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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

087.5 Izdevumi jauniešiem

Maša un Lācis / tulkojusi Anna Bērziņa. — Rīga : Egmont 
Latvija, 2016. 

Uzzīmē un nodzēs!. — [18] lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — 
Aprakstīts pēc vāka. — «3-4 gadi»—Uz vāka. — Kopā ar 
grāmatu viens flomasters. — Oriģ. nos.: Masha and the 
Bear. Write & wipe. — ISBN 978-9934-16-300-5 (brošēts).
UDK	 087.5

Staka, Agija. Izkrāso pasaciņas : krāsojamā grāmata bēr-
niem / zīmējumi, sakārtojums: Agija Staka ; Ingunas Kļa-
vas Švankas dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 
[16] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — ISBN 978-9934-0-6136-3 
(brošēts).

UDK	 087.5
	 398.21

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

122/129 Speciālā metafizika

Ņūtons, Maikls. Dvēseļu ceļojums : dzīve starp dzīvēm / 
Maikls Ņūtons ; no angļu valodas tulkojusi Ilze Elizabete 
Rikmane ; Jēkaba Samsona vāka dizains. — [Baloži, Ķeka-
vas novads] : A&A VISION, ©2016. — 325 lpp. ; 23 cm. — Iz-
devējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Oriģ. nos.: Journey 
of souls. — ISBN 978-9934-8536-7-8 (iesiets).

UDK	 128
	 133.9

159.9 Psiholoģija

Ceļvedis laimīgāku ģimenes attiecību veidošanā : palīgs at-
tiecību problēmsituāciju apzināšanā un risināšanā / Amigo 
iniciatīva laimīgām ģimenēm. — [Rīga] : Amigo iniciatīva 
laimīgām ģimenēm, 2015. — 1 tiešsaistes resurss (32 lapas, 
PDF) : ilustrācijas ; 2,91 MB. — «Laimīgiem vecākiem laimī-
gi bērni»—Datnes sākumlapā. — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs 19. lapā.

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

Džeksons, Dž. S. Visu labu, pāridarītāj! : ceļvedis bērniem, 
saskaroties ar pāridarītāju / Dž. S. Džeksons ; no angļu 
valodas tulkojusi Alise Bērziņa ; atbildīgā redaktore Vita 
Grīnvalte. — Rīga : Jumava, ©2016. — 30, [1] lpp. : ilustrā-
cijas ; 20 cm. — (Elfu labie darbi). — Oriģ. nos.: Bye-bye, 
Bully!. — ISBN 978-9934-11-925-5 (brošēts).

UDK	 159.922.7
	 316.624

Franks, Pjērs. Īsteno iecerēto bez piepūles / Pjērs Franks ; 
no vācu valodas tulkojusi Brigita Kabuce ; Ivara Vimbas 
vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Alīna 
Melngaile. — Rīga : Jumava, ©2016. — 149 lpp. ; 20 cm. — 
Oriģ. nos.: Wünsch es dir einfach — aber mit Leich-
tigkeit. — ISBN 978-9934-11-970-5 (brošēts).

UDK	 159.923.2

Katsa, Meibela. Vieglākais ceļš, kā dzīvot : atlaidiet pa-
gātni, dzīvojiet tagadnē un izmainiet savu dzīvi uz visiem 
laikiem / Meibela Katsa ; literārā redaktore Ina Eglīte ; 
tulkojums latviešu valodā un priekšvārds: Svetlana Bulte ; 
Haleakalas Hjū Lena priekšvārds ; Ērikas Agilaras vāka foto 
un dizains ; Eduardo Venegasa dizains. — [Ogre] : Svetlana 
Bulte, 2016. — 225 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — Izdevējziņas 
precizētas ISBN aģentūrā. — Par autori: 215.-217. lpp. — 
«Balstīts uz ho’oponopono — senu havajiešu problēmu 
risināšanas mākslu»—Uz vāka. — Bibliogrāfija: 213. lpp. — 
Oriģ. nos.: The easiest way to live. — ISBN 978-9934-14-
896-5 (iesiets).

UDK	 159.923.2
	 159.923.5

Peks, M. Skots. Ceļš, kuru izvēlēties : garīgās izaugsmes 
jaunā psiholoģija / M. Skots Peks ; no angļu valodas tulko-
jusi Nora Kalēja ; redaktore Ināra Vjacira ; atdzejojis Kārlis 
Vērdiņš ; Ilzes Isakas vāka dizains. — 4. izdevums. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, ©2015. — 250, [1] lpp. ; 22 cm. — Grāma-
tas 1. izdevuma nosaukums latviešu valodā «Nepazīsta-
mais ceļš». — Par autoru: [251.] lpp. — Bibliogrāfija: 249.-
250. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Oriģ. nos.: The road 
less traveled. — ISBN 9789934019517 (kļūda) (brošēts).

UDK	 159.923.2
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2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Baikovs, Guntars. Bībele kā Kristus liecība : uzticama — 
pārbaudāma — saprotama / Guntars Baikovs ; literārā 
redaktore Gunta Vaickovska ; vāka autore Agata Muze. — 
Rīga : Luterisma mantojuma fonds, ©2016. — 231 lpp. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 225.-231. lpp. un zemsvītras piezī-
mēs. — ISBN 978-9934-544-11-8 (brošēts).

UDK	 27-23

Džoiners, Riks. Liesmojošā pasaule / Riks Džoiners ; no 
angļu valodas tulkoja M. Zeltiņš. — Otrā publikācija. — 
[Ķeguma novads] : Viņa Vārds Manī, 2016. — 152, [1] lpp. ; 
20 cm. — (Kristīgās atmodas resursi). — Izdevējziņas pre-
cizētas ISBN aģentūrā. — Oriģ. nos.: The world aflame. — 
ISBN 978-9984-866-72-7 (brošēts).

UDK	 27-636

Fontēns, Dominiks. Stāsts par kristiešu ticību maniem 
neticīgajiem draugiem / Dominiks Fontēns ; redaktore Ilze 
Kurša-Briede ; no franču valodas tulkojusi Inese Gagaine ; 
makets un vāka apstrāde: Ainārs Vanags. — Rīga : Dzīvības 
Straumes, 2015. — 139 lpp. ; 20 cm. — Bibliogrāfija zemsvīt-
ras piezīmēs. — Oriģ. nos.: La foi des chrétiens racontée à 
mes amis athées. — ISBN 978-9984-874-37-1 (brošēts).

UDK	 27-184.3

Forsters, Fr. Kā man dzīvot? : dzīves mācības grāmata jau-
natnei / Fr. Forsters ; tulkojis J. Dreibergs ; L. Adamoviča 
ievads. — [Ķeguma novads] : Viņa Vārds Manī, 2016. — 147, 
[1] lpp. : ilustrācija ; 20 cm. — (Senatnes grāmata). — (Kris-
tīgās atmodas resursi). — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — «1905. g.»—Titullapā. — Oriģ. nos.: Lebens-
kunde: ein Buch für Knaben und Mädchen. — ISBN 978-
9934-515-16-3 (brošēts).

UDK	 27-584

Latviešu nacionālā filozofija tautas dzīvesziņā / Tomari-
ņu Kārļa Sidabrenes raksti. — Trešais papildinātais izde-
vums. — Rīga : Neatkarīgā dievturu draudze «Sidabrene», 
[2016]. — 168 lpp. : ilustrācijas, notis ; 21 cm. — Titullapā 
uzrādīts izdošanas gads: 12016. — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs.

UDK	 257.7(474.3)

Leilovs, Roberts A. Kāpēc? / Roberts A. Leilovs. Domas / 
Blezs Paskāls. Dzimis, lai mirtu / Billijs Grehems. — [Ķegu-
ma novads] : Viņa Vārds Manī, 2015. — 76 lpp. ; 20 cm. — 
(Kristīgās atmodas resursi). — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — Oriģ. nos.: The reason why. — ISBN 978-
9934-515-15-6 (brošēts).

UDK	 27-1

Leonārs, Andrē Žozefs. Baznīca jūs mīl : cerības ceļš tiem, 
kas nedzīvo kopā ar dzīvesbiedru, ir šķīrušies vai atkārtoti 
precējušies / Andrē Žozefs Leonārs ; no franču valodas tul-
kojusi Kristīne Ceļmillere ; literārā redaktore Aija Balode ; 
teoloģiskie un juridiskie konsultanti: Līga Vucēne, Juris Ja-
linskis ; ievadvārdu autors Juris Jalinskis ; māksliniece Lau-
ra Feldberga. — Rīga : KALA raksti, ©2016. — 103, [7] lpp. ; 
21 cm. — («Mieram tuvu» dzīvesskola). — Oriģ. nos.: L’Eg-
lise vous aime: un chemin d’espérance pour les séparés, 
divorcés, remariés. — ISBN 978-9984-871-45-5 (brošēts).

UDK	 272-45

Makārijs Lielais. Garīgas sarunas / Sirdsskaidrais Ma-
kārijs Lielais ; tulkojis Guntis Dišlers ; Skaidrītes Gūtma-
nes priekšvārds. — Jūrmala : Latvijas Kristīgā akadēmija, 
©2015. — 268 lpp. ; 21 cm. — «Vāka noformējumam izman-
totas ikonu «Sirdsskaidrais Makārijs Lielais» reprodukci-
jas»—Titullapas 2. pusē. — Bibliogrāfija zemsvītras piezī-
mēs. — ISBN 978-9984-775-25-8 (brošēts).

UDK	 27-584

Medžugorjes draugs. Kā mainīt savu vīru? : rokasgrāmata 
attiecību uzlabošanai ģimenē / Medžugorjes draugs ; re-
daktore Ilze Kurša-Briede ; no angļu valodas tulkojusi Ine-
se Gagaine. — Rīga : Dzīvības Straumes, ©2015. — 247 lpp. ; 
20 cm. — Par autoru: 3.-4. lpp. — Oriģ. nos.: How to change 
your husband. — ISBN 978-9984-874-36-4 (brošēts).

