didam, [2016]. — 67 lpp. ;
15 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN
978-9934-557-03-3 (brošēts). — ISBN 97899345570303
(kļūda).
UDK 398.8(=174)

51

Avotiņa, Maruta. Matemātikas sacensības 4.-9. klasēm /
Maruta Avotiņa, Agnese Šuste. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2015.
2013./2014. un 2014./2015. mācību gadā. — 275 lpp. :
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — (LAIMA). —
Bibliogrāfija: 273.-275. lpp. — ISBN 978-9934-517-96-9
(brošēts).
UDK 51(076)
51(079)

Latviešu tautasdziesmas / Arvīda Soduma ilustrācijas. —
Rīga : Avots, ©2016.
Aiz kalniņa dūmi kūp, kas tos dūmus kūpināja?. —
19 lpp. : ilustrācijas ; 14×20 cm. — Aprakstīts pēc vāka. —
ISBN 978-9934-534-28-7 (brošēts).
UDK 398.8(=174)

Avotiņa, Maruta. Matemātikas sacensības 9.-12. klasēm / Maruta Avotiņa, Mārtiņš Kokainis. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2015. 2013./2014. un 2014./2015. mācību gadā. — 220 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ;
30 cm. — (LAIMA). — Bibliogrāfija: 207.-210. lpp. — ISBN
978-9934-517-95-2 (brošēts).
UDK 51(076)
51(079)

Līgo! Līgo! : receptes, ticējumi, rotaļas un spēles / sastādītāja Egita Puķīte ; Vitas Lēnertes dizains ; Māras Alševskas,
Gvido Kajona fotogrāfijas ; redaktore Ilze Sausiņa. — Rīga :
Zvaigzne ABC, ©2016. — 63, [1] lpp. : ilustrācijas ; 16 cm. —
ISBN 978-9934-0-6178-3 (iesiets).
UDK 398.332.2(=174)
641.566(474.3)(083.12)

Helmane, Ineta. Matemātika 3. klasei : mācību grāmata /
Ineta Helmane, Anita Dāvīda ; redaktores: Egina Birzgale, Ināra Dzērve ; māksliniece Marita Maizīte. — 1. izdevums. — Lielvārde : Lielvārds, ©2016.
2. daļa. — 175, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. —
Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes
ministrija 2016. gadā. — Komplektizdevumā ietilpst arī
izdevums «Sākumskolas skolotāja grāmata 3. klasei» un
darba lapas. — ISBN 978-9984-11-517-7 (iesiets).
UDK 51(075.2)

Līgo visu cauru nakti, līgo : latviešu tautasdziesmas / Vitas
Lēnertes dizains ; sakārtojusi Inese Pelūde. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 79 lpp. ; 17 cm. — ISBN 978-9934-06213-1 (brošēts).
UDK 398.8(=174)
5
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Jonušaite, Zina. Dabaszinības 3. klasei : darba lapas / Zina
Jonušaite ; redaktore Gunta Ansone ; mākslinieks Vilnis
Laizāns. — 1. izdevums. — Lielvārde : Lielvārds, ©2016. —
[63] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 28 cm. — «Izdevums paredzēts
izmantošanai komplektā ar skolotāja grāmatu «Dabas
zinības 3. klasei. Skolotāja grāmata» un digitālajām darb
lapām. To var izmantot arī atsevišķi kā darba burtnīcu»—
Titullapas otrā pusē. — ISBN 978-9984-11-533-7 (brošēts).
UDK 5(076)

55

Zemes zinātnes. Ģeoloģijas zinātnes

Klimata izmaiņas, ko rada antropogēnie procesi — atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošanā / Rūta Bendere, Ināra
Teibe, Jozefs M. Pacina, Hjirre Sunnsets, Raimonds Kasparinskis, Ivars Kudreņickis, Ruslans Šmigins, Aldis Vidužs,
Juris Burlakovs ; redaktore Ārija Ozola ; NILU materiāla
tulkojums no angļu valodas: Juris Benders ; noformējums:
Toms Tomsons. — Rīga : Latvijas Atkritumu saimniecības
asociācija, 2016. — 1 tiešsaistes resurss (146 lapas, PDF) :
diagrammas, ilustrācijas, kartes, shēmas, tabulas ; 7,58
MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — ISBN 9789984951034 (kļūda).
UDK 551.588.7(075.8)
504.5(075.8)
628.4(075.8)

502/504 Vides zinātne. Dabas resursu aizsardzība.
Draudi videi un aizsardzība pret tiem
Kalniņa, Daiga. Stikla šķirošana: zinu, gribu, daru! : metodiskais materiāls skolotājiem / Daiga Kalniņa ; priekšvārdu
sarakstīja: Kaspars Gerhards, Kaspars Zakulis ; mākslinieks
Jānis Esītis. — [Rīga] : Latvijas Zaļais punkts, [2015]. — 1
tiešsaistes resurss (52 lapas, PDF) : ilustrācijas, tabulas ;
2,72 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. —
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 9789934840166
(kļūda).
UDK 502.174(072)
628.4.043(072)
666.1(072)
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Medicīnas zinātnes

Degvīna uzlējumi / sagatavoja Anda Šteinharde ; rediģēja:
Terēza Laube, Antra Krastiņa ; vāka foto: Dagnija Jurēviča. — Rīga : Zintnieks, [2016].
Gremošanas orgānu kaites. — 111 lpp. : ilustrācijas ;
15 cm. — (Zintnieks). — ISBN 978-9984-739-32-8 (brošēts). — ISBN 9789984739325 (kļūda).
UDK 615.322
616.33-008.1

Metodika oglekļa pēdas aprēķinam vietējā līmenī / biedrība Zaļā brīvība. — Rīga : Zaļā brīvība, 2015. — 1 tiešsaistes
resurss (23 lapas, PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 840,8 KB. —
«Ziņojumu sagatavoja biedrība «Zaļā brīvība» Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstīta projekta «Kampaņa zema
oglekļa pašvaldību attīstībai» ietvaros»—Datnes 3. lapā. —
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
UDK 502.3(474.3)
551.588.7(474.3)
Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 11
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Ivuškāns, Artūrs. Vingrinājumi muguras veselībai /
Artūrs Ivuškāns ; Vitas Lēnertes vāka un maketa dizains ;
redaktors Gints Tenbergs ; Jāņa Knāķa fotogrāfijas. —
2016. gada 1.–15. jūnijs

Pilmane, Māra. Embryology and anatomy for health sciences / Māra Pilmane, Liāna Pļaviņa, [illustrations] Vatan Kavak ; senior editor Aija Lapsa ; editors: Regīna Jozauska,
Ināra Ābelīte ; cover design: Mikus Čavarts ; Rīgas Stradiņa
universitāte. — Rīga : Rīga Stradiņš University, ©2016. —
511 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 509.511. lpp. — ISBN 978-9984-793-91-7 (iesiets).
UDK 611(075.8)
612.64(075.8)

Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 175, [1] lpp. : ilustrācijas ;
26 cm. — Par autoru: 5. lpp. — Bibliogrāfija: 174. lpp. —
ISBN 978-9934-0-5849-3 (iesiets).
UDK 613.71
Jansone, Ilze. Raudzējumi : beigsim kropļot organismu ar
etiķi! Ēdīsim skābu, rūgtu un sīvu! / Ilze Jansone. — [Rīga] :
[Ilze Jansone], [2016]. — 56 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. —
(Ilzes Jansones sistēmas metodes un līdzekļi). — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9984-851-58-7
(brošēts).
UDK 613.2

Rekomendācijas empīriskai un etiotropai antimikrobiālai ārstēšanai / rekomendācijas sastādīja: Māris Liepiņš,
Aivars Lejnieks ; Austrumu slimnīcas atbalsta fonds, Rīgas
Austrumu klīniskā universitātes slimnīca. — Atjaunotā un
papildinātā 3. redakcija. — Rīga : [Medikamentu informācijas centrs], 2016. — 1 tiešsaistes resurss (101 lapa, PDF) :
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 3,79 MB. — Bibliogrāfija: 77.-99. lapā un rādītājs. — ISBN 9984906663 (kļūda).
UDK 615.33

Jansone, Ilze. Sāls dziedniecībā / Ilze Jansone. — [Rīga] :
[Ilze Jansone], [2016]. — 61 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. —
(Ilzes Jansones sistēmas metodes un līdzekļi). — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9984-851-47-1
(brošēts).
UDK 613.295

