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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

004 Datorzinātne un datortehnoloģija. Skaitļošana. 
Datu apstrāde

Hermanis, Atis. Formas noteikšana, izmantojot iestrādā-
tus sensorus mobilām kiberfizikālajām sistēmām : pro-
mocijas darba kopsavilkums / Atis Hermanis ; zinātniskie 
vadītāji: M. Greitāns, O. Krievs ; oficiālie recenzenti: Iļja 
Galkins, Aleksandrs Grakovskis, Yannick Le Moullec ; Rīgas 
Tehniskā universitāte. Enerģētikas un elektrotehnikas fa-
kultāte. Industriālās elektronikas un elektrotehnikas insti-
tūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2016. — 35 lpp. : diagram-
mas, ilustrācijas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 32.-35. lpp. — ISBN 
978-9934-10-867-9 (brošēts).

UDK	 004.925.84(043)
	 621.398:004.031.6(043)

Hermanis, Atis. Shape sensing based on embedded sen-
sors for mobile cyber-physical systems : doctoral thesis / 
Atis Hermanis ; academic supervisors: M. Greitāns, O. 
Krievs ; official reviewers: Ilja Galkins, Aleksandrs Gra-
kovskis, Yannick Le Moullec ; Riga Technical University. 
Faculty of Power and Electrical Engineering. Institute of 
Industrial Electronics and Electrical Engineering. — Riga : 
RTU Press, 2016. — 118 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shē-
mas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 113.-118. lpp. — Teksts angļu 
valodā, anotācija arī latviešu valodā.

UDK	 004.925.84(043)
	 621.398:004.031.6(043)

Hermanis, Atis. Shape sensing based on embedded sen-
sors for mobile cyber-physical systems : summary of doc-
toral thesis / Atis Hermanis ; academic supervisors: M. 
Greitāns, O. Krievs ; official reviewers: Ilja Galkins, Alek-
sandrs Grakovskis, Yannick Le Moullec ; Riga Technical 
University. Faculty of Power and Electrical Engineering. 
Institute of Industrial Electronics and Electrical Engine-
ering. — Riga : RTU Press, 2016. — 35 lpp. : diagrammas, 
ilustrācijas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 32.-35. lpp. — ISBN 
978-9934-10-866-2 (brošēts).

UDK	 004.925.84(043)
	 621.398:004.031.6(043)

005 Pārvaldība. Vadzinības

Vītola, Alise. Institūciju sociālekonomiskās ietekmes no-
vērtēšana : promocijas darba kopsavilkums, nozare: vadī-
bzinātne, apakšnozare: sabiedrības vadība = An evaluation 
of the socioeconomic impact of institutions : summary of 
the doctoral thesis, section: management, subsection: pub-
lic management / Alise Vītola ; zinātniskais vadītājs: M. 
Šenfelde ; oficiālie recenzenti: Elīna Gaile-Sarkane, Dzintra 
Atstāja, Bronius Neverauskas ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Inženierekonomikas un vadības fakultāte. Būvuzņēmēj-
darbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts. — 
Rīga : RTU Izdevniecība, 2016. — 71 lpp. : diagrammas, shē-
mas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 70.-71. lpp. — Teksts 
latviešu un angļu valodā, vāka noformējums abās valo-
dās. — ISBN 978-9934-10-876-1 (brošēts).

UDK	 005.2(043)

Vītola, Alise. Institūciju sociālekonomiskās ietekmes 
novērtēšana : promocijas darbs, nozare: vadībzinātne, 
apakšnozare: sabiedrības vadība / Alise Vītola ; zinātniskā 
vadītāja Maija Šenfelde ; Rīgas Tehniskā universitāte. Inže-
nierekonomikas un vadības fakultāte. Būvuzņēmējdarbī-
bas un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts. — Rīga : 
RTU Izdevniecība, 2016. — 175, [1] lpp. : diagrammas, shē-
mas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 145.-153. lpp. — Teksts 
latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.

UDK	 005.2(043)

159.9 Psiholoģija

Zingers, Maikls A. Pārlaicīgā dvēsele : ceļš no ego važām 
līdz iekšējai brīvībai / Maikls A. Zingers ; no angļu valodas 
tulkojis Kristaps Šoriņš ; redaktors Elviss Ozols ; Māra Gar-
jāņa vāka dizains. — [Rīga] : Lietusdārzs, ©2016. — 191, 
[1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — Bibliogrāfija: [190.] lpp. — 
Oriģ. nos.: The untethered soul. — ISBN 978-9984-869-87-
2 (brošēts).

UDK	 159.922
	 165.12

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Baznīcas gadagrāmata / Latvijas Evaņģēliski luteriskā 
baznīca ; redaktors Aivars Gusevs ; literārā redaktore Ieva 
Kalniņa ; adrešu daļas un statistikas redaktori: Indra Evo-



2Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 22 2016. gada 16.–30. novembris

mois, Andris Krauliņš ; ievadvārdu autors Jānis Vanags, 
Hanss Martins-Jensons, Einārs Alpe ; vāka foto: Santa Lau-
be ; foto: Uldis Muzikants, Spodra Purviņa, Kaspars Upītis, 
Ingrīda Briede. — [Rīga] : Latvijas Evaņģēliski luteriskās 
baznīcas izdevniecība «IHTIS», 2016.

2017. — 313 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 
20 cm. — ISBN 978-9934-8549-3-4 (brošēts).
UDK	 274.5(474.3)(058)
	 284.1(058)

Iesalnieks, Agris. Mūžība cilvēka sirdī / Agris Iesalnieks. 
HaMašiaha personvārdi / Oskars Reineks ; redaktors Ag-
ris Iesalnieks ; mākslinieks Andris Donis. — [Liepāja] : 
[Liepājas Pedagoģijas universitātes izdevniecība], 2016. — 
245 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — Par autoru: 5. lpp. — «Oskars Reineks. 
Mesijas personvārdi»—Iespiedziņās. — ISBN 978-9934-
522-86-4 (brošēts).

UDK	 27-277
	 27-32

Kītings, Tomass. Tuvība ar Dievu : ievads centrētības lūg-
šanā / Tomass Kītings ; no angļu valodas tulkojusi Sandra 
Gintere ; Aigara Truhina vāka dizains ; redaktore Ita An-
koriņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2016]. — 190 lpp. : ilus-
trācijas ; 23 cm. — Izdošanas gads titullapas otrā pusē: 
©2017. — Tulkots no: Intimacy with God : an introduction 
to centering prayer. — Bibliogrāfija: [188.]-190. lpp. — Oriģ. 
nos.: Intimacy with God. — ISBN 978-9934-0-6453-1 (ie-
siets).

UDK	 27-583

Nicodemus, Svētkalnietis, svētais. Dvēseles labklājī-
bas grāmata jeb par nemitīgu piedalīšanos Svētajā Euha-
ristijā / Sv. Nikodēms Svētkalnietis un Sv. Makārijs, Ko-
rintas metropolīts ; redakcija, priekšvārda autors: Jānis 
Kalniņš ; tulkojums no krievu valodas: Liene Lieģeniece ; 
mākslinieciskais noformējums: Līga Sakse. — [Rīga] : Ei-
kon, 2016. — 143, [1] lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. — Izdevē-
jziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Tulkots no izdevuma: 
Книга душеполезнейшая о непрестанном причащении 
Святых Христовых Таин. — Grāmatas vākam izmantota 
17. gs. ikona «Redzi, Dievs jērs, kas nes pasaules grēku», (Jņ 
1, 29). — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-
9934-8605-1-5 (iesiets).

UDK	 271.2-549

Stouns, Maikls. Jogas filozofija : garīgās mācības mūsdie-
nu cilvēkam / Maikls Stouns ; no angļu valodas tulkojusi 
Velga Vīgante ; redaktore Māra Cielēna ; Māra Garjāņa 
vāka dizains. — [Rīga] : Lietusdārzs, ©2016. — 191, [1] lpp. ; 
23 cm. — Bibliogrāfija: 188.-[192.] lpp. — Oriģ. nos.: The 
inner tradition of yoga. — ISBN 978-9984-869-83-4 (bro-
šēts).

UDK	 233-852.5Y

Sumgons, Džigtens. Cēlās mācības vienīgais mērķis = 
Dampē gongpa čigpa (dam pa’i chos dgongs pa gcig pa) / 
Džigtens Sumgons ; ar Rigdzina Čokji Dzagpas komentāru ; 
pamattekstu no tibetiešu valodas latviešu valodā tulkojusi 
Agita Baltgalve ; Rigdzina Čokji Dzagpas komentārus no an-
gļu valodas latviešu valodā tulkojusi Margarita Putniņa. — 
Rīga : Riga Drikung Ngaden Choling, 2016. — 243 lpp. ; 
21 cm. — Nosaukums paralēli tibetiešu valodā. — Ar Rig-

dzina Čokji Dzagpas komentāru — Tumsu kliedējošais 
gaismeklis: Gongčig grūti izprotamo aspektu skaidrojums 
dzejā. — Bibliogrāfija: 117.-122. lpp. — Teksts latviešu valo-
dā un oriģinālteksts tibetiešu valodā. — ISBN 978-9934-14-
996-2 (brošēts).

UDK	 243.4

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Dzimtes konstruēšana : zinātnisko rakstu krājums / sa-
stādītāji: Ingus Barovskis, Eva Eglāja-Kristsone, Vladis-
lavs Malahovskis ; literārā redaktore Ilze Jansone ; angļu 
valodas redaktore Alda Vāczemniece ; vāka dizaina autors 
Svens Kuzmins. — [Ogre] : Avens, 2016.