UDK	 27-45(035)

Ščedrovickis, Dmitrijs. Ievads Vecajā Derībā : piecas Mo-
zus grāmatas / Dimitrijs Ščedrovickis ; tulkojums no krie-
vu valodas: Edīte Didrihsone. — [Ķeguma novads] : Viņa 
Vārds Manī, 2016.

Ceturtā Mozus grāmata. — 217, [1] lpp. ; 20 cm. — (Kris-
tīgās atmodas resursi). — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — Oriģ. nos.: Введение в Ветхий Завет. — 
ISBN 978-9934-515-12-5 (brošēts).
UDK	 27-242.8-273

Toths, Tihamers. Ar vaļējām acīm caur Dieva pasauli / 
Tihamers Toths. — [Ķeguma novads] : Viņa Vārds Manī, 
2016. — 154, [1] lpp. ; 20 cm. — (Senatnes grāmata). — 
(Kristīgās atmodas resursi). — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — «Pārpublicējums no Dundagas baptistu 
draudzes izdevuma 1991.g.»—Titullapas 2. pusē. — Citas zi-
ņas 1991. gada izdevumā: tulkojis Jūlijs Roze. — ISBN 978-
9934-515-39-2 (brošēts).

UDK	 2-14
	 2:001

Villis, G. S. Cilvēku spitālība un to šķīstīšanas likums / G. S. 
Villis ; no krievu valodas tulkojis T. Bērziņš ; vāka dizains: 
M. Zeltiņš. — [Ķeguma novads] : Viņa Vārds Manī, 2016. — 
65 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — (Kristīgās atmodas resur-
si). — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Tulkots 
no izdevuma krievu valodā: Виллис Г.С. Закон для прока-
женного. — ISBN 978-9934-515-13-2 (brošēts).

UDK	 27-544.6

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

31 Demogrāfija. Socioloģija. Statistika

Changes in immigration status and purpose of stay: an 
overview of Latvia approaches : EMN focussed study : De-
cember 2015 / authors of the Study: Ilze Briede, Ilze Sili-
ņa-Osmane ; editor: Maira Roze ; Office of Citizenship and 
Migration Affairs Republic of Latvia ; European Migration 
Network. — Riga : Office of Citizenship and Migration Af-
fairs Republic of Latvia, 2015. — 1 tiešsaistes resurss (70 
lapas, PDF) : tabulas ; 1,46 MB. — Bibliogrāfija: 70. lapā.

UDK	 314.151.3-054.72(474.3)
	 341.43(474.3)
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316 Socioloģija

Atbalsts aizbildņiem un audžuģimenēm : rokasgrāmata / 
autori: Ilze Golvere, Ina Jankevica, Aiga Romāne-Meiere, 
projekta vadītāja. — [Rīga] : [Latvijas Audžuģimeņu bied-
rība], 2015. — 1 tiešsaistes resurss (97 lapas, PDF) : ilustrā-
cijas, tabulas ; 6,96 MB. 

UDK	 316.362.1-058.856-058.866(474.3)(035)
	 316.614.5-058.866(474.3)(035)

Čepmens, Gerijs. Piecas mīlestības valodas : kā izteikt 
sirsnīgu pieķeršanos savam partnerim / Gerijs Čepmens ; 
no angļu valodas tulkojusi Kate Vītola ; vāka dizains: Dā-
vis Knopkens. — [Baloži, Ķekavas novads] : [A&A VISION], 
[2015]. — 214 lpp. ; 21 cm. — «Ilgstošas mīlestības noslēpu-
mi»—Uz vāka. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — 
Bibliogrāfija piezīmēs nodaļu beigās. — Oriģ. nos.: The five 
love languages. — ISBN 978-9934-8536-6-1 (iesiets).

UDK	 316.361
	 173.1

Jaunas pieejas sociālās attīstības mērīšanā : cilvēki, teri-
torijas, pašvaldības : kolektīvā monogrāfija / Baiba Bela, 
Rūdolfs Cimdiņš, Ivars Ijabs, Jānis Ikstens, Līga Krūmiņa, 
Agita Misāne, Mareks Niklass, Jurijs Ņikišins, Līga Rasna-
ča, Iveta Reinholde, Pēteris Šķiņķis, Maija Ušča, Armands 
Vēveris, Inga Vilka, Aija Zobena ; zinātniskie redaktori Aija 
Zobena un Ivars Ijabs ; recenzenti: Signe Dobelniece, Vis-
valdis Valtenbergs ; literārā redaktore Aija Lāce. — [Rīga] : 
[Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu insti-
tūts], 2015. — [Rīga] : Publicētava. — 1 tiešsaistes resurss 
(ePUB) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 3,9 MB. — Iz-
devējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Ietver bibliogrāfi-
ju. — Kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-8487-
2-8 (ePUB).

UDK	 316.334.52(474.3)
	 316.42(474.3)

32 Politika

Kudenhovs Kalergi, Rihards Nikolajs. Praktiskais ide-
ālisms : augstdzimtība — tehnika — pacifisms / Rihards 
Nikolajs Kudenhovs Kalergi ; redaktors, tulkotājs no vācu 
valodas un priekšvārda autors Valdis Krastiņš ; Lienes Api-
nes vāka mākslinieciskais noformējums. — [Rīga] : Domas 
spēks, [2016]. — 151, [1] lpp. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: Praktis-
cher Idealismus. — ISBN 978-9934-8395-7-3 (brošēts).

UDK	 32:1

323 Iekšlietas. Iekšpolitika

Do mobile citizens engage? : a study on the participation 
of Polish, Lithuanian and Latvian citizens in Ireland / M. 
Golubeva, Karolis Žibas, Vita Petrušauskaite, Marta Rik-
ša, Aldis Austers, Justyna Segeš Frelak ; cover photo: Ani-
ta Austvika. — [Rīga] : Centre for Public Policy Providus, 
2016. — 1 tiešsaistes resurss (33 lapas, PDF) : diagrammas ; 
2 MB. — Bibliogrāfija: 32.-33. lapā un zemsvītras piezī-
mēs. — ISBN 978-9934-532-14-6 (PDF).

UDK	 323.2(417)

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

Andžāns, Modris. NATO un Krievijas attiecības: Latvijas 
intereses formālo ietvaru un attiecību transformācijas kon-
tekstā : pētījums / Māris Andžāns, Ilvija Bruģe ; zinātniskais 
redaktors Andris Sprūds ; Latvijas Ārpolitikas institūts. — 
Rīga : Latvijas Ārpolitikas institūts, 2016. — ©2016. — 1 
tiešsaistes resurss (42 lapas, PDF) ; 875 KB. — Latvijas Ār-
politikas institūta pētījums saskaņā ar 2016. gada 13. maija 
līgumu Nr. C-052/AM/2016 starp Aizsardzības ministriju, 
Nacionālo bruņoto spēku Apvienoto štābu un Latvijas Ār-
politikas institūtu. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — 
Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā. — 
ISBN 978-9984-583-72-3 (PDF).

UDK	 327.51
	 327(470
	 571)”1991/…”

331 Darbs. Nodarbinātība. Darba ekonomika.  
Darba organizācija

Bioloģiskie aģenti Iekšlietu ministrijas padotības iestā-
dēs : preventīvie darba aizsardzības pasākumi : metodiskie 
ieteikumi / Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs. 
Darba vides nodaļa ; priekšvārda autors Uģis Iskrovs. — 
Rīga : Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs, 
2016. — 1 tiešsaistes resurss (20 lapas, PDF) ; 803 KB. — 
Bibliogrāfija: 19. lapā.

UDK	 331.43(474.3)

Darbaspēka iztrūkuma un darbaspēka migrācijas nepie-
ciešamības Latvijā no trešajām valstīm noteikšana : maza 
apjoma izpētes darbs / darba autori: Normunds Ozols, 
Gundars Ignats, Ilze Siliņa-Osmane ; recenzents: Ilze Brie-
de ; Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. — Rīga : [Pil-
sonības un migrācijas lietu pārvalde], 2015. — 1 tiešsaistes 
resurss (23 lapas, PDF) : tabulas ; 482 KB. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs.

UDK	 331.5(474.3)

Ieguldām jauniešos: Latvija / OECD ; Latvijas Republikas 
Labklājības ministrija. — [Rīga] : Labklājības ministrija, 
©2016. — 1 tiešsaistes resurss (197 lapas, PDF) : diagram-
mas, tabulas, shēmas ; 2,83 MB. — Bibliogrāfija nodaļu bei-
gās. — Teksts tulkots no angļu valodas. — Oriģ. nos.: Inves-
ting in Youth: Latvia.

UDK	 331.5-053.81(474.3)

332 Reģionālā, teritoriālā, zemes, dzīvokļu 
ekonomika

Vai SIA «Ludzas apsaimniekotājs» daudzdzīvokļu dzī-
vojamās mājas pārvalda efektīvi un atbilstoši normatīvo 
aktu prasībām? : revīzijas ziņojums : 2016. gada 3. marts / 
Latvijas Republikas Valsts kontrole. — Rīga : Latvijas Re-
publikas Valsts kontrole, 2016. — 1 tiešsaistes resurss (37 
lapas, PDF) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 
1,24 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.

UDK	 332.8(474.3)(094)
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336 Finanses

About us : reliability and awareness / ABLV. — [Rīga] : 
ABLV, [2015]. — 53, [3] lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 
21 cm. — (Banking, investments, advisory). — Aprakstīts 
pēc vāka. — v5/May 2015 — Oriģ. nos.: Par mums.

UDK	 336.71(474.3)

Beņkovskis, Konstantīns. CGE model with fiscal sector 
for Latvia / Konstantīns Beņkovskis, Eduards Goluzins, 
Oļegs Tkačevs. — [Rīga] : Latvijas Banka, ©2016. — 1 tieš-
saistes resurss (62 lapas, PDF) : diagrammas, tabulas ; 
3,04 MB. — (Working paper / Latvijas Banka ; 1/2016). — 
Virstitulā: Latvijas Banka. Eirosistēma. — Bibliogrāfija: 
60.-62. lapā. — ISBN 978-9984-888-76-7 (PDF).

