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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

005 Pārvaldība. Vadzinības

Bolzern-Konrad, Britta. The impact of trust on employ-
ee competence utilization in a business excellence setting : 
summary of doctoral thesis submitted for the doctoral de-
gree in management science, subfield of business manage-
ment / Britta Bolzern-Konrad ; supervisor: Ērika Šumilo ; 
reviewers: Signe Bāliņa, Ieva Brence, Tatjana Tambovceva ; 
University of Latvia. Faculty of Economics and Manage-
ment = Uzticēšanās ietekme uz darbinieku kompetenču 
realizēšanu uzņēmējdarbības izcilības vidē : promocijas 
darba kopsavilkums doktora grāda aizstāvēšanai vadības 
zinātnē, apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība / Britta 
Bolzern-Konrad ; darba zinātniskā vadītāja Ērika Šumilo ; 
recenzenti: Signe Bāliņa, Ieva Brence, Tatjana Tambovce-
va ; Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultā-
te. — Rīga : University of Latvia, 2016. — 71 lpp. : sh., tab. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 33.-35. un 69.-71. lpp. — Teksts lat-
viešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka no-
formējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-095-8 (bro-
šēts).

UDK	 005.336(043.2)
	 005.336	.2(043)

Gammisch, Malcolm. Application, scope and limits of 
compliance management systems : doctoral thesis sub-
mitted for the doctor’s degree in management science (Dr. 
sc. admin.), subfield: business management / Malcolm 
Gammisch ; supervisor: Signe Balina ; University of Latvia. 
Faculty of Economics and Management. — Riga, 2016. — 
215 lp. : diagr., il., sh., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 156.-
175. lp. un zemsvītras piezīmēs.

UDK	 005.3(043.3)
	 658(043.3)
	 005.3(043)
	 658(043)

Gammisch, Malcolm. Application, scope and limits of 
compliance management systems : summary of doctoral 
thesis submitted for the doctoral degree in management 
science, subfield of business management / Malcolm Gam-
misch ; supervisor: Signe Balina ; reviewers: Inga Vilka, 
Natalja Lace, Daniel Wentzel ; University of Latvia. Facul-
ty of Economics and Management = Darbības atbilstības 
pārvaldības sistēmu pielietojums, apjoms un ierobežo-

jumi : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda ie-
gūšanai vadības zinātnē, apakšnozare: uzņēmējdarbības 
vadība / Malcolm Gammisch ; darba zinātniskā vadītāja 
Signe Bāliņa ; darba recenzenti: Inga Vilka, Nataļja Lāce, 
Daniel Wentzel ; Latvijas Universitāte. Ekonomikas un va-
dības fakultāte. [Starptautiskās ekonomikas un biznesa 
katedra]. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2016. — 93 lpp. : 
sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 46.-48. un 91.-93. lpp., un 
zemsvītras piezīmēs. — Teksts angļu un latviešu valodā, ar 
atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — 
ISBN 978-9934-18-111-5 (brošēts).

UDK	 005.3(043.2)
	 658(043.2)
	 005.3(043)
	 658(043)

Leiendekers, Aloizs. Konfliktu vadība : konfliktu vadības 
prasmes un kompetences mūsdienīgiem vadītājiem / Alo-
izs Leiendekers (Aloys Leyendecker) sadarbībā ar Manusu 
Leiendekeru (Manus Leyendecker), Ekartu Rīli, Kristīni 
Šmiti, Ievu Sproģi, Zentu Bičkoviču, Ivaru Ījabu ; no vācu 
valodas tulkojusi Ārija Servuta ; atbildīgā redaktore Anna 
Pavlovska ; literārā redaktore Irīda Miska. — Rīga : J.L.V., 
©2016. — 198, [1] lpp. : il., sh., tab. ; 20 cm. — Bibliogrāfija: 
168.-[170.] lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Oriģ. nos.: Kon-
fliktmanagement. — ISBN 978-9934-11-877-7 (brošēts).

UDK	 005.574
	 316.485.6

Trestl, Michael. Impact of corporate entrepreneurship 
on innovation and business performance within airlines : 
summary of doctoral thesis submitted for the doctoral 
degree in management science, subfield of business man-
agement / Michael Trestl ; supervisor: Baiba Savrina ; re-
viewers: Signe Balina, Vita Zarina, Ieva Brence ; University 
of Latvia. Faculty of Economics and Management = Korpo-
ratīvās uzņēmējdarbības ietekme uz aviokompāniju ino-
vācijām un uzņēmējdarbības panākumspēju : promocijas 
darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai vadībzinātnē, 
apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība / Michael Trestl ; 
darba zinātniskā vadītāja: Baiba Šavriņa ; darba recenzen-
ti: Signe Bāliņa, Vita Zariņa, Ieva Brence ; Latvijas Universi-
tāte. Ekonomikas un vadības fakultāte. — Rīga : University 
of Latvia, 2016. — 77 lpp. : sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
37.-38. un 75.-76. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar 
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atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — 
ISBN 978-9934-18-094-1 (brošēts).

UDK	 005.591.6(043)
	 656.73.071(043)

087.5 Izdevumi jauniešiem

Boumans, Lieve. Iepazīsti lauku sētu! : uzdevumi un uz-
līmes / Lieve Boumans ; tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore 
Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — [16] lpp., 
[2] lp. uzlīmes : il. ; 27 cm. — Autore uzrādīta iespiedzi-
ņās. — «105 uzlīmes» un «3-5 gadi»—Uz vāka. — Oriģ. nos.: 
My first stickerbook: farm animals. — ISBN 978-9934-0-
6000-7 (brošēts).

UDK	 087.5
	 631

Burbuļi / [AS «Lauku Avīze», tulkojums un izdevums lat-
viešu valodā]. — Rīga : Lauku Avīze, 2016.

Atrodi krāsas!. — [16] lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 30 cm. — 
Aprakstīts pēc vāka. — «140 uzlīmes» un «3-5 gadi»—Uz 
vāka. — ISBN 978-9934-15-129-3 (brošēts).

Meklē un saskaiti!. — [16] lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 
30 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — «140 uzlīmes» un «3-5 
gadi»—Uz vāka. — ISBN 978-9934-15-130-9 (brošēts).
UDK	 087.5

Čuku-čuku-tūūū! / tulkojums latviešu valodā: apgāds 
Zvaigzne ABC. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — [8] lpp. : 
il. ; 27 cm. — «8 skaņu lodziņi!»—Uz vāka. — Aprakstīts 
pēc vāka un iespiedziņām. — Oriģ. nos.: Noisy vehicles. — 
ISBN 978-9934-0-5744-1 (iesiets).

UDK	 087.5

Dzīvnieki : līmē uzlīmes un krāso! : 2-4 gadi. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, ©2016. — [16] lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 
29 cm. — (Līmē uzlīmes un krāso!). — Aprakstīts pēc vāka 
un iespiedziņām. — Grāmata bez teksta. — «41 uzlīme»—
Uz vāka. — Oriģ. nos.: Les animaux. — ISBN 978-9934-0-
5936-0 (brošēts).

UDK	 087.5

Ērmane-Ļitvina, Signe. Mani pirmie 10 cipari : Skaiti! Krā-
so! Raksti! / teksts un ilustrācijas: Signe Ērmane. — Rīga : 
Lauku Avīze, ©2016. — 48 lpp. : il. ; 30 cm. — «Lasi kopā 
ar grāmatu Uldis Auseklis «Tante un bante»»—Vāka 4. 
lapā. — ISBN 978-9934-15-146-0 (brošēts).

UDK	 087.5
	 511.1(02.053.2)

Jaukie dzīvnieciņi / tulkojums latviešu valodā: apgāds 
Zvaigzne ABC. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016.