4. — 232 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
20 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Bib-
liogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts 
latviešu valodā, rakstu kopsavilkumi angļu valodā. — 
ISBN 978-9934-8314-6-1 (brošēts).
UDK	 305(474.3)(082)

Kukaine, Jana. Daiļās mātes : sieviete, ķermenis, subjekti-
vitāte / Jana Kukaine ; zinātniskā redaktore Sandra Meško-
va ; literārais redaktors Arturs Hansons ; dizains: Ingrīda 
Pičukāne ; fotoattēli: Normunds Brasliņš, Jānis Buls, Hal 
Cohen, Henriks Dunkers, Krista Dzudzilo, Mareks Gaida-
movičs, Didzis Grodzs, Rasa Jansone, Valdis Jansons, Epp 
Kubu, Kristīne Kursiša, Maija Kurševa, Alvis Misjuns, Da-
niel Quat, Andrejs Strokins. — Rīga : Neputns, ©2016. — 
238 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — Personvārdu 
rādītājs: 229.-238. lpp. — Bibliogrāfija: 219.-228. lpp. un 
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-512-97-1 (brošēts).

UDK	 305-055.2
	 141.72
	 7.041

316 Socioloģija

Kauķis, Arnis. Pirmais iespaids vai kā panākt atkārtotu 
tikšanos? / teksts, ilustrācijas: Arnis Kauķis ; literārā re-
daktore Zane Usele. — [Rīga] : Iespēju grāmata, ©2016. — 
61 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 20 cm. — Izdevējziņas preci-
zētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-550-09-6 (brošēts).

UDK	 316.47(035)

Kolāte, Elīna. Latvijas pierobežas pēdējie mohikāņi / 
teksts: Elīna Kolāte ; foto: Elīna Kursīte ; mākslinieki: 
Māra Grīnfelde, Raivis Pētersons ; tulkotāja Kintija Puzā-
ne ; priekšvārdu sarakstīja Rūta Šmite. — [Rīga] Rundas, 
©2016. — 127 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22×27 cm. — Iz-
devējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Grāmata tapusi ar 
Valsts pētījuma programmas Nr. 10-4/VPP-14/12 «Letoni-
ka — Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtība» projekta 
6.2. «Vērtību aspekti Letonikā» atbalstu. — Teksts paralēli 
latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-8297-3-4 (ie-
siets) ; ISBN 9780000009784 (kļūda).

UDK	 316.334.55(474.3)(078.7)
	 77.044(474.3)(084.12)

Latviskas Latvijas spēks : veltījums Latvijas simtgadei / au-
tori: Andis Alksniņš, Valdis Celms, Ina Druviete, Anita Jan-
sone-Zirnīte, Sandra Kalniete, Guntis Kalnietis, Anna Klau-
cāne, Anna Krimele, Ligita Leja, Agris Liepiņš, Eva Mārtuža, 
Uģis Niedre, Otto Ozols, Ieva Pīgozne, Jānis Purviņš, Eliza-
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bete Taivāne, Juris Urtāns, Tatjana Volkova ; monogrāfijas 
sastādītāja, literārā redaktore un ievada autore Eva Mār-
tuža ; zinātniskās redaktores un recenzentes: Rita Grāvere, 
Veronika Bikse ; zinātniskā konsultante Tatjana Volkova ; 
vāka dizains: Laura Bērziņa ; vāka noformējumā Anitas Jan-
sones-Zirnītes glezna «Saules zīme», 2009. — [Rīga] : IDE 
Rozītes, ©2016. — 231, [1] lpp. ; 21 cm. — Izdevējziņas preci-
zētas ISBN aģentūrā. — «Grāmata sastāv no referātiem un 
debatēm, kas izskanēja Latvijas Universitātes Lielajā aulā 
2014. gada 4. aprīlī konferencē «Globalizācijas laikmeta iz-
aicinājumi latviešu garīgās satversmes vērtībām. Ernesta 
un Arvīda Brastiņu mantojuma perspektīva»—Prettitulla-
pā. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Raksti latviešu valodā, 
kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-8544-3-9 
(brošēts).

UDK	 316.722(=174)(062)
	 39(474.3)(062)

Vērtības: Latvija un Eiropa : kolektīva monogrāfija divos 
sējumos / zinātniskā redaktore, sastādītāja un priekšvār-
da autore Maija Kūle ; zinātniskās recenzentes: Ineta Kivle, 
Iveta Nātriņa ; literārā redaktore Arta Jāne. — Rīga : LU Fi-
lozofijas un socioloģijas institūts, 2016.

1. sējums, Vērtību pētījumi — filosofiskie aspekti. — 
355 lpp. ; 21 cm. — Nosaukums titullapas otrā pusē arī 
angļu valodā. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — 
Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — 
ISBN 978-9934-506-38-3 (brošēts).

2. sējums, Vērtību pētījumi — reliģijpētnieciskie un na-
cionālās mutvārdu vēstures aspekti. — 145 lpp. ; 21 cm. — 
Nosaukums titullapas otrā pusē arī angļu valodā. — Bib-
liogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, 
kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-506-41-3 
(brošēts).
UDK	 316.752(474.3)(082)
	 316.752(4)(082)
	 124.5(4)(082)

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

Riga dialogue afterthoughts 2016 / editors: Andris Sprūds, 
Diāna Potjomkina ; authors: Elena Alekseenkova, Steve 
Andreasen, Henrik Hallgren, Hiski Haukkala, Felix Hett, To-
mas Jermalavičius, Ian Kearns, Maria Kellner, Bruno Lété, 
Imants Lieģis, Simon Lunn, Igor Lyubashenko, Florence 
Mardirossian, Diāna Potjomkina, Tatjana Romanova, Tor-
nike Sharashenidze, Andris Sprūds, Ivan Timofeev, Karsten 
D. Voigt, Maryna Vorotnyuk, Julia Wanninger, Isabelle Wil-
liams ; English language editor: Līvija Uskale ; cover de-
sign: Kristīne Plūksna-Zvagule ; Latvian Institute of Inter-
national Affairs. — Riga : Latvian Institute of International 
Affairs : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2016. 

Building bridges for euro-atlantic security. — 1 tieš-
saistes resurss (96 lapas, PDF) ; 3,23 MB. — Bibliogrāfija 
rakstu beigās. — ISBN 978-9984-583-79-2 (PDF).
UDK	 327(4)(062)

34 Tiesības. Jurisprudence

Kipāne, Aldona. Kriminālais sekss / Aldona Kipāne, 
Andrejs Vilks ; recenzenti: Teivāns-Treinovskis, A. Leps. — 

Rīga : [b.i.], 2016. — 434 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, ta-
bulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 389.-434. lpp. un zemsvītras 
piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, saturs arī angļu valo-
dā. — ISBN 978-9984-9651-1-6 (brošēts).

UDK	 343.541
	 343.9

Parlamentārā izmeklēšana Latvijas Republikā / autori: 
Ringolds Balodis, Artūrs Caics, Jānis Domburs, Sigita Gol-
dšteina, Aleksandrs Kuzņecovs, Egils Levits, Jānis Pleps, 
Kristīne Strada-Rozenberga ; zinātniskais redaktors Rin-
golds Balodis ; grāmatas tieslietu redaktors Krišjānis Be-
bers ; māksliniece Dita Pence. — Rīga : Latvijas Vēstnesis, 
©2016.

1. sējums, Parlaments. Parlamentārā kontrole. — 
238 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 
24 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts 
latviešu valodā, ziņojumu kopsavilkumi angļu valodā. — 
ISBN 978-9984-840-47-5 (iesiets).
UDK	 347.938(474.3)
	 351.9(474.3)

Parlamentārā izmeklēšana Latvijas Republikā / grāmatas 
idejas autors un zinātniskais redaktors Ringolds Balodis ; 
tieslietu redaktors un ievada autors Krišjānis Bebers ; in-
tervijas par izmeklēšanas komisiju darbību: Jānis Ādam-
sons, Egils Baldzēns, Ringolds Balodis, Vents Balodis, Jānis 
Bordāns, Imants Burvis, Juris Dobelis, Kārlis Eņģelis, Lainis 
Kamaldiņš, Viesturs Pauls Karnups, Vilis Krištopans, Gu-
nārs Kūtris, Roberts Milbergs, Andrejs Panteļējevs, Igors 
Pimenovs, Pēteris Salkazanovs, Dāvis Stalts, Viktors Sti-
kuts, Jānis Šmits, Pēteris Tabūns, Elmārs Zilgalvis ; priekš-
vārdu sarakstīja Madara Fridrihsone ; māksliniece Dita 
Pence. — Rīga : Latvijas Vēstnesis, ©2016.

2. sējums, Saeimas izmeklēšanas komisiju galaziņo-
jumi, viedokļi, liecības. — 925 lpp. : faksimili, portreti, 
tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — 
Teksts latviešu valodā, ziņojumu kopsavilkumi angļu va-
lodā. — ISBN 978-9984-840-48-2 (iesiets).
UDK	 347.938(474.3)
	 351.9(474.3)

Vadlīnijas bāreņdarbu statusa noteikšanā : nenosakāmu 
autortiesību subjektu darbu izmantošana / sastādījis Jur-
ģis Īvāns ; dizains: Anete Krūmiņa, Tatjana Raičiņeca ; Lat-
vijas Nacionālā bibliotēka. Digitālā mantojuma centrs. — 
[Rīga] : Latvijas Nacionālā bibliotēka, ©2016. — 32 lpp. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-
9984-850-37-5 (brošēts).

UDK	 347.77/.78

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

Zemessardze / sastādījis Aivars Jānis Bramanis ; dizains: 
Liega Krūklīte ; literārā redaktore Eva Ezergaile ; priekš-
vārdu sarakstīja Leonīds Kalniņš. — [Rīga] : Latvijas Re-
publikas Zemessardze, [2016]. — 692, [11] lpp. : faksimili, 
ilustrācijas, portreti ; 26 cm. — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — Bibliogrāfija: 692. lpp. — Teksts latviešu 
valodā, anotācija arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-14-
940-5 (iesiets).