UDK	 336(474.3)
	 338(474.3)

Beņkovskis, Konstantīns. Vispārējā līdzsvara aprēķina 
modelis ar fiskālā sektora datiem: Latvijas tautsaimniecī-
bas novērtējums / Konstantīns Beņkovskis, Eduards Golu-
zins, Oļegs Tkačevs. — [Rīga] : Latvijas Banka, ©2016. — 1 
tiešsaistes resurss (64 lapas, PDF) : diagrammas, tabulas ; 
3,03 MB. — (Pētījums / Latvijas Banka ; 1/2016). — Virsti-
tulā: Latvijas Banka. Eirosistēma. — Bibliogrāfija: 61.-64 
lapā. — ISBN 978-9984-888-75-0 (PDF).

UDK	 336(474.3)
	 338(474.3)

Ieguldījumi : risinājumi kapitāla saglabāšanai un palieli-
nāšanai / ABLV. — [Rīga] : ABLV, [2015]. — 52 lpp. : dia-
grammas, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 30 cm. — (Ban-
king, investments, advisory). — v4/Feb 2016. 

UDK	 336.71(474.3)

Par mums : uzticamība un atsaucība / ABLV. — [Rīga] : 
ABLV, [2015]. — 53, [3] lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 
21 cm. — (Banking, investments, advisory). — Aprakstīts 
pēc vāka. — v5/May 2015. 

UDK	 336.71(474.3)

Инвестиции : возможности сохранения и приумноже-
ния капитала / ABLV. — [Rīga] : ABLV, [2015]. — 52 lpp. : 
diagrammas, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 30 cm. — (Ban-
king, investments, advisory). — v4/Feb 2016.

UDK	 336.71(474.3)

О нас : надежность и отзывчивость / ABLV. — [Rīga] : 
ABLV, [2015]. — 53, [3] lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 
21 cm. — (Banking, investments, advisory). — Aprakstīts 
pēc vāka. — v5/May 2015 — Oriģ. nos.: Par mums.

UDK	 336.71(474.3)

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

Latvijas rūpniecība pirms un pēc neatkarības atgūša-
nas : 2013. gada 13. decembra konferences referātu apko-
pojums / materiālus apkopoja un tehniski rediģēja: Ruta 
Pazdere un Andrejs Cīrulis ; Latvijas okupācijas izpētes 
biedrība. — Rīga : Latvijas Republikas Tieslietu ministrija, 
2015. — 1 tiešsaistes resurss (75 lapas, PDF) : diagrammas, 
faksimili, ilustrācijas, tabulas ; 4,02 MB. — Bibliogrāfija 

zemsvītras piezīmēs. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevu-
ma ISBN. — ISBN 9789934857805 (kļūda).

UDK	 338.45(474.3)

339 Tirdzniecība. Starptautiskās ekonomiskās 
attiecības. Pasaules ekonomika

Gaul, Christiane. Franchisee selection: factors influencing 
the choice of successful franchisees : doctoral thesis sub-
mitted for the doctor’s degree in management science (Dr. 
sc. admin.), subfield: business management / Christiane 
Gaul ; supervisor: Lutz H Schminke ; University of Latvia. 
Faculty of Economics and Management. — Riga, 2016. — 
273 lp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrā-
fija: 142.-153. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts angļu 
valodā, priekštitullapa latviešu valodā.

UDK	 339.187.44(043.3)
	 339.372.842(043.3)
	 339.187.44(043)
	 339.372.842(043)

Gaul, Christiane. Franchisee selection: factors influencing 
the choice of successful franchisees : summary of doctoral 
thesis submitted for the doctoral degree in management 
science, subfield of business management / Christiane 
Gaul ; supervisor: Lutz H Schminke ; reviewers: Biruta Slo-
ka, Baiba Rivža, Vida Davidavičienė ; Latvijas Universitāte. 
Faculty of Economics and Management = Franšīzes ņēmē-
ju atlase: faktori, kas ietekmē veiksmīgu franšīzes ņēmēju 
izvēli : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda ie-
gūšanai vadības zinātnē, apakšnozare: uzņēmējdarbības 
vadība / Christiane Gaul ; darba zinātniskais vadītājs: Lutz 
H Schminke ; darba recenzenti: Biruta Sloka, Baiba Rivža, 
Vida Davidavičienė ; Latvijas Universitāte. Ekonomikas un 
vadības fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2016. — 
79 lpp. : shēmas, tabulas ; 21 cm. — «Universitas Latvien-
sis»—Uz vāka. — Bibliogrāfija: 36.-38. un 76.-78. lpp. — 
Teksts angļu un latviešu valodā, ar atsevišķām titullapām, 
vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-143-
6 (brošēts).

UDK	 339.187.44(043.2)
	 339.372.842(043.2)
	 339.187.44(043)
	 339.372.842(043)

Latvia and the United States: revisiting a strategic part-
nership in a transforming environment : [rakstu krājums] / 
editors: Andris Spruds and Diana Potjomkina ; scientific 
reviewers: Valters Scerbinskis, Toms Rostoks ; English lan-
guage editor: Emily Kernot. — Riga : Latvian Institute of In-
ternational Affairs, 2016. — ©2016. — 1 tiešsaistes resurss 
(232 lapas, PDF) : diagrammas, tabulas ; 2,88 MB. — Ziņas 
par autoriem: 222.-228. lapā. — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs. — ISBN 978-9984-583-70-9 (PDF).

UDK	 339.9

34 Tiesības. Jurisprudence

Briede, Jautrīte. Administratīvās tiesības : mācību grāma-
ta / Jautrīte Briede, Edvīns Danovskis, Anita Kovaļevska ; 
recenzenti: Veronika Krūmiņa, Gatis Litvins, Anita Rodiņa ; 
juridiskā redaktore Signe Terihova ; grafiskais dizains: Ma-
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rina Selunska. — Rīga : Tiesu namu aģentūra, ©2016. — 
351 lpp. ; 23 cm. — Jēdzienu alfabētiskais rādītājs: 288.-
323. lpp. — Bibliogrāfija: 324.-349. lpp. un zemsvītras 
piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, anotācija angļu valo-
dā. — ISBN 978-9934-508-39-4 (iesiets).

UDK	 342.9(075.8)

Liepiņa, Ieva. Latvijas valsts garantēta «medicīniskās pa-
līdzības minimuma» atbilstība cilvēktiesību standartam : 
pētījums Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja vajadzī-
bām : 2016. gada 31. janvāris / pētījumu autore Ieva Liepi-
ņa. — [Rīga] : [Latvijas Republikas Tiesībsargs], 2016. — 1 
tiešsaistes resurss (81 lapa, PDF) : diagrammas, tabulas ; 
1,28 MB. — Bibliogrāfija: 74.-79. lapā un zemsvītras piezī-
mēs.

UDK	 34:61(474.3)
	 34:61(474.3)

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

Melderis, Jānis. Latviešu virsnieku reģistrs : (1915.-1945. 
gadi) / Jānis Melderis ; redaktore Sarma Līne ; recenzents 
Ainārs Bambals. — Rīga : Latviešu virsnieku apvienība, 
2016. — ©2016. — 1 tiešsaistes resurss (314 lapas, PDF) : 
tabulas ; 3,81 MB. — Bibliogrāfija: 314. lapā. — ISBN 978-
9934-14-832-3 (PDF).

UDK	 355.08(=174)(083.89)

355.48 Militārā vēsture. Kari. Kampaņas. Kaujas. 
Militārie varoņdarbi

Hillenbrenda, Lora. Nesalauztais : neparasts stāsts par 
drosmi un nepakļāvību / Lora Hillenbrenda ; no angļu valo-
das tulkojusi, priekšvārdu un komentārus sarakstījusi Ilze 
Paegle-Mkrtčjana ; Tatjanas Zubarevas vāka grafiskais no-
formējums ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; literārā 
redaktore Sarmīte Medne. — Rīga : Jumava, ©2016. — 477, 
[1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, karte, portreti ; 23 cm. — 
Oriģ. nos.: Unbroken. — ISBN 978-9934-11-954-5 (brošēts).

UDK	 355.48(73)(092)

36 Garīgo un materiālo dzīves vajadzību 
nodrošinājums. Apdrošināšana. Patērētāju interešu 
aizsardzība

Ilgstoši slimojošu pacientu atgriešana darba tirgū, no-
drošinot IKT prasmju apgūšanu : pētījuma rezultāti : 2015. 
gada maijs / nodibinājums «Fonds Sabiedrībai». — [Rīga] : 
Fonds Sabiedrībai, 2015. — 1 tiešsaistes resurss (43 la-
pas, PDF) : diagrammas, tabulas ; 1,58 MB. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs.

UDK	 364.67(474.3)

37 Izglītība

eTwinning projekta rokasgrāmata / Latvijas eTwinning 
Nacionālais atbalsta dienests ; Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra. — Rīga : Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra, 2015. — 1 tiešsaistes resurss (13 la-
pas, PDF) : ilustrācijas, karte, tabulas ; 539 KB. — eTwin-
ning ir Eiropas skolu sadarbības tīkls, kura mērķis ir vei-

cināt izglītības iestāžu sadarbību, izmantojot informācijas 
un komunikācijas tehnoloģijas. 

UDK	 37.02(035)

376 Speciālu grupu audzēkņu izglītība, apmācība, 
mācības

Kronberga, Zane. Divkārt īpašie bērni, jeb apdāvinātie 
bērni ar autiskā spektra traucējumiem skolā / Zane Kron-
berga, Sintija Ērgle. — [Rīga] : [Latvijas Autisma apvienī-
ba], [2015]. — 1 tiešsaistes resurss (96 lapas, PDF) : ilustrā-
cijas ; 1,86 MB. — Bibliogrāfija: 95.-96. lapā.

