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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

004 Datorzinātne un datortehnoloģija.  
Skaitļošana. Datu apstrāde

Datorika 1.-3. klasei : mācību programmas paraugs integ-
rētai datorikas jautājumu apguvei : projekts / projekta iz-
strādes darba grupa: Kristīne Bārdule, Ilona Bloka, Iveta 
Gultniece, Raivis Ieviņš, Ojārs Krūmiņš, Maiga Pigita, Artūrs 
Skrastiņš, Normunds Svētiņš, Santa Tinkusa, Dace Tomso-
ne ; atbildīgais par izdevumu Viesturs Vēzis ; VISC redak-
cija. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, ©2015. — 1 
tiešsaistes resurss (25 lapas, PDF) : tabulas ; 382 KB. 

UDK	 004(474.3)(073)

Datorika 1.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas 
paraugs (izglītības iestādēm, kas realizē pamatizglītības 
matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena program-
mu) : projekts / projekta izstrādes darba grupa: Kristīne 
Bārdule, Ilona Bloka, Iveta Gultniece, Raivis Ieviņš, Ojārs 
Krūmiņš, Maiga Pigita, Artūrs Skrastiņš, Normunds Svē-
tiņš, Santa Tinkusa, Dace Tomsone ; atbildīgais par izdevu-
mu Viesturs Vēzis ; VISC redakcija. — [Rīga] : Valsts izglītī-
bas satura centrs, ©2015. — 1 tiešsaistes resurss (57 lapas, 
PDF) : tabulas ; 555 KB. 

UDK	 004(474.3)(073)

Datorika 4.-6. klase : mācību programmas paraugs : pro-
jekts / projekta izstrādes darba grupa: Kristīne Bārdule, 
Ilona Bloka, Iveta Gultniece, Raivis Ieviņš, Ojārs Krūmiņš, 
Maiga Pigita, Artūrs Skrastiņš, Normunds Svētiņš, Santa 
Tinkusa, Dace Tomsone ; atbildīgais par izdevumu Viesturs 
Vēzis ; VISC redakcija. — [Rīga] : Valsts izglītības satura 
centrs, ©2015. — 1 tiešsaistes resurss (32 lapas, PDF) : ta-
bulas ; 353 KB. 

UDK	 004(474.3)(073)

Datorika 7.-9. klase padziļināti : mācību programmas pa-
raugs : projekts / projekta izstrādes darba grupa: Kristīne 
Bārdule, Ilona Bloka, Iveta Gultniece, Raivis Ieviņš, Ojārs 
Krūmiņš, Maiga Pigita, Artūrs Skrastiņš, Normunds Svē-
tiņš, Santa Tinkusa, Dace Tomsone ; atbildīgais par izdevu-
mu Viesturs Vēzis ; VISC redakcija. — [Rīga] : Valsts izglītī-
bas satura centrs, ©2015. — 1 tiešsaistes resurss (36 lapas, 
PDF) : tabulas ; 383 KB. 

UDK	 004(474.3)(073)

Datorika 7.-9. klasei : mācību programmas paraugs : pro-
jekts / projekta izstrādes darba grupa: Kristīne Bārdule, 
Ilona Bloka, Iveta Gultniece, Raivis Ieviņš, Ojārs Krūmiņš, 
Maiga Pigita, Artūrs Skrastiņš, Normunds Svētiņš, Santa 
Tinkusa, Dace Tomsone ; atbildīgais par izdevumu Viesturs 
Vēzis ; VISC redakcija. — [Rīga] : Valsts izglītības satura 
centrs, ©2015. — 1 tiešsaistes resurss (30 lapas, PDF) : ta-
bulas ; 385 KB. 

UDK	 004(474.3)(073)

02 Bibliotēku zinātnes. Bibliotēku darbs

Informācijas un bibliotēku zinību pamati : mācību palīglī-
dzeklis / sastādītāja Vita Juraga ; galvenā redaktore Dženija 
Dzirkale-Maļavkina ; literārā redaktore Jautrīte Ašurova ; 
dizains: Tatjana Raičiņeca ; Latvijas Nacionālā bibliotēka. 
Kompetenču attīstības centrs. — Rīga : Latvijas Nacio-
nālā bibliotēka, [2016]. — 104 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 
30 cm. — (Liekam puzli). — Bibliogrāfija: 58.-61. lpp. — 
ISBN 978-9984-850-33-7 (brošēts).

UDK	 02(075)

087.5 Izdevumi jauniešiem

Deinesa, Ketija. Izzini planētu Zeme : vairāk nekā 80 at-
verami lodziņi / Ketija Deinesa un Pīters Allens ; Helenas 
Edmondsas dizains ; no angļu valodas tulkojusi Gunta 
Šustere ; redaktore Dace Markota. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2016. — 15 lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — Aprakstīts pēc 
vāka. — «Lielbritānijas Ģeogrāfijas asociācijas sudraba go-
dalga»—Uz vāka. — Oriģ. nos.: See inside planet Earth. — 
ISBN 978-9934-0-5774-8 (iesiets).

UDK	 087.5
	 504.7(0.053.2)

Dzīvnieciņi / Egmont Latvija. — Rīga : Egmont Latvija, 
©2016.

Lauku sētā. — [17] lpp. : ilustrācijas ; 11×11 cm. — Ciet-
lapu grāmata. — Aprakstīts pēc vāka. — Oriģ. nos.: Ba-
by’s first — farm animals. — ISBN 978-9934-16-254-1 
(iesiets).

Mazi un mīļi. — [17] lpp. : ilustrācijas ; 11×11 cm. — 
Cietlapu grāmata. — Aprakstīts pēc vāka. — Oriģ. nos.: 
Baby’s first — baby animals. — ISBN 978-9934-16-256-5 
(iesiets).
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Mājās un pagalmā. — [17] lpp. : ilustrācijas ; 11×11 cm. — 
Cietlapu grāmata. — Aprakstīts pēc vāka. — Oriģ. nos.: 
Baby’s first — cute pets. — ISBN 978-9934-16-253-4 (ie-
siets).

Mežā un pļavā. — [17] lpp. : ilustrācijas ; 11×11 cm. — 
Cietlapu grāmata. — Aprakstīts pēc vāka. — Oriģ. nos.: 
Baby’s first — forest animals. — ISBN 978-9934-16-255-8 
(iesiets).
UDK	 087.5

Dzīvnieciņi / [teksts]: Kirsten Robson ; [ilustrējusi] Naye-
ra Everall ; no angļu valodas tulkojusi Iveta Ikale ; redak-
tore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 
20 lpp., [10] lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 25 cm. — (Uzlīmju 
mozaīkas). — Aprakstīts pēc vāka. — «Vairāk nekā 2000 
daudzkārt lietojamu uzlīmju»—Uz vāka. — «Grāmatas 
beigās ir atloks, kurā tu vari vingrināties dzīvnieku attēlu 
veidošanā»—Titullapā. — Oriģ. nos.: Mosaic sticker ani-
mals. — ISBN 978-9934-0-5846-2 (brošēts).

UDK	 087.5

Gulbe, Evija. Koko un Riko krāsojamie piedzīvojumi / 
[teksts]: Evija Gulbe ; [ilustrācijas]: Linda Lošina ; redaktore 
Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — [16] lpp., 
[2] lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 24 cm. — «Ar uzlīmēm»—Uz 
vāka. — Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām. — ISBN 978-
9934-0-6205-6 (brošēts).

UDK	 087.5

Lauvas sardze / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Ilze Col-
lenkopfa ; Disney. — Rīga : Egmont Latvija, ©2016. 

Uzdevumu grāmata. — 24 lpp., [2] lp. uzlīmes : ilus-
trācijas ; 30 cm. — (Disney junior). — (Disney lauvas 
sardze). — «Ar uzlīmēm»—Uz vāka. — Aprakstīts pēc 
vāka. — Oriģ. nos.: Lion guard activity book. — ISBN 978-
9934-16-285-5 (brošēts).
UDK	 087.5

Ledus laikmets / Twentieth Century Fox Film Corpora-
tion. — Rīga : Egmont Latvija, ©2016. 

Lielā sadursme : krāsu darbi un uzdevumi. — 24 lpp. : 
ilustrācijas ; 28 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — Oriģ. nos.: 
Ice age. Collision course colouring and puzzle book. — 
ISBN 978-9934-16-244-2 (brošēts).
UDK	 087.5

Ledus laikmets / tulkojis Andris Akmentiņš ; redaktore 
Ilze Collenkopfa ; Twentieth Century Fox Film Corpora-
tion. — Rīga : [Egmont Latvija], ©2016. 

Lielā sadursme : liec baram atdzīvoties. — 30, [1] lpp. : 
ilustrācijas ; 24×27 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — «Lejupielādē bezmaksas lietotni, lai spēlē-
tos ar saviem iemīļotajiem Ledus laikmeta varoņiem!»—
Uz vāka. — Oriģ. nos. Ice age. Collision course. — ISBN 
978-9934-16-266-4 (iesiets).
UDK	 087.5

Manas pirmās krustvārdu mīklas. — Rīga : Egmont Latvija, 
©2016.

1., Raksti vārdiņus un meklē līmbildes!. — 22, [2] lpp., 
[2] lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — «Ar 48 uzlīmēm»—
Uz vāka. — Aprakstīts pēc vāka. — ISBN 978-9934-16-
249-7 (brošēts).

2., Raksti vārdiņus un meklē līmbildes!. — 22, [2] lpp., 
[2] lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — «Ar 48 uzlīmēm»—
Uz vāka. — Aprakstīts pēc vāka. — ISBN 978-9934-16-
250-3 (brošēts).
UDK	 087.5

Meklējot Doriju / tulkojis Valērijs Černejs ; Disney ; 
Pixar. — Rīga : Egmont Latvija, ©2016. 

Krāsojamā grāmata. — 24 lpp., [2] lp. uzlīmes : ilustrā-
cijas ; 30 cm. — «Ar uzlīmēm»—Uz vāka. — Aprakstīts 
pēc vāka. — Oriģ. nos.: Finding Dory colouring book. — 
ISBN 978-9934-16-283-1 (brošēts).

Uzdevumu grāmata. — 24 lpp., [2] lp. uzlīmes : ilustrā-
cijas ; 30 cm. — «Ar uzlīmēm»—Uz vāka. — Aprakstīts 
pēc vāka. — Oriģ. nos.: Finding Dory activity book. — 
ISBN 978-9934-16-284-8 (brošēts).
UDK	 087.5

Princeses / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Ilze Collen-
kopfa ; Disney. — Rīga : Egmont Latvija, ©2016. 

Krāso un risini!. — 32 lpp., [2] lp. ielīmes : ilustrāci-
jas ; 30 cm. — (Disney princeses). — «Ar uzlīmēm»—
Uz vāka. — Aprakstīts pēc vāka. — Oriģ. nos.: Princess 
colouring and activity book. — ISBN 978-9934-16-292-3 
(brošēts).
UDK	 087.5

Skota, Kima. Jautrie kaķēni : krāsosim! / ilustrējusi Kima 
Skota ; vāka teksts: Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2016. — [32] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — Autore-ilustra-
tore uzrādīta iespiedziņās [2.] lpp. — Oriģ. nos.: The kitten 
colouring book. — ISBN 978-9934-0-4310-9 (brošēts).

UDK	 087.5

Skota, Kima. Jautrie kucēni : krāsosim! / ilustrējusi Kima 
Skota ; vāka teksts: Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2016. — [32] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — Autore-ilustra-
tore uzrādīta iespiedziņās [2.] lpp. — Oriģ. nos.: The puppy 
colouring book. — ISBN 978-9934-0-4309-3 (brošēts).

UDK	 087.5

Žuravļova, Olga. Runcis Brencis un pelēns Ēcis : mācību 
līdzeklis pirmsskolas vecuma bērniem / Olgas Žuravļovas 
ilustrācijas un teksts. — [Rīga] : J.L.V., [2016].

Izkrāso vasaru!. — [23] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — 
«4+»—Uz vāka. — ISBN 978-9934-11-947-7 (brošēts).
UDK	 087.5

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

13 Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves metafizika. 
Ezotērika

Rīgas izredzētais — Eižens Finks : dokumentālu liecību 
krājums / sastādītājs Boriss Ravdins, piedaloties Silvijai 
Apinei ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; priekšvār-
du sarakstīja Boriss Ravdins. — Jauns papildināts izde-
vums. — Rīga : Jumava, ©2016. — 333, [1] lpp. : faksimili, 
ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — Iepriekšējais izdevums: 
Rīgas gaišreģis Eižens Finks, 2002. — Personu rādītājs: 
317.-[327]. lpp. — Bibliogrāfija tekstā. — ISBN 978-9934-11-
932-3 (brošēts).

UDK	 133.3(474.3)(092)
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159.9 Psiholoģija

Ceļvedis laimīgāku ģimenes attiecību veidošanā : palīgs at-
tiecību problēmsituāciju apzināšanā un risināšanā / Amigo 
iniciatīva laimīgām ģimenēm. — [Latvija] : [b.i.], 2015. — 
28 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — «Laimīgiem vecākiem laimī-
gi bērni»—Uz vāka. — Aprakstīts pēc vāka. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs.

UDK	 159.9-055(035)
	 159.922.7(035)
	 316.362.1-055.52-055.62(035)

Putniņš, Aldis L. Angļu—latviešu psiholoģijas termi-
nu vārdnīca = English—Latvian dictionary of psychology 
terms / Aldis L. Putniņš, Malgožata Raščevska ; zinātniskie 
recenzenti: Anita Pipere, Artūrs Kroplijs, Evija Strika ; zi-
nātniskie redaktori: Sandra Sebre, Māris Baltiņš ; maketu 
un vāku dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa. — Rīga : LU Aka-
dēmiskais apgāds, ©2016. — 206 lpp. ; 22 cm. — Bibliogrā-
fija: 206. lpp. un psiholoģijā lietoto latviešu valodas vārdu 
un terminu alfabētiskais rādītājs: 145.-205. lpp. — Teksts 
latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-139-9 (ie-
siets).

UDK	 159.9(038)
	 811.174’374.26:159.9=174

Путеводитель по созданию счастливых семейных 
отношений : помощь в осознании и решении про-
блемных ситуаций в семье / Инициатива Amigo для 
семейного счастья. — [Latvija] : [b.i.], 2015. — 28 lpp. : 
ilustrācijas ; 23 cm. — «Счастливые родители, счастли-
вые дети»—Uz vāka. — Aprakstīts pēc vāka. — Bibliogrā-
fija zemsvītras piezīmēs. — Oriģ. nos.: Ceļvedis laimīgāku 
ģimenes attiecību veidošanā.