Literatūrā un uz pierādījumiem balstītas praktiskas rekomendācijas gripas profilaksei / autori: Dace Zavadska,
Dana Isarova, Ludmila Vīksna, Dace Rezeberga, Dace Gardovska ; recenzenti: Ilze Grope, Guntis Karelis, Angelika
Krūmiņa, Gunta Stūre, Ilze Ekšteina ; Rīgas Stradiņa universitātes Pediatrijas katedra, Infektoloģijas un dermatoloģijas katedra un Ginekoloģijas un dzemdniecības katedra,
Latvijas Bērnu infektologu biedrība, Latvijas Pediatru asociācija. — [Rīga] : [b.i.], 2015. — 34 lpp. : tabulas ; 21 cm +
pielikums [4 lpp.]. — Aprakstīts pēc vāka. Pielikums: Mīti
un neskaidrības saistībā ar vakcināciju pret gripu. — Bibliogrāfija: 33.-34. lpp.
UDK 616.921.5-084

Rīgas pilsētas iedzīvotāju veselības profils / Rīgas domes
Labklājības departaments. — Rīga : Rīgas domes Labklājības departaments, [2015]. — 1 tiešsaistes resurss (44 lapas,
PDF) : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabula ; 1,32 MB. —
Materiāls tapis pēc Rīgas pilsētas pašvaldības Veselības padomes pasūtījuma. — Bibliogrāfija: 40.-42. lapā.
UDK 614.2(474.362.2)
Saki vēzim — nē! : praktiski padomi / Dace Baltiņa, Laila Meija ; Latvijas Ārstu biedrība. — Rīga : Roche Latvija,
[2015]. — 1 tiešsaistes resurss (19 lapas, PDF) : ilustrācijas,
tabulas ; 494 KB. — Autores uzrādītas saturā.
UDK 616-006

Māmiņas dienasgrāmata / Rīgas domes Labklājības departaments. — Rīga : Rīgas domes Labklājības departaments,
[2015]. — 1 tiešsaistes resurss (50 lapas, PDF) : ilustrācijas ;
701 KB. — Materiāls tapis sadarbībā ar: Latvijas Vecmāšu
asociāciju, Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu
asociāciju, Latvijas Dūlu apvienību.
UDK 618.2

Vēža ārstēšanas ilglaika ietekme uz endokrīno sistēmu :
ceļvedis pacientiem un ģimenēm / autori: Margaret Zacharin, Peter Downie ; no angļu valodas tulkojusi Iveta Dzīvīte-Krišāne ; literārais redaktors Jānis Loja. — Rīga : Medicīnas apgāds, 2015. — 75 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Oriģ.
nos.: Long-term effects of cancer treatment.
UDK 616-006.03
616-006.6
616-006.6-053.18

Onkoloģisko pacientu psihoemocionālās vajadzības aktīvās ārstēšanas periodā un periodā pēc aktīvās ārstēšanas (onkoloģisko pacientu atgriešanās darba un sociālajā
dzīvē) : pētījums / Dzīvības koks. — Rīga : Dzīvības koks,
2015. — 1 tiešsaistes resurss (71 lapa, PDF) : diagrammas,
tabulas ; 845,47 KB. — Virstitulā: Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
UDK 616-006

Vīksa, Nora. Ārsta Edvarda Baha medicīnas atklājumi :
ko ziedi dod cilvēka ķermenim? / Nora Vīksa ; no angļu
valodas tulkojusi Laura Tidriķe ; teksta redaktore Ingrīda
Sjomkāne ; vāka dizains: Matīss Zvaigzne ; atdzejojumi:
Dace Ošiņa. — Rīga : Ziedu enerģija, ©2016. — 159 lpp. ;
18 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Oriģ. nos.:
The Medical discoveries of Edward Bach physician. — ISBN
978-9934-8037-8-9 (brošēts).
UDK 615.85

Pacients pēc sirds operācijas : informācija un praktiskās
rekomendācijas pacientiem / bukletu sastādīja: Pēteris
Stradiņš, Uldis Strazdiņš, Inese Kokare, Līga Kalniņa, Daiga Pulmane, Indra Viļumsone, Kristiāns Meidrops, Edīte
Kulmane, Ilze Vērdiņa-Lāce ; ilustrāciju māksliniece Ārija
Meidropa ; fotogrāfijas: Imants Prēdelis ; Paula Stradiņa
Klīniskās universitātes slimnīca. — [Rīga] : Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīcas Sirds ķirurģijas centrs,
[2016]. — 1 tiešsaistes resurss (32 lapas, PDF) : ilustrācijas,
tabula ; 6,9 MB.
UDK 616.12-089

Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 11

Даниланс, Анатолий. Прожить долго и счастливо :
старые заблуждения и новые знания / Анатолий
Даниланс ; перевод с латышского: Марк Немцов ;
редактор Илзе Черневска ; оформление: Лилия
Римицане. — Рига : Авотс, ©2016. — 75, [2] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Oriģ. nos.: Jaunas un vecas ziņas par ilgu un
laimīgu dzīvošanu. — ISBN 978-9934-534-26-3 (brošēts).
UDK 615.874
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621 Mehāniskā inženierija vispār. Kodolu
tehnoloģija. Elektriskā inženierija. Ražošanas
iekārtas

Sēnele, Liene Gintere ; dizaina autors: Lolita Piterniece. —
Rīga : [izdevējs nav zināms], 2016. — 1 tiešsaistes resurss
(66 lapas, PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 3,45 MB. — «Rokasgrāmata izstrādāta Eiropas Ekonomiskās zonas līdzfinansētā projekta «E-mobilitātes veicināšana Latvijā klimata
pārmaiņu novēršanai ietvaros»»—Datnes 2. lapā. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
UDK 629.33-83(474.3)

Coban, Hasan H. Optimization techniques in short- and
long-term power production at small hydropower plants :
doctoral thesis / Hasan H. Coban ; scientific supervisor Antans Saulus Sauhats ; Riga Technical University. Faculty of
Power and Electrical Engineering. Institute of Power Engineering. — Riga : RTU Press, 2016. — 155 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija:
146.-153. lpp. — Teksts angļu valodā, anotācija arī latviešu
valodā.
UDK 621.311.21(043)
621.311.21(560)(043)

Tretjakovs, Sergejs. Gaisa kuģu parka drošums un gaisa
kuģa aizstāšanās problēma : promocijas darba kopsavilkums / Sergejs Tretjakovs ; zinātniskais vadītājs J. Paramonovs ; oficiālie recenzenti: Vladimirs Šestakovs, Rafal
Chatys, Nikolajs Nečvaļs ; Rīgas Tehniskā universitāte. Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte. Aeronautikas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2016. — 44 lpp. :
ilustrācijas, diagrammas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija:
40.-44. lpp. — ISBN 978-9934-10-817-4 (brošēts).
UDK 629.7.018.4(043)

Coban, Hasan H. Optimization techniques in short- and
long-term power production at small hydropower plants :
summary of doctoral thesis / Hasan H. Coban ; scientific
supervisor A. Sauhats ; official reviewers: Vladimir Chuvychin, Aleksandrs Lvovs, Audrius Senulis ; Riga Technical University. Faculty of Power and Electrical Engineering. Institute of Power Engineering. — Riga : RTU Press,
2016. — 39 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 37.-39. lpp. — ISBN 978-993410-807-5 (brošēts).
UDK 621.311.21(043)
621.311.21(560)(043)

Tretjakovs, Sergejs. Reliability of fleet of aircraft and aircraft replacement problem : doctoral thesis / Sergejs Tretjakovs ; scientific supervisor J. Paramonovs ; Riga Technical
University. Faculty of Mechhanical Engineering, Transport
and Aeronautics. Institute of Aeronautics. — Rīga : RTU
Press, 2016. — 140 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ;
24 cm. — Bibliogrāfija: 136.-140. lpp. — Teksts angļu valodā,
anotācija latviešu valodā.
UDK 629.7.018.4(043)

Coban, Hasan H. Optimizācijas paņēmieni īstermiņa un
ilgtermiņa enerģijas ražošanā mazās hidroelektrostacijās : promocijas darba kopsavilkums / Hasan H. Coban ;
zinātniskais vadītājs A. Sauhats ; oficiālie recenzenti: Vladimirs Čuvičins, Aleksandrs Ļvovs, Audrius Senulis ; Rīgas
Tehniskā universitāte. Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. Enerģētikas institūts. — Rīga : RTU izdevniecība,
2016. — 38 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 36.-38. lpp. — ISBN 978-993410-808-2 (brošēts).
UDK 621.311.21(043)
621.311.21(560)(043)

Tretjakovs, Sergejs. Reliability of fleet of aircraft and aircraft replacement problem : summary of doctoral thesis /
Sergejs Tretjakovs ; scientific supervisor J. Paramonovs ;
rewiewers: Vladimirs Šestakovs, Rafal Chatys, Nikolajs
Nečvaļs ; Riga Technical University. Faculty of Mechanical Engineering, Transport and Aeronautics. Institute of
Aeronautics. — Riga : RTU Press, 2016. — 44 lpp. : ilustrācijas, diagrammas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 40.44. lpp. — ISBN 978-9934-10-816-7 (brošēts).
UDK 629.7.018.4(043)
630