UDK	 376-056.3

Laizāne, Māra. Mazākumtautību skolu skolēnu identitāte 
un piederība Latvijai : pētījuma ziņojums / Māra Laizāne, 
Aivita Putniņa, Ilze Mileiko. — Rīga : [izdevējs nav zināms], 
2015. — 1 tiešsaistes resurss (79 lapas, PDF) ; 1,30 MB. — 
Bibliogrāfija: 53.-64. lapā.

UDK	 376.7(474.3)

378 Augstākā izglītība. Augstskolas. Akadēmiskās 
studijas

Jansons, Jānis. No Latvijas Universitātes Fizikas institūta 
(1919) līdz Cietvielu fizikas institūtam (1978) / Jānis Jan-
sons ; redaktore Ruta Puriņa ; vāka dizainu veidojusi Baiba 
Lazdiņa. — [Rīga] : Latvijas Universitātes Akadēmiskais 
apgāds, 2016. — 196 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 
24 cm. — Personu alfabētiskais rādītājs: 190.-196. lpp. — 
Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9934-18-158-0 
(brošēts).

UDK	 378.4(474.3)(091)

Ružāns, Staņislavs. Atceroties studiju laiku : Latvijas 
Lauksaimniecības akadēmijas Agronomijas fakultāte, 
1955 — 1960 / Staņislavs Ružāns ; vāka dizains: Vadims 
Jepifanovs ; priekšvārdu sarakstīja Rūta Kroģere. — Dau-
gavpils : Staņislavs Ružāns, 2016. — 384 lpp. : ilustrācijas, 
portreti, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 384. lpp. — ISBN 
978-9934-14-842-2 (iesiets).

UDK	 378.6:63(474.3)(091)

398 Folklora

365 joki : starpbrīži bērniem un vecākiem / sarūpējis And-
ris Tiļļa ; karikatūras: Kate Šterna ; atbildīgā redaktore Inga 
Ābelīte ; mākslinieciskais noformējums: Baiba Lūsīte-Teik-
mane. — Rīga : Lauku Avīze, ©2016. — 126 lpp. : ilustrāci-
jas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-15-178-1 (brošēts).

UDK	 398.23(=174)
	 821.174-7

5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

57 Bioloģijas zinātnes kopumā

Klimata izmaiņu ietekme uz bioloģisko daudzveidību Bal-
tijas jūras piekrastes rifos / autori: Madara Alberte, Maija 
Viška, Viktors Pērkons, Aigars Lavrinovičs, Ieva Putna-Nī-
mane, Juris Aigars ; vāka fotogrāfijas autors Juris Aigars ; 
Latvijas Hidroekoloģijas institūts. — Rīga : Latvijas Hidroe-
koloģijas institūts, 2016. — 1 tiešsaistes resurss (16 lapas, 
PDF) : diagrammas, ilustrācijas, kartes ; 3,48 MB. — Biblio-
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grāfija zemsvītras piezīmēs. — Resursā uzrādīts iespiestā 
izdevuma ISBN. — ISBN 9789934181481 (kļūda).

UDK	 574.5(261.24)
	 551.583
	 551.435.36(261.24)

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes

Traumatoloģija un ortopēdija / Andra Jumtiņa redakci-
jā ; autori: Andris Jumtiņš, Ruta Jakušonoka, Halina Irēna 
Jodzēviča, Rolands Gibners, Modris Ciems ; recenzenti: 
Vitālijs Zirdziņš, Gundars Lācis ; redaktores: Aija Lapsa, 
Inga Lievīte ; priekšvārdu sarakstīja Andris Jumtiņš ; vāka 
dizains: Mikus Čavarts ; Rīgas Stradiņa universitāte. — 
Rīga : RSU, 2016. — 325 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 
25 cm. — Bibliogrāfija: 323.-325. lpp. — ISBN 978-9984-
793-88-7 (iesiets).

UDK	 617.3(075.8)
	 616-001(075.8)

614.84 Ugunsgrēku bīstamība. Ugunsgrēki. 
Aizsardzība pret ugunsgrēkiem

Drošā diena : izglītojoša un interaktīva spēle par uguns-
drošību un civilo aizsardzību 1.-9. klašu skolēniem : me-
todiskais materiāls / Valsts reģionālās attīstības aģentū-
ra. — Rīga : [izdevējs nav zināms], 2015. — 1 tiešsaistes 
resurss (57 lapas, PDF) ; 670 KB. — Spēle izstrādāta Valsts 
reģionālās attīstības aģentūras īstenotā Latvijas — Šveices 
sadarbības programmas individuālā projekta «Atbalsts 
ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglī-
tības iestādēs ietvaros». — Atbildības ziņas noskaidrotas 
tīmekļa vietnē «Drošā diena». 

UDK	 614.84(076)

620 Materiālu pārbaudes. Rūpnieciskas nozīmes 
materiāli. Spēkstacijas. Enerģētikas ekonomika

Kubule, Anna. Jaunas metodes industriālās simbiozes un 
rūpniecības energoefektivitātes vienotam novērtējumam : 
promocijas darba kopsavilkums / Anna Kubule ; zinātniskā 
vadītāja M. Rošā ; oficiālie recenzenti: Ritvars Sudārs, Elī-
na Dāce, Žaneta Stasiškienė ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. Vides aizsardzī-
bas un siltuma sistēmu institūts. — Rīga : RTU izdevnie-
cība, 2016. — 46 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
24 cm. — Bibliogrāfija: 45.-46. lpp. — ISBN 978-9934-10-
843-3 (brošēts).

UDK	 620.9:658.18(474.3)(043)
	 502.174(474.3)(043)

Kubule, Anna. Novel methods for integrated assessment 
of industrial symbiosis and energy efficiency : doctoral 
thesis / Anna Kubule ; scientific supervisor M. Rošā ; Riga 
Technical University. Faculty of Power and Electrical Engi-
neering. Institute of Energy Systems and Environment. — 
Riga : RTU Press, 2016. — 146, [2] lpp. : diagrammas, ilustrā-
cijas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 130.-138. lpp. — Teksts 
angļu valodā, anotācija arī latviešu valodā.

UDK	 620.9:658.18(474.3)(043)
	 502.174(474.3)(043)

Kubule, Anna. Novel methods for integrated assessment 
of industrial symbiosis and energy efficiency : summary of 
the doctoral thesis / Anna Kubule ; scientific supervisor M. 
Rošā ; official reviewers: Ritvars Sudārs, Elīna Dāce, Žane-
ta Stasiškienė ; Riga Technical University. Faculty of Power 
and Electrical Engineering. Institute of Energy Systems and 
Environment. — Riga : RTU Press, 2016. — 46 lpp. : dia-
grammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 45.-
46. lpp. — ISBN 978-9934-10-842-6 (brošēts).

UDK	 620.9:658.18(474.3)(043)
	 502.174(474.3)(043)

621 Mehāniskā inženierija vispār. Kodolu 
tehnoloģija. Elektriskā inženierija. Ražošanas 
iekārtas

Raņķis, Ivars. Energoelektronika / Ivars Raņķis ; zinātnis-
kais redaktors Pēteris Apse-Apsītis ; recenzents Leonīds 
Ribickis ; atbildīgā par izdevumu Anita Vēciņa ; literārā 
redaktore Lilita Vīksna ; vāka dizains: Jekaterina Lukina ; 
Rīgas Tehniskā universitāte. Enerģētikas un elektrotehni-
kas fakultāte. Industriālās elektronikas un elektrotehnikas 
institūts. — Ceturtais atkārtotais izdevums. — Rīga : RTU 
Izdevniecība, ©2016. — 285 lpp. : diagrammas, ilustrāci-
jas, tabulas ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 285. lpp. — ISBN 978-
9934-10-730-6 (iesiets).

UDK	 621.314(075.8)

625 Sauszemes transporta civilās inženierbūves. 
Dzelzceļa mašīnbūve. Automaģistrāļu inženierbūves

Grunšu stabilizācija ar hidrauliskajām saistvielām : auto-
ceļa zemes klātne : rokasgrāmata / izstrādes darba gru-
pa: Aigars Strežs, Aldis Lezemnieks, Jānis Kivilands, Aija 
Tama ; SIA «Ceļu eksperts». — Rīga : Latvijas valsts ceļi, 
2015. — 1 tiešsaistes resurss (48 lapas, PDF) : ilustrācijas, 
tabulas ; 2,98 MB. — Virstitulā: Autoceļu rekonstrukcija un 
būvniecība. — Bibliogrāfija: 48. lapā.

UDK	 625.731.8

628 Sanitārā tehnika. Ūdens. Sanitārija. Apgaismes 
tehnika

Vilgerts, Jānis. Triple helix approach in hazardous was-
te management system : doctoral thesis / Jānis Vilgerts ; 
scientific supervisor Dagnija Blumberga ; offical reviewers: 
Gatis Bažbauers, Oļģerts Nikodemus, Sauļius Vasarevičus ; 
Riga Technical University. Faculty of Power and Electrical 
Engineering. Institute of Energy Systems and Environ-
ment. — Riga : RTU Press, 2016. — 114, [75] lpp. : diagram-
mas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — Promocijas 
darbs ietver arī saistītās publikācijas. — Bibliogrāfija: 94.-
110. lpp. un saistīto publikāciju beigās. — Teksts angļu va-
lodā, anotācija arī latviešu valodā.

UDK	 628.4.04(043)
	 502.174(043)

Vilgerts, Jānis. Triple helix approach in hazardous waste 
management system : summary of doctoral thesis / Jānis 
Vilgerts ; scientific supervisor Dagnija Blumberga ; offical 
reviewers: Gatis Bažbauers, Oļģerts Nikodemus, Sauļius 
Vasarevičus ; Riga Technical University. Faculty of Power 
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and Electrical Engineering. Institute of Energy Systems and 
Environment. — Riga : RTU Press, 2016. — 42 lpp. : dia-
grammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — Teksts 
angļu valodā, anotācija arī latviešu valodā. — ISBN 978-
9934-10-850-1 (brošēts).