UDK	 159.9-055(035)
	 159.922.7(035)
	 316.362.1-055.52-055.62(035)

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Heigins, Kenets E. Kas ir ticība / Kenets E. Heigins. — 2. 
izdevums. — Jelgava : Jelgavas kristiešu draudze «Godība», 
2016. — 78 lpp. ; 15×9 cm. — «Grāmatā izmantoti Bībeles 
citāti no Latvijas Bībeles biedrības 1965. gada izdevuma 
revidētā teksta»—Titullapas otrā pusē. — Oriģ. nos.: What 
faith is. — ISBN 978-9934-8606-1-4 (brošēts).

UDK	 27-184.3

Makeibs, Herberts. Kristīgās baznīcas mācības un mis-
tērijas / Herberts Makeibs ; no angļu valodas tulkojis un 
komentējis Juris Cālītis ; redaktore, grāmatas dizains: Ma-
ruta Strautmale. — [Rīga] : Klints, 2016. — 95 lpp. : ilus-
trācijas ; 18 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentū-
rā. — «Izdevums veltīts baznīcas reformācijas 500 gadu 
atcerei 2017. gada 31. oktobrī»—Titullapā. — Rādītājs: 94.-
95. lpp. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Oriģ. nos.: 
The teaching of the catholic church. — ISBN 9984-674-29-0 
(iesiets).

UDK	 27-284

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana: Latvijas 
pieredze = Safeguarding intangible cultural heritage: Latvi-
an experiences / sastādītāja un ievada autore Anita Vaiva-
de ; tulkotāja Rita Kursīte ; redaktore (angļu valoda) Dace 
Veinberga ; redaktore (latviešu valoda) Elita Priedīte ; di-
zains: Laura Lūse. — Rīga : Latvijas Nacionālais kultūras 
centrs, ©2015. — 157 lpp. : ilustrācijas, karte ; 24 cm. — Par 
autoriem: 152.-157. lpp. — Bibliogrāfija zemsvītras piezī-
mēs. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 
978-9934-528-14-9 (brošēts).

UDK	 304.4(474.3)
	 930.85(474.3)

31 Demogrāfija. Socioloģija. Statistika

Āboliņa Līga. Ģimene un tās atbalsta politikas attīstī-
ba Latvijā, (1990-2015) : promocijas darba kopsavilkums 
doktora zinātniskā grāda iegūšanai demogrāfijas nozarē, 
apakšnozare: sociāli ekonomiskā demogrāfija / Līga Ābo-
liņa ; zinātniskais vadītājs Pēteris Zvidriņš ; recenzenti: Z. 
Krišjāne, R. Rungule, S. Mikuļoniene ; Latvijas Universitāte. 
Ekonomikas un vadības fakultāte = Family and develop-
ment of its support policy in Latvia, (1990-2015) : summary 
of doctoral thesis submitted for the doctoral degree in de-
mography, subfield of social economic demography / Līga 
Āboliņa ; supervisor: Pēteris Zvidriņš ; reviewers: Zaiga 
Krišjāne, Ritma Rungule, Sarmīte Mikolioniene ; Univer-
sity of Latvia. Faculty of Economics and Management. — 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2016. — 92 lpp. : diagrammas ; 
21 cm. — «Universitas Latviensis»—Uz vāka. — Bibliogrā-
fija: 90.-92. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu 
un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformē-
jums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-152-8 (brošēts).

UDK	 314:316.356.2(474.3)(043)

Āboliņa Līga. Ģimene un tās atbalsta politikas attīstība 
Latvijā, (1990-2015) : promocijas darbs doktora zinātniskā 
grāda iegūšanai demogrāfijas nozarē, apakšnozare: sociāli 
ekonomiskā demogrāfija / Līga Āboliņa ; zinātniskais va-
dītājs Pēteris Zvidriņš ; Latvijas Universitāte. Ekonomikas 
un vadības fakultāte. — Rīga, 2016. — 274 lp. : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 176.-192. lp. un 
zemsvītras piezīmēs.

UDK	 314:316.356.2(474.3)(043)

316 Socioloģija

Banceviča, Marta. Veselības stāvokļa nevienlīdzība Lat-
vijā : promocijas darba kopsavilkums doktora zinātniskā 
grāda iegūšanai politikas zinātnes nozarē, apakšnozare: 
pārvalde un administrācija / Marta Banceviča ; darba zi-
nātniskā vadītāja: Iveta Reinholde ; darba recenzenti: Ivars 
Ijabs, Vladimirs Meņšikovs, Baiba Rivža, Geir C. Tufte ; 
Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Politikas 
zinātnes nodaļa = Health inequality in Latvia : summary 
of doctoral thesis submitted for the scientific doctoral 
degree of political science, subfield: public policy and ad-
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ministration / Marta Banceviča ; scientific supervisor of 
work Iveta Reinholde ; reviewers: Ivars Ijabs, Vladimirs 
Meņšikovs, Baiba Rivža, Geir C. Tufte ; University of Latvia. 
Faculty of Social Sciences. Department of Political Scien-
ce. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2016. — 83 lpp. : ilus-
trācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 63.-83. lpp. un zemsvītras 
piezīmēs. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām 
titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-
9934-556-06-7 (brošēts).

UDK	 316:61(474.3)(043)
	 364.69(474.3)(043)

Banceviča, Marta. Veselības stāvokļa nevienlīdzība Latvi-
jā : promocijas darbs doktora zinātniskā grāda iegūšanai 
politikas zinātnes nozarē, apakšnozare: pārvalde un admi-
nistrācija / Marta Banceviča ; darba zinātniskais vadītājs: 
Iveta Reinholde ; Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fa-
kultāte. Politikas zinātnes nodaļa. — Rīga, 2016. — 386 lp. : 
diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 31 cm. — Bib-
liogrāfija: 245.-269. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts 
latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.

UDK	 316:61(474.3)(043)
	 364.69(474.3)(043)

Bīstamie sakari: seno fobiju šodiena Latvijā : lekciju cik-
la materiāli / autori: Vilis Daudziņš, Deniss Hanovs, Ivars 
Ījabs, Ilze Jansone, Mārtiņš Kaprāns, Ineta Lipša, Mārtiņš 
Mintaurs, Olga Procevska, Valdis Tēraudkalns, Kaspars 
Zellis ; zinātniskie redaktori un ievadvārdu autori: Igors 
Gubenko un Deniss Hanovs ; lekcijas atšifrējusi Helēna 
Akatova ; literārā redaktore Arta Jāne. — Rīga : Žaņa Lip-
kes memoriāls, 2016. — 1 tiešsaistes resurss (152 lapas, 
PDF) : ilustrācijas ; 5,42 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā 
izdevuma ISBN. — «Ideāla ienaidnieka meklējumos. Aiz-
domas un nedrošība Eiropas kultūras pagalmos»—Datnes 
sākumlapā. — «Krājumā publicētas lekcijas, kas laikā no 
2015. gada 10. septembra līdz 2016. gada 9. janvārim nola-
sītas Žaņa Lipkes memoriālā lekciju cikla «Bīstamie sakari: 
seno fobiju šodiena Latvijā» ietvaros»—Datnes 4. lapā. — 
Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 
9789934147807 (kļūda).

UDK	 316.647(474.3)(042.3)

32 Politika

Grumolte-Lerhe, Inese. Nepiesaistītā intelektuāļa ie-
saistīšanās valsts pārvaldē: Rainis un Vaclavs Havels : 
promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai 
politikas zinātnes nozarē, apakšnozare: politikas teorija / 
Inese Grumolte-Lerhe ; darba zinātniskais vadītājs Juris 
Rozenvalds ; darba recenzenti: Rasma Kārkliņa, Valters 
Ščerbinskis, Valts Kalniņš ; Latvijas Universitāte. Sociālo zi-
nātņu fakultāte. Politikas zinātnes nodaļa = Involvement of 
the unattached intellectual in state government agencies: 
Rainis and Vaclav Havel : summary of doctoral thesis sub-
mitted for the doctoral degree in political science, subfield: 
political theory / Inese Grumolte-Lerhe ; supervisor Juris 
Rozenvalds ; reviewers: Rasma Kārkliņa, Valters Ščerbins-
kis, Valts Kalniņš ; University of Latvia. Faculty of Social 
Sciences. Department of Political Science. — Rīga : Latvi-
jas Universitāte, 2016. — 90 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 

90. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu un angļu 
valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās 
valodās. — ISBN 978-9934-18-153-5 (brošēts).

UDK	 32(043.2)
	 316.344.32(043.2)

Grumolte-Lerhe, Inese. Nepiesaistītā intelektuāļa iesais-
tīšanās valsts pārvaldē: Rainis un Vaclavs Havels : promoci-
jas darbs doktora grāda iegūšanai politikas zinātnes noza-
rē, apakšnozare: politikas teorija / Inese Grumolte-Lerhe ; 
darba zinātniskais vadītājs Juris Rozenvalds ; Latvijas Uni-
versitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Politikas zinātnes no-
daļa. — Rīga, 2016. — 257 lp. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 227.-
257. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, 
anotācija arī angļu valodā.

UDK	 32(043)
	 32(043.2)
	 316.344.32(043.2)

How democratic is Latvia? : audit of democracy, 2005-
2014 / cientific editor Juris Rozenvalds ; translaters: Ieva 
Birka, Laura Hatsone, Viesturs Sīlis, Diāna Štrausa ; layout: 
Andra Liepiņa ; cover design: Ieva Tiltiņa ; University of 
Latvia Advanced Social and Political Research Institute. — 
Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2015]. — 1 tiešsaistes re-
surss (306 lapas, PDF) : diagrammas, tabulas ; 3,53 MB. — 
Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — «The Audit of 
Democracy 2014 prepared within the scope of National Re-
search Programme «National Identity»—Datnes 3. lapā. — 
«LU ASPRI ; Valsts pētījumu programma «Nacionālā iden-
titāte» ; Latvijas Universitāte»—Datnes 1. lapā. — Autori 
uzrādīti datnes 292. lapā. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — 
ISBN 9789984459660 (kļūda).

UDK	 321.7(474.3)

331 Darbs. Nodarbinātība. Darba ekonomika.  
Darba organizācija

Vadlīnijas cilvēku ar autiskā spektra traucējumiem iekļau-
šanai darba tirgū / Latvijas Autisma apvienība. — [Rīga] : 
Latvijas Autisma apvienība, 2016. — 1 tiešsaistes resurss 
(37 lapas, PDF) : ilustrācijas, tabula ; 850,32 KB. — Biblio-
grāfija zemsvītras piezīmēs.

UDK	 331.5-056.3
	 616.896

338 Ekonomiskais stāvoklis. Ekonomiskā politika. 
Pārvalde un plānošana ekonomikā. Ražošana. 
Pakalpojumi. Cenas

Hsiao, Po Yuan. Integration and regional economic deve-
lopment of the free economic zones of Taiwan and China : 
thesis / Po Yuan Hsiao ; supervisor: Inna Stecenko ; Baltic 
International Academy. — Riga, 2016. — 196, [15] lp. : dia-
grammas, shēmas, tabulas ; 30 cm. — Virstitulā arī: Doc-
toral study program «Regional Economy & Economic Po-
licy». — Bibliogrāfija: 180.-196. lp. — Teksts angļu valodā, 
anotācija arī latviešu valodā.

UDK	 338(529)(043)
	 338(510)(043)
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338.43 Lauksaimniecības ekonomika.  
Pārtikas ražošanas ekonomika

SUDAT rokasgrāmata : Lauku saimniecību uzskaites datu 
tīkls / pasūtītājs: Agroresursu un ekonomikas institūts ; 
izpildītājs: Latvijas Republikas Centrālā statistikas pār-
valde. — [Rīga] : Latvijas Valsts agrārās ekonomikas insti-
tūts, 2016. — 1 tiešsaistes resurss (35 lapas, PDF) : tabulas ; 
591 KB. — SUDAT = (Lauku) Saimniecību Uzskaites DAtu 
Tīkls. 

UDK	 338.43(474.3)(035)

34 Tiesības. Jurisprudence

Caics, Artūrs. Saeimas deputātu politiskā atbildība : pro-
mocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai ju-
ridiskās zinātnes nozarē, apakšnozare: tiesību teorija un 
vēsture / Artūrs Caics ; darba vadītāja Sanita Osipova ; 
darba recenzenti: Ringolds Balodis, Uldis Ķinis, Peeter Jär-
velaid ; Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2016. — 27 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-
9934-556-04-3 (brošēts).

UDK	 342.53(474.3)(043)
	 342.53(474.3)(043.2)

Caics, Artūrs. Saeimas deputātu politiskā atbildība : pro-
mocijas darbs / Artūrs Caics ; promocijas darba vadītājs: 
Sanita Osipova ; Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultā-
te. — Rīga, 2015. — 325 lp. : ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — 
Bibliogrāfija: 255.-287. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts 
latviešu valodā, anotācija arī angļu un krievu valodā.

UDK	 342.53(474.3)(043)
	 342.53(474.3)(043.3)

Caics, Artūrs. The political responsibility of the members 
of the Saeima : summary of the doctoral thesis submitted 
for the doctoral degree in law, subfield of legal theory and 
history / Artūrs Caics ; thesis supervisor: Sanita Osipova ; 
thesis reviewers: Ringolds Balodis, Uldis Ķinis, Peeter Jär-
velaid ; University of Latvia. Faculty of Law. — Rīga : Lat-
vijas Universitāte, 2016. — 29, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-
9934-556-05-0 (brošēts).

UDK	 342.53(474.3)(043)
	 342.53(474.3)(043.2)

Kriminālprocesa likums : ar grozījumiem, kas izsludināti 
līdz 2016. gada 9. martam / redaktori: Māris Teteris, Elita 
Jurkjāne ; Latvijas Republikas Prokuratūra. — Rīga : Lat-
vijas Republikas Prokuratūra, 2016. — 448 lpp. ; 21 cm. — 
ISBN 978-9934-14-858-3 (brošēts).

UDK	 343.1(474.3)(094)

Šimbelytė, Sigita. Īpašo zināšanu piemērošanas īpatnības 
un problemātika pierādījumu sniegšanā Lietuvas krimināl-
procesa ietvaros : promocijas darba kopsavilkums, izstrā-
dāts doktora grāda iegūšanai juridiskās zinātnes nozarē, 
krimināltiesību apakšnozarē / Sigita Šimbelytė ; zinātnis-
kais vadītājs Hendrik Malevski ; oficiālie recenzenti: Sand-
ra Kaija, Juris Juriss, Vidmantas Egidijus Kurapka ; Biznesa 
augstskola «Turība». — Rīga : Biznesa augstskola «Turība», 
2015. — 37 lpp. ; 21 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — «Studiju 
programma: Juridiskā zinātne»—Uz vāka. — Bibliogrāfija: 
37. lpp.