Mācies ar uzlīmēm! : 2+ gadi. — [8] lpp., [4] lp. uz-
līmes : il. ; 27 cm. — Aprakstīts pēc vāka un iespiedzi-
ņām. — Grāmatas noformējums — zila somiņa. — Oriģ. 
nos.: Pegatinas 2+ años: lindos animalitos. — ISBN 978-
9934-0-5933-9 (brošēts).

Mācies ar uzlīmēm! : 3+ gadi. — [8] lpp., [4] lp. uz-
līmes : il. ; 27 cm. — Aprakstīts pēc vāka un iespiedzi-
ņām. — Grāmatas noformējums — rozā somiņa. — Oriģ. 
nos.: Pegatinas 3+ años: lindos animalitos. — ISBN 978-
9934-0-5930-8 (brošēts).

Mācies ar uzlīmēm! : 4+ gadi. — [8] lpp., [4] lp. uz-
līmes : il. ; 27 cm. — Aprakstīts pēc vāka un iespiedzi-
ņām. — Grāmatas noformējums — zaļa somiņa. — Oriģ. 
nos.: Pegatinas 4+ años: lindos animalitos. — ISBN 978-
9934-0-5932-2 (brošēts).

Mācies ar uzlīmēm! : 5+ gadi. — [8] lpp., [4] lp. uzlīmes : 
il. ; 27 cm. — Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām. — 
Grāmatas noformējums — sarkana somiņa. — Oriģ. nos.: 
Pegatinas 5+ años: lindos animalitos. — ISBN 978-9934-
0-5931-5 (brošēts).
UDK	 087.5

Jautrā diena / tulkojums latviešu valodā: apgāds Zvaig-
zne ABC. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — [8] lpp. : il. ; 
27 cm. — «8 skaņu lodziņi!»—Uz vāka. — Aprakstīts pēc 
vāka un iespiedziņām. — Oriģ. nos.: Noisy pets. — ISBN 
978-9934-0-5743-4 (iesiets).

UDK	 087.5

Kas ir manā skapī? : [krāsojamā grāmata bērniem] / [Lin-
da Kukare-Aldersone]. — [Rīga] : J.L.V., [2016]. — [16] lpp. : 
il. ; 29 cm. — Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām. — Auto-
re noskaidrota ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-11-915-6 
(brošēts).

UDK	 087.5

Krāso : krāsojamā grāmata : 12 attēli / māksliniece Zane 
Ernštreite. — [Rīga] : NicePlace, [2016]. — [12] lp. : il. ; 
30 cm. — Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām. — Nosau-
kumā burts «o» attēlots ornamenta veidā. 

UDK	 087.5

Satiksme : līmē uzlīmes un krāso! : 2-4 gadi. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, ©2016. — [16] lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 
29 cm. — (Līmē uzlīmes un krāso!). — Aprakstīts pēc vāka 
un iespiedziņām. — Grāmata bez teksta. — «44 uzlīmes»—
Uz vāka. — Oriģ. nos.: Les Véhicules. — ISBN 978-9934-0-
5937-7 (brošēts).

UDK	 087.5

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

13 Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves metafizika. 
Ezotērika

Mikušina, Tatjana. Par veselību, laimi, darbu un naudu / 
Tatjana Mikušina ; no krievu valodas tulkojusi Lauma Ēr-
gle ; redaktore Ieva Šuplinska ; par izdevumu atbild Ve-
ronika Lāce. — [Rīga] : Sol Vita, [2016]. — 98, [1] lpp. : il., 
portr. ; 18 cm. — Oriģ. nos.: О здоровье, счастье, труде и 
деньгах. — ISBN 978-9984-894-60-7 (brošēts).

UDK	 133.9

Mikušina, Tatjana. Sarunas par karmas likumu / Tatjana 
Mikušina ; no krievu valodas tulkojusi Lauma Ērgle ; redak-
tore Ieva Šuplinska ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. — 
[Rīga] : Sol Vita, [2016]. — 169 lpp. : il. ; 20 cm. — (Gud-
rības Valdoņu vēstījumi). — Oriģ. nos.: Беседы о законе 
кармы. — ISBN 978-9984-894-61-4 (brošēts).

UDK	 133.9
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Templtone, Rozmarija. Numeroloģija : skaitļi un to ietek-
me / Rozmarija Templtone ; no angļu valodas tulkojusi Li-
gita Lukstraupe ; redaktors Guntis Kalns ; Guntas Plotkas 
vāka dizains ; Roberta Brauninga Hamiltona dzejoli no an-
gļu valodas atdzejojis Guntis Kalns. — 2. izdevums. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, ©2016. — 238, [2] lpp. : il. ; 20 cm. — Oriģ. 
nos.: Numerology: numbers and their influence. — ISBN 
978-9934-0-5984-1 (brošēts).

UDK	 133.5:51

159.9 Psiholoģija

Breta, Regīna. Dievam vienmēr ir vakances : 50 mācības, 
kā atrast jēgpilnu darbu / Regīna Breta ; no angļu valodas 
tulkojusi Lilija Berzinska ; Aigara Truhina vāka dizains ; 
redaktors Guntis Kalns. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 
304 lpp. ; 20 cm. — «50 mācības, kā atrast īsto vietu dzī-
vē»—Uz vāka. — Oriģ. nos.: God is always hiring. — ISBN 
978-9934-0-5792-2 (brošēts).

UDK	 159.923.2
	 159.98:331

Sīgels, Daniels. Apzinātība : kā ieraudzīt sevi no malas un 
mainīt dzīvi / Daniels Sīgels ; no angļu valodas tulkojis un 
priekšvārdu sarakstījis Imants Vilks ; Ivara Vimbas vāka 
mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Alīna 
Melngaile ; literārā redaktore Brigita Šoriņa ; Daniela Goul-
mena priekšvārds. — Rīga : Jumava, ©2016. — 303, [1] lpp. : 
il. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: Mindsight. — ISBN 978-9934-11-
909-5 (brošēts).

UDK	 159.923.2
	 159.922

17 Morāles filozofija. Ētika. Praktiskā filozofija

Smolijs, Ričards. Vienošanās : piedošanas ceļvedis / Ri-
čards Smolijs ; tulkojums latviešu valodā: Sintija Zariņa ; 
redaktore Kristīne Kupce ; Ilzes Isakas vāka dizains. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 174 lpp. ; 18 cm. — Par auto-
ru: [173.]-174. lpp. — Oriģ. nos.: The deal. — ISBN 978-9934-
0-5742-7 (iesiets).

UDK	 17.02
	 159.9.016.1

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Rodions. Cilvēki un dēmoni / garīdznieks (priesteris) Ro-
dions ; redakcija, ievadvārdi: virspriesteris Jānis Kalniņš ; 
tulkojums no krievu valodas: Linda Lemhena ; pēcvārds: 
Ļevs Ļebeģevs ; vākam izmantota Mikelandželo glezna 
«Svētā Antonija mocības». — Otrais izdevums. — [Rīga] : 
Eikon, 2016. — 223, [1] lpp. : il. ; 17 cm. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8550-7-8 (iesiets).

UDK	 2-167.62

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

31 Demogrāfija. Socioloģija. Statistika

Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības 
pilnveidošana darbam ar trešo valstu pilsoņiem : biedrības 
«Patvērums «Drošā māja» projekts / Patvērums «Drošā 
māja» ; materiālu izstrādāja: Baiba Biezā, Gita Miruškina, 

Alvis Šķenders, Sandra Zalcmane ; informāciju par islāmu 
un arābu kultūru apkopoja Gerda Makarova ; priekšvārdu 
sarakstīja Sandra Zalcmane. — [Rīga] : Biedrība «Patvē-
rums «Drošā māja», 2015. — 60, [1] lpp. : il. ; 21 cm. — Ap-
rakstīts pēc vāka. — Bibliogrāfija: [61.] lpp.