UDK	 628.4.04(043)
	 502.174(043)

Vilgerts, Jānis. Trīskāršās spirāles pieeja bīstamo atkri-
tumu apsaimniekošanas sistēmā : promocijas darba kop-
savilkums / Jānis Vilgerts ; zinātniskā vadītāja Dagnija 
Blumberga ; oficiālie recenzenti: Gatis Bažbauers, Oļģerts 
Nikodemus, Sauļius Vasarevičus ; Rīgas Tehniskā univer-
sitāte. Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. Vides aiz-
sardzības un siltuma sistēmu institūts. — Rīga : RTU Izdev-
niecība, 2016. — 42 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, 
tabulas ; 24 cm. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī an-
gļu valodā. — ISBN 978-9934-10-851-8 (brošēts).

UDK	 628.4.04(043)
	 502.174(043)

633/635 Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Bražūne, Elga. Tomāti no stādiem līdz ražai / teksts un 
fotogrāfijas: Elga Bražūne ; atbildīgā redaktore Anna Pav-
lovska ; literārā redaktore Irīda Miska. — [Rīga] : J.L.V., 
2016. — 102, [2] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Izdevējziņas 
precizētas ISBN aģentūrā. — Izdevuma noformējumā: Elga 
Bražūne / Dārzniecība «Neslinko». — ISBN 978-9934-11-
946-0 (brošēts).

UDK	 635.64

Dabisko pļavu un ganību apsaimniekošana un atjaunoša-
na : vadlīnijas Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo 
zālāju biotopu kopšanai un atjaunošanai / Ainārs Auniņš, 
Guntars Dolmanis, Lauma Gustiņa, Ērika Kļaviņa, Vies-
turs Lārmanis, Agnese Priede, Solvita Rūsiņa, Voldemārs 
Spuņģis ; Solvitas Rūsiņas redakcijā ; zinātniskais recen-
zents Dzidra Kreišmane. — [Rīga] : [izdevējs nav zināms], 
[2016]. — 1 tiešsaistes resurss (161 lapa, PDF) : ilustrāci-
jas, shēmas, tabulas ; 3,43 MB. — «Grāmata izdota projekta 
«Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaim-
niekošanas programma» LIFE11NAT/LV000371 NAT-PROG-
RAMME ietvaros»—Datnes 2. lapā. 

UDK	 633.2.03(4)

639 Medības. Zveja. Zivju audzēšana

Latvijas Avīzes mednieka gadagrāmata / sastādīja un 
priekšvārdu sarakstīja Aldis Sāvičs ; redaktore Dzintra Zālī-
te ; karikatūras: Gatis Šļūka ; fotogrāfi: Linda Dombrovska, 
Viesturs Valdis Dreimanis, Toms Erviks, Unda Ģēģere, Gun-
tars Kļavinskis, Vairis Lasmanis, Egons Mednis, Aldis Sā-
vičs, Linards Sisenis, Kate Šterna, Oskars Treilihs ; 1. vāka 
foto: Sergejs Skripa. — Rīga : Lauku Avīze, 2016.

2017. — 205, [2] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kar-
te, portreti, tabulas ; 20 cm. — ISBN 978-9934-15-210-8 
(brošēts).
UDK	 639.1(058)
	 799(058)

657 Grāmatvedība

Jaunzeme, Justīne. Starptautiskie finanšu pārskatu stan-
darti : standartu apkopojums un pielietojuma piemēri / 
Justīne Sofija Jaunzeme ; redaktore Maija Grebenko ; literā-
rā redaktore Rita Cielēna ; fotogrāfs Aivars Siliņš. — Rīga : 
Lietišķās informācijas dienests, 2016. — 256 lpp. : shēmas, 
tabulas ; 22 cm. — (Bilances bibliotēka). — Bibliogrāfija: 
256. lpp. — ISBN 978-9984-896-11-3 (brošēts).

UDK	 657(083.74)

658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība. 
Tirdzniecības organizācija

Zaķe, Ņina. Uzņēmējdarbība profesionāli tehniskajām sko-
lām un vidusskolām : metodiskais materiāls skolotājiem / 
Ņina Zaķe. — Rīga : Biznesa augstskola Turība, ©2016. — 
44 lpp. : diagramma, shēma, tabulas ; 30 cm. — ISBN 978-
9934-543-07-4 (brošēts).

UDK	 658(072)

Zaķe, Ņina. Uzņēmējdarbība vidusskolām un profesionā-
lās izglītības iestādēm : [mācību grāmata] / Ņina Zaķe. — 
Rīga : Biznesa augstskola «Turība», ©2016. — 143 lpp. : 
shēmas, tabulas ; 30 cm. — Komplektā mācību grāmata un 
metodiskais materiāls skolotājiem. — Bibliogrāfija: 124.-
125. lpp. — ISBN 978-9934-543-06-7 (iesiets).

UDK	 658(075.3)

66 Ķīmijas tehnoloģija. Ķīmijas un radniecīgās 
saskarnozares

Kiriloviča, Inta. Hidrauliskas javu saistvielas izstrāde do-
lomīta romāncementa objektu restaurācijai : promocijas 
darba kopsavilkums / Inta Kiriloviča ; zinātniskā vadītāja 
Linda Krāģe ; oficiālie recenzenti: Visvaldis Švinka, Ģirts 
Stinkulis, Roman Kozlowski ; Rīgas Tehniskā universitā-
te. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. Silikātu 
materiālu institūts. — Rīga : RTU izdevniecība, 2016. — 
28 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēma, tabulas ; 24 cm. — 
Bibliogrāfija: 25. lpp. — ISBN 978-9934-10-838-9 (brošēts).

UDK	 666.971(043)
	 69.059.25:691.54(043)

Kiriloviča, Inta. Hidrauliskas javu saistvielas izstrāde do-
lomīta romāncementa objektu restaurācijai : promocijas 
darbs / Inta Kiriloviča ; zinātniskā vadītāja Linda Krāģe ; 
Rīgas Tehniskā universitāte. Materiālzinātnes un lietišķās 
ķīmijas fakultāte. Silikātu materiālu institūts. — Rīga : RTU 
izdevniecība, 2016. — 129 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, 
shēma, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 102.-109. lpp. — 
Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.

UDK	 666.971(043)
	 69.059.25:691.54(043)

Kiriloviča, Inta. The synthesis of hydraulic binder sui-
table for restoration of dolomitic roman cement objects : 
summary of the doctoral thesis / Inta Kirilovica ; scienti-
fic supervisor Linda Krage ; official reviewers: Visvaldis 
Svinka, Girts Stinkulis, Roman Kozłowski ; Riga Technical 
University. Faculty of Material Science and Applied Che-
mistry. Institute of Silicate Materials. — Riga : RTU Press, 
2016. — 28 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēma, tabulas ; 
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24 cm. — Bibliogrāfija: 25. lpp. — ISBN 978-9934-10-839-6 
(brošēts).

UDK	 666.971(043)
	 69.059.25:691.54(043)

7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

A glimpse of design studio H2E / Design Studio H2E. — 
Riga : Design Studio H2E, [2016]. — 17, [5] lpp. : ilustrācijas ; 
23 cm. — Aprakstīts pēc iespiedziņām. — ISBN 978-9934-
14-890-3 (brošēts).

UDK	 7.05(474.3)

Šagals, Marks. Mirušās dvēseles = Dead souls = Мертвые 
души : Marka Šagāla ilustrācijas N. Gogoļa poēmai «Mi-
rušās dvēseles» : izstādes katalogs / redaktors Valentīns 
Petjko ; teksts: Irina Voronova ; dizains: Elīna Locika ; tul-
kojums latviešu valodā: Valentīna Smertjeva ; tulkojums 
angļu valodā: Maruta Lubāne. — Daugavpils : Daugavpils 
Marka Rotko mākslas centrs, 2016. — [101] lpp. : ilustrāci-
jas ; 20 cm. — «Izstāde Daugavpils Marka Rotko mākslas 
centrā no 15.09.2016 līdz 15.09.2016.»—Iespiedziņās. — 
Teksts paralēli latviešu, angļu, un krievu valodā. — ISBN 
978-9934-535-35-2 (brošēts).

UDK	 7.071.1(44)(083.824)
	 762.2.071.1(44)(084.1)
	 75.056(44)(084.1)

Volanska, Alise. Mākslinieku citadeles stāsti : Kuldīgas 
daiļamatniecības vidusskola (1945-1952) / Alise Volans-
ka ; Nataļjas Kugajevskas vāka grafiskais noformējums ; 
atbildīgā redaktore Alīna Melngaile. — Rīga : Jumava, 
©2016. — 294, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti, tabula ; 
20 cm. — (Vēsturiski stāsti un fakti). — Bibliogrāfija: [281.], 
285.-[293.] lpp. — ISBN 978-9934-11-961-3 (brošēts).

UDK	 7.071.5(474.326)

71 Teritoriālā plānošana. Reģionālā, 
pilsētbūvnieciskā un lauku plānošana.  
Ainavas, parki, dārzi

Ainavu plāna izstrāde : pētījums / SIA «Metrum». — Rīga : 
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, 2016. — 1 
tiešsaistes resurss (155 lapas, DOCX) : ilustrācijas, kartes, 
shēmas, tabulas ; 46,79 MB. — «Pētījumu «Ainavu plāna 
izstrāde» izstrādāja SIA «METRUM» speciālisti — pētīju-
ma izstrādes vadītāja arch. Māra Kalvāne, teritorijas plā-
notāja M.soc.zin., MSc.geogr. Ilze Circene, ainavu arhitekte 
Laura Šterna un ģeogrāfiskās informācijas sistēmas spe-
ciālists MSc.geogr. Artis Markots. Pētījumā izmantoti SIA 
«METRUM» un ainavu arhitektes I. Ķiesneres fotoattēli, 
SIA «METRUM» sagatavotās kartes un shēmas»—Datnes 
5. lapā. 