UDK	 343.1(474.5)(043)

Šimbelytė, Sigita. Peculiarities and problematics of spe-
cial knowledge application in Lithuanian criminal pro-
cess of giving evidence : synopsis of the doctoral thesis for 
award of doctoral degree in the branch of law science, sub 
branch criminal law / Sigita Šimbelytė ; advisor Hendrik 
Malevski ; official reviewers: Sandra Kaija, Juris Juriss, Vid-
mantas Egidijus Kurapka ; Turiba University. — Riga : Tu-
riba University, 2015. — 40 lpp. ; 21 cm. — Aprakstīts pēc 
vāka. — «Study programme: Law science»—Uz vāka. — 
Bibliogrāfija: 40. lpp.

UDK	 343.1(474.5)(043)

37 Izglītība

Jurs, Pāvels. Jauniešu pilsoniskās līdzdalības veicināšana 
pedagoģiskajā procesā : promocijas darbs pedagoģijas zi-
nātņu doktora grāda iegūšanai skolas pedagoģijas apakš-
nozarē / Pāvels Jurs ; promocijas darba zinātniskā vadītāja 
Alīda Samuseviča ; Liepājas Universitāte. Izglītības zinātņu 
institūts. — Liepāja, 2016. — 300 lp. : diagrammas, shēmas, 
tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 171.-189. lp. — Teksts latvie-
šu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā.

UDK	 37.017.4(043)

Kronberga, Ilona. Supporting children : early prevention 
methods for anti-social behaviour working with pre-sc-
hool and primary school children and their parents / 
Ilona Kronberga and Sanita Sīle. — [Rīga] : Providus, 
2015. — 1 tiešsaistes resurss (36 lapas, PDF) : diagrammas ; 
838 KB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Oriģ. nos.: 
Kā atbalstīt mazākos?. — ISBN 978-9934-532-10-8 (PDF).

UDK	 37.015.312

373 Vispārējā izglītība

Klases stundu programmas paraugs : metodiskais līdzek-
lis / atbildīgā par sagatavoto materiālu Evija Pelša ; VISC 
redakcija. — Rīga : Valsts izglītības satura centrs, 2016. — 1 
tiešsaistes resurss (46 lapas, PDF) : tabulas ; 864,1 KB. — 
Bibliogrāfija nodaļu beigās.

UDK	 373.1

Le livre de l’année 2015-2016 / rédacteur en chef Mariana 
Drobot ; textes & photos: Mariana Drobot, Karlis Dambergs, 
Alexandre Gemin, Jean-Baptiste Denis, Marianne Guedrat, 
Julie Guitard, Karine Becquet, Antoine Delecourt, Martine 
Lapernat, Charlotte Ruiz, Paul Romeo, Alexandra Vallet, 
Thomas de Saint-Germain, Kristine Kapa, Willy Roux ; tra-
ductions: Mariana Drobot, Agita Makule, Kristine Kapa, 
Nicolas Rousseau ; école française Jules Verne de Riga. — 
Rīga : Institut français de Lettonie, [2016]. — 111 lpp. : ilus-
trācijas, portreti ; 31 cm. — Teksts franču, latviešu, krievu 
un angļu valodā. — ISBN 978-9934-14-906-1 (iesiets).

UDK	 373(474.362.2)
	 373.2(474.362.2)

Pelša, Evija. Skolas tēlu veidojošie aspekti : metodiskie 
ieteikumi / Evija Pelša ; Valsts izglītības satura centrs. — 
[Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2016]. — 1 tiešsais-
tes resurss (9 lapas, PDF) ; 706,47 KB. — Autore uzrādīta 
datnes 2. lapā. 

UDK	 373.1
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376 Speciālu grupu audzēkņu izglītība, apmācība, 
mācības

Mācību asistenti bērniem ar autiskā spektra traucēju-
miem, kā arī bērniem ar uzvedības traucējumiem izglītības 
iestādē / Latvijas Autisma apvienība. — [Rīga] : Latvijas 
Autisma apvienība, 2015. — 1 tiešsaistes resurss (57 lapas, 
PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 2,10 MB. — Bibliogrāfija: 52. 
lapā un zemsvītras piezīmēs.

UDK	 376-056.3

378 Augstākā izglītība. Augstskolas. Akadēmiskās 
studijas

Rīgas Stradiņa universitātes doktorantūra / sastādītājs 
A. Pētersons ; vecākā redaktore A. Lapsa ; ievadvārdus sa-
rakstīja: Jānis Gardovskis, Tatjana Koķe, Aigars Pētersons, 
Sandra Lejniece, Dace Bandere, Anda Laķe, Osvalds Joksts, 
Māris Andžāns ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas 
Stradiņa universitāte, 2016.

2016. — 110 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti, ta-
bulas ; 24 cm. — Teksts latviešu, angļu valodā. — ISBN 
978-9984-793-93-1 (brošēts).
UDK	 378.6:61(474.3-25)

398 Folklora

55 pasaciņas par dzīvniekiem un ļaudīm : pēc dažādu 
tautu pasaku motīviem : [pirmsskolas vecuma bērniem] / 
no angļu valodas tulkojusi Ieva Tarvida ; redaktore Ilze 
Cine. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 115, [1] lpp. : ilustrā-
cijas ; 28 cm. — Oriģ. nos.: 55 farm animals stories. — ISBN 
978-9934-0-3414-5 (iesiets).

UDK	 398.21

Latviešu tautas parunas un sakāmvārdi : veidots pēc Friča 
Brīvzemnieka rakstu krājuma (1909) / atbildīgā redakto-
re Jūlija Dibovska ; vāka noformējumā izmantota Riharda 
Zariņa akvareļa reprodukcija (Cesvaines pagasts. Sievas 
un jaunavas tautas uzvalks, 1924-1931). — [Rīga] : J.L.V., 
©2016. — 142, [1] lpp. ; 17 cm. — ISBN 978-9934-11-928-6 
(iesiets).

UDK	 398.9(=174)

Pasakas un mīklas : 4-6 gadi / sakārtojusi Indra Putre ; 
mākslinieces: Agija Staka, Dzintra Aulmane ; Māras Al-
ševskas dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 59, 
[2] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — (Pirmā lasāmgrāmata). — 
ISBN 978-9934-0-6134-9 (iesiets).

UDK	 398.21(=174)
	 398.6(=174)

5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

Jonušaite, Zina. Dabaszinības 2. klasei : skolotāja grāma-
ta / Zina Jonušaite ; redaktore Gunta Ansone ; mākslinieks 
Vilnis Laizāns. — Lielvārde : Lielvārds, ©2016. — 120 lpp. : 
ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Uz vāka autore nav norādī-
ta. — «Izdevums ir metodisks līdzeklis, kas veidots kom-
plektā ar digitālajiem materiāliem un darba lapām. Tas 
paredzēts dabaszinību kā integrēta kursa apguvei 2. kla-
sē»—Titullapas 2. pusē. — ISBN 978-9984-11-520-7 (spirā-
liesējums).

UDK	 5(072)

Jonušaite, Zina. Dabaszinības 3. klasei : skolotāja grāma-
ta / Zina Jonušaite ; redaktore Gunta Ansone ; mākslinieks 
Vilnis Laizāns. — Lielvārde : Lielvārds, ©2016. — 128 lpp. : 
ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Uz vāka autore nav norādī-
ta. — «Izdevums ir metodisks līdzeklis, kas veidots kom-
plektā ar digitālajiem materiāliem un darba lapām»—Titul-
lapas 2. pusē. — ISBN 978-9984-11-540-5 (spirāliesējums).

UDK	 5(072)

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

Brizga, Jānis. Salacgrīvas novada oglekļa pēdas novērtē-
jums / Jānis Brizga ; Zaļā brīvība. — Rīga : Biedrība «Zaļā 
brīvība», 2015. — 1 tiešsaistes resurss (25 lapas, PDF) : dia-
grammas, ilustrācijas, tabulas ; 838 KB. — Bibliogrāfija: 25. 
lapā un zemsvītras piezīmēs.

UDK	 502.3(474.363)

Brizga, Jānis. Ventspils pilsētas oglekļa pēdas novērtē-
jums / Jānis Brizga ; Zaļā brīvība. — Rīga : Biedrība «Zaļā 
brīvība», 2015. — 1 tiešsaistes resurss (19 lapas, PDF) : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 710 KB. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs.

UDK	 502.3(474.323)

51 Matemātika

Математика 1 класс : mācību grāmata / Янис Менцис 
(сен.), Э. Крастиня, Янис Менцис (юн.), И. Цине, Д. Оли-
ня ; руководитель авторского коллектива Янис Мен-
цис (сен.) ; redaktore Veronika Pužule ; māksliniece Liāna 
Šulce ; tulkojums: Irina Treskina. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2016. — 141, [1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Apstiprinājusi 
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2013. 
gadā. — ISBN 978-9934-0-6203-2 (iesiets).

UDK	 51(075.2)

55 Zemes zinātnes. Ģeoloģijas zinātnes

Dabas vērojumu kalendārs : fenoloģiskie novērojumi / 
teksts: Valda Baroniņa, Nora Rustanoviča ; zīmējumi: 
Rūta Kazāka. — [Rīga] : [Latvijas Dabas fonds], 2016. — 1 
tiešsaistes resurss (35 lapas, PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 
19,4 MB. — «Kukaiņi. Putni. Augi. Sēnes. Zīdītāji»—Datnes 
sākumlapā. — Vadlīnijas izstrādātas projekta «Klimata va-
loda» ietvaros, kas tiek īstenots ar programmas «Nacionālā 
klimata politika» atbalstu. 

UDK	 551.506.8(474.3)

Klimata valoda : klimata izglītība skolā : praktiski ieteiku-
mi / teksts: Gunta Kalvāne, Andris Ģērmanis, Zaiga Teniso-
ne, Kristīne Auziņa, Karina Sčastnaja, Anita Vaivode, Vita 
Ozola ; sastādītāja un ievada autore Gunta Kalvāne ; vāka 
dizains: Zelma Dumpe. — Rīga : Biedrība «Latvijas Mazpul-
ki», 2016. — 1 tiešsaistes resurss (104 lapas, PDF) : ilustrā-
cijas, tabulas ; 5,68 MB. — Bibliogrāfija tematisko nodaļu 
beigās. — ISBN 978-9934-14-897-2 (PDF).

UDK	 551.58(072)
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57 Bioloģijas zinātnes kopumā

Long-term ecological research in Latvia / project team: 
Viesturs Melecis, Gunta Spriņģe, Māris Kļaviņš, Ivars 
Strautnieks, Zanda Penēze, Zaiga Krišjāne ; photos: Aina 
Karpa, Ināra Melece, Ivars Druvietis, Ivars Strautnieks, 
Ineta Grīne, Egita Zviedre, Solvita Rūsiņa, Agnese Priede, 
Māris Kļaviņš ; English editor: Andra Damberga. — [Riga] : 
University of Latvia, 2016. — 18, [1] lpp. : diagrammas, ilus-
trācijas, kartes ; 21 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — ISBN 978-
9934-18-160-3 (brošēts).

UDK	 574(474.3)

Vēriņš, Aldonis. Biologijas maģistrs, Latvijas Zinātņu 
Akadēmijas goda doktors — Dr.biol.h.c., Valsts emeritētais 
zinātnieks Aldonis Vēriņš : biobibliogrāfija / sastādījis Al-
donis Vēriņš. — Rīga : autora izdevums, 2015. — 80 lpp., 
[4] ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — (Latvijas zināt-
nieki).

UDK	 57(092)(01)
	 635.92

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes

Dobele, Ilze. Rhinosinusitis risk factors in dentistry — cli-
nical aspects : summary of doctoral thesis for obtaining 
the degree of a doctor of medicine, speciality — otorhi-
nolaryngology / Ilze Dobele ; scientific supervisor Pēteris 
Apse ; official reviewers: Andrejs Skaģers, Saulius Vaitkus, 
Simonas Grybauskas ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : 
[Rīgas Stradiņa universitāte], 2016. — 61 lpp. : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 44.-51. lpp.

UDK	 616.314-77(043)

Dobele, Ilze. Rinosinusīta riska faktori zobārstniecībā — 
klīniskie aspekti : promocijas darba kopsavilkums medicī-
nas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte — oto-
rinolaringoloģija / Ilze Dobele ; darba zinātniskais vadītājs 
Pēteris Apse ; oficiālie recenzenti: Andrejs Skaģers, Simo-
nas Grybauskas, Saulius Vaitkus ; Rīgas Stradiņa universi-
tāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. — 63 lpp. : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
45.-53. lpp.

UDK	 616.314-77(043)

Dobele, Ilze. Rinosinusīta riska faktori zobārstniecībā — 
klīniskie aspekti : promocijas darbs medicīnas doktora 
zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte — otorinolarin-
goloģija / Ilze Dobele ; darba zinātniskais vadītājs Pēteris 
Apse ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga, 2016. — 95 lp. : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 29 cm. — Bibliogrāfija: 
68.-81. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu va-
lodā.

UDK	 616.314-77(043)

Ģenērisko zāļu lietošana Latvijā : iedzīvotāju un speciā-
listu informētība, viedokļi un pieredze / pētījuma autores: 
Signe Mežinska, Elita Poplavska, Ieva Salmane-Kuļikovska, 
Marija Čeha. — Rīga : Veselības projekti Latvijai, 2015. — 1 
tiešsaistes resurss (88 lapas, PDF) : diagrammas, tabulas ; 
1,61 MB. — «Par pētījuma saturu atbild biedrība «Veselības 

projekti Latvijai»»—Datnes 2. lapā. — Pētījuma autores 
uzrādītas datnes 2. lapā. — Bibliogrāfija: 68.-71. lapā un 
zemsvītras piezīmēs.

UDK	 615(474.3)

Health profile of Riga city residents / Rīgas domes Labklā-
jības departaments. — Rīga : Rīgas domes Labklājības de-
partaments, [2015]. — 1 tiešsaistes resurss (44 lapas, PDF) : 
diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 1,31 MB. — Mate-
riāls tapis pēc Rīgas pilsētas pašvaldības Veselības pado-
mes pasūtījuma. — Bibliogrāfija: 40.-42. lapā. — Oriģ. nos.: 
Rīgas pilsētas iedzīvotāju veselības profils.

UDK	 614.2(474.362.2)

Jansone, Ilze. Grāmata nervu veselībai : nervu slimību 
ārstēšana pēc I. Jansones sistēmas / Ilze Jansone. — Rīga : 
[b.i.], 2016. — 48, [8] lpp. : ilustrācijas, shēma, portrets ; 
24 cm. — ISBN 9789984851471 (kļūda).