UDK	 314.15-026.48(474.3)(072)
	 316.4.063.3(474.3)(072)
	 341.234(474.3)(072)

328 Parlamenti. Tautas pārstāvība. Valdības

Belkovskis, Staņislavs. Putins: cilvēks, kura nebija / Sta-
ņislavs Belkovskis ; no krievu valodas tulkojusi Ilona Bērzi-
ņa. — [Rīga] : J.L.V., [2016]. — 309, [2] lpp. ; 23 cm. — Oriģ. 
nos.: Путин: человек, которого не было. — ISBN 978-
9934-11-887-6 (brošēts).

UDK	 328(470+571)(092)

33 Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Lazdiņš, Andrejs. Latvijas reģionu minerālo resursu tir-
gus attīstība : promocijas darba kopsavilkums ekonomi-
kas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai = Deve-
lopment of mineral resource market in Latvian’s regions : 
summary of the PhD paper for the scientific degree of Dr. 
oec. / Andrejs Lazdiņš ; darba zinātniskais vadītājs Jā-
nis Kaktiņš ; oficiālie recenzenti: Elita Jermolajeva, Ineta 
Geipele, Bartošs Mickevičš ; Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte. Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakul-
tāte. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
2016. — 117 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 114.-
117. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-
9984-48-211-8 (brošēts).

UDK	 330.524:553(474.3)(043)
	 553(474.3)(043)
	 622.3(474.3)(043)

34 Tiesības. Jurisprudence

Bārdiņš, Gatis. Dialoga loma tiesas spriešanā / Gatis Bār-
diņš ; priekšvārdu sarakstīja: Sanita Osipova, Veronika 
Krūmiņa ; grafiskais dizains: Marina Selunska. — Rīga : 
Tiesu namu aģentūra, 2016. — vii, 343 lpp. ; 23 cm. — Jē-
dzienu rādītājs: 329.-340. lpp. un personu rādītājs: 341.-
343. lpp. — Bibliogrāfija: 293.-328. lpp. un zemsvītras piezī-
mēs. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu un vācu 
valodā. — ISBN 978-9934-508-32-5 (iesiets).

UDK	 347.9

Krastiņa, Ilze. «Mūsu advokātiņš nāk…» / Ilze Krastiņa. — 
[Rīga] : [Studentu literatūra], 2015. — 94 lpp. : il., portr. ; 
21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — «Izdev-
niecība «Sava grāmata»»—Vāka 4. lpp. — ISBN 978-9934-
552-03-8 (brošēts).

UDK	 347.96(474.3)(092)

Krastiņš, Uldis. Krimināllikuma komentāri : otrā daļa (IX-
XVII nodaļa) / Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja ; māksli-
nieciskais noformējums: Marina Selunska. — Rīga : Tiesu 
namu aģentūra, ©2016. — 511 lpp. ; 23 cm. — Par autoriem: 
9.-12. lpp. — Bibliogrāfija: 466.-495. lpp. un zemsvītras pie-
zīmēs. — ISBN 978-9934-508-33-2 (iesiets).

UDK	 343.2/.7(474.3)
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Metodiskais materiāls sociāliem darbiniekiem par cilvē-
ku tirdzniecības mazināšanu / autori: Gita Miruškina, Inta 
Poudžiunas, Lāsma Stabiņa, Sandra Zalcmane ; recenzenti: 
Vineta Polatside, Arturs Vaišļa. — Rīga : Biedrība «Patvē-
rums «Drošā māja»», 2015. — 139 lpp. : sh., tab. ; 21 cm. — 
Nosaukums no vāka. — Bibliogrāfija zemsvītras piezī-
mēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu un 
krievu valodā.

UDK	 343.43(474.3)(072)

Zahars, Vitolds. Penitenciārā pedagoģija un psiholoģija : 
mācību līdzeklis / Vitolds Zahars ; recenzenti: Aleksejs Vo-
robjovs, Jānis Teivāns-Treinovskis ; Daugavpils Universitā-
te. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais 
apgāds «Saule», 2015. — 86 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 81.-
84. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, 
kopsavilkums angļu un krievu valodā. — ISBN 978-9984-
14-746-8 (brošēts).

UDK	 343.95(07)
	 374.7-058.57(07)

351 Valsts administratīvā pārvalde (policija)

Жульнев, Николай. Правила дорожного движения 
Латвии : с комментариями и иллюстрациями ; Закон 
о дорожном движении / Николай Жульнев, Алексей 
Леонтьев. — Rīga : Mācību grāmata, 2016. — 280 lpp. : 
il., tab. ; 24 cm. — «Новые! 2016»—Uz vāka. — ISBN 978-
9984-18-248-3 (brošēts).

UDK	 351.811.122(474.3)(094)
	 656.051(474.3)(094)

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

Amats, Jānis. Jēkabpils frontes lokā, 1914-1918 / Jānis 
Amats ; grāmatas salikums un vāka dizains: Inga Kārkli-
ņa. — [Jēkabpils] : [b.i.], 2016. — 259 lpp. : faksimili, il., kar-
tes, portr. ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 248.-250. lpp.

UDK	 355.48(474.344)

373 Vispārējā izglītība

Jelgavas 4. vidusskola 70 gados / teksts: Sanita Baltiņa ; 
priekšvārdu sarakstīja Agris Celms ; dizains: Dace In-
drika. — Jelgava : Jelgavas 4. vidusskola, ©2015. — 140, 
[3] lpp. : faksimili, il., notis, portr. ; 21×21 cm.

UDK	 373.5(474.334.2)(091)

39 Etnoloģija. Etnogrāfija. Tikumi. Paražas. 
Tradīcijas. Tautu dzīve. Folklora

Bērni : tradīciju burtnīca / sagatavoja: Ieva Vītola, Una 
Smilgaine, Signe Pucena ; foto: Signe Pucena, Ieva Vītola, 
Jānis Zvirgzds-Zvirgzdiņš ; redaktore Rita Treija ; māksli-
nieks Mārtiņš Ratniks. — [Aizpute] : Starpnozaru mākslas 
grupa «Serde», 2016. — 88 lpp. : il. ; 21 cm. — (Tradīciju 
burtnīca). — ISBN 978-9934-8379-3-7 (brošēts).

UDK	 392.1(474.3)

Stories of the forbidden zone : a notebook of traditions / 
prepared by: Signe Pucena, Ieva Vītola ; translated by Kriš-
jānis Šneiders ; editor Ināra Dinne ; photographs by: Sig-

ne Pucena, Ieva Vītola, Aigars Lielbārdis, Ance Ausmane, 
Tija Ausmane, Una Smilgaine, Katrīne Latkovska ; design: 
Mārtiņš Ratniks. — Riga : Interdisciplinary Art Group Ser-
de, 2016. — 104 lpp. : il. ; 21 cm. — (A notebook of tradi-
tions). — ISBN 978-9934-8379-4-4 (brošēts).

UDK	 392(474.32)

395 Ceremoniāls. Etiķete. Uzvedības noteikumi 
sabiedrībā. Tituli. Uzrunas, izturēšanās, pieklājības 
formas

Pieklājības ābecīte / Natālijas Belino ideja ; Emīlijas Bo-
monas teksts ; Silvijas Mišelē ilustrācijas ; no franču va-
lodas tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore Guna Pitkevica. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — [28] lpp. : il. ; 21 cm. — (Bilžu 
grāmata mazajiem). — Cietlapu grāmata. — Oriģ. nos.: La 
politesse. — ISBN 978-9934-0-5711-3 (iesiets).