UDK	 711.4(474.362.2)(047.31)

75 Glezniecība

Huxley, Paul. Pols Hakslijs: sešas dekādes = Paul Huxley: 
six decades = Пол Хаксли: шесть десятилетий : izstādes 
katalogs / Pols Hakslijs ; redaktors, tulkojums krievu valo-
dā: Farida Zaletilo ; dizains: Inga Girvica ; tulkojums latvie-
šu valodā: Broņislava Kalniņa. — Daugavpils : Daugavpils 
Marka Rotko mākslas centrs, [2016]. — [39] lpp. : ilustrāci-

jas, portrets ; 20 cm. — Teksts paralēli latviešu, krievu un 
angļu valodā. — ISBN 978-9934-535-34-5 (brošēts).

UDK	 75(410)(083.824)
	 75.071.1(410)(083.824)
	 75.036/.038(410)(083.824)

Slava, Laima. Boriss Bērziņš / Laima Slava ; māksliniece 
Anta Pence ; literārā redaktore Guna Pence ; tulkojums an-
gļu valodā: Valdis Bērziņš ; fotogrāfi: Boriss Bērziņš, Nor-
munds Brasliņš, Andrejs Grants, Jānis Liepiņš, Jānis Pipars, 
Indulis Zariņš. — Rīga : Neputns, ©2016. — 140, [3] lpp. : 
ilustrācijas, portreti ; 26 cm. — (Latvijas mākslas klasi-
ka). — Bibliogrāfija: [141.] lpp. — Teksts paralēli latviešu 
un angļu valodā. — ISBN 978-9934-512-84-1 (brošēts).

UDK	 75.071.1(474.3)
	 75.036/.037(474.3)

792 Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski uzvedumi

Vītola, Ilona. «Skroderdienas Silmačos» Druvienā — 30 / 
Ilona Vītola ; redaktors Valdis Klints ; Ances Skopanes, 
Viestura Reķa, Gunāra Janaiša, Ilonas Vītolas, Sarmītes Lo-
cānes, Mirdzas Ankupas foto. — [Gulbene] : Vītola izdev-
niecība, [2016]. — 159 lpp. : faksimili, ilustrācijas, karte, 
portreti, tabulas ; 21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — ISBN 9789984835327 (kļūda) (brošēts).

UDK	 792.22(474.3)(091)
	 792(474.3)(091)

8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

My little Pony / teksts: Katie Cook ; zīmējums: Andy Pri-
ce ; vāka dizains: Amanda Conner ; tulkojusi Diāna Alksne ; 
redaktore Ilze Collenkopfa. — Rīga : Egmont Publishing, 
2016. 

Draudzība ir brīnums : komiksu albums. — [96] lpp. : 
ilustrācijas ; 26 cm. — «My little Pony = Mans mazais 
Ponijs»—Titullapā. — Oriģ. nos.: My little Pony comic 
album. Friendship is magic. — ISBN 978-9934-16-307-4 
(brošēts).
UDK	 82-341
	 82-93-32

811.174 Latviešu valoda

Strods, Pēteris. Pareizraksteibas vōrdneica / Pīters 
Strods. — 4. izdavums. — Rēzekne : Latgolas Kulturas cen-
tra izdevnīceiba, ©2016. — 403 lpp. : portrets ; 18 cm. — 
Pirmizdevums: Pēteris Strods, 1933. — Par autoru: 
5.-6. lpp. — Teksts latgaliešu dialektā. — ISBN 978-9984-
29-279-3 (iesiets). — 500 eks.

UDK	 811.174’282’374.2’35

821 Daiļliteratūra

821.111 Angļu literatūra

Blaitona, Enida. Slavenais piecnieks / Enida Blaitona ; no 
angļu valodas tulkojusi Ilze Vasmane ; māksliniece Una Lei-
tāne ; redaktore Māra Rune. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016.

2, Atkal jauni piedzīvojumi. — 179, [2] lpp. : ilustrā-
cijas ; 21 cm. — (Lasītprieks!, ISSN 1407-3730). — Oriģ. 
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nos.: The famous five. Five go adventuring again. — ISBN 
978-9934-0-0766-8 (iesiets).
UDK	 821.111-93

Mensela, Džila. Brīvais lidojums : romāns / Džila Mense-
la ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: 
Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. — Rīga : Konti-
nents, ©2016. — 441 lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: Three ama-
zing things about you. — ISBN 978-9984-35-837-6 (iesiets).

UDK	 821.111-31

Mūrhauzs, Toms. Upes dziedoņi / Toms Mūrhauzs ; 
ilustrējis Saimons Mendess ; no angļu valodas tulkojusi 
Vija Stabulniece ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska. — 
Rīga : J.L.V., [2016]. — 240, [7] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 
20 cm. — Par autoru: [247.] lpp. — Oriģ. nos.: The river sin-
gers. — ISBN 978-9934-11-945-3 (brošēts).

UDK	 821.111-93-32

Smeila, Hollija. Nepiemērotā modele / Hollija Smeila ; 
no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa ; redaktors Al-
dis Vēvers. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 366, [1] lpp. ; 
21 cm. — Oriģ. nos.: Geek girl: model misfit. — ISBN 978-
9934-0-6219-3 (iesiets).

UDK	 821.111-93-3

Treversa, Pamela L. Mērija Popinsa atgriežas / Pamela L. 
Treversa ; no angļu valodas tulkojušas Vizma Belševica un 
Ieva Elsberga ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore Mari-
ka Taube. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 274, [3] lpp. : 
ilustrācijas ; 21 cm. — (Lasītprieks!, ISSN 1407-3730). — 
«Pirmo reizi latviešu valodā pilns izdevums!»—Uz vāka. — 
Oriģ. nos.: Mary Poppins comes back. — ISBN 978-9934-0-
5155-5 (iesiets).

UDK	 821.111-93-32

821.111(73) Amerikāņu literatūra

Robertsa, Nora. Mēnessgaismas atvarā : romāns / Nora 
Robertsa ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka 
dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. — Rīga : 
Kontinents, ©2016. — 507 lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: The 
obsession. — ISBN 978-9984-35-835-2 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-31

Vailda, Meredita. Mīlestība : [romāns] / Meredita Vailda ; 
no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: 
Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. — Rīga : Konti-
nents, ©2016. — 378, [1] lpp. ; 21 cm. — (Hakeru sērija / 
Meredita Vailda ; [4]). — «Mulsums, Vēlme, Kaisle, Mīlestī-
ba, Triumfs»—Uz vāka. — «18+»—Vāka 4. lpp. — Oriģ. nos.: 
Hard limit. — ISBN 978-9984-35-839-0 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-31

Veinbaums, Stenlijs. Marsa odiseja / Stenlijs Veinbaums ; 
no angļu valodas tulkojis Ivars Priede ; Ivara Vimbas vāka 
grafiskais noformējums ; redaktore Alīna Melngaile. — 
Rīga : Jumava, ©2016. — 61, [1] lpp. ; 17 cm. — (Zinātniskās 
fantastikas klasika). — Oriģ. nos.: A Martian odissey. — 
ISBN 978-9934-11-959-0 (brošēts).

UDK	 821.111(73)-311.9

821.112.2 Vācu literatūra

Lasāmgrāmatas kastītē : no 6 gadiem / no vācu valodas 
tulkojusi Sarmīte Lomovceva ; redaktore Guna Pitkevi-
ca. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016.

1. pakāpe, Stāstiņi par dzīvniekiem.
2. pakāpe, Stāstiņi par raganiņām.
3. pakāpe, Stāstiņi par detektīviem. — 3 sēj. (katrs 

47 lpp.) : ilustrācijas ; 22 cm. — (Mana lasāmgrāmata). — 
Trīs sējumi kopējā ietverē. — Nosaukums no ietve-
res. — «12 aizraujoši stāstiņi meitenēm un zēniem»—Uz 
ietveres. — Oriģ. nos.: Meine große Leselernbox. Tier-
geschichten, Hexengeschichten, Detektivgeschichten. — 
ISBN 978-9934-0-6069-4.
UDK	 821.112.2-93-32

Mana stāstu lāde / ilustrāciju autore Urzula Konopka-No-
lte ; no vācu valodas tulkoja Ieva Numure ; atbildīgais par 
izdevumu latviešu valodā Ģirts Rozners. — [Rīga] : Patmos, 
©2016.

1. sējums : lasi, klausies un atklāj. — 185 lpp. : ilustrāci-
jas, portrets ; 22 cm. — Oriģ. nos.: Meine Geschichtenkis-
te: hören, lesen und entdecken. — ISBN 978-9934-548-
02-4 (iesiets).
UDK	 821.112.2-93-32

Pēca, Monika. Septiņas dienas bez : romāns / Monika 
Pēca ; no vācu valodas tulkojusi Inese Miesniece ; Arņa 
Kilbloka vāka dizains ; redaktore Margita Krasnā. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, ©2016. — 318, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: 
Sieben Tage ohne. — ISBN 978-9934-0-6039-7 (iesiets).

UDK	 821.112.2-31

Teilore, Katrīna. Atgriešanās : romāns / Katrīna Teilore ; 
no vācu valodas tulkojusi Inese Miesniece ; redaktore Di-
āna Romanoviča. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 252, 
[1] lpp. ; 23 cm. — (Daringemhola / Katrīna Teilore ; [3.] 
grāmata). — «Katrīna Teilore. Daringemhola: Mantojums; 
Lēmums; Atgriešanās»—[1.] lpp. — «Daringemholas trilo-
ģijas trešā grāmata»—Vāka 4. lpp. — Oriģ. nos.: Die Rück-
kehr. — ISBN 978-9934-0-6191-2 (iesiets).