Metāla apstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozares
kvalifikāciju struktūra / Valsts izglītības attīstības aģentūra … [u.c.]. — [Latvija] : [izdevējs nav zināms], [2015]. — 1
tiešsaistes resurss (32 lapas, PDF) : shēma, tabulas ; 905
KB. — «Valsts izglītības attīstības aģentūra kopā ar četriem
sadarbības partneriem — Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Valsts izglītības satura centru un Izglītības kvalitātes valsts dienestu
īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu «Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana» (vienošanās Nr.
2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001)»—Datnes 3.
lapā.
UDK 621:331.542(474.3)
621.7/.9:331.542(474.3)
629

Grīnvalds, Ainārs. Stratēģiskās un taktiskās plānošanas
sasaistes pilnveidošana galvenajā cirtē : promocijas darba
kopsavilkums Dr. silv. zinātniskā grāda iegūšanai = Improvement of linkage between strategic and tactical planning
in the final felling : summary of the doctoral thesis for the
scientific degree Dr. silv. / Ainārs Grīnvalds ; promocijas
darba zinātniskais vadītājs Dagnis Dubrovskis ; oficiālie recenzenti: Imants Liepa, Āris Jansons, Tomas Lämås ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Meža fakultāte. — Jelgava : [LLU], 2016. — 52 lpp. : kartes, tabulas ; 21 cm. — Teksts
paralēli latviešu un angļu valodā.
UDK 630*31(043)

Transportlīdzekļu inženierija

Elektromobilitātes rokasgrāmata pašvaldībām / autori:
Arturs Dombrovskis, Aija Zučika, Ashley Abraham, Neils
Kalniņš, Māris Preskops, Artis Daugins, Viesturs Silenieks ;
redaktori: Daina Indriksone, Ingrīda Brēmere, Kristīne
Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 11

Mežsaimniecība
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Grīnvalds, Ainārs. Stratēģiskās un taktiskās plānošanas
sasaistes pilnveidošana galvenajā cirtē : promocijas darbs
mežzinātņu doktora (Dr. silv.) zinātniskā grāda iegūšanai
mežzinātnes nozarē, meža ekonomikas un politikas apakšnozarē / Ainārs Grīnvalds ; promocijas darba zinātniskais
vadītājs Dagnis Dubrovskis ; Latvijas Lauksaimniecības
universitāte. Meža fakultāte. Meža izmantošanas katedra. — Jelgava, 2016. — 94 lp. : ilustrācijas, kartes, tabulas ;
2016. gada 1.–15. jūnijs

638 Kukaiņu un citu posmkāju turēšana, audzēšana
un aprūpe

31 cm. — Bibliogrāfija: 90.-94. lp. — Teksts latviešu valodā,
anotācija arī angļu valodā.
UDK 630*31(043)

Biškopības produktu primārās ražošanas vadlīnijas. —
Aktualizēts izdevums. — [Jelgava] : [Latvijas Biškopības
biedrība], 2015. — 1 tiešsaistes resurss (48 lapas, PDF) :
shēmas, tabulas ; 221 KB. — «ELGF Kopējā tirgus organizācijas pasākuma «Atbalsts biškopības nacionālajai programmai» ietvaros»—Datnes sākumlapā.
UDK 638.1

Kokrūpniecības (mežsaimniecība, kokapstrāde) nozares
kvalifikāciju struktūra / Valsts izglītības attīstības aģentūra … [u.c.]. — [Latvija] : [izdevējs nav zināms], [2015]. —
1 tiešsaistes resurss (26 lapas, PDF) : shēma, tabulas ;
618,64 KB. — «Valsts izglītības attīstības aģentūra kopā
ar četriem sadarbības partneriem — Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību,
Valsts izglītības satura centru un Izglītības kvalitātes valsts
dienestu īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu «Nozaru
kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības
efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana» (vienošanās
Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001)»—Datnes
3. lapā.
UDK 630:331.542(474.3)
674:331.542(474.3)
631

Bišu māšu audzēšana / sastādītājs Juris Šteiselis ; Latvijas Biškopības biedrība. — Jelgava : Latvijas Biškopības
biedrība, [2015]. — 1 tiešsaistes resurss (54 lapas, PDF) :
ilustrācijas, tabulas ; 2,02 MB. — «ELGF Kopējā tirgus organizācijas pasākuma «Atbalsts biškopības nacionālajai
programmai» ietvaros»—Datnes sākumlapā. — Resursā
uzrādīts iespiestās grāmatas izdošanas gads: 2014.
UDK 638.1
Liepniece, Marta. Nektāraugi / Marta Liepniece ; fotogrāfiju autori: Marta Liepniece, Jānis Rābants, Juris Šteiselis ;
Latvijas Biškopības biedrība. — Jelgava : Latvijas Biškopības biedrība, [2015]. — 1 tiešsaistes resurss (104 lapas,
PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 11,6 MB. — «ELGF Kopējā tirgus
organizācijas pasākuma «Atbalsts biškopības nacionālajai
programmai» ietvaros»—Datnes sākumlapā.
UDK 638.132

Lauksaimniecība kopumā

Latvijas mazo saimniecību dzīvotspēja / Tālis Tisenkopfs, Sandra Šūmane, Ilona Kunda, Irina Pilvere, Sandija
Zēverte-Rivža, Ilze Stokmane ; galvenais redaktors Tālis
Tisenkopfs ; teksta redaktors Anda Ādamsone-Fiskoviča ;
priekšvārdu sarakstīja: Laimdota Straujuma, Jānis Dūklavs,
Edgars Treibergs ; dizains: Liega Krūklīte. — [Rīga] : Baltijas studiju centrs : Latvijas Lauksaimniecības universitāte,
2015. — 1 tiešsaistes resurss (96 lapas, PDF) : ilustrācijas,
portreti, tabulas ; 1,57 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija: 94.-96. lpp. un zemsvītras
piezīmēs. — ISBN 9789934147067 (kļūda).
UDK 631.11(474.3)
633/635

Šteiselis, Juris. Stropi Latvijā un pasaulē / Juris Šteiselis ;
Latvijas Biškopības biedrība. — Jelgava : Latvijas Biškopības biedrība, 2015. — 1 tiešsaistes resurss (64 lapas, PDF) :
ilustrācijas, tehniskie zīmējumi ; 5,13 MB.
UDK 638.142
64 Mājturība. Mājsaimniecība. Komunālā un
sadzīves saimniecība. Sadzīves pakalpojumi

Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Ienākumi un dzīves apstākļi Latvijā, 2015 : statistisko datu
krājums = Income and living conditions in Latvia, 2015 :
collection of statistics / atbildīgais par izdevumu Viktors
Veretjanovs ; atbildīgās par angļu valodas tulkojumu Liene Āboliņa, Ieva Stangaine-Ozoliņa ; Centrālā statistikas
pārvalde = Central Statistical Bureau of Latvia. — Rīga :
Centrālā statistikas pārvalde, 2016. — 96 lpp. : tabulas ;
30 cm. — (Ienākumi un dzīves apstākļi Latvijā = Income
and living conditions in Latvia, ISSN 1691-5410 ; 2015). —
«Arvien tuvāk faktiem un cilvēkiem!»—Uz vāka. — Teksts
paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-06491-8 (brošēts).
UDK 64.031.2(474.3)(083.41)(05)
330.59(474.3)(083.41)(05)
330.567.28(474.3)(083.41)(05)

Anševica, Anita. Zālāju rokasgrāmata / autoru kolektīvs:
Anita Anševica, Jānis Kažotnieks, Inese Magdalenoka ; literārā redaktore: Dace Millere ; dizains: Liega Ozola ; Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības centrs. — Ozolnieki : Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 2016. — 79,
[3] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, karte, shēmas, tabulas ;
30 cm. — Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām. — Bibliogrāfija: 79. lpp. — 1500 eks.
UDK 633.2.03(035)
Anševica, Anita. Zālāju rokasgrāmata / autoru kolektīvs:
Anita Anševica, Jānis Kažotnieks, Inese Magdalenoka ; literārā redaktore Dace Millere ; dizains: Liega Ozola. —
Ozolnieki : Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,
2016. — 1 tiešsaistes resurss (79 lapas, PDF) : diagrammas,
ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 4,40 MB. — Bibliogrāfija: 78.
lapā.
UDK 633.2.03(035)

Stradiņa slimnīcas māsu veselīgās receptes / Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca. — [Rīga] : Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, [2016]. — 1 tiešsaistes
resurss (8 lapas, PDF) : ilustrācijas, portreti ; 1,16 MB.
UDK 641.55(083.12)