UDK	 395

398 Folklora

Latviešu tautas teikas / sastādījusi Inta Kalniņa ; māks-
linieks Andris Lamsters ; redaktore Ilze Čerņevska ; vāka 
noformējumam izmantota Julitas Klušas fotogrāfija. — 2. 
pārstrādātais un papildinātais izdevums. — Rīga : Avots, 
©2016. — 300 lpp. : il. ; 27 cm. — ISBN 978-9934-534-20-1 
(iesiets).

UDK	 398.22(=174)

Rancāne, Aīda. Saules gads / Aīda Rancāne, Gunta Sili-
ņa-Jasjukeviča, Ilze Briška ; recenzentes: Ilga Šuplinska, 
Beatrise Garjāne ; Māras Alševskas dizains ; Ilzes Briškas 
zīmējumi ; redaktore Inese Auziņa ; izmantotas Jantas Jas-
jukevičas, Jāņa Jasjukeviča, Justīnes Jasjukevičas, Andra 
Kapusta, Viestura Klimpiņa, Agra Priedīša, Aurēlijas Ran-
cānes, Aigara Truhina fotogrāfijas. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2016. Lielā diena. — 270 lpp. : il., notis, tab. ; 25 cm. — 
Bibliogrāfija: 106.-108., 270. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — 
ISBN 978-9934-0-5980-3 (iesiets).

UDK	 398.332.12(474.3)(075)
	 398.332.12(=174)(075)

Trīs vēja mezgli : pasakas ar Riharda Zariņa ilustrācijām / 
atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; priekšvārda autors Fr. 
Brīvzemnieks. — Rīga : Jumava, ©2016. — 135, [1] lpp. : il. ; 
24 cm. — ISBN 978-9934-11-907-1 (brošēts).

UDK	 398.21(=174)

5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

Dabaszinības 5. klasei [elektroniskais resurss] : digitālās 
darblapas. — [Lielvārde] : Lielvārds, [2015].

CD 1. — 1 CD (SWF) : diagr., il. tab. ; 12 cm. — (Lielvārds 
Digitālā bibliotēka). — Aprakstīts pēc diska sākumla-
pām. — «Digitālās darblapas veidotas atbilstoši kom-
plektizdevumam Ilgonis Vilks, Regīna Gribuste, Skaidrīte 
Vilciņa «Dabaszinības 5. klasei», «Dabaszinības 5. klasei: 
Darba burtnīca»—Diska sākumlapā. — ISBN 978-9984-
11-526-9 (SWF).

CD 2. — 1 CD (SWF) : diagr., il. tab. ; 12 cm. — (Lielvārds 
Digitālā bibliotēka). — Aprakstīts pēc diska sākumla-
pām. — «Digitālās darblapas veidotas atbilstoši kom-
plektizdevumam Ilgonis Vilks, Regīna Gribuste, Skaidrīte 
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Vilciņa «Dabaszinības 5. klasei», «Dabaszinības 5. klasei: 
Darba burtnīca»—Diska sākumlapā. — ISBN 978-9984-
11-526-9 (SWF).
UDK	 5(072)(0.034.44)
	 5(076)(0.034.2)

Volkinšteine, Jeļena. Skolēnu pētnieciskā darbība da-
baszinātnēs : metodiskais līdzeklis dabaszinātņu skolo-
tājiem / Jeļena Volkinšteine ; recenzenti: Mihails Gorskis, 
Jānis Švirksts. — Rīga : RaKa, ©2016. — 190 lpp. : diagr., il., 
sh., tab. ; 28 cm. — (Teorija. Pieredze. Prakse). — (Peda-
goģiskā bibliotēka). — Bibliogrāfija: 188.-190. lpp. — ISBN 
978-9984-46-340-7 (brošēts).

UDK	 5(072)

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

Robalds, Artis. Sorption of thallium(I), copper(II), chro-
mium(III) and phosphate by peat based biosorbents : sum-
mary of doctoral thesis submitted for the degree of doctor 
of geography in environmental science, subfield of envi-
ronmental protection / Artis Robalds ; scientific supervi-
sor: Māris Kļaviņš ; reviewers: Ritvars Sudārs, Raimonds 
Kasparinskis, Sarma Valtere ; University of Latvia. Faculty 
of Geography and Earth Sciences. Department of Envi-
ronmental Science. — Rīga : University of Latvia, 2016. — 
35 lpp. : diagr., karte, tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 32.-35. lpp.

UDK	 504.5(043)
	 628.35.15:553.97(043)

Robalds, Artis. Tallija(I), vara(II), hroma(III) un fosfātjo-
nu sorbcija uz kūdras biosorbentiem : promocijas darba 
kopsavilkums doktora grāda iegūšanai ģeogrāfijā, vides 
zinātnes nozarē, dabas aizsardzības apakšnozarē / Artis 
Robalds ; darba zinātniskais vadītājs Māris Kļaviņš ; recen-
zenti: Ritvars Sudārs, Raimonds Kasparinskis, Sarma Val-
tere ; Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu 
fakultāte. Vides zinātnes nodaļa. — Rīga : Latvijas Univer-
sitāte, 2016. — 35 lpp. : diagr., karte, tab. ; 21 cm. — Biblio-
grāfija: 32.-35. lpp.

UDK	 504.5(043)
	 628.35.15:553.97(043)

Robalds, Artis. Tallija(I), vara(II), hroma(III) un fosfātjonu 
sorbcija uz kūdras biosorbentiem : promocijas darbs dok-
tora grāda iegūšanai ģeogrāfijā, vides zinātnes nozarē, da-
bas aizsardzības apakšnozarē / Artis Robalds ; darba zināt-
niskais vadītājs Māris Kļaviņš ; recenzenti: Ritvars Sudārs, 
Raimonds Kasparinskis, Sarma Valtere ; Latvijas Universi-
tāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte. Vides zinātnes 
nodaļa. Sorption of thallium(I), copper(II), chromium(III) 
and phosphate by peat based biosorbents : summary of 
doctoral thesis submitted for the degree of doctor of geo-
graphy in environmental science, subfield of environmen-
tal protection / Artis Robalds ; scientific supervisor Māris 
Kļaviņš ; reviewers: Ritvars Sudārs, Raimonds Kasparins-
kis, Sarma Valtere ; University of Latvia. Faculty of Geo-
graphy and Earth Sciences. Department of Environmental 
Science. — Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais ap-
gāds, ©2016. — 115 lpp. : diagr., il., kartes, tab. ; 24 cm. — 
Bibliogrāfija: 70.-79. un 112.-115. lpp. — Teksts latviešu un 

angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums 
abās valodās. — ISBN 978-9934-18-089-7 (brošēts).

UDK	 504.5(043)
	 628.35.15:553.97(043)

53 Fizika

Tehnika [elektroniskais resurss] / redaktori: Linda Vēvere, 
Kristīne Pastare-Skutele, Gints Romanovskis, Dainis Builis, 
Ingrīda Kreicberga ; Lindas Vēveres, Mārītes Mundures, 
Jāņa Jaunberga tulkojums ; konsultante un recenzente In-
grīda Kreicberga ; Daiņa Buiļa vāka noformājums. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, ©2016.