UDK	 355.211.3(474.3)(091)
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376 Speciālu grupu audzēkņu izglītība, apmācība, 
mācības

Rokasgrāmata vidusskolu skolotājiem darbam ar skolē-
niem, kuriem ir disleksija / Eva Birzniece, Tomass Šmits, 
Daniela Boneva, Elena Mihova, Lenka Krejčova, Zuzanna 
Bodnarova, Binura Kučkuildize, Omers Faruks Metins ; 
redaktors Ingus Barovskis ; tulkotāja Eva Birzniece ; vāka 
dizains: Tomass Holubs. — [Rīga] : Pro Futuro, 2016. — 
108 lpp. ; 21 cm. — «Rokasgrāmata izstrādāta Erasmus+ 
partnerības projektā «Mobility of Educational Services for 
Adolescents with Dyslexia» (Izglītības pakalpojumu mobi-
litāte jauniešiem ar disleksiju)»—Titullapas 2. pusē. — Bib-
liogrāfija nodaļu beigās un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 
978-9934-8562-4-2 (brošēts).

UDK	 376-056.36(035)

378 Augstākā izglītība. Augstskolas. Akadēmiskās 
studijas

Latvijas Universitātes Konfūcija institūta piecu gadu jubi-
leja = La tuo wei ya da xue Kong zi xue yuan wu zhou nian 
ji nian ce = Fifth anniversary of Confucius Institute at the 
University of Latvia / tekstu latviešu valodā rediģējusi Ruta 
Puriņa ; tekstu angļu valodā rediģējusi Andra Damberga ; 
tekstu ķīniešu valodā rediģēja Šan Cjuaņju ; noformēju-
mu veidoja Ieva Tiltiņa ; sastādītājs: Latvijas Universitātes 
Konfūcija institūts. — [Rīga] : Latvijas Universitātes Kon-
fūcija institūts, ©2016. — 167 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 
23 cm. — Nosaukums ķīniešu valodā: La tuo wei ya da xue 
Kong zi xue yuan wu zhou nian ji nian ce = 拉脱维亚大学
孔子学院五周年纪念册. — Teksts paralēli latviešu, ķīniešu 
un angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-183-2 (brošēts).

UDK	 378.6:811.581(474.3)(091)
	 811.581:37(474.3)(091)
	 811.581:37.026(474.3)(091)

Rīgas Tehniskā universitāte. Gadagrāmata / Rīgas Teh-
niskā universitāte ; ar Leonīda Ribicka ievadu ; izmantotas 
Gvido Kajona, Marijas Kozikas, Eduarda Lapsas, Laumas 
Kalniņas fotogrāfijas. — [Rīga] : Rīgas Tehniskā universi-
tāte, 2015.

2014/2015. — 1 tiešsaistes resurss (85 lapas, PDF) : 
diagrammas, ilustrācijas, portreti, shēmas, tabulas ; 
3,74 MB. — Izdevumu sagatavoja Komunikācijas un mār-
ketinga departaments.
UDK	 378.6:62(474.362.2)(058)

Vasiļevska, Daina. Augstākās izglītības analīze un tās 
pieejamība Latvijā = Analysis of higher education and 
its accessibility in Latvia / Daina Vasiļevska ; recenzenti: 
Baiba Rivža, Jonas Jasaitis. — [Rīga] : Studentu literatūra, 
©2015. — 219 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 191.-213. lpp. — Teksts latviešu valodā, nosau-
kums titullapā arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-8498-8-
6 (brošēts).

UDK	 378(474.3)

398 Folklora

Sidrabiņa lietiņš lija : latviešu tautasdziesmas par Zie-
massvētkiem / ar Annas Galviņas ilustrācijām ; sastādītāja 
Dace Sparāne-Freimane ; grāmatas mākslinieks Jānis Esī-

tis. — Rīga : Dienas Grāmata, ©2016. — 63 lpp. : ilustrāci-
jas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-546-33-4 (iesiets).

UDK	 398.8(=174)

5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

53 Fizika

Romodina, Marina. Kāpēc zābaki nelido? : 60 fokusi (veik-
li triki), eksperimenti, izmēģinājumi, fakti un rēbusi, kuru 
pamatā ir fizika un ķīmija / Marina Romodina ; no krievu 
valodas tulkojusi Aina Cebura. — Rīga : Avots, ©2016. — 62, 
[2] lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — Oriģ. nos.: Почему ботинки 
не летают. — ISBN 978-9934-534-43-0 (spirāliesējums).

UDK	 53(02.053.2)
	 54(02.053.2)

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes

Avotiņa, Dace. Influence of the time-phase varied magne-
tic field on the nucleic acids delivery into the cancer cells : 
summary of the doctoral thesis for obtaining the degree of 
a doctor of medicine, speciality — theoretical medicine / 
Dace Avotiņa ; scientific supervisors: Mihails Bariševs, 
Svetlana Kozireva ; scientific consultant: Modra Murovska ; 
official reviewers: Jānis Vētra, Jurijs Dehtjars, Elena Kashu-
ba ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Riga : [Rīgas Stradiņa 
universitāte], 2016. — 46 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 44.-46. lpp.

UDK	 616-006(043)

Avotiņa, Dace. Laika-fāzes variējoša magnētiskā lauka ie-
tekme uz nukleīnskābju piegādes efektivitāti vēža šūnās : 
promocijas darba kopsavilkums medicīnas doktora zināt-
niskā grāda iegūšanai, specialitāte — teorētiskā medicīna / 
Dace Avotiņa ; darba zinātniskie vadītāji: Mihails Bariševs, 
Svetlana Kozireva ; darba zinātniskā konsultante: Modra 
Murovska ; oficiālie recenzenti: Jānis Vētra, Jurijs Dehtjars, 
Elena Kashuba ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : [Rī-
gas Stradiņa universitāte], 2016. — 48 lpp. : diagrammas, 
ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 46.-48. lpp.

UDK	 616-006(043)

Avotiņa, Dace. Laika-fāzes variējoša magnētiskā lauka ie-
tekme uz nukleīnskābju piegādes efektivitāti vēža šūnās : 
promocijas darbs medicīnas doktora zinātniskā grāda ie-
gūšanai, specialitāte — teorētiskā medicīna / Dace Avoti-
ņa ; darba zinātniskie vadītāji: Mihails Bariševs, Svetlana 
Kozireva ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga, 2016. — 
86 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Bib-
liogrāfija: 73.-80. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī 
angļu valodā.

UDK	 616-006(043)

Delikāta problēma : aizcietējumi / sastādījusi Ruta Dar-
biņa ; vāka dizainu veidojis Uldis Baltutis. — Rīga : Avots, 
©2016. — 103 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-534-40-9 
(brošēts).

UDK	 616.3

Dispenza, Džo. Tu esi placebo : veselības atgūšana dabīgas 
ārstniecības ceļā / Džo Dispenza ; no angļu valodas tulko-
jusi Dace Vanaga ; redaktors Elviss Ozols ; Māra Garjāņa 
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vāka dizains. — [Rīga] : Lietusdārzs, ©2016. — 325, [1] lpp. : 
ilustrācijas ; 23 cm. — Bibliogrāfija: 313.-[323.] lpp. — Oriģ. 
nos.: You are the placebo. — ISBN 978-9984-869-82-7 (bro-
šēts).

UDK	 615.039
	 159.9.016.1
	 159.923.2

Izvērtēšana mākslas terapijā : principi un metodes : rakstu 
krājums / sastādītāja Elza Strazdiņa ; priekšvārda autores: 
Kristīne Mārtinsone, Elza Strazdiņa ; konsultantes: Kristī-
ne Mārtinsone, Donna Betsa, Signe Tomsone ; redaktore In-
dra Orleja ; vāka dizainers Modris Brasliņš ; Rīgas Stradiņa 
universitāte. — Rīga : RSU, ©2016. — 143 lpp. : ilustrācijas, 
portreti, tabulas ; 24 cm. — Autoru rādītājs: 143. lpp. — Īsas 
ziņas par autoriem: 137.-142. lpp. — Bibliogrāfija nodaļu 
beigās. — ISBN 978-9934-563-00-3 (brošēts).

UDK	 615.851.8:7

Mākslas terapijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa 
universitātē : no ieceres līdz profesijai / sastādījušas un 
priekšvārdu sarakstījušas: J. Duhovska, K. Mārtinsone ; 
redaktore Indra Orleja ; vāka dizaina autors: Modris Bra-
sliņš ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : RSU, ©2016. — 
183 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — ISBN 978-9984-
793-99-3 (brošēts).

UDK	 615.851.8:7(474.3)

Nīmanis, Jēkabs. Jābūtība : latvju jaunatnes stāja, kādu 
es to iedomājos : 1955-1971-2016 / Jēkabs Nīmanis ; sa-
stādītāja un atbildīgā redaktore Eva Mārtuža ; zinātniskā 
redaktore un ievada autore Rita Grāvere ; uz 1. vāka Jāņa 
Mārtuža foto. — Rīga : IDE Rozītes, 2016. — 197 lpp. : port-
rets ; 21 cm. — «Oriģinālais nosaukums: Jēkabs Nīmanis, 
Bērnu ārsts, X sējums, Latvju jaunatnes stāja (kādu es to 
iedomājos) [manuskripts]. Darbs iedomāts Latvju tautas 
jaunatnei. 1955-1971»—Iespiedziņās. — Personu rādītājs: 
193.-196. lpp. — ISBN 978-9934-8544-1-5 (brošēts).

UDK	 616-053.2(474.3)(092)

Pastare, Daina. Aferento redzes ceļu izpēte neirodeģene-
ratīvu procesu analīzei pacientiem ar multiplo sklerozi : 
promocijas darba kopsavilkums medicīnas doktora zināt-
niskā grāda iegūšanai, specialitāte — neiroloģija / Daina 
Pastare ; darba zinātniskie vadītāji: Andrejs Millers, Guna 
Laganovska ; oficiālie recenzenti: Ināra Logina, Igors Ak-
siks, Katrin Gross-Paju ; Rīgas Stradiņa universitāte. — 
Rīga : [Rīgas Stradiņa universitāte], 2016. — 63 lpp. : dia-
grammas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 57.-62. lpp.

UDK	 616.832(043)
	 617.7(043)

Pastare, Daina. Aferento redzes ceļu izpēte neirodeģene-
ratīvu procesu analīzei pacientiem ar multiplo sklerozi : 
promocijas darbs medicīnas doktora zinātniskā grāda ie-
gūšanai, specialitāte — neiroloģija / Daina Pastare ; dar-
ba zinātniskie vadītāji: Andrejs Millers, Guna Laganovska ; 
Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga, 2016. — 119 lp. : dia-
grammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 96.-
102. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.