Grāvīte, Ilze. Plūmes : šķirnes, kopšana, padomi un receptes / Ilze Grāvīte ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore un recepšu sastādītāja Irīda Miska ; Aijas
Andžānes vāka mākslinieciskais noformējums. — Rīga :
Lauku Avīze, ©2016. — 127, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. —
ISBN 978-9934-15-181-1 (brošēts).
UDK 634.22
Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 11

655 Poligrāfiskā rūpniecība. Iespiešana.
Izdevējdarbība. Grāmattirdzniecība
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tūra / Valsts izglītības attīstības aģentūra … [u.c.]. — [Latvija] : [izdevējs nav zināms], [2015]. — 1 tiešsaistes resurss
(41 lapa, PDF) : shēma, tabulas ; 1,03 MB. — «Valsts izglītības attīstības aģentūra kopā ar četriem sadarbības partneriem — Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienību, Valsts izglītības satura centru un
Izglītības kvalitātes valsts dienestu īsteno Eiropas Sociālā
fonda projektu «Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un
profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana» (vienošanās Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/
IPIA/VIAA/001)»—Datnes 4. lapā.
UDK 655:331.542(474.3)
676:331.542(474.3)
004.92:331.542(474.3)

izglītības attīstības aģentūra kopā ar četriem sadarbības partneriem — Latvijas Darba devēju konfederāciju,
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Valsts izglītības
satura centru un Izglītības kvalitātes valsts dienestu īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu «Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana» (vienošanās Nr.
2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001)»—Datnes 3.
lapā.
UDK 66:331.542(474.3)
615.15:331.542(474.3)
628.1/.4:331.542(474.3)
663 Mikrobioloģiskā rūpniecība. Mikoloģiskā
rūpniecība. Raudzēšanas, fermentu rūpniecība.
Dzērienu rūpniecība. Alkohola rūpniecība

656 Transporta un pasta pakalpojumi. Satiksmes
organizācija un kontrole

Pārtikas rūpniecības nozares kvalifikāciju struktūra /
Valsts izglītības attīstības aģentūra … [u.c.]. — [Latvija] :
[izdevējs nav zināms], [2015]. — 1 tiešsaistes resurss (26
lapas, PDF) : shēma, tabulas ; 660 KB. — «Valsts izglītības
attīstības aģentūra kopā ar četriem sadarbības partneriem — Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienību, Valsts izglītības satura centru un
Izglītības kvalitātes valsts dienestu īsteno Eiropas Sociālā
fonda projektu «Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un
profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana» (vienošanās Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/
IPIA/VIAA/001)»—Datnes 3. lapā.
UDK 663/664:331.542(474.3)

Starptautiskā konference «Ūdens transports un infrastruktūra» (18 : 2016 : Rīga, Latvija). Maritime transport
and infrastructure 2016 : 18th International conference, 2122 April / Latvian Maritime academy. Research institute. —
Riga, 2016. — 39 lpp. : diagrammas, shēmas ; 29 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās.
UDK 656.61(062)
629.5(062)
Transporta un loģistikas nozares kvalifikāciju struktūra /
Valsts izglītības attīstības aģentūra … [u.c.]. — [Latvija] :
[izdevējs nav zināms], [2015]. — 1 tiešsaistes resurss (59
lapas, PDF) : shēma, tabulas ; 1,21 MB. — «Valsts izglītības
attīstības aģentūra kopā ar četriem sadarbības partneriem — Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienību, Valsts izglītības satura centru un
Izglītības kvalitātes valsts dienestu īsteno Eiropas Sociālā
fonda projektu «Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un
profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana» (vienošanās Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/
IPIA/VIAA/001)»—Datnes 4. lapā.
UDK 656:331.542(474.3)
657

67

Cīrule, Dace. Termiski modificētas lapkoku koksnes dekoratīvās īpašības un to stabilitātes uzlabošana pret vides
faktoru iedarbību : promocijas darba kopsavilkums Dr. sc.
ing. zinātniskā grāda iegūšanai = Thermally modified hardwood decorative properties and improvement of their resistance to weathering : summary of the doctoral thesis for
the scientific degree Dr. sc. ing. / Dace Cīrule ; promocijas
darba zinātniskie vadītāji: Henn Tuherm, Bruno Andersons ; oficiālie recenzenti: Edgars Bukšāns, Ramūnas Tupčiauskas, Ulrich Hundhausen ; Latvijas Lauksaimniecības
universitāte. Meža fakultāte, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts. — Jelgava : [LLU], 2016. — 58 lpp. : diagrammas, tabulas ; 21 cm. — Teksts paralēli latviešu un angļu
valodā.
UDK 674.031.04(043)

Grāmatvedība

Ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta
pārskatu informācijas sistēma (ePārskati) : lietotāja ceļvedis : versija V16.01 / Datorikas institūts DIVI. — Rīga : Datorikas institūts DIVI, 2016. — 1 tiešsaistes resurss (89 lapas,
PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 6,19 MB.
UDK 657.3(474.3)

Cīrule, Dace. Termiski modificētas lapkoku koksnes dekoratīvās īpašības un to stabilitātes uzlabošana pret vides faktoru iedarbību : promocijas darbs inženierzinātņu doktora
(Dr. sc. ing.) zinātniskā grāda iegūšanai materiālzinātnes
nozarē, koksnes materiālu un tehnoloģiju apakšnozarē /
Dace Cīrule ; promocijas darba zinātniskie vadītāji: Henn
Tuherm, Bruno Andersons ; Latvijas Lauksaimniecības
universitāte. Meža fakultāte. Kokapstrādes katedra, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts. — Jelgava, 2016. —
144 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 124.-144. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī
angļu valodā.
UDK 674.031.04(043)

Paziņojumi par fiziskai personai izmaksātajām summām :
metodiskais materiāls / Valsts ieņēmumu dienests. —
[Rīga] : Valsts ieņēmumu dienests, 2016. — 1 tiešsaistes resurss (20 lapas, DOC) : ilustrācijas, tabulas ; 1,89 MB.
UDK 657
66 Ķīmijas tehnoloģija. Ķīmijas un radniecīgās
saskarnozares
Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru kvalifikāciju
struktūra / Valsts izglītības attīstības aģentūra … [u.c.]. —
[Latvija] : [izdevējs nav zināms], [2015]. — 1 tiešsaistes resurss (25 lapas, PDF) : shēma, tabulas ; 668 KB. — «Valsts
Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 11
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Geisari, Nataļja. Polivinilspirta un polivinilacetāta heterogēni kompozīti : promocijas darba kopsavilkums / Nataļja Geisari ; zinātniskais vadītājs M. Kalniņš ; oficiālie
recenzenti: Jurijs Ozoliņš, Bruno Andersons, Egils Plūme ;
Rīgas Tehniskā universitāte. Materiālzinātnes un lietišķās
ķīmijas fakultāte. Polimērmateriālu institūts. — Rīga : RTU
Izdevniecība, 2016. — 31 lpp. : diagrammas, ilustrācijas,
tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 28.-29. lpp. — ISBN 9789934-10-812-9 (brošēts).
UDK 678.74419(043)
621.798(043)

nāšana» (vienošanās Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/
VIAA/001)»—Datnes 3. lapā.
UDK 677:331.542(474.3)
675:331.542(474.3)
687:331.542(474.3)
685.34:331.542(474.3)
687.5

Skaistumkopšanas nozares kvalifikāciju struktūra /
Valsts izglītības attīstības aģentūra … [u.c.]. — [Latvija] :
[izdevējs nav zināms], [2015]. — 1 tiešsaistes resurss (15
lapas, PDF) : shēma, tabulas ; 488 KB. — «Valsts izglītības
attīstības aģentūra kopā ar četriem sadarbības partneriem — Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienību, Valsts izglītības satura centru un
Izglītības kvalitātes valsts dienestu īsteno Eiropas Sociālā
fonda projektu «Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un
profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana» (vienošanās Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/
IPIA/VIAA/001)»—Datnes 3. lapā.
UDK 687.5:331.542(474.3)