Elektrība. — 1 CD : il., skaņa ; 12 cm + brošūra 
(15 lpp.). — (iZvaigzne). — (Mazā interaktīvā enciklo-
pēdija). — Pielikumā anotācija un lietošanas pamācība 
latviešu valodā. — CD ietver instalācijas programmu un 
datu komplektu. — «Šajā interaktīvajā enciklopēdijā ir 
iekļauti temati no interaktīvā mācību materiāla «Fizika 
8.-9. klasei» 2 daļas, materiāli «Fizika 11. klasei» un «Fizi-
ka 12. klasei» (Zvaigzne ABC, 2013)»—Uz diska ietvara. — 
ISBN 978-9934-0-4819-7 (SWF).
UDK	 537(075.2)(0.034.2)
	 621.3(075.2)(0.034.2)

Zaķis, Juris. Profesors ar novirzēm / Juris Zaķis ; sastā-
dītājs Juris Lorencs ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; 
grafiskais noformējums: Ingus Feldmanis. — Rīga : Jumava, 
©2016. — 319, [1] lpp., [24] lpp. ielīmes : il., portr. ; 24 cm. — 
ISBN 978-9934-11-903-3 (iesiets).

UDK	 53(474.3)(092)
	 821.174-4

Zaķis, Juris. Profesors ar novirzēm / Juris Zaķis ; sastā-
dītājs Juris Lorencs ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; 
grafiskais noformējums: Ingus Feldmanis. — Rīga : Jumava, 
©2016. — 319, [1] lpp., [24] lpp. ielīmes : il., portr. ; 24 cm. — 
ISBN 978-9934-11-911-8 (brošēts).

UDK	 53(474.3)(092)
	 821.174-4

55 Zemes zinātnes. Ģeoloģijas zinātnes

Krūmiņš, Jānis. Kūdras sastāva ietekme uz metālisko ele-
mentu akumulāciju zemajos purvos : promocijas darba 
kopsavilkums doktora grāda iegūšanai ģeogrāfijā, vides 
zinātnes nozarē, apakšnozare: dabas aizsardzība / Jānis 
Krūmiņš ; darba zinātniskie vadītāji: Māris Kļaviņš, Valdis 
Segliņš ; darba recenzenti: Laimdota Kalniņa, Juris Soms, 
Juris Burlakovs ; Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Ze-
mes zinātņu fakultāte. Vides zinātnes nodaļa. — Rīga : Lat-
vijas Universitāte, 2016. — 40 lpp. : diagr., il., karte, tab. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 38.-40. lpp.

UDK	 553.97(474.3)(043.2)
	 553.97(043)
	 504.5(043)

Krūmiņš, Jānis. The influence of peat composition on me-
tallic element accumulation in fens : summary of doctoral 
thesis submitted for the degree of doctor of geography in 
environmental science, sub-field of environmental protec-
tion / Jānis Krūmiņš ; scientific supervisors: Māris Kļaviņš, 
Valdis Segliņš ; reviewers: Laimdota Kalniņa, Juris Soms, 
Juris Burlakovs ; University of Latvia. Faculty of Geography 
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and Earth Sciences. Department of Environmental Scien-
ce. — Rīga : University of Latvia, 2016. — 42 lpp. : diagr., il., 
karte, tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 40.-42. lpp.

UDK	 553.97(474.3)(043.2)
	 553.97(043)
	 504.5(043)

58 Botānika

Āboliņa, Austra. Latvijas ķērpji un sūnas : taksonu sa-
raksts = Lichens and bryophytes in Latvia : checklist / 
Austra Āboliņa, Alfons Piterāns, Baiba Bambe ; recenzen-
ti: Arvīds Barševskis, Viesturs Šulcs ; valodas redaktore 
Agnese Priede ; priekšvārda autors Māris Laiviņš. — Dau-
gavpils : Salaspils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais 
apgāds «Saule» ; Latvijas Valsts mežzinātnes institūts «Si-
lava», 2015. — 213, [1] lpp. : il. ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 205.-
213. lpp. — Teksts latviešu valodā, ievads, saturs un nodaļu 
nosaukumi paralēli arī angļu valodā. — ISBN 978-9984-14-
735-2 (iesiets).

UDK	 582.29(474.3)(083.7)
	 582.32(474.3)(083.7)

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes

Baltic Sea symposium on Simulation and Virtual Re-
ality for Health Care Education and Patient Safety (1 : 
2016 : Rīga, Latvija). First Baltic Sea symposium on sim-
ulation and virtual reality for health care education and 
patient safety : 4-6 February, 2016 : pre-symposium and 
symposium programme, workshop descriptions and pre-
senters / introduction: Jānis Gardovskis, Jürgen Lorenz ; 
Rīga Stradiņš University, Copenhagen Academy for Medi-
cal Education and Simulation, Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften Hamburg, Lithuanian University of Health 
Sciences, Rīga Stradiņš University, Rīga Technical Univer-
sity. — Rīga : Medical Education Technology Centre of Rīga 
Stradiņš University, 2016. — 68 lpp. : portr. ; 24 cm.

UDK	 614.2(062)

Kikuste, Ilze. Kuņģa pirmsvēža stāvokļu: atrofijas un in-
testinālas metaplāzijas endoskopiskā diagnostika : pro-
mocijas darbs medicīnas zinātņu doktora grāda iegū-
šanai, onkoloģijas un hematoloģijas apakšnozarē / Ilze 
Kikuste ; darba zinātniskie vadītāji: Mārcis Leja, Mário 
Dinis-Ribeiro ; darba recenzenti: Valentīna Gordjušina, 
Juris Pokrotnieks, Klaus Mönkemüller ; Latvijas Universi-
tāte. [Medicīnas fakultāte]. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2016. — 130 lp. : diagr., il., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 109.-
126. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.

UDK	 616.33-006(043)

Kovaļovs, Mihails. Kaulu struktūras radioloģisko attēlu 
analīzes un 3D vizualizēšanas metožu un algoritmu iz-
strāde : promocijas darbs / Mihails Kovaļovs ; zinātniskais 
vadītājs A. Glazs ; oficiālie recenzenti: Jānis Grundspeņķis, 
Pēteris Rivža, Vytenis Punys ; Rīgas Tehniskā universitā-
te. Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte. 
Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts. — 
Rīga : RTU Izdevniecība, 2016. — 118 lpp. : il., tab. ; 24 cm. — 
Bibliogrāfija: 103.-111. lpp. — (Iesiets).

UDK	 616.7(043)

Latvijas Universitāte. Konference (74 : 2016 : Rīga, Lat-
vija). Latvijas Universitātes 74. konferences Medicīnas sek-
cija : tēzes/abstracts / informāciju apkopoja: R. Škapars, 
E. Gašenko, L. Garkalne, J. Bārzdiņš, I. Mežiņa-Mamajeva, P. 
Kriķe ; atbildīgie par izdevumu: M. Leja, I. Rumba-Rozen-
felde. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2016. — 147 lpp. : tab. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Tēzes latviešu un 
angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-120-7 (brošēts).

UDK	 61(474.3)(062)
	 61(062)

Rīgas Stradiņa universitāte. Zinātniskā konference 
(2016 : Rīga, Latvija). Rīgas Stradiņa universitātes 2016. 
gada zinātniskā konference : Rīgā, 2016. gada 17.-18. mar-
tā / Rīgas Stradiņa universitāte ; sakārtojusi Ingrīda Krei-
le. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016.

Tēzes. — XXIV, 363 lpp. ; 29 cm. — Autoru alfabētiskais 
rādītājs: 354.-363. lpp. — Teksts latviešu un angļu valo-
dā. — ISBN 978-9984-793-87-0 (brošēts).
UDK	 61(474.3)(062)

Tievē ar tautas līdzekļiem : organisma attīrīšana, vielmai-
ņas aktivizēšana, stresa noņemšana / sastādījusi Sarmīte 
Lomovceva ; vāka dizains: Laura Mortensens-Floresa ; re-
daktore Veronika Pužule. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 
42, [3] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-4801-2 (iesiets).