UDK	 616.832(043)
	 617.7(043)

Pastare, Daina. Investigation of afferent visual pathway 
analyzing neurodegenerative process in multiple sclerosis 

patients : summary of the doctoral thesis for obtaining the 
degree of a doctor of medicine, speciality — neurology / 
Daina Pastare ; scientific supervisors: Andrejs Millers, 
Guna Laganovska ; official reviewers: Ināra Logina, Igors 
Aksiks, Katrin Gross-Paju ; Rīgas Stradiņa universitāte. — 
Riga : [Rīgas Stradiņa universitāte], 2016. — 64 lpp. : dia-
grammas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 58.-63. lpp.

UDK	 616.832(043)
	 617.7(043)

Reinis, Aigars. Determination of adhesion and colonisa-
tion intensity of Staphylococcus epidermidis and Pseudo-
monas aeruginosa on the surface of originally synthesised 
biomaterials in vitro and in vivo studies, and their impact 
on inflammatory cytokine expression in tissues : summary 
of the doctoral thesis for obtaining the degree of a doctor 
of medicine, speciality-medical microbiology / Aigars Rei-
nis ; scientific supervisors: Jānis Vētra, Juta Kroiča ; official 
reviewers: Andris Jumtiņš, Aleksandrs Rapoports, Gun-
dars Mežinskis ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Riga : Rīgas 
Stradiņa universitāte, 2016. — 72 lpp. : diagrammas, ilus-
trācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 64.-71. lpp.

UDK	 615.461(043)

Reinis, Aigars. Staphylococcus epidermidis un Pseudo-
monas aeruginosa adhēzijas un kolonizācijas intensitātes 
noteikšana uz oriģināli sintezētu biomateriālu virsmas in 
vitro un in vivo pētījumos un to ietekme uz iekaisuma ci-
tokīnu ekspresiju audos : promocijas darba kopsavilkums 
medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, speciali-
tāte — medicīnas mikrobioloģija / Aigars Reinis ; darba 
zinātniskie vadītāji: Jānis Vētra, Juta Kroiča ; oficiālie re-
cenzenti: Andris Jumtiņš, Aleksandrs Rapoports, Gundars 
Mežinskis ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas 
Stradiņa universitāte, 2016. — 73 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 65.-72. lpp.

UDK	 615.461(043)

Reinis, Aigars. Staphylococcus epidermidis un Pseudo-
monas aeruginosa adhēzijas un kolonizācijas intensitātes 
noteikšana uz oriģināli sintezētu biomateriālu virsmas in 
vitro un in vivo pētījumos un to ietekme uz iekaisuma ci-
tokīnu ekspresiju audos : promocijas darbs medicīnas dok-
tora zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte — medicīnas 
mikrobioloģija / Aigars Reinis ; darba zinātniskie vadītāji: 
Jānis Vētra, Juta Kroiča ; darba zinātniskā konsultante Māra 
Pilmane ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga, 2016. — 
107 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Biblio-
grāfija: 100.-106. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī 
latviešu valodā.

UDK	 615.461(043)

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

Balodis, Māris. Energoapgādes nodrošinājuma optimizā-
cijas modeļi Latvijas ilgtspējīgai ekonomiskai attīstībai : 
promocijas darba kopsavilkums, nozare: vadībzinātne, 
apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība / Māris Balodis ; 
zinātniskais vadītājs R. Počs ; zinātniskais konsultants V. 
Skribans ; oficiālie recenzenti: Dzintra Atstāja, Ineta Gei-
pele, Bronius Neverauskas ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Inženierekonomikas un vadības fakultāte. Starptautis-
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ko ekonomisko sakaru un muitas institūts. Starptautisko 
ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas 
katedra. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2016. — 52 lpp. : dia-
grammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — Biblio-
grāfija: 51.-52. lpp. — ISBN 978-9934-10-869-3 (brošēts).

UDK	 620.9(474.3)(043)
	 621.311(043)

Balodis, Māris. Energoapgādes nodrošinājuma optimizā-
cijas modeļi Latvijas ilgtspējīgai ekonomiskai attīstībai : 
promocijas darbs, nozare: vadībzinātne, apakšnozare: uz-
ņēmējdarbības vadība / Māris Balodis ; zinātniskais vadī-
tājs R. Počs ; zinātniskais konsultants V. Skribans ; Rīgas 
Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas un vadības 
fakultāte. Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas in-
stitūts. Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta eko-
nomikas un loģistikas katedra. — Rīga : RTU Izdevniecība, 
2016. — 177 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabu-
las ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 140.-149. lpp. — Teksts latviešu 
valodā, anotācija arī angļu valodā.

UDK	 620.9(474.3)(043)
	 621.311(043)

Balodis, Māris. Optimisation models for securing ener-
gy supply towards sustainable economic development of 
Latvia : summary of the doctoral thesis, field: manage-
ment science, sub-field: business administration / Māris 
Balodis ; scientific supervisor R. Počs ; scientific advisor V. 
Skribans ; official reviewers: Dzintra Atstaja, Ineta Geipele, 
Bronius Neverauskas ; Riga Technical University. Faculty of 
Engineering Economics and Management. Institute of In-
ternational Business and Customs. Chair of International 
Business, Transport Economics and Logistics. — Riga : RTU 
Press, 2016. — 53 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, 
tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 52.-53. lpp. — ISBN 978-
9934-10-870-9 (brošēts).

UDK	 620.9(474.3)(043)
	 621.311(043)

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

Sļiskis, Oļegs. Elektropārvades līniju būvniecībā izman-
tojamo metālkonstrukciju zibensizturības novērtējuma 
metodoloģija : promocijas darba kopsavilkums / Oļegs 
Sļiskis ; zinātniskie vadītāji: K. Ketners, S. Vītoliņa ; oficiā-
lie recenzenti: Imants Matīss, Pēteris Šipkovs, Aleksandrs 
Mesnajevs ; Rīgas Tehniskā universitāte. Enerģētikas un 
elektrotehnikas fakultāte. Enerģētikas institūts. Elektris-
ko mašīnu un aparātu katedra. — Rīga : RTU Izdevniecība, 
2016. — 44 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabu-
las ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 43.-44. lpp. — ISBN 978-9934-
10-877-8 (brošēts).

UDK	 621.316.93(043)

Sļiskis, Oļegs. Elektropārvades līniju būvniecībā izmanto-
jamo metālkonstrukciju zibensizturības novērtējuma me-
todoloģija : promocijas darbs / Oļegs Sļiskis ; zinātniskie 
vadītāji: K. Ketners, S. Vītoliņa ; Rīgas Tehniskā universi-
tāte. Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. Enerģētikas 
institūts. Elektrisko mašīnu un aparātu katedra. — Rīga : 
RTU Izdevniecība, 2016. — 127 lpp. : diagrammas, ilustrāci-

jas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 119.-127. lpp. — 
Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu un krievu valodā.

UDK	 621.316.93(043)

Sļiskis, Oļegs. Methodology of insulation failures flasho-
ver rate estimation for metal constructions in overhead 
transmission lines : summary of the doctoral thesis / Olegs 
Sliskis ; scientific supervisors: K. Ketners, S. Vitolina ; offi-
cial opponents: Imants Matiss, Peteris Sipkovs, Aleksandrs 
Mesnajevs ; Riga Technical University. Faculty of Power and 
Electrical Engineering. Institute of Power Engineering. De-
partment of Electrical Machines and Apparatus. — Riga : 
RTU Press, 2016. — 46 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabu-
las ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 45.-46. lpp. — ISBN 978-9934-
10-878-5 (brošēts).

UDK	 621.316.93(043)

631 Lauksaimniecība kopumā

Kļaviņš, U. Meliorācija : mācību līdzeklis / U. Kļaviņš, R. 
Sudārs ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Vides un 
ūdenssaimniecības katedra. — Atkārtots, papildināts tre-
šais izdevums. — Jelgava : LLU, 2016. — 240 lpp. : ilustrāci-
jas, plāni, tabulas ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 238.-239. lpp. — 
ISBN 978-9984-48-237-8 (iesiets).

UDK	 631.6(07)

Ražas svētki «Vecauce — 2016» : zinātniskā semināra rak-
stu krājums / atbildīgie par izdevumu: Zinta Gaile, Dace 
Šterne ; vāku dizains: Inese Gura ; 4. vāka foto: Edžus Kap-
ša ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimnie-
cības fakultāte, SIA «LLU mācību un pētījumu saimniecība 
«Vecauce». — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības univer-
sitāte, 2016. 

Lauksaimniecības zinātne nozares attīstībai. — 
91 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu valodā, rakstu 
kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN 978-9984-48-240-8 
(brošēts). — 300 eks.
UDK	 631.117(474.3)(062)

633/635 Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Lāce, Baiba. Agroekoloģisko faktoru ietekme uz bumbie-
ru-kadiķu rūsu (ier. Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. 
Winter) un integrētās augu aizsardzības iespējas slimības 
ierobežošanā : promocijas darbs lauksaimniecības zinātņu 
doktora grāda ieguvei / Baiba Lāce ; promocijas darba zi-
nātniskā vadītāja B. Bankina ; promocijas darba zinātniskā 
konsultante I. Moročko-Bičevska ; Latvijas Lauksaimnie-
cības universitāte. Lauksaimniecības fakultāte. Augsnes 
un augu zinātņu institūts. — Jelgava, 2016. — 197 lp. : dia-
grammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 106.-
118. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, 
anotācija arī angļu valodā.