UDK	 615.89

Labas pārvaldības principu īstenošana ambulatorajā zāļu 
un medicīnisko ierīču kompensācijas sistēmā : pētījums / 
pētījuma autores: Elita Poplavska, Vita Dumpe, Santa 
Slokenberga. — [Rīga] : Biedrība «Veselības projekti Latvi-
jai», 2016. — 1 tiešsaistes resurss (69 lapas, PDF) : tabulas ; 
1,59 MB. — «Pētījums veikts projekta «Laba pārvaldība un 
pacientu līdzdalība Latvijas veselības aprūpes sistēmā» ie-
tvaros (Nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/183). Par pētījuma saturu 
atbild biedrība «Veselības projekti Latvijai»»—Datnes 2. 
lapā. — Bibliogrāfija: 45.-47. lapā un zemsvītras piezīmēs.

UDK	 615(474.3)

Maļcevs, Aleksandrs. Kidney transplantation from a do-
nor after cardiocirculatory death : summary of doctoral 
thesis for obtaining the degree of a doctor of medicine, 
speciality — transplantology / Aleksandrs Maļcevs ; scien-
tific supervisors: Rafails Rozentāls, Jānis Jušinskis ; official 
reviewers: Romans Lācis, Arūnas Želvys, Jurijs Sorokins ; 
Rīgas Stradiņa universitāte. — Riga : [Rīgas Stradiņa uni-
versitāte], 2016. — 43 lpp. : diagrammas, tabulas ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 43. lpp.

UDK	 616.6-089(043)

Maļcevs, Aleksandrs. Nieru transplantācija no donoriem 
pēc sirdsdarbības apstāšanās : promocijas darba kopsavil-
kums medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, spe-
cialitāte — transplantoloģija / Aleksandrs Maļcevs ; dar-
ba zinātniskie vadītāji: Rafails Rozentāls, Jānis Jušinskis ; 
oficiālie recenzenti: Romans Lācis, Arūnas Želvys, Jurijs 
Sorokins ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas Stra-
diņa universitāte, 2016. — 43 lpp. : diagrammas, tabulas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 43. lpp.

UDK	 616.6-089(043)

Maļcevs, Aleksandrs. Nieru transplantācija no donoriem 
pēc sirdsdarbības apstāšanās : promocijas darbs medi-
cīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte — 
transplantoloģija / Aleksandrs Maļcevs ; darba zinātniskie 
vadītāji: Rafails Rozentāls, Jānis Jušinskis ; Rīgas Stradiņa 
universitāte. — Rīga, 2016. — 83 lp. : diagrammas, ilustrā-
cijas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 79.-83. lp. — Teksts 
latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā.

UDK	 616.6-089(043)
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Marcinkeviča, Dace. Mājas aptieciņa : augi un dabas vel-
tes / Dace Marcinkeviča ; atbildīgā redaktore Liene Sobo-
ļeva ; literārā redaktore Brigita Šoriņa ; vāka grafiskais no-
formējums: Ivars Vimba. — 2. izdevums. — [Rīga] : Jumava, 
©2016. — 181, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 20 cm. — Bib-
liogrāfija: 181.-[182.] lpp. — ISBN 978-9934-11-939-2 (bro-
šēts).

UDK	 615.89
	 615.322

Ņemceva, Gita. Praktiskā transfuzioloģija / G. Ņemmce-
va, I. Sisene, A. Šteinerte. — [Rīga] : [Valsts asinsdonoru 
centrs], [2016]. — 1 tiešsaistes resurss (89 lapas, PDF) : 
ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 1,31 MB. — Bibliogrāfija: 83. 
lapā.

UDK	 615.38

Rīgas Stradiņa universitāte. International Student Con-
ference «Health and social sciences» (65 : 2016 : Rīga, 
Latvija). Health and social sciences : Riga Stradiņš Uni-
versity International Student conference, 16 March 2016 : 
programme / Riga Stradiņš University, RSU SP. — Riga : 
Riga Stradiņš University, 2016. — 39 lpp. ; 30 cm.

UDK	 61(474.3)(062)
	 3(474.3)(062)
	 378.4(474.3)(062)

Smita, Dž. Dž. 10 dienu attīrīšanās kurss ar zaļajiem smū-
tijiem / Dž. Dž. Smita ; tulkojums: Zelma Buile ; redaktore 
Agnese Biteniece ; Ilzes Isakas vāka dizains. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, ©2016. — 143 lpp. : tabula ; 23 cm. — «Labsajūta 
un enerģija 10 dienās»—Uz vāka. — Oriģ. nos.: 10-day gre-
en smoothie cleanse. — ISBN 978-9934-0-5610-9 (iesiets).

UDK	 613.24
	 641.564:663.813

Šantare, Daiga. Kolorektālā vēža skrīninga efektivitātes 
uzlabošanas iespējas Latvijā : promocijas darba kopsavil-
kums doktora grāda iegūšanai medicīnas nozarē, apakšno-
zare: onkoloģija un hematoloģija / Daiga Šantare ; darba 
zinātniskais vadītājs Mārcis Leja ; darba recenzenti: Alinta 
Hegmane, Simona Doniņa, Nea Malila ; Latvijas Univer-
sitāte. Medicīnas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universi-
tāte, 2016. — 35 lpp. : tabula ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 32.-
35. lpp. — ISBN 978-9934-18-163-4 (brošēts).

UDK	 616.34-006(474.3)(043)

Šantare, Daiga. Kolorektālā vēža skrīninga efektivitātes 
uzlabošanas iespējas Latvijā : promocijas darbs doktora 
grāda iegūšanai medicīnas nozarē, apakšnozare: onkolo-
ģija un hematoloģija / Daiga Šantare ; darba zinātniskais 
vadītājs Mārcis Leja ; darba recenzenti: Alinta Hegmane, Si-
mona Doniņa, Nea Malila ; Latvijas Universitāte. Medicīnas 
fakultāte. — Rīga, 2016. — 124 lp. : diagrammas, ilustrācijas, 
tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 97.-108. lp.

UDK	 616.34-006(474.3)(043)

Šantare, Daiga. The potential for improving colorectal 
cancer screening efficiency in Latvia : summary of docto-
ral thesis submitted for the doctoral degree in medicine, 
subfield of oncology and haematology / Daiga Šantare ; 

supervisor: Mārcis Leja ; reviewers: Alinta Hegmane, Si-
mona Doniņa, Nea Malila ; University of Latvia. Faculty of 
Medicine. — Riga : University of Latvia, ©2016. — 35 lpp. : 
tabula ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 32.-35. lpp. — ISBN 978-
9934-18-164-1 (brošēts).

UDK	 616.34-006(474.3)(043)

Vamze-Liepiņa, Jolanta. Characteristics of reactogenicity 
in distant time periods after implantation of bone tissue 
substituting biomaterials : summary of doctoral thesis for 
obtaining the degree of doctor of medicine, speciality — 
morphology / Jolanta Vamze-Liepiņa ; scientific supervi-
sors: Māra Pilmane, Andrejs Skaģers ; official reviewers: 
Jānis Vētra, Jānis Ločs, Renata Šimkūnaite-Rizgeliene ; 
Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : [Rīgas Stradiņa uni-
versitāte], 2016. — 72 lpp. : tabula ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
54.-67. lpp.

UDK	 615.461(043)

Vamze-Liepiņa, Jolanta. Reaktogenitātes raksturojums 
attālinātos laika periodos pēc kaulaudu aizvietojošo bio-
materiālu implantācijas : promocijas darba kopsavilkums 
medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, specialitā-
te — morfoloģija / Jolanta Vamze-Liepiņa ; darba zināt-
niskie vadītāji: Māra Pilmane, Andrejs Skaģers ; oficiālie 
recenzenti: Jānis Vētra, Jānis Ločs, Renata Šimkūnaite-Riz-
geliene ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : [Rīgas Stra-
diņa universitāte], 2016. — 68 lpp. : tabula ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija: 50.-63. lpp.

UDK	 615.461(043)

Vamze-Liepiņa, Jolanta. Reaktogenitātes raksturojums 
attālinātos laika periodos pēc kaulaudu aizvietojošo bio-
materiālu implantācijas : promocijas darbs medicīnas 
doktora zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte — morfo-
loģija / Jolanta Vamze-Liepiņa ; darba zinātniskie vadītāji: 
Māra Pilmane, Andrejs Skaģers ; Rīgas Stradiņa universitā-
te. — Rīga, 2016. — 152 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabu-
las ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 102.-112. lp. — Teksts latviešu 
valodā, anotācija arī angļu valodā.

UDK	 615.461(043)

Vīksna, Arnis. Ārsti. Latvija. Laiks / Arnis Vīksna ; re-
cenzents Māris Pļaviņš ; redakcija: Pēteris Apinis (virsre-
daktors), Jānis Loja (literārais redaktors), Maija Šetlere 
(redakcijas vadītāja) ; vāka māksliniece Iveta Bambere ; 
uz 1. vāka Aivara Liepiņa foto. — Rīga : Medicīnas ap-
gāds, 2016. — 175, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 
25 cm. — Bibliogrāfija: 160.-[169.] lpp. un personu rādītājs: 
170.-[176.] lpp. — ISBN 978-9984-813-87-5 (iesiets).

UDK	 61(474.3)(092)

Профиль здоровья жителей города Риги / Rīgas domes 
Labklājības departaments. — Rīga : Rīgas domes Labklājī-
bas departaments, [2015]. — 1 tiešsaistes resurss (44 lapas, 
PDF) : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 1,32 MB. — 
Materiāls tapis pēc Rīgas pilsētas pašvaldības Veselības 
padomes pasūtījuma. — Bibliogrāfija: 40.-42. lapā. — Oriģ. 
nos.: Rīgas pilsētas iedzīvotāju veselības profils.

UDK	 614.2(474.362.2)
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621 Mehāniskā inženierija vispār. Kodolu 
tehnoloģija. Elektriskā inženierija. Ražošanas 
iekārtas

Mitrofanovs, Ingus. Performance studies of satellite navi-
gation systems using phase measurements : summary of 
the doctoral thesis / Ingus Mitrofanovs ; scientific supervi-
sor A. Klūga ; official reviewers: Guntars Balodis, Igors Ka-
baškins, Eimuntas Kazimieras Paršeliūnas ; Riga Technical 
University. Faculty of Electronics and Telecommunications. 
Department of Transport Electronics and Telematics. — 
Rīga : RTU Press, 2016. — 31 lpp. : ilustrācijas, diagrammas, 
tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 29.-31. lpp. — ISBN 978-
9934-10-829-7 (brošēts).

UDK	 621.398:528.28(043)
	 629.056.8(043)

Mitrofanovs, Ingus. Satelītu navigācijas sistēmu veikt-
spējas pētījumi ar fāžu mērījumiem : promocijas darba 
kopsavilkums / Ingus Mitrofanovs ; zinātniskais vadītājs 
A. Klūga ; oficiālie recenzenti: Guntars Balodis, Igors Ka-
baškins, Eimuntas Kazimieras Paršeliūnas ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte. 
Transporta elektronikas un telemātikas katedra. — Rīga : 
RTU Izdevniecība, 2016. — 31 lpp. : diagrammas, ilustrā-
cijas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 29.-31. lpp. — ISBN 
978-9934-10-827-3 (brošēts).

UDK	 621.398:528.28(043)
	 629.056.8(043)

Mitrofanovs, Ingus. Satelītu navigācijas sistēmu veikt-
spējas pētījumi ar fāžu mērījumiem : promocijas darbs / 
Ingus Mitrofanovs ; zinātniskais vadītājs A. Klūga ; Rīgas 
Tehniskā universitāte. Elektronikas un telekomunikāciju 
fakultāte. Transporta elektronikas un telemātikas kated-
ra. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2016. — 149 lpp. : diagram-
mas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 
144.-149. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu 
valodā.

UDK	 621.398:528.28(043)
	 629.056.8(043)

625 Sauszemes transporta civilās inženierbūves. 
Dzelzceļa mašīnbūve. Automaģistrāļu inženierbūves

Ceļa segas pamatu pastiprināšana ar cementu : autoceļu 
rekonstrukcija un būvniecība : rokasgrāmata / izstrādā-
tājs: SIA «Ceļu eksperts» ; izstrādes darba grupa: Aigars 
Strežs, Aldis Lejzemnieks, Jānis Kivilands, Aija Tama. — 
Rīga : Latvijas valsts ceļi, 2015. — 1 tiešsaistes resurss (53 
lapas, PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 4,01 MB. — 
Bibliogrāfija: 53. lapā.

UDK	 625.731.8(035)

629 Transportlīdzekļu inženierija

Lācāne, Monta. Air traffic control system establishment 
for remotely piloted aircraft systems operation in Riga 
flight information region : summary of the doctoral thesis, 
branch: transport and traffic, sub-branch: air transport 
and infrastructure / Monta Lacane ; scientifis supervisor A. 
Urbahs ; official reviewers: Vladimirs Sestakovs, Vladislavs 

Turko, Jonas Stankūnas ; Riga Technical University. Faculty 
of Mechanical Engineering, Transport and Aeronautics. In-
stitute of Aeronautics. — Riga : RTU Press, 2016. — 46 lpp. : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 
43.-46. lpp. — ISBN 978-9934-10-832-7 (brošēts).

UDK	 629.735-519(043)
	 629.735.05(043)
	 656.715(474.3)(043)

Lācāne, Monta. Gaisa satiksmes vadības sistēmas izstrāde 
tālvadības gaisa kuģu lidojumiem Rīgas lidojumu informā-
cijas rajonā : promocijas darba kopsavilkums / Monta Lā-
cāne ; zinātniskais vadītājs A. Urbahs ; oficiālie recenzenti: 
Vladimirs Šestakovs, Vladislavs Turko, Jonas Stankūnas ; 
Rīgas Tehniskā universitāte. Mašīnzinību, transporta un 
aeronautikas fakultāte. Aeronautikas institūts. — Rīga : 
RTU Izdevniecība, 2016. — 46 lpp. : diagrammas, ilustrā-
cijas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 43.-46. lpp. — ISBN 
978-9934-10-833-4 (brošēts).

UDK	 629.735-519(043)
	 629.735.05(043)
	 656.715(474.3)(043)

Lācāne, Monta. Gaisa satiksmes vadības sistēmas izstrā-
de tālvadības gaisa kuģu lidojumiem Rīgas lidojumu in-
formācijas rajonā : promocijas darbs / Monta Lācāne ; 
zinātniskais vadītājs A. Urbahs ; Rīgas Tehniskā universi-
tāte. Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte. 
Aeronautikas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2016. — 
248 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Bib-
liogrāfija: 172.-175. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotācija 
arī angļu un somu valodā.

UDK	 629.735-519(043)
	 629.735.05(043)
	 656.715(474.3)(043)

Unbedahts, Andris. Development of the acoustic diag-
nostic methodology for marine diesel engine technical 
condition : summary of the doctoral thesis, field: transport 
and communication, sub-field: maritime transport and 
infrastructure / Andris Unbedahts ; scientific supervisor 
A. Urbahs ; official reviewers: Valdis Priednieks, Vytautas 
Paulauskas, Vladislavs Turko ; Riga Technical University. 
Faculty of Mechanical Engineering, Transport and Aero-
nautics. — Riga : RTU Press, 2016. — 38 lpp. : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 35.-38. lpp. — 
ISBN 978-9934-10-831-0 (brošēts).