UDK	 613.24

629 Transportlīdzekļu inženierija

Boumans, Lieve. Iepazīsti mašīnas un traktorus! : uzdevu-
mi un uzlīmes / Lieve Boumans ; tulkojusi Iveta Ikale ; re-
daktore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 
[16] lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 27 cm. — Autore uzrādīta 
iespiedziņās. — «111 uzlīmes» un «3-5 gadi»—Uz vāka. — 
Oriģ. nos.: My first stickerbook: cars and tractors. — ISBN 
978-9934-0-5999-5 (brošēts).

UDK	 629.33(02.053.2)
	 087.5

636 Lopkopība un dzīvnieku audzēšana kopumā. 
Lopu audzēšana. Mājdzīvnieku audzēšana

Degola, Lilija. Lopbarības ķīmiskās analīzes un sagre-
mojamība / L. Degola, A. Trūpa, E. Aplociņa ; recenzents 
U. Osītis ; tabulu un teksta ievads: S. Strīķe ; foto: L. De-
gola, E. Aplociņa ; Latvijas Lauksaimniecības universitā-
te. Agrobiotehnoloģijas institūts. — [Jelgava] : [Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte], 2016. — 52 lpp. : il., tab. ; 
21 cm. — «Brošūra sagatavota un iespiesta ar projekta 
«Lauksaimniecības sektora SEG emisiju aprēķina meto-
doloģijas un datu analīzes ar modelēšanas rīku izstrāde, 
integrējot klimata pārmaiņas» finansiālu atbalstu. Līguma 
Nr. 2014/94. 2. apakšprojekts «Liellopu un cūku zarnu fer-
mentācijas procesā izdalītā metāna un slāpekļa aprēķinu 
korekcijas un pilnveidošana». Projekts līdzfinansēts no 
Eiropas Ekonomikas zonas finansēm»—Titullapas otrā 
pusē. — Bibliogrāfija: 16. lpp. — Teksts latviešu valodā, ta-
bulas paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-
48-219-4 (brošēts).

UDK	 636.085.3
	 636.085.2
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657 Grāmatvedība

Grāmatvedības pamati uzņēmumos / Inguna Leibus, 
Regīna Grigorjeva, Anna Jesemčika, Anastasija Svarinska ; 
literārā redaktore Rita Cielēna ; priekšvārdu sarakstīja Gai-
da Kalniņa. — Atkārtots un atjaunots 2. izdevums. — Rīga : 
Lietišķās informācijas dienests, 2016. — 195 lpp. : sh., tab. ; 
22 cm. — (Bilances bibliotēka). — Bibliogrāfija: [194.]-
195. lpp. — ISBN 978-9984-896-10-6 (brošēts).

UDK	 657(07)

658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība. 
Tirdzniecības organizācija

Resele, Liene. Nacionālās inovācijas sistēmas pilnveido-
šana inovatīvo uzņēmumu attīstībai Latvijā : promoci-
jas darbs / Liene Resele ; zinātniskais vadītājs J. Vucāns ; 
oficiālie recenzenti: Tatjana Volkova, Baiba Rivža, John 
Bessant ; Ventspils Augstskola. — Ventspils, 2016. — 142, 
[49] lp. : il., sh., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 120.-139. lp. un 
zemsvītras piezīmēs.

UDK	 658.589(474.3)(043)
	 330.341.1(474.3)(043)

67 Dažādas nozares, amatniecība un amati

Labans, Edgars. Integration and optimisation of multi-
functionality for plywood sandwich construction : docto-
ral thesis / Edgars Labans ; scientific supervisor Kaspars 
Kalniņš ; Riga Technical University. Faculty of Civil Engine-
ering. Institute of Materials and Structures. — Riga : RTU 
Press, 2016. — 160 lpp. : diagr., il., tab. ; 24 cm. — Biblio-
grāfija: 152.-160. lpp. — Teksts angļu valodā, anotācija arī 
latviešu valodā.

UDK	 674-419.3(043)
	 624.016(043)

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

Biršs, Juris. Kļūdas būvniecībā un iespējamie risinājumi / 
teksts un fotogrāfijas: Juris Biršs ; Aijas Andžānes vāka 
mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Ilze 
Fogele ; literārā redaktore Brigita Šoriņa. — Rīga : J.L.V., 
©2015. — 239 lpp. : diagr., il., tab. ; 25 cm. — ISBN 978-
9934-11-916-3 (brošēts).

UDK	 69(035)

7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Cielava, Skaidrīte. Vispārīgā mākslas vēsture : mācību lī-
dzeklis / Skaidrīte Cielava ; redaktore Beatrise Cimerma-
ne ; recenzenti: Ojārs Spārītis, Mārīte Lapiņa, Vita Ozoliņa ; 
mākslinieks Aivars Sprūdžs. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016.

1. sējums. — 173 lpp. : il. ; 22 cm. — (Kultūras vēstu-
re). — Bibliogrāfija: [166.]-167. lpp. — ISBN 978-9934-0-
6024-3 (brošēts).
UDK	 7.03(075)

75 Glezniecība

Plūksna, Einārs. Einārs Plūksna / [teksts]: Iveta Damro-
ze ; dizains un foto: Kristīne Plūksna-Zvagule ; tulkotāja 
Tabita Rudzāte. — [Rīga] : [Kultūras projektu aģentūra «In-
die»], [2015]. — 63 lpp. : il., portr. ; 27 cm. — Teksta autore 
uzrādīta 21. lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valo-
dā. — ISBN 978-9934-8557-0-2 (brošēts).

UDK	 75.071.1(474.3)(084.1)

76 Grafiskā māksla. Lietišķā grafika

Plakāti barikādēs — komunikācijas forma / autors: Ilze 
Kāposta ; vizuālais noformējums: Toms Deģis. — [Rīga] : 
1991. gada barikāžu muzejs, [2016]. — [32] lpp. : il. ; 
24 cm. — Nosaukums no vāka. — Bibliogrāfija: [29.] lpp. un 
zemsvītras piezīmēs.

UDK	 766:659.133.1(474.3)
	 94(474.3)”1986/1991”

77 Fotogrāfija un līdzīgi procesi

Sokolovs, Aleksandrs. Sokolovs par… : Latvijas fotogrāfa 
stāsti / teksts, foto: Aleksandrs Sokolovs. — [Rīga] : Plati-
num VS, [2016]. — 184 lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-14-
788-3 (brošēts).

UDK	 77-051(474.3)
	 77.041.5

793.3 Kustību māksla. Deja

Gaile, Inga. Mācību modelis laikmetīgās dejas program-
mas studentu profesionālās jaunrades veicināšanai : pro-
mocijas darbs doktora zinātniskā grāda iegūšanai peda-
goģijā, apakšnozare: augstskolas pedagoģija / Inga Gaile ; 
darba zinātniskā vadītāja Anita Lanka ; Rīgas Pedagoģijas 
un izglītības vadības akadēmija. Pedagoģijas fakultāte. — 
Rīga, 2015. — 196 lp. : il., tab. ; 31 cm + 1 CD. — Bibliogrāfija: 
160.-167. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu 
valodā.

UDK	 793.322:378(043)

796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Staģis, Andris. Latvijas vieglatlētikas vēsture : 1897-
1944 / Andris Staģis ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; 
literārā redaktore Keta Īve ; ievadu sarakstīja Guntis Zālī-
tis. — Rīga : Jumava, ©2016. — 349 lpp. : il., portr., tab. ; 
24 cm. — Bibliogrāfija: 349. lpp. — Teksts latviešu valodā, 
kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-11-880-7 (ie-
siets).

UDK	 796.42(474.3)(091)

Šaicāne, Irēna. Sports Ziemeļlatgalē: ceļš līdz Olimpiska-
jai medaļai / Irēna Šaicāne ; redaktore Ilona Vītola ; vāka 
dizains: Liene Šaicāne. — [Gulbene] : Vītola izdevniecība, 
[2016]. — 583 lpp. : il., kartes, portr., tab. ; 24 cm. — Perso-
nu rādītājs: 567.-583. lpp. — Bibliogrāfija: 564.-565. lpp. un 
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9984-835-98-3 (iesiets).