UDK	 634.13(043)

Lāce, Baiba. Agroekoloģisko faktoru ietekme uz bumbie-
ru-kadiķu rūsu (ier. Gymnosporangium sabinae (Dicks.) 
G. Winter) un integrētās augu aizsardzības iespējas sli-
mības ierobežošanā : promocijas darba kopsavilkums Dr. 
agr. zinātniskā grāda iegūšanai = Impact of agro-ecolo-
gical factors on development of European pear rust cau-
sed by Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter and 
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integrated pest management possibilities for its control : 
summary of the doctoral thesis for the scientific degree 
Dr. agr. / Baiba Lāce ; darba zinātniskais vadītājs: B. Ban-
kina ; darba zinātniskā konsultante I. Moročko-Bičevska ; 
darba recenzenti: Ināra Turka, Dainis Runģis, Laila Ikase ; 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības 
fakultāte. — Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universi-
tāte], 2016. — 46 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts lat-
viešu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-48-242-2 (bro-
šēts).

UDK	 634.13(043)

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

Grīna, Nikola. Vieglas maltītes aktīvai dzīvei / receptes: 
Nikola Grīna ; fotogrāfijas: Brent Parker Jones ; tulkojums 
latviešu valodā: Iveta Galēja. — [Rīga] : Jāņa Rozes apgāds, 
©2016. — 119, [1] lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — Recepšu rādī-
tājs: [120.] lpp. — Oriģ. nos.: Good food low cholesterol. — 
ISBN 978-9984-23-587-5 (brošēts).

UDK	 641.561(083.12)

Mājsaimniecību patēriņa tendences Latvijā 2015. gadā / 
atbildīgā par izdevumu Lidija Spārīte ; Centrālā statistikas 
pārvalde. — Rīga : Centrālā statistikas pārvalde, 2016. — 
54 lpp. : diagrammas, tabulas ; 30 cm. — (Mājsaimniecību 
patēriņa tendences Latvijā, ISSN 2500-9982 ; 2015). — «Ar-
vien tuvāk faktiem un cilvēkiem!»—Uz vāka. — ISSN preci-
zēts ISSN centrā. — Resursā ISSN uzrādīts nepareizi: 1407-
2688. — ISBN 978-9984-06-497-0 (brošēts).

UDK	 64.031.2(474.3)(083.41)(05)

656 Transporta un pasta pakalpojumi. Satiksmes 
organizācija un kontrole

Ilustrētā Latvijas dzelzceļa vēsture, 1861-2016 / kon-
cepcijas un teksta autors: Toms Altbergs ; koncepcijas lī-
dzautore un redaktore Aiva Lapiņa ; literārā redaktore 
Anita Horsta ; priekšvārdu sarakstīja Edvīns Bērziņš ; di-
zains: Liene Rubesa. — [Rīga] : Dienas Žurnāli, ©2016. — 
111 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, portreti, tabulas ; 
31 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 
978-9984-845-01-2 (iesiets).

UDK	 656.2(474.3)(091)
	 629.4(474.3)(091)

«Reliability and Statistics in Transportation and Com-
munication», international conference (16 : 2016 : 
Rīga, Latvija). The 16th International conference «Relia-
bility and statistics in transportation and communication» 
(RelStat’16) : 19-22 October 2016, Riga, Latvia : abstracts / 
organised by Transport and Telecommunication Institute 
(Latvia), in co-operation with Latvian Academy of Science 
(Latvia) ; edited by Igor V. Kabashkin, Irina V. Yatskiv. — 
Riga : Transport and Telecommunication Institute, 2016. — 
150 lpp. : shēma ; 30 cm + 1 CD. — Pielikums: CD: Relia-
bility and statistics in transportation and communication 
(RelStat’16) : the 16th International conference, 19-22 Octo-
ber 2016. Riga, Latvia : proceedings. ISBN 9789984818832 
(pdf dokumenti ar html indeksu). — Bibliogrāfija tēžu bei-

gās. — ISBN 978-9984-818-82-5 (brošēts) ; 978-9984-818-
83-2 (CD).

UDK	 656(062)
	 621.39(062)
	 004(062)
	 629(062)

657 Grāmatvedība

Matule, Ilga. Grāmatvedības organizācijas dokumen-
ti — izstrādāšanas rokasgrāmata / Ilga Matule ; redaktore 
Maija Grebenko ; literārā redaktore Rita Cielēna. — Rīga : 
Lietišķās informācijas dienests, 2016. — 152 lpp. : shēma, 
tabulas ; 22 cm. — (Bilances bibliotēka). — ISBN 978-9984-
896-13-7 (brošēts).

UDK	 657:346(035)
	 657(035)

658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība. 
Tirdzniecības organizācija

International Scientific Conference «Modernization 
of Socio-Economic Systems: the New Economic Con-
ditions» (2016 : Kelce, Polija). Modernization of so-
cio-economic systems: the new economic conditions : in-
ternational scientific conference, September 28th, 2016 : 
proceedings of the conference / State University of Jan 
Kochanowski. Department for Entrepreneurship and Inno-
vation. — [Riga] ; Kielce : Baltija Publishing, 2016. — viii, 
207 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Titullapā 
norādīta izdošanas vieta: Kielce, iespiedziņās: Rīga. — Bib-
liogrāfija rakstu beigās. — Raksti angļu, ukraiņu un krievu 
valodā. — ISBN 978-9934-8585-7-4 (brošēts). — 150 eks.

UDK	 658.589(062)

Treasures of Latvia : outstanding export brands and inspi-
ring talents / layout and design: Jānis Birznieks, Dzintars 
Biele ; texts by: Ilze Pole, Edgars Galzons ; translation and 
proofreading: Amanda Jātniece, Līga Krikis, Artūrs Punte ; 
photo: Māris Ločmelis, Andrejs Terentjevs, Dmitrijs Suļžics, 
Elmārs Rudzītis, Emīls Desjatņikovs, Gatis Gierts, Gints 
Ivuškāns, Kaspars Krafts, Lauris Aizupietis, Lauris Vīksne, 
Oļesja Sokolova-Godovaņuka, Romāns Kokšarovs, Rūta 
Kalmuka, Vladislavs Proškins. — [Rīga] : The Red Jackets, 
©2016. — 227, [4] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 31 cm. — Izde-
vējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 9789934142063 
(kļūda) (iesiets).

UDK	 658.626(474.3)

67 Dažādas nozares, amatniecība un amati

Northern European Network for Wood Science and 
Engineering (WSE). Meeting (12 : 2016 : Rīga, Latvija). 
Proceedings of the 12th meeting of the Northern European 
Network for Wood Science and Engineering (WSE) : Sep-
tember 12-13, 2016, Riga, Latvia / edited by Bruno Ander-
sons and Arnis Kokorevics ; Scientific committee: Magnus 
Wålinder, Erik Larnøy, Marketta Sipi, Jaan Kers, Bruno An-
dersons, Daniel Ridley-Ellis, Thomas Mark Venås, Kristina 
Ukvalbergienė, Christian Brischke, Bartolomej Mazela. — 
Riga : Latvian State Institute of Wood Chemistry, 2016. 

Wood science and engineering — a key factor on the 
transition to bioeconomy. — 1 tiešsaistes resurss (260 la-
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pas, PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 8,49 MB. — 
Autoru rādītājs: 259. lapā. — Bibliogrāfija rakstu bei-
gās. — ISBN 978-9934-14-982-5 (PDF).
UDK	 674(062)
	 630*81(062)

7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Bērds, Maikls. Stāsti par mākslas vēsturi : no alu zīmēju-
miem līdz modernām instalācijām / Maikls Bērds ; Keitas 
Evansas ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Renā-
te Punka ; literārā konsultante Inga Karlsberga. — Rīga : 
Jāņa Rozes apgāds, ©2016. — 336 lpp. : ilustrācijas, karte ; 
28 cm. — Alfabētiskais rādītājs: 330.-334. lpp. — Oriģ. nos.: 
Vincent’s starry night and other stories. — ISBN 978-9984-
23-589-9 (iesiets).

UDK	 7.03(02.053.2)

Conference of Baltic Art Historians (3 : 2016 : Rīga, 
Latvija). Representing art history in the Baltic countries : 
experiences and prospects : 3rd conference of Baltic art 
historians, Riga, 6-8 October 2016 : abstracts / edited by 
Kristiāna Ābele ; Scientific and Organising Committee: Sil-
vija Grosa, Kristiāna Ābele, Ginta Gerharde-Upeniece, Kris-
ta Kodres, Tiina-Mall Kreem, Giedrė Jankevičiūtė, Dalia Kla-
jumienė ; Art Academy of Latvia, Latvian National Museum 
of Art. — Riga : Art Academy of Latvia, 2016. — 46 lpp. ; 
22 cm. — Ziņas par autoriem: 37.-46. lpp. — Bibliogrāfija: 
34. lpp. — ISBN 978-9934-541-16-2 (brošēts).

UDK	 7.03(474)
	 7.03(474)(062)

Gaisma kabeļa galā : darba lapas = work sheets = рабочая 
тетрадь / sastādītāja Helēna Demakova ; dizains: Tatjana 
Raičiņeca ; latviešu valodas redaktore Guna Kalniņa ; tul-
kotājs angļu valodā Jānis Frišvalds ; tulkotāja krievu valodā 
Helēna Erte. — Rīga : Biedrība «Rīgas Laikmetīgās mākslas 
muzeja satura veidošanai», 2016. — [9] lpp. : ilustrācijas ; 
17×22 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — Tête-à-Tête, Borisa un 
Ināras Teterevu mākslas programma. — Izstāde «Gaisma 
kabeļa galā. Latvijas māksla digitālajā laikmetā» Latvijas 
Dzelceļa vēstures muzejā, Rīgā, 27.09.-18.10.2016. — Teksts 
paralēli latviešu, angļu un krievu valodā. — ISBN 978-
9934-19-008-7 (brošēts).

UDK	 7.038.53(474.3)(083.824)
	 7.038.53(474.3)(076)
	 7:069(474.3)(083.824)

745/749 Rūpnieciskā māksla un daiļamatniecība. 
Lietišķā māksla

Žagariņa, Aija. Konstrukcijas ziediem = Framework = 
Каркасы для цветов / Aija Žagariņa ; redaktore Nadīna 
Laukmane ; tulki: Paula Čirkste, Nadīna Laukmane ; foto: 
Aija Žagariņa, Nadīna Laukmane, Jaroslavs Florovs, Julija 
Guseva, Aleksandrs Gusevs, Viktorija Smotrova, Jevgēnija 
Kolo, Emīls Lukšo, Gaiva Mičule. — Rīga : Aija Žagariņa, 
©2016. — 127 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 20×21 cm. — 
Teksts paralēli latviešu, angļu un krievu valodā. — ISBN 
978-9934-14-931-3 (brošēts).