UDK	 629.5.026:620.179.17(043)
	 621.436.12:620.179.17(043)

Unbedahts, Andris. Kuģu dzinēju tehniskā stāvokļa akus-
tiskās diagnostikas metodoloģijas izstrāde : promocijas 
darba kopsavilkums, nozare: transports un satiksme, 
apakšnozare: jūras transports un infrastruktūra / An dris 
Unbedahts ; zinātniskais vadītājs A. Urbahs ; oficiālie re-
cenzenti: Valdis Priednieks, Vytautas Paulauskas, Vladis-
lavs Turko ; Rīgas Tehniskā universitāte. Mašīnzinību, 
transporta un aeronautikas fakultāte. — Rīga : RTU Izdev-
niecība, 2016. — 38 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
24 cm. — Bibliogrāfija: 35.-38. lpp. — ISBN 978-9934-10-
830-3 (brošēts).

UDK	 629.5.026:620.179.17(043)
	 621.436.12:620.179.17(043)
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Unbedahts, Andris. Kuģu dzinēju tehniskā stāvokļa akus-
tiskās diagnostikas metodoloģijas izstrāde : promocijas 
darbs / Andris Unbedahts ; zinātniskais vadītājs A. Urbahs ; 
Rīgas Tehniskā universitāte. Mašīnzinību, transporta un 
aeronautikas fakultāte. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2016. — 
120 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Bib-
liogrāfija: 109.-120. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotācija 
arī angļu valodā.

UDK	 629.5.026:620.179.17(043)
	 621.436.12:620.179.17(043)

633/635 Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Drēviņa, Jana. Vīnogas Latvijā / teksts un foto: Jana Drē-
viņa ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; grafiskais no-
formējums: Ivars Vimba. — Rīga : Jumava, ©2016. — 37, 
[3] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 19 cm. — Bibliogrāfija: 
[39.] lpp. — ISBN 978-9934-11-921-7 (brošēts).

UDK	 634.8(474.3)

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

Četras sezonas : 365 receptes katrai dienai / galvenā re-
daktore Signe Meirāne ; fotogrāfi: Armands Meirāns, Kristī-
ne Dzalbe, Kristina Sisejeva. — Rīga : Amsmedia, ©2016. — 
447 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — ISBN 978-9934-8432-8-0 
(iesiets).

UDK	 641.55(083.12)

656 Transporta un pasta pakalpojumi. Satiksmes 
organizācija un kontrole

Vaivads, Andris. Improving the safety and regularity of air-
line flights on base of improving technical operations pro-
cesses of aircraft : doctoral thesis / Andris Vaivads ; scienti-
fic adviser V. Šestakovs ; Riga Technical University. Faculty 
of Mechanical Engineering, Transport and Aeronautics. In-
stitute of Aeronautics. — Riga : RTU Press, 2016. — 121 lpp. : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 
115.-121. lpp. — Teksts angļu valodā, anotācija arī latviešu 
valodā.

UDK	 656.73.017(043)

Vaivads, Andris. Improving the safety and regularity of 
airline flights on base of improving technical operations 
processes of aircraft : summary of the doctoral thesis / 
Andris Vaivads ; scientific adviser V. Šestakovs ; official 
reviewers: Martinš Kleinhofs, Alexander Andronov, Jonas 
Stanknas [!] ; Riga Technical University. Faculty of Mecha-
nical Engineering, Transport and Aeronautics. Institute of 
Aeronautics. — Rīga : RTU Press, 2016. — 39 lpp. : diagram-
mas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — ISBN 978-9934-10-835-
8 (brošēts).

UDK	 656.73.017(043)

Vaivads, Andris. Lidojumu drošības un regularitātes uz-
labošana aviokompānijā, pamatojoties uz gaisa kuģa teh-
nisko ekspluatācijas procesu uzlabošanu : promocijas 
darba kopsavilkums / Andris Vaivads ; zinātniskais vadī-
tājs V. Šestakovs ; oficiālie recenzenti: Martiņš Kleinhofs, 
Aleksandrs Andronovs, Jonas Stankūnas ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Mašīnzinību, transporta un aeronautikas 

fakultāte. Aeronautikas institūts. — Rīga : RTU Izdevnie-
cība, 2016. — 34 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
24 cm. — ISBN 978-9934-10-834-1 (brošēts).

UDK	 656.73.017(043)

659 Publicitāte. Reklāma. Informācijas darbs. 
Sabiedriskās attiecības, sabiedriskā saskarsme

Zitmane, Marita. Patērētāja (at)veidojums Latvijas žurnā-
lu reklāmās perestroikas un pēcpadomju periodā: dzimtes 
identitātes diskurss (1985-2004) : promocijas darba kop-
savilkums doktora grāda iegūšanai komunikācijas zināt-
nes nozarē, apakšnozare: komunikācijas teorija / Marita 
Zitmane ; darba zinātniskā vadītāja Vita Zelče ; darba re-
cenzenti: Deniss Hanovs, Baiba Holma, Irina Novikova, 
Daina Eglīte ; Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakul-
tāte. Komunikācijas studiju nodaļa = (Re)presentation of 
consumer in Latvian print advertisements during peres-
troika and post-Soviet period: discourse of gender identity 
(1985-2004) : summary of doctoral thesis submitted for 
the doctoral degree un communication science, subfield of 
communication theory / Marita Zitmane ; supervisor: Vita 
Zelče ; reviewers: Deniss Hanovs, Baiba Holma, Irina Novi-
kova, Daina Eglīte ; University od Latvia. Faculty of Social 
Sciences. Department of Communication Studies. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2016. — 59 lpp. : shēmas, tabulas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: [28].-29., [58].-59. lpp. un zemsvītras 
piezīmēs. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām 
titullapām. — ISBN 978-9934-556-10-4 (brošēts).

UDK	 659.1(474.3)(043.2)
	 366(474.3)(043.2)

Zitmane, Marita. Patērētāja (at)veidojums Latvijas žurnā-
lu reklāmās perestroikas un pēcpadomju periodā: dzimtes 
identitātes diskurss (1985-2004) : promocijas darbs komu-
nikācijas zinātnē / Marita Zitmane ; promocijas darba zi-
nātniskā vadītāja Vita Zelče ; Latvijas Universitāte. Sociālo 
zinātņu fakultāte. Komunikācijas studiju nodaļa. — Rīga, 
2016. — 291 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — 
Bibliogrāfija: 251.-266. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts 
latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā.

UDK	 659.1(474.3)(043)
	 316.772(474.3)(043)

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

Rubīna, Maija. Siltumapgādes optimizācija : problēmas un 
risinājumi pašvaldību administratīvajās teritorijās / Mai-
ja Rubīna, Aivars Cers ; recenzenti: Gaidis Klāvs, Sigurds 
Jaundālders ; priekšvārdu sarakstīja Āris Žīgurs. — Rīga : 
J.L.V., 2016. — 205, [1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kar-
tes, portreti, shēmas, tabulas ; 25 cm. — Par autoriem: 
[2.] lpp. — Bibliogrāfija: 191.-[196.] lpp. — Teksts latviešu 
valodā, kopsavilkumi arī angļu un krievu valodā. — ISBN 
978-9934-11-944-6 (iesiets).

UDK	 697.1(474.3)
	 697.31(474.3)
	 697.431(474.3)

Sauka, Arnis. Ēnu ekonomiku ietekmējošo faktoru analīze 
Latvijas būvniecības nozarē : uzņēmēju un ekspertu vie-
doklis / Arnis Sauka. — [Rīga] : BASE, 2016. — 1 tiešsaistes 



11Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 13 2016. gada 1.–15. jūlijs

resurss (147 lapas, PDF) : diagrammas, tabulas ; 1,66 MB. — 
Ziņojums balstās uz pētījumiem, kuru īstenošanā piedalī-
jās: Arnis Sauka, Ilze Peipiņa, Rihards Strenga, Juris Stinka 
un Jānis Butkevičs. — Bibliogrāfija: 137. lapā un zemsvītras 
piezīmēs.

UDK	 69(474.3)

7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Brasliņa, Aija. Starptautiskie sakari Latvijas klasiskā mo-
dernisma pacēluma un jaunreālisma veidošanās posmā : 
promocijas darba kopsavilkums = International connec-
tions during the rise of Latvian classical modernism and 
the formative period of neorealism : summary of doctoral 
thesis / Aija Brasliņa ; zinātniskais vadītājs Eduards Kļa-
viņš ; oficiālie recenzenti: Stella Pelše, Jānis Kalnačs, Ģiedre 
Jankevičūte ; Latvijas Mākslas akadēmija. — Rīga : Latvijas 
Mākslas akadēmija, 2016. — 76 lpp. ; 21 cm. — Teksts latvie-
šu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-541-09-4 (brošēts).

UDK	 7.036/.037(474.3)(043.2)

Brasliņa, Aija. Starptautiskie sakari Latvijas klasiskā mo-
dernisma pacēluma un jaunreālisma veidošanās posmā : 
promocijas darbs / Aija Brasliņa ; zinātniskais vadītājs Edu-
ards Kļaviņš ; Latvijas Mākslas akadēmija. — Rīga, 2016. — 
275 lp. : ilustrācijas ; 30 cm + 1 pielikums (124 lp.). — Pieli-
kumā: Starptautiskie sakari Latvijas klasiskā modernisma 
pacēluma un jaunreālisma veidošanās posmā : attēlu pieli-
kums. — Bibliogrāfija: 243.-275. lp. un zemsvītras piezīmēs.

UDK	 7.036/.037(474.3)(043)

Ceļojums mākslas pasaulē : krāsas un raksti / Lizas Her-
cogas un Mērijas Kilvērtas ilustrācijas ; Emīlijas Bīversas 
dizains un papildu ilustrācijas ; Emīlijas Bones un Heizelas 
Maskelas teksts ; no angļu valodas tulkojusi Agija Krasta ; 
redaktore Ilze Sausiņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 
[96] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Oriģ. nos.: Decorative arts 
patterns to colour. — ISBN 978-9934-0-5856-1 (brošēts).

UDK	 7.035.92
	 7.035.93
	 7.038.17
	 7.048
	 003.6

Gleznas, akvareļi, zīmējumi = Paintings, water-colours, 
drawings = Картины, акварели, рисунки / sastādīja, ie-
vadu sarakstīja Aivars Kleins ; priekšvārda autors Mihas 
Cibuļskis ; dizains: Renārs Šliseris ; angļu tulkojums: Ag-
nese Kleina ; krievu tulkojums: Marina Pančenko. — [Lie-
pāja] : Galerija «Klints», [2015]. — 142, [1] lpp. : ilustrāci-
jas ; 20 cm. — Uz vāka reproducēta glezna: Aivars Kleins 
«Bangojošā jūra», 2014. — Ar īsām ziņām par autoriem. — 
«Starptautiskais jūras glezniecības plenērs «Liepājas marī-
na», 2012-2014»—[3.] lpp. — Teksts paralēli latviešu, angļu 
un krievu valodā.

UDK	 7.047(474.3)(083.82)
	 75.047(474.3)(083.82)
	 75.047(474.3)(083.82)

Vasiljeva, Evita. If you can’t, engage : [katalogs] / Evita Va-
siljeva ; design: Mislav Žugaj. — [Rīga] : kim? Contempo-
rary Art Centre, 2016. — 68, [2] lpp. : ilustrācijas ; 34 cm. — 
Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām. — «Amsterdam/
Rīga, 2016»—Iespiedziņās. — Izdevumā starp vienlaidus 

numerācijas lapām iekļautas divas nenumurētas, caurspī-
dīgas dizaina lapas. — ISBN 978-9934-8522-1-3 (brošēts).

UDK	 7.071.1(474.3)(084.12)
	 7.038.55(474.3)(084.12)
	 7.038.53(474.3)(084.12)

72 Arhitektūra

Mintaurs, Mārtiņš. Arhitektūras mantojuma aizsardzības 
vēsture Latvijā / Mārtiņš Mintaurs ; literārais redaktors 
un korektors Arturs Hansons ; recenzenti: Jānis Lejnieks, 
Andris Šnē ; tulkotāja angļu valodā Rita Laima Bērziņš ; 
priekšvārdu sarakstīja Jānis Lejnieks ; māksliniece Anta 
Pence. — Rīga : Neputns, ©2016. — 252, [8] lpp. : faksimi-
li, ilustrācijas ; 22 cm. — Par autoru: [262.] lpp. — Biblio-
grāfija: 252. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 
[253.-260.] lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums an-
gļu valodā. — ISBN 978-9934-512-89-6 (iesiets).

UDK	 72.025(474.3)

741/744 Zīmēšana un rasēšana (māksla)

Bajāre, Anete. Zilonis pilsētā : [komikss] / Anete Ba-
jāre. — [Latvija] : [b.i.], [2015]. — [4] lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — (Komiksu konkurss). — Aprakstīts pēc vāka. — 
Grāmata bez teksta. — Komiksu konkursa 2015 tēma: Ur-
bānie džungļi. 

UDK	 741.5(474.3)
	 7.092(474.3)

Brasliņa, Elīna. Eze jeb Erinaceus roumanicus : [komikss] / 
Elīna Brasliņa. — [Latvija] : [b.i.], [2015]. — [9] lpp. : ilus-
trācijas ; 21 cm. — (Komiksu konkurss). — Aprakstīts pēc 
vāka. — Grāmata bez teksta. — Komiksu konkursa 2015 
tēma: Urbānie džungļi. 

UDK	 741.5(474.3)
	 7.092(474.3)

Kandevica, Līva. Zvēri : [komikss] / Līva Kandevica. — 
[Latvija] : [b.i.], [2015]. — [10] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — 
(Komiksu konkurss). — Aprakstīts pēc vāka. — Komiksu 
konkursa 2015 tēma: Urbānie džungļi. 

UDK	 741.5(474.3)
	 7.092(474.3)

Paupe-Balodis, Emīls. Rīts : [komikss] / Emīls Paupe-Ba-
lodis. — [Latvija] : [b.i.], [2015]. — [5] lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — (Komiksu konkurss). — Aprakstīts pēc vāka. — 
Grāmata bez teksta. — Komiksu konkursa 2015 tēma: Ur-
bānie džungļi. 

UDK	 741.5(474.3)
	 7.092(474.3)

Rietums, Pauls. 5. līnija : [komikss] / Pauls Rietums. — 
[Latvija] : [b.i.], [2015]. — [5] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — 
(Komiksu konkurss). — Aprakstīts pēc vāka. — Grāma-
ta bez teksta. — Komiksu konkursa 2015 tēma: Urbānie 
džungļi. 