Geisari, Nataļja. Polivinilspirta un polivinilacetāta heterogēni kompozīti : promocijas darbs / Nataļja Geisari ; zinātniskais vadītājs M. Kalniņš ; Rīgas Tehniskā universitāte.
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. Polimērmateriālu institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2016. —
177 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 157.-174. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotācija
arī angļu valodā.
UDK 678.74419(043)
621.798(043)
Šāble, Inese. Koksnes šķiedru saistīšanās spēju uzlabošana : promocijas darba kopsavilkums inženierzinātņu
doktora (Dr. sc. ing.) zinātniskā grāda iegūšanai materiālzinātņu nozarē, koksnes materiālu un tehnoloģiju apakšnozarē = Improving of the bonding of wood fibres : summary
of the thesis for acquiring the scientific degree Dr. sc. ing. in
materials science, wood materials and technology / Inese
Šāble ; darba zinātniskie vadītāji: Arnis Treimanis, Andris
Morozovs ; darba zinātniskais konsultants Uldis Grīnfelds ;
oficiālie recenzenti: Uldis Spulle, Bruno Andersons, Sigitas Vėjelis ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Meža
fakultāte. — Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2016. — 47 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 21 cm. —
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu un
angļu valodā.
UDK 674.031.038.728(043)
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Mākslas nākotne / nākotnes zīmes = Art Future / Future
Signs : Baltijas un Ziemeļvalstu mākslas augstskolu sadarbības tīkla KUNO studentu darbu izstāde, 16.10-01.11.2015 :
izstādes katalogs / projekta vadītājs Andris Teikmanis ;
redaktors Agnese Bloka ; foto: Didzis Grodzs ; mākslinieks
Rauls Liepiņš ; pēcvārds: Linda Teikmane ; Latvijas Mākslas
akadēmija. — Rīga : Latvijas Mākslas akadēmija, ©2016. —
47 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN
978-9934-541-12-4 (brošēts).
UDK 7.038(474)(083.824)
7.038(48)(083.824)
7.071.5(474)(083.824)
7.071.5(48)(083.824)

Šāble, Inese. Koksnes šķiedru saistīšanās spēju uzlabošana : promocijas darbs inženierzinātņu doktora (Dr. sc. ing.)
zinātniskā grāda iegūšanai materiālzinātņu nozarē, koksnes materiālu un tehnoloģiju apakšnozarē / Inese Šāble ;
promocijas darba zinātniskie vadītāji: A. Treimanis, A. Morozovs ; promocijas darba zinātniskais konsultants U. Grīnfelds ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Meža fakultāte. Kokapstrādes katedra. — Jelgava, 2016. — 138 lp. :
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija:
127.-138. lp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā.
UDK 674.031.038.728(043)

Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu
ražošanas nozares kvalifikāciju struktūra / Valsts izglītības attīstības aģentūra … [u.c.]. — [Latvija] : [izdevējs nav
zināms], [2015]. — 1 tiešsaistes resurss (23 lapas, PDF) :
shēma, tabulas ; 622 KB. — «Valsts izglītības attīstības
aģentūra kopā ar četriem sadarbības partneriem — Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Valsts izglītības satura centru un Izglītības
kvalitātes valsts dienestu īsteno Eiropas Sociālā fonda
projektu «Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugsti-

Skaistuma kultūras rūpniecība

Talsu mākslinieki, 2006-2015 : katalogs = The Talsi artists,
2006-2015 : catalogue / sastādītāja Guna Millersone ; teksta
autore Inese Baranovska ; dizainers Aldis Aleks ; fotogrāfi: Uldis Balga, Dainis Kārkluvalks, Sandis Priede, Andrejs
Grants, Guna Millersone ; tulkotājs angļu valodā Valts Miķelsons ; tekstu redaktore Iveta Boiko. — [Talsi] : Talsu
novada muzejs, ©2016. — 48 lpp. : ilustrācijas, portreti ;
30 cm. — Aprakstīts pēc iespiedziņām. — Par autoriem:
46.-48. lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
UDK 7.071.1(474.324)(083.82)
7.038(474.324)(083.82)
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Untitled : Latgales māksla : izstāde Daugavpils Marka Rotko
mākslas centrā no 24.04.2016. līdz 03.07.2016 = Latgale art :
exhibition in Daugavpils Mark Rothko art centre from April
24 till July 3, 2016 / izstādes kuratori: Māris Čačka (teksts),
Valentīns Petjko (redaktors) ; foto: Baiba Priedīte, Evija
Andrušķeviča, Viktorija Eksta, Kaspars Geiduks, Natalja
Marinoha, Sergejs Parfenovičs, Alīna Petkūne, Pauls Pudžs,
Anna Ruža, Ivars Utināns ; dizains: Elīna Locika ; tulkojums
angļu valodā: Maruta Lubāne. — [Daugavpils] : Daugavpils
Marka Rotko mākslas centrs, [2016]. — [71] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Aprakstīts pēc iespiedziņām. — «Ceturto rei2016. gada 1.–15. jūnijs

zi Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā notiek Latgales
mākslas izstāde»—Ievadā [3.] lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-535-30-7 (brošēts).
UDK 7.038(474.38)(083.824)

Mākslas vēstures institūts. — Rīga : Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, ©2016. — 447 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes ; 24 cm. — (Latvijas Mākslas akadēmijas
Mākslas vēstures institūta disertācijas ; 5). — Personu rādītājs: 435.-440. lpp. un Vietu, ēku un adrešu rādītājs: 441.447. lpp. — Bibliogrāfija: 335.-342. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu un vācu
valodā. — ISBN 978-9934-8471-7-2 (brošēts).
UDK 72.03(474.362.2)(043)
711.4(474.362.2)(091)(043)

Vanaga, Baiba. Sievietes mākslinieces Latvijā laikā no 19.
gadsimta vidus līdz 1915. gadam : promocijas darba kopsavilkums = Women artists in Latvia from the middle of the
19th century until 1915 : summary of doctoral thesis / Baiba Vanaga ; zinātniskā vadītāja Laila Bremša ; oficiālie recenzenti: Vita Zelče, Eva Eglāja-Kristsone, Kristiāna Ābele ;
Latvijas Mākslas akadēmija. — Rīga : Latvijas Mākslas akadēmija, 2015. — 71 lpp. ; 21 cm. — Aprakstīts pēc vāka. —
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu un
angļu valodā. — ISBN 978-9934-541-06-3 (brošēts).
UDK 7.071.1-055.2(474.3)(043.2)
7.035/.036(474.3)(043.2)

745/749 Rūpnieciskā māksla un daiļamatniecība.
Lietišķā māksla
Vata, Fiona. 365 radoši darbiņi / Fiona Vata ; Erikas Herisones dizains un ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi
Iveta Ikale ; papildu ilustrāciju autori: Stella Begota, Keitija
Lavela, Nona Fige, Entonija Millere, Vikija Erousmita, Džesika Džonsone, Ketrina Fērna, Mollija Seidža ; Džozefīnas
Tomsones vāka dizains ; Hovarda Olmena fotogrāfijas ; redaktore Indra Putre. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 127,
[1] lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — Rādītājs: [128.] lpp. — Oriģ.
nos.: 365 things to make and do. — ISBN 978-9934-0-57588 (spirāliesējums).
UDK 745.5(02.053.2)

71 Teritoriālā plānošana. Reģionālā,
pilsētbūvnieciskā un lauku plānošana. Ainavas, parki,
dārzi
Veinberga, Maija. Estētika un ekoloģija Latvijas pilsētu
apstādījumu teritoriju plānošanā : promocijas darba kopsavilkums Dr. arch. zinātniskā grāda iegūšanai ainavu arhitektūras apakšnozarē = Aesthetics and ecology in planning
of urban green spaces of Latvia : summary of the doctoral
thesis for the scientific degree Dr. arch. in landscape architecture / Maija Veinberga ; promocijas darba zinātniskā
vadītāja Daiga Zigmunde ; oficiālie recenzenti: Karsten Jørgensen, Elke Mertens, Gabriela Maksymiuk ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Vides un būvzinātņu fakultāte.
Ainavu arhitektūras un plānošanas katedra. — Jelgava :
[Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2016. — 111 lpp. :
diagrammas, ilustrācijas, kartes, shēmas, tabulas ; 21 cm. —
Bibliogrāfija: 99.-111. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā.
UDK 712.4(474.3)(043.2)

75

Auziņa, Daina. Līvija Endzelīna / Daina Auziņa ; māksliniece Anta Pence ; literārā redaktore Guna Pence ; tulkojums
angļu valodā Valdis Bērziņš ; fotogrāfi: Normunds Brasliņš,
Valts Kleins, Kārlis Kreicbergs, Jānis Pipars, Matvejs (Matīss) Tamaļūns. — Rīga : Neputns, ©2016. — 124, [3] lpp. :
ilustrācijas, portreti ; 26 cm. — (Latvijas mākslas klasika). — Bibliogrāfija: [125.] lpp. — Teksts paralēli latviešu
un angļu valodā. — ISBN 978-9934-512-85-8 (brošēts).
UDK 75.071.1(474.3)
Gaile, Barbara. Barbara Gaile. Debesis = Barbara Gaile. Sky : [izstādes katalogs] / redaktors Valentīns Petjko ;
teksts: Helēna Demakova ; foto: Reinis Hofmanis ; dizains: Elīna Locika ; tulkojums angļu valodā: Andris Mellakauls. — Daugavpils : Daugavpils Marka Rotko mākslas
centrs, 2016. — [31] lpp. : ilustrācijas ; 20×24 cm. — Izstādes Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā no 24.04.2016.
līdz 10.07.2016. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-535-32-1 (brošēts).
UDK 75.071.1(474.3)(083.824)