UDK	 745.9

75 Glezniecība

Lamberga, Dace. Klasiskais modernisms : Latvijas glez-
niecība 20. gadsimta sākumā / Dace Lamberga ; redaktore 
Laima Slava ; literārā redaktore Guna Pence ; mākslinieki: 
Ģirts Muižnieks, Anna Aizsilniece ; fotogrāfi: Normunds 
Brasliņš, Jānis Pipars, Māra Brašmane ; vāka noformēju-
mā izmantota Jēkaba Kazaka glezna «Dāmas Jūrmalā», 
1920. — Atkārtots un papildināts 2004. gada izdevums. — 
Rīga : Neputns, ©2016. — 278 lpp. : ilustrācijas, portre-
ti ; 28 cm. — Personu rādītājs: 270.-278. lpp. — Personu 
rādītājs: 270.-278. lpp. — Bibliogrāfija: 262.-268. lpp. un 
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-512-99-5 (brošēts).

UDK	 75.036/.037(474.3)

76 Grafiskā māksla. Lietišķā grafika

Nīderlandes 16.-18. gs. iespiedgrafika no Pētera Betgera 
kolekcijas = Niederländische Druckgrafik des 16.-18. Jahr-
hunderts aus der Sammlung von Peter Böttger : izstādes 
izdevums / tekstu autori: Peter Böttger, Daiga Upeniece, 
Dmitrijs Zinovjevs ; redaktore Anda Baklāne ; kataloga di-
zains: Anete Krūmiņa. — Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotē-
ka, 2016. — 62 lpp., [1] lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — Izstāde 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā no 2016. gada 16. jūnija līdz 
4. septembrim. — Teksts paralēli latviešu un vācu valo-
dā. — ISBN 978-9984-850-43-6 (brošēts).

UDK	 76
	 76.034(492/493)(083.824)
	 76.074(430)(083.824)

78 Mūzika

Udodova, Inta. Mūzikas ābece / Inta Udodova ; mākslinie-
ce Mētra Putāne. — Rīga : Musica Baltica, 2016.

4. burtnīca, Pepijas skola : mūzikas burtnīca. — 98 lpp. : 
ilustrācijas, notis ; 17×24 cm. — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. 
UDK	 78(076)

794 Galda spēles (balstītas uz domāšanu, veiklību 
un veiksmi)

Rūtiņš, Jānis. Kompozīcijas 64 lauciņu dambretē : minia-
tūras / Jānis Rūtiņš, Elmārs Balodis ; vāka dizains: Inese 
Gura. — Rīga : Sava grāmata, 2016. — 175 lpp. : ilustrācijas, 
portreti ; 21 cm. — ISBN 978-9934-552-26-7 (brošēts).

UDK	 794.242

796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Rubenis, Miķelis. Futbols rīmēs un Sports atmiņu zīmēs / 
Miķelis Rubenis, Pēteris Karlsons ; redaktors Pēteris Karl-
sons ; literārā redaktore Skaidrīte Vaivare ; mākslinieks Al-
dis Aleks. — Rīga : Vesta LK, 2016. — 189, [3] lpp. : faksimili, 
ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — (Laika grāmata). — «Grā-
mata veltīta futbola trenera Jāņa Giļa piemiņai un laikrak-
sta «Sports» 1. numura iznākšanas gadskārtai»—Titulla-
pā. — ISBN 978-9934-511-25-7 (iesiets).

UDK	 796.332.071.4(474.3)
	 070.446(474.3)(091)
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8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

Simsone, Bārbala. Monstri un metaforas : ieskats šausmu 
literatūras pasaulē / Bārbala Simsone ; Vitas Lēnertes vāka 
dizains. — [2. izdevums]. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2016]. — 
320 lpp. ; 22 cm. — Titullapas 2. pusē: Zvaigzne ABC, izde-
vums 2017. — Bibliogrāfija: [314.]-320. lpp. un zemsvītras 
piezīmēs. — ISBN 978-9934-0-6614-6 (brošēts).

UDK	 82-344.09
	 821.174-344.09

81 Valodniecība un valodas

Gabranova, Jūlija. Baltkrievu un latviešu valodas kontakti 
20. gadsimta pirmajā pusē un mūsdienās : promocijas dar-
ba kopsavilkums filoloģijas doktora grāda iegūšanai valod-
niecības zinātņu nozares salīdzināmās un sastatāmās va-
lodniecības apakšnozarē / Jūlija Gabranova ; zinātniskais 
vadītājs Igors Koškins ; recenzenti: Ina Druviete, Ilga Janso-
ne, Anatolijs Kuzņecovs ; Liepājas Universitāte. Humanitā-
ro un mākslas zinātņu fakultāte = Belarussian and Latvian 
language contacts in the 20th century and nowadays : sum-
mary of doctoral thesis submitted for the conferment of the 
doctoral degree in philology linguistics, subfield: contrasti-
ve linguistics / Jūlija Gabranova ; scientific advisor Igors 
Koškins ; Liepaja University. — Liepāja : Liepājas Univer-
sitāte, ©2016. — 104 lpp. : tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
89.-104. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu un 
angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums 
abās valodās. — ISBN 978-9934-522-88-8 (brošēts).

UDK	 811.161.3(474.3)(043)

Gabranova, Jūlija. Baltkrievu un latviešu valodas kontak-
ti 20. gadsimta pirmajā pusē un mūsdienās : promocijas 
darbs filoloģijas doktora grāda iegūšanai valodniecības zi-
nātņu nozares salīdzināmās un sastatāmās valodniecības 
apakšnozarē / Jūlija Gabranova ; zinātniskais vadītājs Igors 
Koškins ; Liepājas Universitāte. [Humanitāro un mākslas zi-
nātņu fakultāte]. — Liepāja, 2016. — 244 lp. : diagrammas, 
faksimili, tabulas ; 31 cm + pielikums (1. sēj., 184 lp.). — At-
sevišķais pielikuma sējums satur izvilkumus no Mirdzas 
Ābolas «Baltkrievu-latviešu un latviešu-baltkrievu vārdnī-
cas» leksikas uzskaitījuma un ilustrācijas. — Bibliogrāfija: 
222.-244. lp. un zemsvītras piezīmēs.

UDK	 811.161.3(474.3)(043)

811.174 Latviešu valoda

Latviešu ābece [skaņu ieraksts] : pasaku un dziesmu pū-
ralāde / pasakas un stāstus ierunāja Elga Broka ; dziesmas 
iespēlēja un iedziedāja: Edgars Lipors, Ilga Reizniece, Sol-
vita Lodiņa, Dace Vītola, Anda Ābele, Dace Balode. — [Rais-
kums, Pārgaujas novads] : Kustība par latvisku kultūru iz-
glītībā, ©2016. — 8 CD ; 12 cm. — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — Aprakstīts pēc diska ietveres un iespie-
dziņām. — «Pasakas, mīklas, dziesmas, rakstu rakstīšana, 
sakāmvārdi»—Uz diska ietveres. — ISBN 978-9934-8497-
2-5.

UDK	 811.174(086.76)
	 784.4(474.3)(086.76)

821 Daiļliteratūra

821.111 Angļu literatūra

Grejs, Kess. Deizija un nedienas zoodārzā / Kess Grejs ; no 
angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska ; redaktore Oļesja 
Burkevica ; Nika Šarata, Gerija Pārsonsa ilustrācijas. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 221, [1] lpp. : ilustrācijas ; 
19 cm. — Oriģ. nos.: Daisy and the trouble with zoos. — 
ISBN 978-9934-0-6253-7 (iesiets).

UDK	 821.111-93-32

Stjuarts, Kriss. Papagailis piparu kokā / Kriss Stjuarts ; no 
angļu valodas tulkojusi Ilze Burnovska ; literārā redaktore 
Dzintra Auziņa. — [Rīga] : BaibaBooks, ©2016. — 247 lpp. : 
ilustrācijas ; 21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģen-
tūrā. — Ar autora interviju. — Grāmatas «Pāri citroniem» 
turpinājums. — Oriģ. nos.: A parrot in the pepper tree. — 
ISBN 978-9934-539-08-4 (iesiets).

UDK	 821.111-94
	 821.111-992

Veba, Hollija. Aizmirstais kucēns / Hollija Veba ; Sofijas 
Viljamsas ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Inga 
Harmsone ; redaktore Margita Krasnā. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, ©2016. — 124, [2] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Oriģ. 
nos.: The forgotten puppy. — ISBN 978-9934-0-5896-7 
(brošēts).

UDK	 821.111-93-32

Veba, Hollija. Slepenais kaķēns / Hollija Veba ; Sofijas 
Viljamsas ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Ita Lap-
sa ; redaktore Oļesja Burkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2016. — 125, [2] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Oriģ. nos.: 
The secret kitten. — ISBN 978-9934-0-6007-6 (brošēts).

UDK	 821.111-93-32

821.111(73) Amerikāņu literatūra

Lokhārta, Emīlija. Puišu saraksts : 15 puišu, 11 vizīšu, 4 
keramikas vardes un es, 15 gadu vecā Rūbija Olivera / Emī-
lija Lokhārta ; no angļu valodas tulkojusi Santa Liģere ; 
literārā redaktore Dzintra Auziņa. — [Rīga] : BaibaBooks, 
©2016. — 213 lpp. ; 21 cm. — (Rūbija Olivera / Emīlija Lok-
hārta ; 1). — Oriģ. nos.: The boyfriend list. — ISBN 978-
9934-539-10-7 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-93-3

Pilkijs, Deivs. Supervaronis Kapteinis Apakšbiksis un lie-
lā grandiozā kauja ar bionisko puņķudesu : Deiva Pilkija 
sestais episkais romāns / no angļu valodas tulkojusi Ieva 
Tarvida ; redaktore Diāna Romanoviča. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, ©2016.