UDK	 741.5(474.3)
	 7.092(474.3)

Staņislavska, Vivianna Maria. Ala : [komikss] / Vivianna 
Maria Stanislavska. — [Latvija] : [b.i.], [2015]. — [4] lpp. : 
ilustrācijas ; 21 cm. — (Komiksu konkurss). — Aprakstīts 
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pēc vāka. — Grāmata bez teksta. — Komiksu konkursa 
2015 tēma: Urbānie džungļi. 

UDK	 741.5(474.3)
	 7.092(474.3)

Vilnīte, Ance. Bara instinkts : [komikss] / Ance Vilnīte. — 
[Latvija] : [b.i.], [2015]. — [5] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — 
(Komiksu konkurss). — Aprakstīts pēc vāka. — Grāma-
ta bez teksta. — Komiksu konkursa 2015 tēma: Urbānie 
džungļi. 

UDK	 741.5(474.3)
	 7.092(474.3)

Vilūns, Raivis. Arī es esmu dzīvnieks : [komikss] / Raivis 
Vilūns. — [Latvija] : [b.i.], [2015]. — [6] lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — (Komiksu konkurss). — Aprakstīts pēc vāka. — 
Komiksu konkursa 2015 tēma: Urbānie džungļi. 

UDK	 741.5(474.3)
	 7.092(474.3)

Zutis, Mārtiņš. Visu gaišu : [komikss] / Mārtiņš Zutis. — 
[Latvija] : [b.i.], [2015]. — [4] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — 
(Komiksu konkurss). — Aprakstīts pēc vāka. — Grāma-
ta bez teksta. — Komiksu konkursa 2015 tēma: Urbānie 
džungļi. 

UDK	 741.5(474.3)
	 7.092(474.3)

Žiģisova, Jevgeņija. Urbānie džungļi : [komikss] / Jevge-
ņija Žiģisova. — [Latvija] : [b.i.], [2015]. — [8] lpp. : ilus-
trācijas ; 21 cm. — (Komiksu konkurss). — Aprakstīts pēc 
vāka. — Grāmata bez teksta. — Komiksu konkursa 2015 
tēma: Urbānie džungļi. 

UDK	 741.5(474.3)
	 7.092(474.3)

745/749 Rūpnieciskā māksla un daiļamatniecība. 
Lietišķā māksla

Kārdināšana ar pūru : [katalogs] / teksts: Tekla Bekeša ; 
dizains: Silvija Berezovska. — Preiļi : Preiļu vēstures un 
lietišķās mākslas muzejs, 2015. — [24] lpp. : ilustrācijas, 
portreti ; 13×21 cm. — Nosaukumā vārds «ar» attēlots kā 
«aR» — simbolizējot Preiļu vēstures un lietišķās mākslas 
muzeja krājuma etnogrāfiskās kolekcijas priekšmetu sais-
tību ar Raini. — «Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas mu-
zeja krājuma etnogrāfijas priekšmetu kolekcijā glabājas 
vairāki ar 19.gs. 2. pusi datēti priekšmeti, kurus muzeja 
darbinieku radīta leģenda saista ar dzejnieku Jāni Rai-
ni»—5. lpp. — Brošūra ietver 12 lapas ar tekstu un attēliem, 
pārējās 30 nenumurētas baltas lapas. 

UDK	 745/749:069(474.387)
	 391(474.3)
	 391(=174)

75 Glezniecība

Polis, Miervaldis. Miervaldis Polis. Illusion as reality : vi-
sitor’s guide : 04.05.-24.07.2016. / curator of the exhibition, 
compiler, introduction author: Daina Auziņa ; authors: 
Gundars Ignats, Jānis Joņevs, Svens Kuzmins, Luīze Pasto-
re, Nils Sakss, Kārlis Vērdiņš, Inga Žolude ; translators into 

English: Margita Gailītis and Valts Miķelsons ; language 
editing: Vija Kostoff and Amanda Jātniece ; graphic design: 
Ojārs Pētersons ; Latvian National Museum of Art. — Riga : 
Latvian National Museum of Art, 2016. — 63 lpp. : plāns ; 
21 cm. — Uz vāka reproducēta Miervalža Poļa «Bronzas cil-
vēka pases foto», 1991. — Oriģ. nos.: Miervaldis Polis. Ilūzija 
kā īstenība. — ISBN 978-9934-538-07-0 (brošēts).

UDK	 75.071.1(474.3)(083.824)

Polis, Miervaldis. Miervaldis Polis. Ilūzija kā īstenība : dar-
ba lapas = Illusion as reality : worksheets = Иллюзия как 
реальность : рабочие листы / sastādītāja: Daina Auziņa ; 
māksliniece Anete Straume ; Latvijas Nacionālais mākslas 
muzejs. — [Rīga] : Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 
[2016]. — [7] lpp. : ilustrācijas ; 30×21 cm. — Aprakstīts pēc 
vāka un iespiedziņām. — Teksts paralēli latviešu, angļu un 
krievu valodā.

UDK	 75.071.1(474.3)(076)
	 75(474.3)(076)

Polis, Miervaldis. Miervaldis Polis. Ilūzija kā īstenība : 
izstādes ceļvedis : 04.05.-24.07.2016. / izstādes kuratore, 
sastādītāja un tekstu, ievada autore: Daina Auziņa ; tekstu 
autori: Gundars Ignats, Jānis Joņevs, Svens Kuzmins, Luīze 
Pastore, Nils Sakss, Kārlis Vērdiņš, Inga Žolude ; literārā re-
dakcija: Ieva Lejasmeijere ; grafiskais dizains: Ojārs Pēter-
sons ; Latvijas Nacionālais mākslas muzejs. — Rīga : Lat-
vijas Nacionālais mākslas muzejs, 2016. — 59 lpp. : plāns ; 
21 cm. — Uz vāka reproducēta Miervalža Poļa «Bronzas 
cilvēka pases foto», 1991. — ISBN 978-9934-538-06-3 (bro-
šēts).

UDK	 75.071.1(474.3)(083.824)

Polis, Miervaldis. Миервалдис Полис. Иллюзия как 
реальность : путеводитель по выставке : 04.05.-
24.07.2016. / куратор выставки, составитель, автор 
текстов и вступления: Дайна Аузиня ; авторы текстов: 
Карлис Вердиньш, Инга Жолуде, Гундар Игнат, Янис 
Йонев, Свен Кузмин, Луиза Пасторе, Нил Саксс ; пере-
вод с латышского: Свен Кузмин ; литературный редак-
тор: Наталья Суюншалиева ; графический дизайнер: 
Ояр Петерсон ; Латвийский Национальный художе-
ственный музей. — Рига : Латвийский Национальный 
художественный музей, 2016. — 67 lpp. : plāns ; 21 cm. — 
Uz vāka reproducēta Miervalža Poļa «Bronzas cilvēka pa-
ses foto», 1991. — ISBN precizēts ISBN aģentūrā. — Resur-
sā uzrādīts latviešu valodas izdevuma ISBN. — Oriģ. nos.: 
Miervaldis Polis. Ilūzija kā īstenība. — ISBN 978-9934-538-
08-7 (brošēts). — ISBN 9789934538063 (kļūda).

UDK	 75.071.1(474.3)(083.824)

77 Fotogrāfija un līdzīgi procesi

Teritorijas, robežas un savienojumi : Rīgas Fotomēnesis, 
2016 : izstādes, lekcijas, darbnīcas, filmas, portfolio skate = 
Territories, borders and check-points : Riga photomonth, 
2016 : exhibitions, talks, workshops, films, portfolio, re-
view / redaktors Arnis Balčus ; dizains: Krišs Salmanis ; 
tulkotāja Laine Kristberga ; kuratori: Arnis Balčus, Alnis 
Stakle, Elīna Sproģe, Evita Goze, Iveta Vaivode. — [Rīga] : 
Biedrība «Rīgas Fotomēnesis», [2016]. — 101, [8] lpp. : ilus-
trācijas ; 25 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentū-
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rā. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu 
un angļu valodā. — ISBN 978-9934-14-852-1 (brošēts).

UDK	 77.04
	 77.04(474.3)

8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

81 Valodniecība un valodas

Simsone, Anita. Tu neesi unikāls, bet nozīmē man visu pa-
sauli! = You are not unique, but you mean the world to me! : 
romāns latviešu—angļu valodā / Anita Simsone. — [Rīga] : 
[Unique Idea], [2014]. — 42 [t.i. 84] lpp. ; 21 cm + 1 CD. — Iz-
devējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — «Grāmatā CD, MP3 
formātā. Disks ir sadalīts deviņos failos, lai būtu vieglāk se-
kot līdzi grāmatas tekstam»—Vāka 4. lpp. — Paralēla lap-
pušu numerācija abās valodās. — Teksts paralēli latviešu 
un angļu valodā. — ISBN 978-9934-8503-0-1 (brošēts).

UDK	 811.111’243:82(075.4)
	 821.174-31

811.174 Latviešu valoda

Auziņa, Ilze. Latviešu valodas prasmes augstākā līmeņa 
(C1, C2) apraksts / Ilze Auziņa, Arvils Šalme. — [Rīga] : Lat-
viešu valodas aģentūra, 2015. — 1 tiešsaistes resurss (63 la-
pas, PDF) : shēmas, tabulas ; 1020,57 KB. — «Eiropas Trešo 
valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekts «Atbalsts 
Trešo valstu pilsoņiem pirmsieceļošanas un adaptācijas 
periodā 2». Līguma Nr. IF/2013/1.a./2.»—Datnes sākumla-
pā. — Bibliogrāfija: 62.-63. lapā.

UDK	 811.174’24(474.3)(035)

Gaujietis, Ādolfs. Gadi zudušie un mirkļi dzīvie : [dzejas 
krājums] / Ādolfs Gaujietis ; gleznas reprodukcija: Andra 
Pelna ; redaktore un priekšvārda autore: Dzintra Zorgevi-
ca. — [Liepāja] : LiePA, ©2016. — 138 lpp. ; 21 cm. — Izde-
vējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Gleznas reprodukcija 
izmantota grāmatas vāka 4. lpp. noformējumam. — ISBN 
978-9934-522-84-0 (brošēts).

UDK	 811.174-1

Golubova, Vita. Latviešu valodas burtnīca / Vita Golubova, 
Iveta Ikale, Anita Lanka ; vāka noformējumam izmantoti 
Alises Landsbergas zīmējumi ; Lauras Mortensenas-Flore-
sas vāka dizains ; burtnīcā izmantoti Jutas Tīronas zīmēju-
mi ; redaktore Indra Putre. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016.

1. — 31 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — (Raibā 
pasaule ; 2. klase). — Aprakstīts pēc vāka un iespiedzi-
ņām. — ISBN 978-9934-0-5820-2 (brošēts).
UDK	 811.174(076)

Jonkuse, Laimdota. Vingrinājumu lapas ikdienas darbam 
latviešu valodas stundās 9.-12. klašu skolēniem / Laimdo-
ta Jonkuse ; Guntas Plotkas vāka dizains ; redaktore Ine-
se Auziņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 124, [4] lpp. ; 
30 cm. — ISBN 978-9934-0-6041-0 (iesiets).

UDK	 811.174(076)

Karpenko, Ilona. Diktāti latviešu valodā 5. un 6. klasei / 
Ilona Karpenko ; Guntas Plotkas vāka dizains ; redaktore 
Inese Auziņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 63, [1] lpp. ; 
20 cm. — ISBN 978-9934-0-6162-2 (brošēts).

UDK	 811.174(076)

821 Daiļliteratūra

821.111 Angļu literatūra

Čailda, Lorena. Klerisa Bīna, tikai neskaties! / Lorena Čail-
da ; no angļu valodas tulkojusi Ita Lapsa ; redaktore Mari-
ka Taube. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 252, [4] lpp. : 
ilustrācijas ; 19 cm. — Oriģ. nos.: Clarice Bean, don’t look 
now. — ISBN 978-9934-0-5924-7 (iesiets).

UDK	 821.111-93-32

Donaldsone, Džūlija. Putnubiedēkļu precības : [stāsts 
jaunākā skolas vecuma bērniem] / Džūlija Donaldsone 
[teksts], Aksels Šeflers [ilustrācijas] ; no angļu valodas 
atdzejojusi Ieva Strelēvica ; redaktore Guna Pitkevica. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — [31] lpp. : ilustrācijas ; 
26×29 cm. — Oriģ. nos.: The scarecrows wedding. — ISBN 
978-9934-0-6006-9 (iesiets).

UDK	 821.111-93-34

Forde, Keitija. Franču dēka : romāns / Keitija Forde ; no 
angļu valodas tulkojusi Maija Opse ; Vitas Lēnertes vāka 
dizains ; redaktore Egija Smaļķe. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2016. — 368 lpp. ; 23 cm. — Oriģ. nos.: A French affair. — 
ISBN 978-9934-0-5524-9 (iesiets).

UDK	 821.111-31

Hantere, Ērina. Brīvībā / Ērina Hantere ; no angļu valo-
das tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Anda Brazauska. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 319, [1] lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — (Klanu kaķi / Ērina Hantere ; 1). — Oriģ. nos.: 
Warrior cats. Into the wild. — ISBN 978-9934-0-5793-9 (ie-
siets).

UDK	 821.111-93-3

Naita, Renē. Atruna : romāns / Renē Naita ; no angļu va-
lodas tulkojis Armīns Voitkāns ; redaktore Gunta Šustere ; 
vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2016. — 271, [1] lpp. ; 23 cm. — (Zvaigznes trilleris). — 
Oriģ. nos.: Disclaimer. — ISBN 978-9934-0-5982-7 (iesiets).

UDK	 821.111-31

Perija, Anna. Augšāmcelšanās iela : [detektīvromāns] / 
Anna Perija ; no angļu valodas tulkojusi Vija Stabulniece ; 
Natālijas Kugajevskas mākslinieciskais noformējums ; at-
bildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Keta 
Īve. — [Rīga] : J.L.V., 2016. — 319, [1] lpp. ; 20 cm. — (Angļu 
karalienes mīļākais detektīvs). — Oriģ. nos.: Resurrection 
row. — ISBN 978-9934-11-830-2 (brošēts).

UDK	 821.111-312.4

Pīrsa, Leslija. Izdzīvotāja : romāns / Leslija Pīrsa ; no an-
gļu valodas tulkojusi Agate Vilde ; redaktore Dace Barone ; 
vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2016. — 444, [2] lpp. ; 23 cm. — «Nepakļāvīga, skaista un 
dzimusi izdzīvotāja»—Uz vāka. — Romānā «Izdzīvotāja» 
turpinās grāmatās «Solījums» un «Bella» attēlotais pa-
audžu stāsts. — Oriģ. nos.: Survivor. — ISBN 978-9934-0-
5534-8 (brošēts).