UDK	 796(474.382)(091)
	 796.077(474.382)
	 796.071.2(474.382)
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8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

811.174 Latviešu valoda

Anspoka, Zenta. Latviešu valoda 3. klasei [elektroniskais 
resurss] : mācību grāmata / Zenta Anspoka ; redaktore Egi-
na Birzgale ; māksliniece Marita Maizīte. — 1. izdevums. — 
[Lielvārde] : Lielvārds, 2015.

1. daļa. — 1 CD (212 lapas, SWF) : il., sh., tab. ; 12 cm. — 
(Lielvārds Digitālā bibliotēka). — (Digitālā mācību grā-
mata). — Aprakstīts pēc diska sākumlapām. — «Kom-
plektizdevumā ietilpst arī šādi izdevumi: «Latviešu 
valoda 3. klasei. Darba lapas», «Latviešu valoda 3. klasei. 
Digitālās darblapas», «Sākumskolas skolotāja grāmata 3. 
klasei»—Diska 2. lapā. — Apstiprinājusi Latvijas Repub-
likas Izglītības un zinātnes ministrija 2015. gadā. — ISBN 
978-9984-11-468-2 (SWF) ; ISBN 9789984115115 (kļūda).
UDK	 811.174(0.034.44)
	 811.174(075.2)(0.034.2)

Apšeniece, Leontīne. Darbīgie burtiņi : [dzejoļi pirmssko-
las vecuma bērniem] / Leontīne Apšeniece ; Vadima Soln-
ceva, Marijas Belkinas ilustrācijas ; redaktore Anna Frīden-
berga. — [Rīga] : Literārā brālība, ©2016. — 39, [1] lpp. : il. ; 
22 cm. — ISBN 978-9984-880-28-0 (iesiets).

UDK	 811.174(02.053.2)
	 821.174-93-1

Proveja, Egita. Teksts un tā konvencijas : latviešu tekstu 
modeļa «kulinārijas recepte» veidošanās un pārmaiņu 
procesi kontaktvalodu ietekmē diahroniskā skatījumā : 
promocijas darba kopsavilkums filoloģijas doktora zināt-
niskā grāda iegūšanai valodniecības nozarē, apakšnozare: 
salīdzināmā un sastatāmā valodniecība / Egita Proveja ; 
zinātniskā vadītāja Dzintra Lele-Rozentāle ; recenzen-
ti: Ilga Jansone, Igors Koškins, Sanita Lazdiņa ; Ventspils 
Augstskola. Tulkošanas studiju fakultāte = Der Text und 
seine Konventionen : eine diachronisch ausgerichtete 
Analyse zur Herausbildung und Abänderung des lettischen 
Textmusters Kochrezept unter dem Einfluss von Sprach-
kontakten : Zusammenfassung der Promotionsarbeit zur 
Erlangung des Doktortitels der Philologie in der Spra-
chwissenschaft, vergleichende und kontrastive Linguis-
tik / Egita Proveja ; wissenschaftliche Betreuterin Dzintra 
Lele-Rozentāle ; Hochschule Ventspils. Fakultät für Über-
setzen und Dolmetschen. — Ventspils : Ventspils Augstsko-
la, ©2015. — 96 lpp. : diagr., sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
84.-96. lpp. — Teksts latviešu un vācu valodā, ar atseviš-
ķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 
978-9984-648-58-3 (brošēts).

UDK	 811.174’42(043)

821 Daiļliteratūra

821.111 Angļu literatūra

Bouvens, Džeimss. Ielas kaķis, vārdā Bobs : sirsnīgs stāsts 
par to, kā cilvēks un viņa kaķis atguva cerību / Džeimss 
Bouvens ; no angļu valodas tulkojusi Elita Saliņa ; redak-
tors Aldis Vēvers. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 223, 
[1] lpp. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: A street cat named Bob. — 
ISBN 978-9934-0-6040-3 (brošēts).

UDK	 821.111-94

Deila, Anna. Raganu čuksti / Anna Deila ; no angļu valodas 
tulkojusi Lenvija Sīle ; redaktore Gundega Sēja. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, ©2016. — 278, [1] lpp. ; 20 cm. — (Lasīt-
prieks!, ISSN 1407-3730). — Oriģ. nos.: Whispering to wit-
ches. — ISBN 978-9934-0-5802-8 (brošēts).

UDK	 821.111-93-32

Eljota, Ketrina. Vēlos būt tev līdzās : romāns / Ketrina 
Eljota ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka 
dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. — Rīga : 
Kontinents, ©2016. — 445 lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: Wish 
you were here. — ISBN 978-9984-35-823-9 (iesiets).

UDK	 821.111-31

Hokinsa, Paula. Meitene vilcienā : romāns / Paula Ho-
kinsa ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska ; redak-
tore Marika Taube. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 332, 
[3] lpp. ; 23 cm. — (Zvaigznes trilleris). — Oriģ. nos.: The 
girl on the train. — ISBN 978-9934-0-5862-2 (iesiets).

UDK	 821.111-312.4

Kačāne, Ilze. Oskars Vailds. Latvijas oskariāna : [mono-
grāfija] / Ilze Kačāne ; zinātniskie recenzenti: Stefano 
Evangelista, Benedikts Kalnačs, Viesturs Vecgrāvis, San-
dra Meškova ; literārās redaktores: Jana Butāne-Zarjuta, 
Biruta Kalniņa, Rudīte Rinkeviča ; vāka dizains: Edgars 
Smans ; Daugavpils Universitāte. — Daugavpils : Daugav-
pils Universitātes Akadēmiskais apgāds «Saule», 2015. — 
334 lpp. : faksimili, il., tab. ; 23 cm. — Personu rādītājs: 289.-
299. lpp. — O. Vailda latviešu valodā tulkoto un publicēto 
darbu rādītājs: 309.-334. lpp. — Bibliogrāfija: 277.-288. lpp. 
un rakstu beigās. — Teksts latviešu valodā, priekšvārds un 
kopsavilkums arī angļu valodā. — ISBN 978-9984-14-748-2 
(iesiets).

UDK	 821.111(417)(092)
	 821.174.09

Saimona, Frančeska. Negantais Niks lasa grāmatu / Fran-
česka Saimona ; ilustrējis Tonijs Ross ; no angļu valodas 
tulkojusi Ieva Strelēvica ; redaktore Māra Rune. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, ©2016. — 69, [2] lpp. : il. ; 21 cm. — Oriģ. 
nos.: Horrid Henry reads a book. — ISBN 978-9934-0-
6060-1 (iesiets).

UDK	 821.111-93-32

Saimona, Frančeska. Negantā Nika pateicības vēstule / 
Frančeska Saimona ; ilustrējis Tonijs Ross ; no angļu va-
lodas tulkojusi Ieva Strelēvica ; redaktore Māra Rune. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 73, [1] lpp. : il. ; 21 cm. — Oriģ. 
nos.: Horrid Henry’s thank you letter. — ISBN 978-9934-0-
6061-8 (iesiets).

UDK	 821.111-93-32

Saimona, Frančeska. Negantā Nika šausmu filma / Fran-
česka Saimona ; ilustrējis Tonijs Ross ; no angļu valodas 
tulkojusi Ieva Strelēvica ; redaktore Māra Rune. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, ©2016. — 98, [3] lpp. : il. ; 21 cm. — Oriģ. 
nos.: Horrid Henry’s monster movie. — ISBN 978-9934-0-
5381-8 (iesiets).