1. daļa, Šļurkstošo šausmu nakts. — 173, [2] lpp. : ilus-
trācijas ; 22 cm. — (Kapteinis Apakšbiksis ; 6). — Oriģ. 
nos.: Captain Underpants and the big bad battle of the 
bionic booger boy. Part. 1. Night of the nasty nostril 
nuggets. — ISBN 978-9934-0-6509-5 (iesiets).
UDK	 821.111(73)-93-32

821.111(94) Austrāliešu literatūra angļu valodā

Flanagans, Ričards. Šaurais ceļš uz dziļajiem ziemeļiem / 
Ričards Flanagans ; no angļu valodas tulkojusi Zane Ro-
zenberga ; tulkotājas redakcijā. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
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©2016. — 397, [1] lpp. ; 23 cm. — Oriģ. nos.: The narrow 
road to the deep north. — ISBN 978-9934-0-5885-1 (ie-
siets).

UDK	 821.111(94)-31

821.112.2 Vācu literatūra

Hīlsmane, Petra. Kamenes sirdī : romāns / Petra Hīlsma-
ne ; no vācu valodas tulkojusi Ilona Burka ; redaktore Anita 
Poļakovska. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 333, [1] lpp. ; 
23 cm. — Oriģ. nos.: Hummeln im Herzen. — ISBN 978-
9934-0-5498-3 (iesiets).

UDK	 821.112.2-31

Larka, Sāra. Tūkstoš avotu sala / Sāra Larka ; no vācu va-
lodas tulkojusi Inese Miesniece ; redaktore Diāna Romano-
viča. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 495, [1] lpp. : karte ; 
23 cm. — «Diloģijas pirmā grāmata»—Uz vāka. — Oriģ. 
nos.: Die Insel der tausend Quellen. — ISBN 978-9934-0-
6447-0 (brošēts).

UDK	 821.112.2-31

821.113.5 Norvēģu literatūra

Parra, Marija. Vafeļu sirdis : Lēna un es Satriektajā Matil-
dē / Marija Parra ; ilustrējusi Bū Geusta ; no norvēģu valo-
das tulkojusi Jolanta Pētersone ; redaktore Māra Kalve. — 
[Rīga] : Liels un mazs, ©2016. — 197, [1] lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — Oriģ. nos.: Vaffelhjarte: Lena og eg i Knert-Mathil-
de. — ISBN 978-9934-533-70-9 (iesiets).

UDK	 821.113.5-93-32

821.161.1 Krievu literatūra

Abdullajevs, Čingizs. Ačgārnā realitāte / Čingizs Abdulla-
jevs ; no krievu valodas tulkojusi Maija Medne ; redaktore Iri-
sa Sakse ; vāka noformējums: Normunds Tiltiņš. — [Rīga] : 
Juvetas, ©2016. — 319, [1] lpp. ; 21 cm. — (Kriminālnoslēpu-
mu meistars). — Oriģ. nos.: Опрокинутая реальность. — 
ISBN 978-9934-8563-1-0 (iesiets).

UDK	 821.161.1-312.4

Abdullajevs, Čingizs. Saprāta upuris : liela nauda — lie-
li meli / Čingizs Abdullajevs ; no krievu valodas tulkojusi 
Maija Medne ; redaktore Irisa Sakse ; vāka noformējums: 
Normunds Tiltiņš. — [Rīga] : Juvetas, ©2016. — 284, 
[2] lpp. ; 21 cm. — (Kriminālnoslēpumu meistars). — Oriģ. 
nos.: Жертва здравого смысла. — ISBN 978-9934-8563-
3-4 (iesiets).

UDK	 821.161.1-312.4

Колокольный звон плывущий… : литературно-худо-
жественное посвящение Даугавпилсско-Резекненской 
епархии Латвийской православной церкви / редак-
тор Александр Якимов ; вступительное слово Пре-
освященнейшего Александра ; рисунки: Яков Клёсов ; 
фотографии: Александр Дукшт ; оформление: Инара 
Ливитина, Александр Самуйлов. — Лудза : [Aleksandrs 
Jakimovs], 2016.

Часть первая. — 143 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Izde-
vējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-14-
785-2 (iesiets).
UDK	 821.161.1-1(474.3)(082)

821.172 Lietuviešu literatūra

Kudrjavska, Ināra. Lietuva G. Kanoviča prozā : promoci-
jas darbs filoloģijas doktora grāda iegūšanai literatūrzi-
nātnes nozarē, cittautu literatūras vēstures apakšnozarē / 
Ināra Kudrjavska ; zinātniskais vadītājs: Elīna Vasiļjeva ; 
Daugavpils Universitāte. [Humanitārā fakultāte]. — Dau-
gavpils, 2016. — 213 lp. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 201.-212. lp. 
un zemsvītras piezīmēs. — Teksts krievu valodā, titullapa 
latviešu valodā.

UDK	 821.172(092)(043)
	 821.172-3.09(043)

821.174 Latviešu literatūra

Ančevskis, Ģirts. Rūķu vakara pasakas / Girts Ančevskis ; 
redaktores: Ieva Ančevska, Skaidrīte Gertnere, Daiga Lute-
re ; priekšvārdu sarakstīja Iveta Gēbele ; vāka dizains: Anna 
Orniņa. — [Saldus] : [Ģirts Ančevskis], 2016. — 71, [1] lpp. : 
ilustrācijas ; 31 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģen-
tūrā. — «Pasakas ilustrējuši uzņēmumu «Lejofors» dar-
binieku bērni»—Priekšvārdā. — ISBN 978-9934-14-980-1 
(iesiets).

UDK	 821.174-343

Atpile, Ineta. Mūdynuot muokuļus / Ineta Atpile-Juga-
ne ; vuordineica: Sandra Ūdre ; foto: Arita Atpile-Dona. — 
Rēzekne : Latgolys entuziastu grupa «Biļdis», 2016. — 
104 lpp. : faksimils, ilustrācijas, portrets ; 21 cm. — ISBN 
978-9934-14-999-3 (brošēts).

UDK	 821.174’282-1

Balodis, Andrejs. Es arī : [dzejolis pirmsskolas vecuma 
bērniem] / Andrejs Balodis ; māksliniece Vivianna Maria 
Staņislavska ; dzejoļu izlases sastādītāja Inese Zandere ; 
dizains: Rūta Briede, Artis Briedis. — Rīga : Liels un mazs, 
©2016. — [23] lpp. : ilustrācijas ; 11×15 cm. — (Biki buks : 
100 dzejoļu izlase bērniem 1940-1990 ; 086). — «100 bil-
žu grāmatiņas — 100 latviešu dzejoļi bērniem»—Vāka 
4. lpp. — ISBN 978-9934-533-63-1 (brošēts).

UDK	 821.174-93-1

Bārda, Fricis. Vakars : [dzejolis pirmsskolas vecuma bēr-
niem] / Fricis Bārda ; mākslinieks Kristians Brekte ; dzejo-
ļu izlases sastādītāja Inese Zandere ; dizains: Rūta Briede, 
Artis Briedis. — Rīga : Liels un mazs, ©2016. — [23] lpp. : 
ilustrācijas ; 11×15 cm. — (Biki buks : 100 dzejoļu izlase 
bērniem līdz 1940 ; 085). — «100 bilžu grāmatiņas — 100 
latviešu dzejoļi bērniem»—Vāka 4. lpp. — ISBN 978-9934-
533-62-4 (brošēts).

UDK	 821.174-93-1

Eglītis, Anšlavs. Cilvēks grib spēlēt / Anšlavs Eglītis ; Vik-
tora Hausmaņa sastādījums un apceres ; redaktore Ligita 
Bībere ; māksliniece Dina Ābele. — Rīga : LU Literatūras, 
folkloras un mākslas institūts, ©2016. — 349, [2] lpp., [4] lp. 
iel. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs. — ISBN 978-9984-893-21-1 (iesiets).

UDK	 821.174-2

Ezera, Līga. Nakts sarkanā smarža / Līga Ezera. — Rīga : 
Sava grāmata, 2016. — 430 lpp. ; 21 cm. — «Triloģijas pirmā 
grāmata»—Titullapā. — ISBN 978-9934-552-33-5 (brošēts).

UDK	 821.174-31
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Feldmanis, Oskars. Temīda, prāts, mīlestība / Oskars 
Feldmanis ; literārā redaktore Iveta Reinsone ; vāka foto: 
Ilze Eglīte. — [Rīga] : Iespēju grāmata, ©2016. — 133 lpp. ; 
20 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 
978-9934-550-10-2 (brošēts).

UDK	 821.174-34

Gaile, Inga. Emīli : [dzejolis pirmsskolas vecuma bēr-
niem] / Inga Gaile ; māksliniece Anna Zvaigzne ; dzejoļu iz-
lases sastādītāja Inese Zandere ; dizains: Rūta Briede, Artis 
Briedis. — Rīga : Liels un mazs, ©2016. — [23] lpp. : ilustrā-
cijas ; 11×15 cm. — (Biki buks : 100 dzejoļu izlase bērniem 
pēc 1990 ; 089). — «100 bilžu grāmatiņas — 100 latviešu 
dzejoļi bērniem»—Vāka 4. lpp. — ISBN 978-9934-533-66-2 
(brošēts).

UDK	 821.174-93-1

Grieze, Lība. No ievziediem līdz Mārtiņiem / Lība Grieze ; 
vāka dizains: Dainis Poikāns. — [Ugāle, Ventspils novads] : 
Visual studio, ©2015.

1. daļa, Ieva. — 586, [1] lpp. ; 21 cm. — «Triloģijas 1. daļa 
«Ieva» tapa 1998. gadā, kurai sekoja 2. daļa «Laura» un 3. 
daļa «Lizete»»—Vāka 4. lpp. — ISBN 978-9934-523-20-5 
(iesiets).
UDK	 821.174-31

Hotuļovs, Vadims. Sirds rokrakstā : [dzeja] / teksts, glez-
nu reprodukcijas: Vadims Hotuļovs ; foto: Ilona Švābe. — 
Varakļāni : Domu Pērles, 2016. — 67 lpp. : ilustrācijas, port-
rets ; 20 cm. — «Atkārtoti publicēti darbi no kopkrājumiem 
«Karameles» un «Kad krēsla klauvē pie loga», kā arī daži 
jauni»—Iespiedziņās. — Teksts latviešu un krievu valo-
dā. — ISBN 978-9934-555-15-2 (brošēts).