Veinberga, Maija. Estētika un ekoloģija Latvijas pilsētu apstādījumu teritoriju plānošanā : promocijas darbs arhitektūras doktora (Dr. arch.) zinātniskā grāda iegūšanai ainavu
arhitektūras apakšnozarē / Maija Veinberga ; promocijas
darba zinātniskā vadītāja Daiga Zigmunde ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Vides un būvzinātņu fakultāte.
Ainavu arhitektūras un plānošanas katedra. — Jelgava,
2016. — 153 lp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ;
31 cm + pielikums (261 lp.). — Bibliogrāfija: 131.-146. lp. —
Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu un vācu valodā.
UDK 712.4(474.3)(043.2)
72

77

Fotogrāfija un līdzīgi procesi

Latvijas fotogrāfija : [gadagrāmata] = Latvian photography : [yearbook] / redaktors un priekšvārda autors Arnis
Balčus ; latviešu valodas redaktore Ieva Lejasmeijere ; tulkotājas: Rita Ruduša, Laima Ruduša ; dizains: Darja Meļņikova. — Rīga : KultKom, 2016.
[6]/2016. — 103 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 28 cm. —
(FK, ISSN 2243-6979 ; [6]/2016). — Teksts latviešu, angļu
valodā. — ISBN 978-9934-8255-8-3 (brošēts). — 500 eks.
UDK 77(058)

Arhitektūra

Ancāne, Anna. Rīgas arhitektūra un pilsētbūvniecība 17.
gadsimta otrajā pusē : disertācija = Architecture and urban planning of Riga in the 2nd half of the 17th century =
Architektur und Stadtbau von Riga in der zweiten Hälfte
des 17. Jahrhunderts / Anna Ancāne ; zinātniskā vadītāja
Elita Grosmane ; recenzenti: Jānis Krastiņš, Konrāds A.
Otenheims, Ojārs Spārītis ; redaktore un korektore Kristiāna Ābele ; tulkotājas: Stella Pelše, Agnese Bergholde ;
mākslinieks Rauls Liepiņš ; Latvijas Mākslas akadēmijas
Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 11
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791

Kinematogrāfija. Filmas (kinofilmas)

81

Pērkone, Inga. Latvijas pirmās filmas = First Latvian
films / Inga Pērkone ; recenzenti: Juris Tālivaldis Urtāns,
Ieva Struka ; redaktore, tulkojums no krievu valodas: Kristīne Matīsa ; tulkojums angļu valodā: Viktors Freibergs ;
vāks: Tom Mrazauskas. — Rīga : Mansards, ©2016. — 199,
[1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 26 cm. — («Kino
raksti» bibliotēka). — Bibliogrāfija: [200.] lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā; ievads, noslēgums,
kopsavilkumi, paraksti zem attēliem arī angļu valodā; daļa
teksta tulkota no krievu valodas. — ISBN 978-9934-12-1296 (brošēts).
UDK 791.2(474.3)(091)
791.2(474.3)(049.32)
8

Cibuļs, Juris. Valodu un tautu brīnumainā pasaule / Juris Cibuļs ; redaktors Jānis Ločmelis. — Rīga : Raudava,
2016. — 228 lpp. : faksimili, ilustrācijas, tabulas ; 22 cm. —
Bibliogrāfija: 223.-226. lpp. un zemsvītras piezīmēs. —
Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu un krievu valodā. — ISBN 978-9984-9816-3-5 (iesiets).
UDK 811(100)
39(100)
Veisbergs, Andrejs. Konferenču tulkošana / Andrejs Veisbergs ; recenzenti: Gunta Ločmele, Viktors Freibergs ; vāka
dizains: Māris Sīmansons ; redaktore Regīna Jozauska. —
3., papildinātais izdevums. — Rīga : Zinātne, ©2016. —
214 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: [155.]171. lpp. — Teksts latviešu valodā, pielikumā runu paraugi
arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-549-14-4 (brošēts).
UDK 81’253

VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

Daudz laimes dzimšanas dieniņā! : apsveikumi / sastādījusi Cilda Lapsiņa, pēc novadu preses un interneta folkloras
materiāliem. — Rīga : Didam, [2016]. — 67 lpp. ; 15 cm. —
Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934557-02-6 (brošēts). — ISBN 97899345570206 (kļūda).
UDK 82-1(082)

811.174

Latviešu valoda

Anspoka, Zenta. Latviešu valoda 3. klasei : darba lapas /
Zenta Anspoka ; redaktore Egina Birzgale ; māksliniece
Marita Maizīte. — 1. izdevums. — Lielvārde : Lielvārds,
©2016. — [72] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — «Mācību līdzeklis komplektizdevumā ar mācību grāmatu: Zenta
Anspoka. Latviešu valoda 3. klasei. Pirmā grāmata, ISBN
9789984115115. Otrā grāmata, ISBN 9789984115122»—Titullapā. — Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības
un zinātnes ministrija 2016. gadā. — «Komplektizdevumā
ietilpst izdevumi: «Latviešu valoda 3. klasei. Pirmā daļa»,
«Latviešu valoda 3. klasei. Otrā daļa», «Latviešu valoda 3.
klasei. Darba lapas», «Latviešu valoda 3. klasei. Digitālās
darblapas interaktīvajai tāfelei», «Sākumskolas skolotāja
grāmata 3. klasei»—Titullapas 2. pusē. — ISBN 978-998411-513-9 (brošēts).
UDK 811.174(076)

Franz, Aisha. Eyez / Aisha Franz ; [redaktori]: David Schilter, Sanita Muižniece ; [dizains]: Markus Hälfiger. — [Rīga] :
Grafiskie stāsti, 2016. — [24] lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. —
(Mini kuš! ; 41). — Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām. —
Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934518-40-9 (brošēts).
UDK 82-312.5:741

Gredzenus mijot : apsveikumi un vēlējumi kāzās un kāzu
jubilejās / sastādījusi Cilda Lapsiņa, pēc novadu preses un
interneta folkloras materiāliem. — Rīga : Didam, [2016]. —
67 lpp. ; 15 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. —
ISBN 978-9934-557-01-9 (brošēts).
UDK 82-1(082)

Veisbergs, Andrejs. Jaunā latviešu—angļu vārdnīca =
The new Latvian—English dictionary : aptuveni 66 000
šķirkļu / Andrejs Veisbergs ; mākslinieks Eduards Groševs ; redaktore Diāna Romanoviča. — 3. papildinātais
izdevums. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 1034 lpp. ;
21 cm. — «Mūsdienīgs, jauns, papildināts izdevums»—Titullapā. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 9789934-0-3420-6 (iesiets).
UDK 811.174’374.8-022.215=111

Ķeniņš, Laura. Alien beings / Laura Ķeniņš ; [redaktori]:
David Schilter, Sanita Muižniece ; [dizains]: Markus Hälfiger. — [Rīga] : Grafiskie stāsti, 2016. — [24] lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. — (Mini kuš! ; 42). — Izdevējziņas precizētas
ISBN aģentūrā. — Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām. —
ISBN 978-9934-518-41-6 (brošēts).
UDK 82-312.5:741
Pičukāne, Ingrīda. Three sisters / Ingrīda Pičukāne ; [redaktori]: David Schilter, Sanita Muižniece ; [dizains]: Markus Hälfiger. — [Rīga] : Grafiskie stāsti, 2016. — [24] lpp. :
ilustrācijas ; 15 cm. — (Mini kuš! ; 38). — Aprakstīts pēc
vāka un iespiedziņām. — Izdevējziņas precizētas ISBN
aģentūrā. — Nosaukums un iespiedziņas angļu valodā, komiksā teksts franču un krievu valodā. — ISBN 978-9934518-37-9 (brošēts).
UDK 82-312.5:741

821

Daiļliteratūra

821.111

Angļu literatūra

Gaskella, Elizabete. Ruta : romāns / Elizabete Gaskella ;
no angļu valodas tulkojusi Dagnija Dreika ; mākslinieciskā
izveide: Lilija Rimicāne ; vāka noformējumam izmantots
mākslinieka William Maw Egley (1826-1916) darbs. — [Jūrmala] : Apgāds Daugava, 2016. — 469, [1] lpp. ; 21 cm. —
(XIX gadsimta klasiķi). — Oriģ. nos.: Ruth. — ISBN 9789984-41-104-0 (brošēts).
UDK 821.111-31

Vīnkausu ņem… : filozofiski tosti / sastādījis A. Kotivāns. — Rīga : Didam, [2016]. — 67 lpp. ; 15 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-557-00-2
(brošēts).
UDK 82-5
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Krofta, Ketrina. Meitene bez pagātnes : romāns / Ketrina Krofta ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka
dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze ; vāka
foto: Yevhenii Kukulka. — Rīga : Kontinents, ©2016. — 391,
[1] lpp. ; 21 cm. — (Pasaules bestsellers). — Oriģ. nos.: The
girl with no past. — ISBN 978-9984-35-828-4 (iesiets).
UDK 821.111-312.4
821.111(73)