UDK	 821.112.2-31

821.133.1 Franču literatūra

Raspajs, Žans. Svēto nometne : romāns / Žans Raspajs ; 
redaktors Aleksandrs Kiršteins ; no franču valodas tulko-
ja Astra Skrābane ; vāka mākslinieciskais noformējums: 
Daiga Brinkmane. — [Rīga] : Domas spēks, [2016]. — 401, 
[1] lpp. ; 20 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentū-
rā. — Oriģ. nos.: Le camp des saints. — ISBN 978-9934-
8395-8-0 (brošēts).

UDK	 821.133.1-31

Vetervalds, Denī. Pāršķelt klusumu. Ziema Ventspilī : ski-
ces & variācijas / Denis Wetterwald (Denī Vetervalds) ; no 
franču valodas tulkojusi Gita Grīnberga ; redaktors Jānis 
Elsbergs ; mākslinieks: Hanele Zane Putniņa. — Rīga : Man-
sards, ©2016. — 140, [2] lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. — Par 
autoru: vāka 2. lpp. — Oriģ. nos.: Silence à fendre. Un hiver 
à Ventspils. — ISBN 978-9934-12-144-9 (brošēts).

UDK	 821.133.1-1
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821.134.2 Spāņu literatūra

Arhona, Huans. Govs / [teksts]: Huans Arhona ; [ilustrā-
cijas]: Lusiano Losano ; no spāņu valodas tulkojis Leons 
Briedis ; redaktore Inguna Cepīte. — Rīga : Pētergailis, 
[2016]. — [25] lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — Izdevējziņas 
precizētas ISBN aģentūrā. — Oriģ. nos.: Una vaca. — ISBN 
978-9984-33-423-3 (iesiets).

UDK	 821.134.2-93-32

821.161.1 Krievu literatūra

Jegorova, Svetlana. Lielā mīklu grāmata / dzejniece Svet-
lana Jegorova ; māksliniece Jana Nesteroviča ; no krievu 
valodas atdzejojis Einārs Pelšs ; sastādītājs un projek-
ta vadītājs Vadims Avva. — [Rīga] : Svetlana Jegorova, 
©2016. — 85, [2] lpp. : ilustrācijas ; 32 cm + piel. (3 lp. ar uz-
līmēm). — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Oriģ. 
nos.: Большая книга загадок. — ISBN 978-9934-14-827-9 
(iesiets). — 2000 eks.

UDK	 821.161.1-93-1(474.3)

Беликов, Леонид Сергеевич. Позови меня в дорогу : 
лирика / Леонид Беликов ; предисловие: М. Алексее-
ва ; редактор, оформление: М. Гунаре. — Рига : [Леонид 
Беликов], 2016. — 171 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 22 cm. — 
Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-
14-838-5 (iesiets).

UDK	 821.161.1-1(474.3)

Егорова, Светлана. Большая книга загадок / поэт Свет-
лана Егорова ; художник Яна Нестерович ; составитель 
и руководитель проекта Вадим Авва. — [Рига] : Свет-
лана Егорова, 2016. — 85, [2] lpp. : ilustrācijas ; 32 cm + 
piel. (3 lp. uzlīmes). — Izdevējziņas precizētas ISBN aģen-
tūrā. — ISBN 978-9934-14-828-6 (iesiets). — 2000 eks.

UDK	 821.161.1-93-1(474.3)

Журавлёв, Сергей Анатольевич. На Солнечной улице 
в старом Бауске : рассказы, этюды, эссе : для среднего 
и старшего школьного возраста / Сергей Журавлёв ; 
профессиональная творческая писательская организа-
ция «Родина». — Бауска ; Рига : Улей, ©2016. — 32 lpp. : 
ilustrācijas, portrets ; 22 cm.

UDK	 821.161.1-93-3(474.3)

821.174 Latviešu literatūra

Abrickis, Valdis. Ķepa uz sirds : stāsti / Valdis Abrickis. — 
Jūrmala : Valdis Abrickis, 2015. — 89 lpp. : ilustrācijas ; 
22 cm. — «Stāsti un noveles»—Uz vāka.

UDK	 821.174-34

Aizupe, Velta. Uz gaismas pusi : dzejas izlase / Velta 
Aizupe ; redaktore Ilona Vītola. — [Gulbene] : Vītola iz-
devniecība, [2016]. — 167 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 
21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 
978-9934-554-00-1 (iesiets).

UDK	 821.174-1

Auziņš, Arnolds. Zvans no viņpasaules : [romāns] / Arnol-
ds Auziņš ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; autora re-
dakcijā. — Rīga : Jumava, ©2016. — 189, [1] lpp. ; 20 cm. — 
ISBN 978-9934-11-953-8 (brošēts).

UDK	 821.174-31

Avotiņa, Daina. Nezūdošā vērtība : romāns / Daina Avoti-
ņa ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Daina Grūbe. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 334, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 
978-9934-0-6144-8 (iesiets).

UDK	 821.174-31

Dambis, Egīls. Pokers ar likteni : [dzeja] / Egīls Dambis ; 
vāka dizains: Dace Solovjeva. — [Varakļāni] : Domu pērles, 
2015. — 107 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (Pārdomas vārs-
mās). — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 
978-9934-8538-3-8 (iesiets).

UDK	 821.174-1

Grēviņš, Valdis. Veca cilvēka dziesmas : pēdējā dzeju grā-
mata / Valdis Grēviņš ; sastādītāja, ievada un komentāru 
autore Marta Dziļuma ; zinātniskais konsultants Raimonds 
Briedis ; māksliniece Daiga Brinkmane ; redaktore Gunde-
ga Saulīte. — [Rīga] : Vesta LK, 2016. — 359 lpp. : portrets ; 
19 cm. — (Laika grāmata). — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 
978-9934-511-24-0 (brošēts).

UDK	 821.174-1

Jansone-Treice, Daina. Vēja prelūdija : [dzeja] / Daina Jan-
sone-Treice ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; priekš-
vārda autors Pēteris Jurciņš. — Rīga : Jumava, ©2016. — 
103, [1] lpp. : portrets ; 17 cm. — ISBN 978-9934-11-950-7 
(brošēts).

UDK	 821.174-1

Kerliņa, Mirdza. Brāļi grābekļi / Mirdza Kerliņa ; Evijas 
Stukles-Zuitiņas ilustrācijas ; uzdevumi: Inta Kušnere. — 
Rīga : Lauku Avīze, ©2016. — 23, [1] lpp. : ilustrācijas ; 
25 cm. — ISBN 978-9934-15-231-3 (iesiets).

UDK	 821.174-93-32

Kreicbergs, Toms. Lopu ekspresis / Toms Kreicbergs ; no 
angļu valodas tulkojusi Lauma T. Lapa ; Unas Spektores 
vāka dizains ; Ingunas Kļavas Švankas iekšlapu dizains ; Mi-
kus Dunča zīmējumi ; redaktore Anda Brazauska ; pēcvār-
du sarakstīja Dzintra Geka-Vaska. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2016. — 336 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — Oriģ. nos.: The 
cattle express. — ISBN 978-9934-0-5692-5 (iesiets).

UDK	 821.174-31=111

Melnūdre, Dzidra. Man liela bagātība dota : dzeja / Dzid-
ra Melnudre. — [Rīga] : Agnese Piļāne, ©2016. — 153 lpp. : 
ilustrācijas ; 19 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentū-
rā. — ISBN 978-9934-558-08-5 (brošēts).

UDK	 821.174-1

Naroga, Dzintra Ledija. Dzeja klusiem vakariem / Ledi-
ja Naroga ; dizains: Inga Kārkliņa. — [Pilskalne, Neretas 
novads] : Lidija Ozoliņa, ©2016. — 66 lpp. : ilustrācijas ; 
15 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 
978-9934-14-956-6 (brošēts).

UDK	 821.174-1

Ozols, Otto. Latvieši ir visur / Otto Ozols ; redaktors Gun-
tis Berelis ; Dāvja Knopkena vāka dizains. — Jubilejas iz-
devums. — [Baloži] : A&A VISION, ©2015. — 350, [1] lpp. ; 
23 cm. — ISBN 978-9934-8536-0-9 (iesiets).

UDK	 821.174-31

Seleckis, Vilis. Meitenes ar eņģeļa tetovējumu : aizraujošs 
stāsts-trilleris — par to, kā vajātie un pazemotie aizstāv 
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savu godu un tiesības dzīvot / Vilis Seleckis ; redaktors 
Guntis Feldmanis. — [Rīga] : Klio ABC, [2016]. — 336 lpp. ; 
22 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 
978-9934-8589-0-1 (iesiets).

UDK	 821.174-312.4

Strazds, Alberts. Ar mīlu un Dzīvību pūrā : dzeja / Alberts 
Strazds. — [Jūrmala] : Alberts Strazds, 2016. — 79, [1] lpp. : 
ilustrācijas, portrets ; 19 cm. — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — Grāmatas noformējumam izmantotas 
grafikas no autora arhīva. — ISBN 978-9934-14-915-3 (ie-
siets).

UDK	 821.174-1

Šmite, Linda. Rainītis / Linda Šmite ; māksliniece Krista 
Jūlija Kreišmane ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, ©2016. — 175, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-
0-6047-2 (iesiets).

UDK	 821.174-3

Špillere, Inta. Četri vēji : dzeja / Inta Špillere. — [Rīga] : 
Agnese Piļāne, ©2016. — 181 lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. — 
Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-
558-09-2 (brošēts).

UDK	 821.174-1

Švarce-Švampāne, Agneta. Domās tīrs un nesapīts… : dze-
ja / Agneta Švarce-Švampāne ; fotogrāfijas, vāka dizains: 
Agneta Švarce-Švampāne ; redaktore Ilona Vītola. — [Gul-
bene] : Vītola izdevniecība, 2016. — 95 lpp. : ilustrācijas, 
portrets ; 20 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentū-
rā. — ISBN 978-9934-554-02-5 (brošēts).