UDK	 821.174-1
	 821.174-1=161.1

Kaidaka, Kamena. Sapņu pļavā : dzejoļi bērniem par notīm 
un skaitāmpantiņi, kas papildināti ar akvareļu ilustrācijām 
un muzikālu rotaļu / teksts: Kamena Kaidaka ; ilustrācijas: 
Madara Sprūdža. — Rīga : Skaldu raksti, 2016. — 24 lpp. : 
ilustrācijas, notis ; 20 cm. — ISBN 978-9934-19-068-1 (bro-
šēts).

UDK	 821.174-93-1

Kaltiņa, Velta. Dzeja / Velta Kaltiņa ; māksliniece Daiga 
Brinkmane ; redaktore Gundega Saulīte. Стихи / Роальд 
Добровенский ; художник Дайга Бринкмане ; редактор 
Гундега Саулите. — Rīga : Vesta LK, ©2016. — 87, [1], 85, 
[2] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — (Laika grāmata). — Abpu-
sēji lasāms izdevums, atsevišķas titullapas, dalīta pagināci-
ja. — Teksts latviešu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-
511-27-1 (iesiets).

UDK	 821.174-1
	 821.161.1-1(474.3)

Latvji, brauciet jūriņā! : Vidzemes 7. patriotiskā dzejas 
konkursa uzvarētāju darbi, kuri tika radīti 2016. gadā / 
Salacgrīvas novada dome, Salacgrīvas novada bibliotē-
ka. — [Salacgrīva] : [Salacgrīvas novada dome], 2016. — 23, 
[21] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-19-049-0 (brošēts).

UDK	 821.174-9(082)
	 7.07-053.2(474.36)

Lediņš, Hardijs. Ciku caku caurā tumba : [dzejolis pirms-
skolas vecuma bērniem] / Hardijs Lediņš, Juris Boiko ; 
mākslinieks Andris Breže ; dzejoļu izlases sastādītāja Inese 
Zandere ; dizains: Rūta Briede, Artis Briedis. — Rīga : Liels 
un mazs, ©2016. — [20] lpp. : ilustrācijas ; 11×15 cm. — (Biki 
buks : 100 dzejoļu izlase bērniem 1940-1990 ; 088). — «100 
bilžu grāmatiņas — 100 latviešu dzejoļi bērniem»—Vāka 
4. lpp. — Grāmatas noformējumā izmatots «caurās tum-
bas» motīvs. — ISBN 978-9934-533-65-5 (brošēts).

UDK	 821.174-93-1

Levins, Ingus. Radnieciskās asinis : [romāns] / Ingus Le-
vins ; literārā redaktore Zane Ūsele. — [Rīga] : Iespēju grā-
mata, ©2016. — 109 lpp. ; 20 cm. — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-550-05-8 (brošēts).

UDK	 821.174-31

Līvena, Laima. Marta valodas : [dzejolis pirmsskolas vecu-
ma bērniem] / Laima Līvena ; māksliniece Lote Vilma Vīti-
ņa ; dzejoļu izlases sastādītāja Inese Zandere ; dizains: Rūta 
Briede, Artis Briedis. — Rīga : Liels un mazs, ©2016. — 
[27] lpp. : ilustrācijas ; 11×15 cm. — (Biki buks : 100 dzejo-
ļu izlase bērniem 1940-1990 ; 087). — «100 bilžu grāmati-
ņas — 100 latviešu dzejoļi bērniem»—Vāka 4. lpp. — ISBN 
978-9934-533-64-8 (brošēts).

UDK	 821.174-93-1

Putniņš, Māris. Mežonīgie pīrāgi / teksta un ilustrāciju au-
tors Māris Putniņš. — [Rīga] : Valters un Rapa, ©2016.

Dienvidjūras pasaka. — 630, [1] lpp. : ilustrācijas ; 
19 cm. — (Mežonīgie pīrāgi / Māris Putniņš ; 1. grāma-
ta). — ISBN 9789984805801 (kļūda).
UDK	 821.174-93-32

Putniņš, Māris. Mežonīgie pīrāgi un Lielais Indriķis / tek-
sta un ilustrāciju autors Māris Putniņš. — [Rīga] : Valters 
un Rapa, ©2016. — 658, [4] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — 
(Mežonīgie pīrāgi / Māris Putniņš ; 3. grāmata). — ISBN 
978-9984-805-97-9 (brošēts).

UDK	 821.174-93-32

Putniņš, Māris. Mežonīgie pīrāgi un Pelmeņkatepetls / 
teksta un ilustrāciju autors Māris Putniņš. — [Rīga] : Val-
ters un Rapa, ©2016. — 739, [4] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — 
(Mežonīgie pīrāgi / Māris Putniņš ; 2. grāmata). — ISBN 
978-9984-805-95-5 (brošēts).

UDK	 821.174-93-32

Salido : Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolēnu radošo dar-
bu krājums / sastādīja: LPĢ Latviešu valodas un mākslu 
metodiskā komisija. — [Ludza] : Ludzas pilsētas ģimnāzi-
ja, ©2016. — 79 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Izdevējziņas 
precizētas ISBN aģentūrā. — «Ludzas pilsētas ģimnāzijai 
95»—Uz vāka. — Teksts latviešu, krievu un vācu valodā. — 
ISBN 978-9934-19-032-2 (brošēts).

UDK	 821.174-9(082)
	 7.07-053.2(474.383)

Skujenieks, Knuts. Basās zvaigznes = Босые звёзды / 
Knuts Skujenieks ; Olgas Pētersones atdzejojums un sa-
kārtojums ; atbildīgā redaktore Ingūna Cepīte ; redaktore 
Daina Vilemsone ; priekšvārdu sarakstīja: Māris Salējs, 
Olga Pētersone ; mākslinieks Ivo Grundulis ; noformējumā 
izmantoti Vlada Brazjūna fotoattēli. — Rīga : Pētergailis, 
[2016]. — 253 lpp. : portrets ; 19 cm. — Teksts paralēli lat-
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viešu un krievu valodā. — ISBN 978-9984-33-430-1 (bro-
šēts).

UDK	 821.174-1=030.174=161.1

Svaža, Ruta. Gaisa kauja / teksts: Ruta Svaža ; ilustrācijas: 
Dāvis Ozols ; redaktore Inese Pelūde. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, ©2016. — [23] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — ISBN 978-
9934-0-6553-8 (iesiets).

UDK	 821.174-93-32

Šlāpins, Ilmārs. Es tiešām gribu sunīti : [dzejolis pirms-
skolas vecuma bērniem] / Ilmārs Šlāpins ; māksliniece 
Dārta Stafecka ; dzejoļu izlases sastādītāja Inese Zande-
re ; dizains: Rūta Briede, Artis Briedis. — Rīga : Liels un 
mazs, ©2016. — [31] lpp. : ilustrācijas ; 11×15 cm. — (Biki 
buks : 100 dzejoļu izlase bērniem pēc 1990 ; 090). — «100 
bilžu grāmatiņas — 100 latviešu dzejoļi bērniem»—Vāka 
4. lpp. — ISBN 978-9934-533-67-9 (brošēts).

UDK	 821.174-93-1

Ūdris, Jānis. Leitnants Rubenis. Bruņinieks Roberts : vēs-
turisks romāns par nācijas sirdsapziņu / Jānis Ūdris ; Vitas 
Lēnertes vāka dizains ; redaktore Anda Brazauska. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, ©2016. — 388, [11] lpp. : ilustrācijas, portre-
ti ; 23 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Kopsavil-
kums angļu valodā. — ISBN 978-9934-0-6056-4 (iesiets).

UDK	 821.174-94

821.511.111 Somu literatūra

Turtšaninova, Marija. Marēsi : Sarkanā klostera hroni-
kas / Marija Turtšaninova ; no zviedru valodas tulkojusi 
Mudīte Treimane ; redaktore Daina Vilemsone ; mākslinie-
ce Gita Treica. — Rīga : Pētergailis, [2016]. — 203 lpp. : ilus-
trācija, karte ; 22 cm. — Oriģ. nos.: Maresi. Krönikor från 
röda klostret. — ISBN 978-9984-33-431-8 (iesiets). — ISBN 
9789984334325 (kļūda).

UDK	 821.511.111-93-3=113.6

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

929 Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi

Andersone, Rudīte. Vienam tēvam bija seši bērni : Melde-
ru dzimta / Rudīte Andersone. — [Rīga] : [Rudīte Ander-
sone], 2016. — 145 lpp. : ģenealoģiskās tabulas, ilustrācijas, 
portreti ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 142.-[144.] lpp. un zemsvīt-
ras piezīmēs. — ISBN 978-9934-19-043-8 (iesiets).

UDK	 929.52(474.34)

94 Vispārīgā vēsture

Bīlenšteins, Augusts. Dobele : kultūrvēsturiskas ainas 
no Zemgales senatnes / A. Bīlenšteins, Dobeles mācītājs ; 
Mudītes Plaudes tulkojums latviešu valodā ; priekšvārda 
autors Guntis Zemītis. — [Dobele] : [Dobeles Novadpētnie-
cības muzejs], 2016. — 76 lpp. : faksimils ; 21 cm. — «Grā-
mata vācu valodā iespiesta pēc 1873. gadā Rīgā izdotas bro-
šūras «Doblen. Ein culturhistorisches Bild aus Semgallens 
Vorzeit von A. Bielenstein, Pastor zu Doblen»»—Iespie-
dziņās. — Teksts latviešu valodā, oriģinālteksts vācu va-
lodā. — Oriģ. nos.: Doblen. Ein culturhistorisches Bild aus 
Semgallens Vorzeit. — ISBN 978-9934-19-038-4 (brošēts).

UDK	 94(474.33)”12”
	 39(474.33)