©2016. — 120, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 18 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-99348544-2-2 (brošēts).
UDK 821.174-17
Auseklis, Uldis. Divas astes mušas kuļ : [dzejoļi pirmsskolas vecuma bērniem] / Uldis Auseklis ; ilustrācijas: Signe
Ērmane. — Rīga : Lauku Avīze, ©2016. — 16 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — ISBN 978-9934-15183-5 (brošēts).
UDK 821.174-1

Amerikāņu literatūra

Rasela, Reičela Renē. Nikijas dienasgrāmata / Reičela
Renē Rasela ; sadarbībā ar Nikiju Raselu un Ērinu Raselu ;
no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa ; redaktore Daina
Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016.
Ne pārāk apburošas TV zvaigznes stāsti. — 321 lpp. :
ilustrācijas ; 21 cm. — (Nikijas dienasgrāmata / Reičela
Renē Rasela ; 7). — Oriģ. nos.: Dork diaries. Tales from
a not-so-glam TV star. — ISBN 978-9934-0-5927-8 (iesiets).
UDK 821.111(73)-93-32

Bankovskis, Pauls. Trakie veči : [stāsti] / Pauls Bankovskis ; literārā konsultante redaktore Sigita Kušnere ; mākslinieks Jānis Esītis. — Rīga : Dienas Grāmata,
©2016. — 197, [1] lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-546-15-0
(iesiets).
UDK 821.174-34

Belševica, Vizma. Bille / Vizma Belševica ; dizains: Māris Garjānis ; 4. vāka foto: Lauris Oga. — Rīga : Mansards,
©2016. — 293, [1] lpp. ; 22 cm. — «Vizmas Belševicas (19312005) «Bille» ir romānu triloģijas «Bille» pirmā daļa. Kopš
pirmizdevuma 1992. gadā grāmata nāk klajā ceturto reizi
autores 85. jubilejas gadā»—Vāka 4. lpp. — ISBN 978-993412-140-1 (iesiets).
UDK 821.174-312.6

Simses, Mērija. Melleņu vasara : romāns / Mērija Simses ;
no angļu valodas tulkojusi Maija Opse ; redaktore Elga Rusmane. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 335 lpp. ; 23 cm. —
Oriģ. nos.: The irresistible blueberry bakeshop and cafe. —
ISBN 978-9934-0-5515-7 (iesiets).
UDK 821.111(73)-31
821.161.1

Belševica, Vizma. Nepazītā mīlestība un citi stāsti / Vizma
Belševica ; sastādītājs, redaktors un priekšvārda autors Jānis Elsbergs ; dizains: Zigmunds Lapsa. — Rīga : Mansards,
©2016. — 187, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ;
19 cm. — (Vizmas Belševicas arhīva burtnīcas ; Nr. 1). —
ISBN 978-9934-12-139-5 (brošēts).
UDK 821.174-34

Krievu literatūra

Архипов, Пётр. Откровение : стихотворения / Пётр
Архипов ; редактор и автор введения Анатолий Буйлов. — Рига : [autora izdevums], 2016. — 204 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 16 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN
aģentūrā. — Ar ziņām par autoru 173.-193. lpp. — ISBN 9789934-14-878-1 (iesiets).
UDK 821.161.1-1(474.3)

Bunkšs, Imants. Mazāk sev, vairāk pašam : vārsmas /
teksts, dizains: Imants Bunkšs. — [Rīga] : Imants Bunkšs,
2016. — 109, [4] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Izdevējziņas
precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-14-844-6 (iesiets).
UDK 821.174-1

Гуданец, Николай Леонардович. Сцепленье предмета и взгляда : сборник стихотворений / текст, дизайн
обложки: Николай Гуданец. — Рига : Rīdzene-1, 2016. —
168 lpp. ; 17 cm. — (Рижане). — ISBN 9984-553-35-3 (brošēts).
UDK 821.161.1-1(474.3)

elmis. Rīgas mantinieki : [romāns] / teksts un vizuālais
noformējums: elmis. — 1. izdevums. — Salaspils : HID
Consulting, 2016. Putekļu vasara. — 483 lpp. : ilustrācija ;
21 cm. — (Rīgas mantinieki (triloģija) ; [1. grāmata]). — Ziņas par sēriju noskaidrotas tīmekļa vietnē «Rīgas mantinieki». — ISBN 978-9934-14-873-6 (brošēts).
UDK 821.174-312.9

Панченко, Вера Иосифовна. Зов : стихотворения /
Вера Панченко ; дизайн: Влад Богов. — Рига : Фонд развития культуры, 2016. — 75 lpp. : portrets ; 22×11 cm. —
Par autori: 75. lpp. — ISBN 978-9934-14-885-9 (brošēts).
UDK 821.161.1-1(474.3)

Grīns, Aleksandrs. Dvēseļu putenis : romāns / Aleksandrs
Grīns ; redaktors Aleksandrs Kiršteins ; Niklāva Strunkes
ilustrācijas un dizains ; vāka mākslinieciskais noformējums: Daiga Brinkmane. — [Rīga] : Domas spēks, ©2016. —
373, [1] lpp., [11] lp. iel. : ilustrācijas ; 25 cm. — Atkārtots
1936. gada izdevums ar Niklāva Strunkes ilustrācijām. —
Priekšvārda [4.] lpp.: literatūrvēsturnieka Roberta Klaustiņa jaunatnei pielāgots izdevums. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-8395-6-6 (iesiets).
UDK 821.174-311.6

Сенкевич, Александр. Неоконченное прошлое : стихи / Александр Сенкевич ; редактор: Галина Соколова ;
послесловие: Владимир Никифоров ; иллюстрации,
дизайн: Г. Календра. — [Рига] : Aģentūra Raugs, ©2016.
Книга вторая. — 109, [2] lpp. : ilustrācijas, portreti ;
21 cm. — Ar īsām ziņām par grāmatas veidotājiem. —
ISBN 978-9934-14-854-5 (brošēts).
UDK 821.161.1-1
821.174

Kļavis, Aivars. Likvidētie autobusi : [romāns] / Aivars
Kļavis ; Aigara Truhina vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 318, [1] lpp. ;

Latviešu literatūra

Anmanis, Jānis. Mīlas elpa : dzeja / Jānis Anmanis, Arnolds
Auziņš ; mākslinieks Jānis Anmanis. — [Rīga] : IDE Rozītes,
Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 11
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91 Ģeogrāfija. Zemes un atsevišķu valstu pētīšana.
Ceļojumi. Reģionālā ģeogrāfija

21 cm. — Vāka noformējumā izmantota Vijas Kilblokas fotogrāfija. — ISBN 978-9934-0-5998-8 (iesiets).
UDK 821.174-31

Bauskas novads aicina : iepazīt, izmantot, nobaudīt, apmeklēt, priecāties par, piedalīties un svinēt = Bauska County invites you : to discover, to use, to taste, to visit, to
enjoy, to take part and celebrate / tulkotāja Ina Spēkmane ; priekšvārdu sarakstīja Raitis Ābelnieks ; Bauskas novads. — Bauska : Bauskas novada pašvaldība, [2016]. — 1
tiešsaistes resurss (100 lapas, PDF) : ilustrācijas, portreti ;
9,01 MB. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
UDK 913(474.336)(084)

Kuzmins, Svens. Pilsētas šamaņi : [stāsti] / teksts, grafikas un dizains: Svens Kuzmins. — Rīga : Dienas Grāmata,
©2016. — 167, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 9789934-546-16-7 (iesiets).
UDK 821.174-31
Lojāns, Jānis. Rundāles zaglis : romāns / Jānis Lojāns ; literārā redaktore Elīna Kokarēviča. — Rīga : Sava grāmata,
2016. — 189 lpp. : ilustrācija ; 21 cm. — ISBN 978-9934-55211-3 (brošēts).
UDK 821.174-31

Bauskas novads : kur satiekas upes un cilvēki / Bauskas
novada pašvaldība ; ar Raita Ābelnieka ievadu. — Bauska :
Bauskas novada pašvaldība, [2015]. — 1 tiešsaistes resurss
(32 lapas, PDF) : diagrammas, ilustrācijas, kartes ; 52,9 MB.
UDK 913(474.336)

Tomsone, Irina. Tango krokšos : dzeja / Irina Tomsone ;
redaktore Gundega Vētra ; Niklāva Tomsona zīmējumi ; 1.
vāka zīmējuma autore Ingrīda Suharevska ; vāku noformējumā izmantotas Annas Margrietas Legzdiņas fotogrāfijas. — Rīga : Alis, ©2016. — 87 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. —
ISBN 978-9934-504-19-8 (iesiets).
UDK 821.174-1