UDK	 821.174-1

Tomiņa, Anna. Septiņas notis mīlestībai : dzeja / Anna To-
miņa. — [Rīga] : Agnese Piļāne, 2016. — 265 lpp. : ilustrāci-
jas, portrets ; 21 cm. — ISBN 978-9934-558-06-1 (brošēts).

UDK	 821.174-1

Tora, Inese. Tā tikai mīlestība prot… : [dzeja] / Inese Tora ; 
sastādījusi Ilona Vītola ; māksliniece Solveiga Kļaviņa. — 
[Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2016]. — 159 lpp. : ilustrā-
cijas ; 21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — 
ISBN 978-9934-554-01-8 (iesiets).

UDK	 821.174-1

Zālīte, Māra. Mamma un tētis kūrortā / Māra Zālīte ; re-
daktore Gundega Blumberga ; grāmatas māksliniece Una 
Leitāne. — Rīga : Dienas Grāmata, ©2016. — 30, [1] lpp. : 
ilustrācijas ; 27 cm. — ISBN 978-9934-546-17-4 (iesiets).

UDK	 821.174-93-32

82–93 Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Lauvas sardze / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Ilze 
Collenkopfa ; Disney. — Rīga : Egmont Latvija, 2016. — 
[24] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — (Disney junior). — (Ņem 
līdzi stāstu!). — «Ver vaļā, lasi un risini!»—Vāka 4. lpp. — 
Grāmatas noformējums — somiņa. — Oriģ. nos.: Lion gu-
ard. Cary along. — ISBN 978-9934-16-304-3 (brošēts).

UDK	 82-93-32

Pelēns muzikants / no krievu valodas tulkojusi Iveta 
Ikale ; redaktore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2016. — [10] lpp. : ilustrācijas ; 21×24 cm. — (Skanīgās 
pasakas). — Aprakstīts pēc vāka. — «Lasi un ieklausies 

skaņās!»—Uz vāka. — Cietlapu grāmata. — Grāmatai pie-
vienota skaņu atskaņošanas ierīce. — Oriģ. nos.: The little 
mouse’s song. — ISBN 978-9934-0-5877-6 (iesiets).

UDK	 82-93-32

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

908 Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Būmane-Grasmane, Ilze. Mārupes novads Māras zīmē : 
dzimtas laikmetu maltuvē / Ilze Būmane ; literārā redakto-
re Inta Kārkliņa ; teksta līdzautori: Imants Belševics, Inese 
Bolgzda, Valdis Čeičs, Anita Kalniete, Rita un Andris Kal-
nupi, Dzintra Klintsone, Dzidra Jankovska, Andris Lībers, 
Zanda Melkina, Jānis Miķelsons, Anna Ozoliņa, Agita Pāvu-
le, Pēteris Pikše, Ārija Strazdiņa, Silvija Veckalne, Sandra 
Zaiceva ; priekšvārdu sarakstīja Mārtiņš Bojārs ; fotogrāfi: 
Zanda Melkina, Valdis Paeglis, Valdis Semjonovs. — Mā-
rupe : Mārupes novada Dome, ©2015. — 338, [5] lpp. : fak-
simili, ilustrācijas, portreti ; 29 cm. — Bibliogrāfija zemsvīt-
ras piezīmēs. — ISBN 978-9934-14-562-9 (iesiets).

UDK	 908(474.362)
	 94(474.362)

Ružāns, Staņislavs. Nīcgales Pabērzu-Vanagu dzimtas 
laiks, 1795-2015 / Staņislavs Ružāns ; pēcvārdu sarakstīja 
Valdis Pabērzs ; vāka dizains: Vadims Jepifanovs. — [Ikšķi-
le] : [Gunārs Pabērzs], [2015]. — 268 lpp. : faksimili, ilus-
trācijas, portreti ; 21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — Bibliogrāfija: 268. lpp. — ISBN 978-9934-14-
760-9 (iesiets).

UDK	 908(474.346)
	 929(474.346)

91 Ģeogrāfija. Zemes un atsevišķu valstu pētīšana. 
Ceļojumi. Reģionālā ģeogrāfija

Ģērmanis, Andris. Rupjmaize. Ukraiņi. Kvartāli. Kata-
lonija. Lapkritis un Iedzīvotāju pulksteņi : Rīgas Valsts 2. 
ģimnāzijas skolēnu pētījumi ģeogrāfijā 2015.-2016. mācību 
gadā / Andris Ģērmanis ; vāka fotogrāfijas autors Reinis 
Šadinovs. — [Rīga] : Andris Ģērmanis, ©2016. — 173 lpp. ; 
21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Biblio-
grāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9934-14-910-8 (brošēts).

UDK	 91

Krogzemis, Džeimss. Klaidonis : latvieša piedzīvojumi, 
kuģojot pa Rietumeiropas upēm un kanāliem / teksts, 
foto: Džeimss Krogzemis ; atbildīgā redaktore Liene Sobo-
ļeva ; priekšvārda autors Ansis Epners. — Rīga : Jumava, 
©2016. — 205, [2] lpp., [32] lpp. ielīmes : ilustrācijas, kartes, 
portreti ; 20 cm. — (Aiz apvāršņa). — ISBN 978-9934-11-
952-1 (brošēts).

UDK	 910.4(4-15)

Riga : journey through the centuries / layout and design 
artist Andris Lamsters ; photographer Leons Balodis ; ac-
companying text Māra Siliņa ; translation Martins Parņic-
kis ; editor-in-chief Skaidrīte Naumova. — Rīga : Madris, 
[2016]. — 64 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 26 cm. — Oriģ. 
nos.: Rīga: ceļojums cauri gadsimtiem. — ISBN 978-9984-
592-77-0 (brošēts).

UDK	 913(474.362.2)(036)
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Riga : voyage à travers les siècles / design: Andris Lams-
ters ; photo: Leons Balodis ; texte: Māra Siliņa ; traduction: 
Inta Geile, Jonathan Durandin ; redacteur en-chief Skaidrī-
te Naumova. — Rīga : Madris, [2016]. — 64 lpp. : faksimili, 
ilustrācijas ; 26 cm. — Oriģ. nos.: Rīga: ceļojums cauri gad-
simtiem. — ISBN 978-9984-31-576-8 (brošēts).

UDK	 913(474.362.2)(036)

929 Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi

Oto, Hanss Dīters. Mūsu karalis ir traks! : vājprātīgie vald-
nieki no Kaligulas līdz Ludvigam II / Hanss Dīters Oto ; no 
vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa ; atbildīgā redaktore 
Anna Pavlovska ; literārā redaktore Ligita Smilga. — [Rīga] : 
J.L.V., [2016]. — 251, [4] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 23 cm. — 
Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Personu alfabē-
tiskais rādītājs: 241.-[252.] lpp. — Oriģ. nos.: Unser könig ist 
wahnsinnig!. — ISBN 978-9934-11-955-2 (brošēts).

UDK	 929(4)

Zosārs, Andris. Mani senči / Andris Zosārs. — Rīga : Sava 
grāmata, 2016. — 60 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-552-25-0 (brošēts).

UDK	 929.52(474.3)

930.85 Civilizācijas vēsture. Kultūras vēsture

Eiropas kultūras mantojuma dienas 2015 / zinātniskais 
redaktors Jānis Zilgalvis ; dizains: Sandra Betkere ; pro-
jekta vadība: Kristīne Ābele ; priekšvārdu sarakstīja Juris 
Dambis. — [Rīga] : Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcija, ©2015. — 55 lpp. : ilustrācijas ; 27×14 cm. — Iz-
devējziņas precizētas ISBN aģentūrā. 

UDK	 930.85(474.3)

Kultūras pieminekļu izvērtējums aizsargājamo ainavu 
apvidū «Veclaicene» / Dabas aizsardzības pārvalde. — 
[Rīga] : [izdevējs nav zināms], 2016. — 1 tiešsaistes resurss 
(172 lapas, PDF) : ilustrācijas, kartes ; 7,54 MB. — Bibliogrā-
fija: 170.-172. lapā.

UDK	 930.85(474.367)
	 908(474.367)
	 502.5(474.367)

Kultūrvēstures avoti un Mālpils novads / krājumu sastā-
dīja, autoru tekstus rediģēja un papildināja Ieva Paulovi-
ča ; zinātniskais redaktors Saulvedis Cimermanis ; literā-
rā redaktore Ieva Jansone ; angļu teksta redaktores Līvija 
Uskale, Antra Legzdiņa ; ievadu sarakstīja Ojārs Spārītis ; 
priekšvārda autori: Ieva Pauloviča, Saulvedis Cimermanis ; 
mākslinieks Andris Nikolajevs ; Mālpils novada pašvaldī-
ba ; Latvijas Zinātņu akadēmija. — Mālpils : Mālpils novada 
dome, ©2016. — 430, [1] lpp., [8] lpp. ielīmes : faksimili, 
ilustrācijas, kartes, plāni, portreti, tabulas ; 25 cm. — (Le-
tonikas bibliotēka). — Personu rādītājs: [391.]-428. lpp. — 
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valo-
dā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-14-884-2 
(iesiets).

UDK	 930.85(474.36)(082)
	 908(474.36)(082)

94 Vispārīgā vēsture

Pasaules vēsture pamatskolai / Sarmīte Goldmane, Aija 
Kļaviņa, Ināra Misāne, Ligita Straube ; zinātniskais kon-
sultants Valdis Klišāns ; redaktors Juris Goldmanis ; Irēnas 
Žgutas dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016.

4 : mācību grāmata. — 119 lpp. : diagrammas, ilustrāci-
jas, kartes, portreti, tabulas ; 29 cm + CD. — Apstiprinā-
jusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 
2016. gadā. — ISBN 978-9934-0-6095-3 (brošēts).
UDK	 94(100)(075.2)