UDK	 821.111-31

Ridels, Kriss. Ada un stindzinošā skate : [romāns vidējā 
skolas vecuma bērniem] / Kriss Ridels ; no angļu valodas 
tulkojusi Lauma T. Lapa ; redaktore Bārbala Simsone ; di-
zainu adaptēja Dace Polkmane ; vāka dizainu adaptēja Ilze 
Isaka. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 218, [1] lpp. : ilus-
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trācijas ; 20 cm. — «Grāmatas «Ada un peles rēgs» varo-
nes dzīve rit tālāk!»—Uz vāka. — «Šajā grāmatā atrodamas 
paritenes, ko sacerējusi rēķināmā mašīna, kuru izgudrojis 
Čārlzs Kāposts»—Titullapā. — Oriģ. nos.: Goth Girl and the 
wuthering fright. — ISBN 978-9934-0-5871-4 (iesiets).

UDK	 821.111-93-32

821.111(71) Kanādiešu literatūra angļu valodā

Montgomerija, Lūsija Moda. Anna no Eivonlijas / Lūsija 
Moda Montgomerija ; no angļu valodas tulkojusi Zane Ro-
zenberga ; redaktore Marika Taube. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2016. — 317, [2] lpp. ; 21 cm. — Romāna «Anna no «Zaļa-
jiem jumtiem» turpinājums. — Oriģ. nos.: Anne of Avon-
lea. — ISBN 978-9934-0-5308-5 (iesiets).

UDK	 821.111(71)-93-3

821.111(73) Amerikāņu literatūra

Džordans, Roberts. Pasaules acs : romāns / Roberts Džor-
dans ; no angļu valodas tulkojuši Ingus Josts un Vanda To-
maševiča ; vāka mākslinieks Artūrs Bērziņš ; redaktore 
Anda Brazauska. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 797, 
[2] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — (Laika Rats / Roberts Džor-
dans ; 1. grāmata). — «Fantāzijas romāns «Pasaules acs» ir 
pirmā grāmata «Laika Rata» sērijā»—Vāka 4. lpp. — Oriģ. 
nos.: The eye of the world. — ISBN 978-9934-0-4403-8 (ie-
siets).

UDK	 821.111(73)-93-3

Gripando, Džeimss. Gultā ar svešinieku : psiholoģisks 
trilleris / Džeimss Gripando ; no angļu valodas tulkojusi 
Liene Akmens ; redaktore Ingūna Jundze ; vāka dizains: 
Artūrs Zariņš. — Rīga : Kontinents, [2016]. — 443 lpp. ; 
21 cm. — (Pasaules bestsellers). — Oriģ. nos.: Lying with 
strangers. — ISBN 978-9984-35-831-4 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-312.4

Kūpere, Gvena. Homēra odiseja : stāsts par bezbailīgo 
kaķi — ko viņš man iemācīja par dzīvi un mīlestību / Gve-
na Kūpere ; no angļu valodas tulkojusi Sintija Zariņa ; Arņa 
Kilbloka vāka dizains ; redaktore Veronika Pužule. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, ©2016. — 319 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — 
Oriģ. nos.: Homer’s odyssey. — ISBN 978-9934-0-5526-3 
(iesiets).

UDK	 821.111(73)-94

Munšs, Roberts. Mīlēšu tevi vienmēr / Roberts Munšs ; 
no angļu valodas tulkojusi Alise Bērziņa ; redaktore Jūli-
ja Dibovska ; Šeilas Makgro ilustrācijas. — Rīga : Jumava, 
©2016. — [30] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Oriģ. nos.: Love 
you forever. — ISBN 978-9934-11-918-7 (brošēts).

UDK	 821.111(73)-93-32

Ostashevsky, Eugene. Жизнь и мнения диджея 
Спинозы / Евгений Осташевский ; перевёл Александр 
Заполь ; обложка: Олег Пащенко (дизайн). — Ozolnie-
ki : Literature Without Borders, 2016. — 103 lpp. ; 21 cm. — 
(Поэзия без границ). — Teksts paralēli krievu un angļu 
valodā. — Oriģ. nos.: The life and options of DJ Spinoza. — 
ISBN 978-9934-8568-3-9 (brošēts).

UDK	 821.111(73)-1=030.111=161.1

Spīlmena, Lori Nelsona. Sapņu saraksts : romāns / Lori 
Nelsona Spīlmena ; no angļu valodas tulkojusi Zane Ro-
zenberga ; tulkotājas redakcijā ; vāka dizainu adaptēja Ilze 
Isaka. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 368 lpp. ; 23 cm. — 
Oriģ. nos.: The life list. — ISBN 978-9934-0-5482-2 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-31

821.111(94) Austrāliešu literatūra angļu valodā

Moriartija, Laiena. Hipnotizētājas mīlas stāsts : romāns / 
Laiena Moriartija ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārk-
liņa ; vāka dizains: Dairis Hofmanis ; redaktore Ingūna 
Jundze. — Rīga : Kontinents, ©2016. — 461 lpp. ; 21 cm. — 
(Pasaules bestsellers). — Oriģ. nos.: The hypnotist’s love 
story. — ISBN 978-9984-35-832-1 (iesiets).

UDK	 821.111(94)-31

821.112.2 Vācu literatūra

Barro, Nikolā. Sievietes smaids : romāns / Nikolā Barro ; 
no vācu valodas tulkojusi Anita Muitiniece ; redaktore Ani-
ta Poļakovska ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, ©2016. — 237, [1] lpp. ; 23 cm. — Oriģ. nos.: 
Das Lächeln der Frauen. — ISBN 978-9934-0-5575-1 (ie-
siets).

UDK	 821.112.2-31

Kafka, Francs. Stāsti / Francs Kafka ; atbildīgā redakto-
re Jūlija Dibovska ; tulkojums latviešu valodā: Aija Jako-
viča, Silvija Brice ; pēcvārdu sarakstīja Zanda Gūtmane ; 
vāka noformējumam izmantota Edvarda Munka litogrāfija 
«Kliedziens» (1895). — Rīga : Jumava, 2016. — 228, [3] lpp. ; 
20 cm. — ISBN 978-9934-11-933-0 (brošēts).

UDK	 821.112.2-34

Lindstrēma, Inga. Mīlestība uz salas : mīlas stāsts no 
Zviedrijas / Inga Lindstrēma ; no vācu valodas tulkojusi 
Brigita Kabuce ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformē-
jums ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile. — Rīga : Juma-
va, 2016. — 198 lpp. ; 19 cm. — «2df»—Uz vāka. — Oriģ. 
nos.: Inselsommer. — ISBN 978-9934-11-931-6 (brošēts).

UDK	 821.112.2-31

821.113.5 Norvēģu literatūra

Bjorks, Samuels. Es ceļoju viena : [detektīvromāns] / 
Samuels Bjorks ; no angļu valodas tulkojusi Ilona Ozoli-
ņa-Čiu ; Tatjanas Zubarevas vāka mākslinieciskais nofor-
mējums ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile. — Rīga : 
Jumava, 2016. — 405, [1] lpp. ; 23 cm. — (Skandināvu detek-
tīvs). — (Holgers Munks un Mīa Krīgere / Samuels Bjorks ; 
1). — ««Es ceļoju viena» ir pirmā grāmata sērijā par Holge-
ru Munku un Mīu Krīgeri»—Vāka 4. lpp. — Oriģ. nos.: Det 
henger en engel alene i skogen. — ISBN 978-9934-11-938-5 
(brošēts).

UDK	 821.113.5-312.4

821.133.1 Franču literatūra

Velbeks, Mišels. Pakļaušanās : romāns / Mišels Velbeks ; 
no franču valodas tulkojis, pēcvārda autors Dens Dimiņš ; 
literārā konsultante Olita Rause ; mākslinieks Aivars Plot-
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ka. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2016. — 222, [1] lpp. ; 
22 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Oriģ. nos.: 
Soumission. — ISBN 978-9984-23-593-6 (iesiets).

UDK	 821.133.1-31

821.161.1 Krievu literatūra

Kuprins, Aleksandrs. Granātu aproce un citi stāsti / 
Aleksandrs Kuprins ; no krievu valodas tulkojis Kārlis 
Egle ; vāka noformējumā izmantota Johana Valtera glezna 
«Divas sievietes zem lampas». — [Rīga] : J.L.V., [2016]. — 
164, [3] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 18 cm. — Oriģ. nos.: 
Гранатовый браслет и другие истории. — ISBN 978-
9934-11-865-4 (brošēts).

UDK	 821.161.1-34

821.162.1 Poļu literatūra

Maslovska, Dorota. Starp mums viss labi : luga / Dorota 
Masłowska (Dorota Maslovska) ; no poļu valodas tulkojusi 
un priekšvārdu sarakstījusi Zane Štāla ; redaktore un vāka 
ilustrācija: Ingmāra Balode. — Rīga : Mansards, ©2016. — 
77, [1] lpp. ; 19 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — 
Oriģ. nos.: Między nami dobrze jest. — ISBN 978-9934-12-
143-2 (brošēts).

UDK	 821.162.1-2

821.174 Latviešu literatūra

Blaumanis, Rūdolfs. Mazās Martas dziesma : [dzejolis 
pirmsskolas vecuma bērniem] / Rūdolfs Blaumanis ; māks-
liniece Ilze Raudiņa ; dzejoļu izlases sastādītāja Inese Zan-
dere ; dizains: Rūta Briede, Artis Briedis. — [Rīga] : Liels 
un mazs, ©2016. — [19] lpp. : ilustrācijas ; 11×15 cm. — (Biki 
buks : 100 dzejoļu izlase bērniem līdz 1940 ; 079). — «100 
bilžu grāmatiņas — 100 latviešu dzejoļi bērniem»—Vāka 
4. lpp. — ISBN 978-9934-533-55-6 (brošēts).

UDK	 821.174-93-1

Briedis, Leons. Rudzu puisītis : [dzejolis pirmsskolas 
vecuma bērniem] / Leons Briedis ; māksliniece Sandra 
Krastiņa ; dzejoļu izlases sastādītāja Inese Zandere ; di-
zains: Rūta Briede, Artis Briedis. — [Rīga] : Liels un mazs, 
©2016. — [23] lpp. : ilustrācijas ; 11×15 cm. — (Biki buks : 
100 dzejoļu izlase bērniem 1940-1990 ; 082). — «100 bil-
žu grāmatiņas — 100 latviešu dzejoļi bērniem»—Vāka 
4. lpp. — ISBN 978-9934-533-58-7 (brošēts).

UDK	 821.174-93-1

Brūveris, Pēters. Pirmās sniegpārsliņas : [dzejolis pirms-
skolas vecuma bērniem] / Pēters Brūveris ; māksliniece 
Zane Ernštreite ; dzejoļu izlases sastādītāja Inese Zande-
re ; dizains: Rūta Briede, Artis Briedis. — [Rīga] : Liels un 
mazs, ©2016. — [19] lpp. : ilustrācijas ; 11×15 cm. — (Biki 
buks : 100 dzejoļu izlase bērniem pēc 1990 ; 083). — «100 
bilžu grāmatiņas — 100 latviešu dzejoļi bērniem»—Vāka 
4. lpp. — ISBN 978-9934-533-59-4 (brošēts).

UDK	 821.174-93-1

Bugavičute-Pēce, Rasa. Mans vārds ir Klimpa, un man 
patīk viss [stāsts bērniem] / Rasa Bugavičute-Pēce ; māks-
linieks Toms Treibergs ; Raula Liepiņa dizains. — [Rīga] : 
Lietusdārzs, [2016]. — 70, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — 

Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9984-
869-75-9 (brošēts).

UDK	 821.174-93-32

Cielēna, Māra. Ķemme Emma : [dzejolis pirmsskolas vecu-
ma bērniem] / Māra Cielēna ; mākslinieks Kristaps Zariņš ; 
dzejoļu izlases sastādītāja Inese Zandere ; dizains: Rūta 
Briede, Artis Briedis. — [Rīga] : Liels un mazs, ©2016. — 
[19] lpp. : ilustrācijas ; 11×15 cm. — (Biki buks : 100 dzejoļu 
izlase bērniem pēc 1990 ; 084). — «100 bilžu grāmatiņas — 
100 latviešu dzejoļi bērniem»—Vāka 4. lpp. — ISBN 978-
9934-533-60-0 (brošēts).

UDK	 821.174-93-1

Eņģele, Ilze. Solo vijolei un termometram : romāns / Ilze 
Eņģele ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redakto-
re Gundega Sēja. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 349, 
[1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-5810-3 (iesiets).

UDK	 821.174-31

Kaijaks, Vladimirs. Mantinieki : romāns / Vladimirs 
Kaijaks ; māksliniece Vita Lēnerte ; vāka noformējumam 
izmantota Māras Alševskas fotogrāfija ; redaktore Mari-
ka Taube. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 303, [1] lpp. ; 
21 cm. — (Likteņa līdumnieki / Vladimirs Kaijaks ; 4. grā-
mata). — Grāmata sagatavota pēc 2002. gada izdevuma. — 
«Romāns «Mantinieki» ir tetraloģijas «Likteņa līdumnieki» 
ceturtā grāmata»—Vāka 4. lpp. — ISBN 978-9934-0-6183-7 
(iesiets).

UDK	 821.174-31

Kaijaks, Vladimirs. Zem Marsa debesīm : romāns / Vla-
dimirs Kaijaks ; māksliniece Vita Lēnerte ; vāka noformē-
jumam izmantota Māras Alševskas fotogrāfija ; redakto-
re Inese Auziņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 429, 
[1] lpp. ; 21 cm. — (Likteņa līdumnieki / Vladimirs Kaijaks ; 
2. grāmata). — Grāmata sagatavota pēc 1999. gada izdevu-
ma. — «Romāns «Zem Marsa debesīm» ir tetraloģijas «Lik-
teņa līdumnieki» otrā grāmata»—Vāka 4. lpp. — ISBN 978-
9934-0-6185-1 (iesiets).

UDK	 821.174-31

«Kā var mācīties citu valodu? Protot savu valodu» (J. Pe-
ters) / projekta vadītāja Inita Vītola ; redaktore Mārīte 
Āboltiņa ; mākslinieciskā noformējuma un maketa autors 
Edgars Ramutis ; Latviešu valodas aģentūra. — [Rīga] : Lat-
viešu valodas aģentūra, ©2016. — 64, [1] lpp. : ilustrācijas ; 
19 cm. — Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām. — Krājumā 
apkopoti Latviešu valodas aģentūras organizētā skolēnu 
radošo darbu konkursa «Kā var mācīties citu valodu? Pro-
tot savu valodu (J. Peters)» uzvarētāju darbi. — ISBN 978-
9984-829-33-3 (brošēts).