Daugavpils novada zelta loks : tūrisma maršruts = Золотой круг Даугавпилсского края : туристический маршрут = Daugavpils region golden circle : tourist route / Daugavpils novada Tūrisma informācijas centrs ; foto: Mihails
Ignats, Kestutis Fedirka, Lolita Kozlovska. — Daugavpils :
Daugavpils novada pašvaldības aģentūra «TAKA», 2016. —
36, [1] lpp. : ilustrācijas, kartes ; 30 cm. — Aprakstīts pēc
vāka. — Teksts paralēli latviešu, krievu un angļu valodā.
UDK 913(474.346)(036)(05)
(474.346)(036)(05)

Vilka, Ilona. Laiks un rozā sapņi : dzejoļi / dzejoļu un jūru
fotogrāfiju autore Ilona Vilka ; datorgrafikas zīmēja Līga
Vilks ; gleznu autori: Marija Brodele, Ilze Brodele ; foto
portretu autore Anda Krauze. — [Latvija] : [b.i.], 2015. —
[69] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 20 cm.
UDK 821.174-1
821.511.111

Daugavpils : tūrisma ceļvedis = туристический путеводитель = tourism guide / Daugavpils pilsētas pašvaldības
tūrisma attīstības un informācijas aģentūra. — Daugavpils : [b.i.], 2016.
2016. — 32, [1] lpp. : ilustrācijas, kartes ; 30 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — Teksts paralēli latviešu, krievu un
angļu valodā.
UDK 913(474.346.1)(036)(05)
(474.346.1)(036)(05)

Somu literatūra

Parvela, Timo. Pauls raksta blogu / Timo Parvela ; mākslinieks Pasi Pitkenens ; no somu valodas tulkojusi Ingrīda
Peldekse ; redaktore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne
ABC, ©2016. — 95, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Oriģ.
nos.: Paten aikakirjat. — ISBN 978-9934-0-5557-7 (iesiets).
UDK 821.511.111-93-32
821.511.113

Jūrmala : la meta delle vostre vacanze / foto: Jānis Saliņš,
Ojārs Martinsons, Alise Landsberga, Kristīne Zavele, Jēkabs
Andrušaitis. — [Jūrmala] : Consiglio comunale di Jūrmala,
[2016]. — [41] lpp. : ilustrācijas, karte ; 22 cm. — Aprakstīts
pēc vāka un iespiedziņām.
UDK 913(474.362.4)(036)

Igauņu literatūra

Ūstulnds, Lembits. Antverpenes šūpuļzirdziņš : romāns /
Lembits Ūstulnds ; no igauņu valodas tulkojis Druvis
Ābrams ; atbildīgā redaktore Inga Vanaģele ; literārā redaktore Sanda Rapa ; vāka mākslinieciskais noformējums:
Dina Ābele. — Rīga : Lauku Avīze, ©2016. — 493, [2] lpp. :
karte ; 22 cm. — Oriģ. nos.: Kiikhobune Antverpenist. —
ISBN 978-9934-15-176-7 (iesiets).
UDK 821.511.113-312.4
821.511.113-311.6
9

Liepāja : Liepāja and surroundings / Liepāja region tourism information office ; photos: R. Šuļga, J. Vecbrālis, Z.
Safronovs, E. Zīverts, E. Pohevičs, I. Šošins, A. Vucena, L.
Punga. — [Liepāja] : Liepāja region tourism information
office, 2016. — 53 lpp. : ilustrācijas, kartes ; 30 cm. — (Latvia best enjoyed slowly). — Aprakstīts pēc vāka.
UDK 913(474.321)(036)(05)
(474.321)(036)(05)
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Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Liepāja : Liepāja un apkārtne / Liepājas reģiona tūrisma
informācijas birojs ; fotogrāfijas: R. Šuļga, J. Vecbrālis, Z.
Safronovs, E. Zīverts, E. Pohevičs, I. Šošins, A. Vucena, L.
Punga. — Liepāja : Liepājas reģiona tūrisma informācijas
birojs, 2016. — 53 lpp. : ilustrācijas, kartes ; 21 cm. — Aprakstīts pēc vāka.
UDK 913(474.321)(036)(05)
(474.321)(036)(05)

Smiltenes novads — vieta, kur augt! : [fotoalbums] / sastādīja: Modris Apsītis, Līga Hofmane ; priekšvārdu sarakstīja Gints Kukainis ; dizains: Ginta Špate. — Smiltene :
Smiltenes novada dome, 2016. — 88 lpp. : fotogrāfijas ;
22×30 cm. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. —
ISBN 978-9934-14-702-9 (iesiets).
UDK 908(474.36)(084)
913(474.366)(084.12)
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Liepāja : Liepāja und Umgebung / Informationsbüro für
Tourismus im Region Liepāja ; fotos: R. Šuļga, J. Vecbrālis,
Z. Safronovs, E. Zīverts, E. Pohevičs, I. Šošins, A. Vucena,
L. Punga. — [Liepāja] : Informationsbüro für Tourismus
im Region Liepāja, 2016. — 53 lpp. : ilustrācijas, kartes ;
30 cm. — Aprakstīts pēc vāka.
UDK 913(474.321)(036)(05)
(474.321)(036)(05)

Fabrīcijs, Dionīsijs. Dionīsija Fabrīcija Livonijas Vēsture / no latīņu valodas tulkojis, priekšvārdu un komentārus
sarakstījis Ēvalds Mugurēvičs ; literārā redaktore Ināra
Stašulāne ; māksliniece Ināra Jēgere ; ievadvārdi: Andris
Caune. — Rīga : Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2016. —
303 lpp. : faksimils ; 25 cm. — Bibliogrāfija: [281.]-284. lpp.
un rādītājs: [285.]-303. lpp. — Teksts paralēli latviešu un
latīņu valodā. — Oriģ. nos.: Dionysii Fabricii Livonicae historiae. — ISBN 978-9984-824-43-7 (iesiets).
UDK 94(474)”11/16”(093.3)
94(474.3)”1228/1562”(093.3)

Liepoja ir Liepojos kraštas / Liepojos regiono turizmo
informacijos biuras ; fotografijos: R. Šuļga, J. Vecbrālis, Z.
Safronovs, E. Zīverts, E. Pohevičs, I. Šošins, A. Vucena, L.
Punga. — [Liepoja] : Liepojos regiono turizmo informacijos biuras, 2016. — 53 lpp. : ilustrācijas, kartes ; 30 cm. —
Aprakstīts pēc vāka.
UDK 913(474.321)(036)(05)
(474.321)(036)(05)

94(474.3)

Познакомься с Национальным музеем истории Латвии! : путеводитель по истории Латвии с древнейших
времён до наших дней / текст: авторский коллектив
Национального музея истории Латвии — Астрида Бурбицка, Томс Кикутс, Ирина Зейбарте ; перевод: Элита
Круза ; иллюстрации: Дита Пенце ; фотографии: Юрис
Бокумс, Андрис Эглитис, Интс Калниньш, Мартиньш
Калниньш, Карлис Калсерс, Борис Колесников, Робертс Каниньш, Мартиньш Лапиньш, Мартиньш Мурниекс, Янис Риекстс, Валдис Семеновс, Лаймонис Стипниекс, Карлис Упеслея. — Рига : Национальный музей
истории Латвии, 2015. — 31 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. —
Kopā ar grāmatu 6 krāsainie zīmuļi. — Oriģ. nos.: Iepazīsties ar Latvijas Nacionālo vēstures muzeju!. — ISBN 9789984-747-31-6 (brošēts).
UDK 94(474.3)(02.053.2)
94:069(02.053.2)

Liepāja : Лиепая и окрестности / Бюро туристической
информации Лиепайского региона ; фото: Р. Шульга,
Я. Вецбралис, З. Сафроновс, Э. Зивертс, Э. Похевичс, И.
Шошинс, А. Вуцена, Л. Пунга. — [Лиепая] : Бюро туристической информации Лиепайского региона, 2016. —
53 lpp. : ilustrācijas, kartes ; 30 cm. — Aprakstīts pēc vāka.
UDK 913(474.321)(036)(05
(474.321)(036)(05)
94

Vispārīgā vēsture

Dzenis, Agris. Prūši karā ar likteni / Agris Dzenis ; galvenais redaktors Aleksandrs Kiršteins ; galvenā māksliniece
Daiga Brinkmane ; māksliniece Liene Apine. — [Rīga] : Domas spēks, ©2016. — 238, [2] lpp. : faksimili, ilustrācijas,
kartes ; 32 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. —
Ilustrācijās izmantoti attēli no grāmatas: Gaerte W. Urgeschichte Ostpreusens — Königsberg, 1929. — Bibliogrāfija:
238.-[239.] lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-8395-5-9 (iesiets).
UDK 94(=17)
94(431)
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