UDK	 821.174-9
	 741-053.2

Lediņš, Hardijs. Ūdenslīdējs / Hardijs Lediņš, Juris Boiko ; 
mākslinieks Edmunds Jansons ; sastādītāja un redaktore 
Inese Zandere ; dizains: Ivs Zenne. — [Rīga] : Liels un mazs, 
2016. — 30 lpp. : ilustrācijas ; 15×19 cm. — ISBN 978-9934-
533-53-2 (iesiets).

UDK	 821.174-1

Pelšs, Einārs. Mīļākais tētis pasaulē / Einārs Pelšs ; re-
daktors Andis Surgunts ; nosaukums un vāka zīmējums: 
Kristiāns Pelšs. — Ozolnieki : Literature Without Borders, 
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2016. — 71 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — (Dzeja bez robe-
žām). — ISBN 978-9934-8568-2-2 (brošēts).

UDK	 821.174-1

Puriņa, Inga. Pazuduši lidojumā : romāns / Inga Puriņa ; 
Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; Melānijas Vilkas zī-
mējumi ; redaktore Dzintra Zālīte. — Rīga : Lauku Avīze, 
2016. — 223, [1] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 20 cm. — (Lata 
romāns ; 7 (205)). — ISBN 978-9934-15-162-0 (brošēts).

UDK	 821.174-31

Sirmbārdis, Jānis. Piedzīvojums : [dzejolis pirmsskolas 
vecuma bērniem] / Jānis Sirmbārdis ; mākslinieks Ivars 
Drulle ; dzejoļu izlases sastādītāja Inese Zandere ; di-
zains: Rūta Briede, Artis Briedis. — [Rīga] : Liels un mazs, 
©2016. — [23] lpp. : ilustrācijas ; 11×15 cm. — (Biki buks : 
100 dzejoļu izlase bērniem 1940-1990 ; 081). — «100 bil-
žu grāmatiņas — 100 latviešu dzejoļi bērniem»—Vāka 
4. lpp. — ISBN 978-9934-533-57-0 (brošēts).

UDK	 821.174-93-1

Stupāne, Lolita. Debessmanna : dzejoļi bērniem / Lolita 
Stupāne. — [Preiļi] : [b.i.], 2016. — [36] lpp. : ilustrācijas ; 
24 cm. — Aprakstīts pēc vāka. 

UDK	 821.174-93-1

Ulmanis, Kārlis. Degsme : domugraudi latvietim / Kārlis 
Ulmanis ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; vāka nofor-
mējumā izmantota Johana Valtera gleznas «Lielupe (Māko-
ņi)» (1898-1899) reprodukcija. — [Rīga] : J.L.V., 2016. — 93, 
[2] lpp. ; 18 cm. — ISBN 978-9934-11-927-9 (iesiets).

UDK	 821.174-84

Vērdiņš, Kārlis. Tētis / Kārlis Vērdiņš ; mākslinieks Reinis 
Pētersons ; redaktore Inese Zandere ; dizains: Artis Briedis, 
Rūta Briede. — [Rīga] : Liels un mazs, 2016. — 61, [2] lpp. : 
ilustrācijas ; 26 cm. — ISBN 978-9934-533-54-9 (iesiets).

UDK	 821.174-93-1

Vēstules Kārļa Skalbes «Kaķīša dzirnavu» tēliem pēc 100 
gadiem / māksliniece Anete Agneta Krišjanova ; sastādītāja 
Elita Kleinkofa-Prūse. — Rīga : Aleksandra Pelēča lasītava, 
Latvijas Kristīgo skolotāju asociācija, ©2015. — 89 lpp. : 
ilustrācijas ; 27 cm. — Izdevumā izmantoti citāti no Kārļa 
Skalbes pasakas «Kaķīša dzirnavas». — ISBN 978-9934-14-
716-6 (brošēts).

UDK	 821.174-6(082)

Ziedonis, Imants. Pupa : [dzejolis pirmsskolas vecu-
ma bērniem] / Imants Ziedonis ; māksliniece Evija Stuk-
le-Zuitiņa ; dzejoļu izlases sastādītāja Inese Zandere ; di-
zains: Rūta Briede, Artis Briedis. — [Rīga] : Liels un mazs, 
©2016. — [19] lpp. : ilustrācijas ; 11×15 cm. — (Biki buks : 
100 dzejoļu izlase bērniem 1940-1990 ; 080). — «100 bil-
žu grāmatiņas — 100 latviešu dzejoļi bērniem»—Vāka 
4. lpp. — ISBN 978-9934-533-56-3 (brošēts).

UDK	 821.174-93-1

821.511.113 Igauņu literatūra

Matsins, Pāvs. Rīgas zilā gvarde / Pāvs Matsins ; no igauņu 
valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; redaktore Ingmāra Ba-
lode ; dizains: Zigmunds Lapsa ; vāka ilustrācija: Josh Philip 

Saunders. — Rīga : Mansards, ©2016. — 149, [1] lpp. : ilus-
trācijas ; 19 cm. — Par autoru: vāka [3.] lpp. — Oriģ. nos.: 
Sinine kaardivägi. — ISBN 978-9934-12-135-7 (brošēts).

UDK	 821.511.113-31

82–93 Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Ledus laikmets / tulkojis Andris Akmentiņš ; redakto-
re Antra Jansone ; Twentieth Century Fox Film Corpora-
tion. — Rīga : Egmont Publishing, ©2016. 

Lielā sadursme : kinostāsts. — 21 lpp. : ilustrācijas ; 
27 cm. — Oriģ. nos.: Ice age. Collision course. — ISBN 
978-9934-16-245-9 (iesiets).
UDK	 82-93-32

Meklējot Doriju : kinostāsts / tulkojis Valērijs Černejs ; re-
daktore Ilze Collenkopfa ; Disney ; Pixar. — Rīga : Egmont 
Publishing, ©2016. — 63, [1] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — 
Oriģ. nos.: Finding Dory. — ISBN 978-9934-16-282-4 (ie-
siets).

UDK	 82-93-32

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

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

Brūzis, Rūdolfs. Tuvcīņas ieroči Latvijā 14.-16. gadsimtā / 
Rūdolfs Brūzis ; recenzenti: Andrejs Vasks, Vitolds Muiž-
nieks, Roms Jarockis ; redaktore Ilze Antēna ; tulkojums 
angļu valodā Valdis Bērziņš ; māksliniece Ināra Jēgere ; 
Latvijas Universitāte. Latvijas vēstures institūts. — Rīga : 
Latvijas vēstures institūta apgāds, 2016. — 383 lpp. : ilus-
trācijas, kartes, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: [319.]-
336. lpp. un piezīmēs nodaļu beigās. — Kopsavilkums 
angļu valodā. — ISBN 978-9984-824-45-1 (iesiets) ; ISBN 
0789984824451 (kļūda).

UDK	 903.22(474.3)
	 902(474.3)
	 903.22(474.3)
	 902(474.3)

908 Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

atcerēties… neaizmirst… : padomju represijās cietušie 
Kandavas novadā / grāmatu sakārtoja un ievadu sarakstī-
ja Pēteris Briedis ; literārās redaktores: Sarma Anģēna un 
Ziedīte Začeste ; vāku noformējums: Inga Brīniņa un Diāna 
Isaka ; represēto sarakstus sakārtoja Ināra Znotiņa. — Tal-
si : Aleksandra Pelēča lasītava, ©2016. — 479, [1] lpp. : ilus-
trācijas, portreti ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 474.-[480.] lpp. — 
ISBN 978-9934-513-23-7 (iesiets).

UDK	 908(474.332)-054.74(092)
	 929-054.74(474.332)

Saldus novads 2015 : [gadagrāmata] / priekšvārdu saraks-
tīja Indra Rassa ; dizains: Jeļena Rozentāle ; Saldus novada 
pašvaldība. Saldus TIKS centrs. — Saldus : Saldus novada 
pašvaldība, 2015. — 54, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti, tabu-
las ; 25 cm.

UDK	 908(474.327)(058)
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91 Ģeogrāfija. Zemes un atsevišķu valstu pētīšana. 
Ceļojumi. Reģionālā ģeogrāfija

Another travel guide Jūrmala / concept: Una Meistere, 
Daiga Rudzāte, Kirils Kirasirovs ; texts: Agnese Čivle, Una 
Meistere, Daiga Rudzāte, Agita Salmiņa, Rihards Pētersons, 
Una Gavare, Pauls Bankovskis ; English translation: Aman-
da Jātniece ; proofreading: Tabita Rudzāte ; illustrations: 
Ģirts Muižnieks ; photography: Kirils Kirasirovs, Ainārs 
Ērglis, Elita Patmalniece, Ilze Līdere, Artūrs Kondrāts, An-
sis Starks, Arnis Kleinbergs, Gatis Rozenfelds, Diāna Jan-
ce, Jānis Deinats, Leonīds Tugaļevs, Ieva Lūka. — Rīga : 
Anothertravelguide.com : P.R.A.E. Public Relations, 2015. — 
251 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — Rādītājs: [250.]-251. lpp. — 
ISBN 978-9934-8533-2-6 (iesiets).

UDK	 913(474.362.4)(036)

Another travel guide Jūrmala / koncepts: Una Meistere, 
Daiga Rudzāte, Kirils Kirasirovs ; teksti: Agnese Čivle, Una 
Meistere, Daiga Rudzāte, Agita Salmiņa, Rihards Pētersons, 
Una Gavare, Pauls Bankovskis ; literārā redakcija: Māra Ņi-
kitina ; ievadu sarakstīja Gatis Truksnis ; ilustrācijas: Ģirts 
Muižnieks ; foto: Kirils Kirasirovs, Ainārs Ērglis, Elita Pat-
malniece, Ilze Līdere, Artūrs Kondrāts, Ansis Starks, Arnis 
Kleinbergs, Gatis Rozenfelds, Diāna Jance, Jānis Deinats, 
Leonīds Tugaļevs, Ieva Lūka. — Rīga : Anothertravelguide.
com : P.R.A.E. Sabieriskās attiecības, 2015. — 251 lpp. : ilus-
trācijas ; 19 cm. — Alfabētiskais rādītājs: [250.]-251. lpp. — 
ISBN 978-9934-8533-1-9 (iesiets).

UDK	 913(474.362.4)(036)

Another travel guide Юрмала / концепция: Уна Мейсте-
ре, Дайга Рудзате, Кирилл Кирасиров ; тексты: Агнесе 
Чивле, Уна Мейстере, Дайга Рудзате, Агита Салминя, 
Рихард Петерсонс, Уна Гаваре, Паулс Банковскис ; ли-
тературный редактор Александра Заматаева ; пере-
водчик: Виталий Трошин, Александра Заматаева ; 
рисунки: Гирт Муйжниекс ; фото: Кирилл Кирасиров, 
Иева Лука, Айнар Эрглис, Элита Патмалниеце, Илзе 
Лидере, Артур Кондратс, Ансис Старкс, Арнис Клейн-
бергс, Гатис Розенфелдс, Диана Янце, Янис Дейнатс, 
Леонид Тугалев. — Рига : Anothertravelguide.com : 
P.R.A.E. Sabiedriskās attiecības, 2015. — 251 lpp. : ilustrāci-
jas ; 19 cm. — Alfabētiskais rādītājs: [250.]-251. lpp. — ISBN 
978-9934-8533-0-2 (iesiets).

UDK	 913(474.362.4)(036)

Mazsalacas novads : ceļvedis = guide / teksts: Ilze Mitā-
ne ; tulkotājas: Aija Abene, Ilze Kreišmane ; fotogrāfi: Ilze 
Mitāne, Anete Gluha, Valters Mitāns, Spodra Purviņa ; vāka 
grafiskais noformējums: Ivars Vimba. — [Rīga] : Jumava, 
2016. — 55, [1] lpp. : ilustrācijas, karte ; 23 cm. — «Grāma-
tā izmantoti Mazsalacas Novada muzeja un Daiņa Goldes 

privātkolekcijas materiāli»—Titullapas 2. pusē. — «Fo-
toceļvedis ir veltījums Mazsalacai 90 gadu jubilejā 2018. 
gadā»—Titullapas 2. pusē. — Teksts paralēli latviešu un 
angļu valodā. — ISBN 978-9934-11-930-9 (brošēts).

UDK	 913(474.364)(036)

Pasaules salas latviešu klaidoņu acīm / Māris Gailis, In-
gūna Grīnberga, Mārcis Kalniņš, Pjotrs Kotovs, Juris Lo-
rencs, Gunita Ozoliņa, Māris Puķītis, Pēteris Strubergs, 
Mārtiņš Šics, Ēriks Veits ; atbildīgā redaktore Liene Sobo-
ļeva ; priekšvārdu sarakstīja Ivars Strautnieks ; sastādī-
jums: Kristīna Blaua ; tulkojums (P. Kotova teksts): Jūlija 
Dibovska. — Rīga : Jumava, ©2016. — 254, [2] lpp., [32] lpp. 
ielīmes : ilustrācijas ; 20 cm. — (Aiz apvāršņa). — Biblio-
grāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-11-943-9 
(brošēts).

UDK	 910.4

Saldus un apkārtne : medus piliens Kurzemē : tūrisma ceļ-
vedis / teksti un foto: Saldus TIKS centrs ; foto: Uldis Pūce, 
Haralds Fiļipovs. — [Saldus] : Saldus TIKS centrs, 2016. — 
31 lpp. : ilustrācijas, kartes ; 30 cm. — Aprakstīts pēc vāka. 

UDK	 913(474.327)(036)

94 Vispārīgā vēsture

Город под названием Либава : сборник воспомина-
ний / перевод с английского языка Анны Петровой ; 
комментарии Григория Смирина ; дизайн: Улдис Бал-
тутис. — Лиепая : Открытый общественный фонд «Ев-
рейское наследие Лиепаи», 2016. — 67, [45] lpp. : ilus-
trācijas ; 21 cm. — Oriģ. nos.: A town named Libau. — ISBN 
978-9934-14-678-7 (brošēts).

UDK	 94(474.321.2)(=411.16)(092)
	 908(474.321.2)

94(474.3) Latvijas vēsture

Vācbaltieši Latvijā (1918-1941) : vēstures avotu krājums / 
sastādījis, tulkojis un komentējis Inesis Feldmanis ; sērijas 
atbildīgais redaktors Ilgvars Misāns ; kopsavilkumu an-
gliski tulkojis Jānis Taurēns ; angļu teksta redaktore Andra 
Damberga ; zinātniskais redaktors Antonijs Zunda ; literā-
rā redaktore Ruta Puriņa. — Rīga : LU Akadēmiskais ap-
gāds, 2016. — 247 lpp. : karte ; 20 cm. — (Vēstures avoti 
augstskolai ; 8. sējums). — Bibliogrāfija zemsvītras piezī-
mēs un personu rādītājs: 243.-247. lpp. — Teksts latviešu 
valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-
151-1 (brošēts).

UDK	 94(474.3)(=112.2)(09)
	 323.15(474.3)(=112.2)(09)