UDK	 821.111-93-32

Smits, Alekss T. Leo laukos / [teksts, ilustrācijas]: Alekss 
T. Smits ; no angļu valodas tulkojusi Ita Lapsa ; redakto-
re Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 95, 
[1] lpp. : il. ; 19 cm. — «Neparastā suņuka, neparastā dzī-
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ve»—Uz vāka. — Oriģ. nos.: Claude in the country. — ISBN 
978-9934-0-5815-8 (iesiets).

UDK	 821.111-93-32

Smits, Alekss T. Leo pilsētā / [teksts, ilustrācijas]: Alekss 
T. Smits ; no angļu valodas tulkojusi Ita Lapsa ; redakto-
re Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 95, 
[1] lpp. : il. ; 19 cm. — «Neparastā suņuka, neparastā dzī-
ve»—Uz vāka. — Oriģ. nos.: Claude in the city. — ISBN 978-
9934-0-5816-5 (iesiets).

UDK	 821.111-93-32

Valjamss, Deivids. Dēmoniskā dentiste / Deivids Val-
jamss ; Tonija Rosa ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi 
Daina Grūbe ; redaktore Anda Brazauska. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, ©2016. — 439, [4] lpp. : il. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: 
Demon dentist. — ISBN 978-9934-0-5436-5 (iesiets).

UDK	 821.111-93-32

821.111(73) Amerikāņu literatūra

Grejs, Džeikobs. Zvērači : kraukļu vārdotājs / Džeikobs 
Grejs ; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže ; redakto-
re Margita Krasnā. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 251, 
[1] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: Ferals. — ISBN 978-9934-0-
5541-6 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-93-3

Kesa, Kīra. Vienīgā : triloģijas «Prinča līgava» trešā grā-
mata / Kīra Kesa ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Zālī-
te ; redaktore Diāna Romanoviča. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2016. — 317, [1] lpp. ; 21 cm. — (Prinča līgava / Kīra Kesa ; 
3. grāmata). — Oriģ. nos.: The one. — ISBN 978-9934-0-
6009-0 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-93-3

Mičela, Anna. Lielpilsētas lelle : [romāns] / Anna Mičela, 
Mišela Sasa ; no angļu valodas tulkojusi Sabīne Jegi ; Sabī-
nes Jegi redakcijā ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; Ie-
vas Nagliņas vāka mākslinieciskais noformējums. — Rīga : 
Jumava, ©2016. — 295 lpp. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: Copy-
girl. — ISBN 978-9934-11-912-5 (brošēts).

UDK	 821.111(73)-31

821.113.6 Zviedru literatūra

Vīslandere, Juja. Mūmamma un Vārna : [stāsti jaunākā 
skolas vecuma bērniem] / Juja un Tūmass Vīslanderi ; Sve-
na Nūrdkvista ilustrācijas ; no zviedru valodas tulkojusi 
Mudīte Treimane ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, ©2016. — 128 lpp. : il. ; 22 cm. — Oriģ. nos.: Mam-
ma Mu och Kråkan. — ISBN 978-9934-0-5788-5 (iesiets).

UDK	 821.113.6-93-32

821.133.1 Franču literatūra

Modiano, Patriks. Lai tu neapmaldies šajā apkārtnē : [ro-
māns] / Patriks Modiano ; no franču valodas tulkojusi Inese 
Pētersone ; darbu izdošanai sagatavojusi Ilona Ancāne. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 142, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. 
nos.: Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier. — ISBN 
978-9934-0-5452-5 (iesiets).

UDK	 821.133.1-31

821.134.2(83) Čīliešu literatūra

Bolanjo, Roberto. Mežonīgie detektīvi : romāns / Roberto 
Bolanjo ; no spāņu valodas tulkojusi Dace Meiere ; tulkotā-
jas redakcijā ; Ilzes Isakas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, ©2016. — 623, [1] lpp. : portr. ; 24 cm. — Oriģ. nos.: Los 
detectives salvajes. — ISBN 978-9934-0-5536-2 (iesiets).

UDK	 821.134.2(83)-312.4

821.161.1 Krievu literatūra

Mariņina, Aleksandra. Eņģeļi uz ledus neizdzīvo : [detek-
tīvromāns] / Aleksandra Mariņina ; tulkojusi Dace Kārkli-
ņa ; mākslinieks Rihards Delvers. — Rīga : Nordik, ©2016.

1. sējums. — 270, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: Ангелы 
на льду не выживают. — ISBN 978-9984-854-72-4 (ie-
siets).
UDK	 821.161.1-312.4

Maša un Lācis / idejas un tēlu autors O. Kuzovkovs ; teksta 
autore Ņ. Imanova ; tulkojusi Anna Bērziņa ; redaktore Ilze 
Collenkopfa ; mākslinieki: I. Trusovs, J. Zacepina, J. Ivaški-
na, M. Ņefjodova, N. Konstantinova. — Rīga : Egmont, 2016.

Jautrie stāsti. — 64 lpp. : il. ; 29 cm. — Tulk. no izd.: 
Masha and the Bear. — ISBN 978-9934-16-214-5 (iesiets).
UDK	 821.161.1-93-32

Попова, Татьяна. У сарафана мчались годы / Татьяна 
Попова. — [Jūrmala] : [Tatjana Popova], [2016]. — 103 lpp. ; 
18 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 
978-9934-14-812-5 (iesiets).

UDK	 821.161.1-1(474.3)

821.162.1 Poļu literatūra

Пясецкий, Сергей. Записки офицера Красной Армии : 
(с 17 сентября 1939 по 1 января 1945 г.) / Сергей Пясец-
кий ; перевод с польского языка А. Т. ; предисловие пе-
реводчика. — Рига : ИБИК, 2015. — 231 lpp. : il., portr. ; 
22 cm. — ИБИК=Институт белорусской истории и куль-
туры. — Oriģ. nos.: Zapiski oficera Armii Czerwonej. — 
ISBN 978-9984-897-21-9 (brošēts).

UDK	 821.162.1-311.6

821.162.3 Čehu literatūra

Škvoreckis, Josefs. Lieliskā sezona : teksts par dzīves 
vissvarīgākajām lietām / Josef Škvorecký (Josefs Škvorec-
kis) ; no čehu valodas tulkojis Jānis Krastiņš ; redaktore 
Aija Lāce ; Zigmunda Lapsas dizains. — Rīga : Mansards, 
©2016. — 336, [5] lpp. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: Prima sezó-
na. — ISBN 978-9934-12-113-5 (iesiets).

UDK	 821.162.3-31

821.163.2 Bulgāru literatūra

Raikovs, Nikola. Mazā mežgariņa lielais piedzīvojums : 
spēlējamā pasaka / Nikola Raikovs ; tulkojusi Dzintra Kal-
niņa ; ilustratori: Nadežda Jordanova, Ivailo Iljevs, Maja Bo-
čeva, Jin Jang Lī, Metjū Kouls, Andrea Dantī, Alberts Zigan-
šins, Nikola Raikovs. — Rīga : Avots, ©2016. — [105] lpp. : 
il. ; 27 cm. — Oriģ. nos.: Приказка-игра: Голямото 
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приключение на малкото таласъмче. — ISBN 978-9934-
534-22-5 (iesiets).

UDK	 821.163.2-93-32

821.174 Latviešu literatūra

Auseklis, Uldis. Bante un tante : jauni dzejoļi bērniem / Ul-
dis Auseklis ; māksliniece Signe Ērmane-Ļitvina ; atbildīgā 
redaktore Renāte Neimane. — Rīga : Lauku Avīze, 2016. — 
72 lpp. : il. ; 23 cm. — ISBN 978-9934-15-152-1 (brošēts).

UDK	 821.174-93-1

Auziņš, Roberts. Optimistika : dzeja / Roberts Auziņš ; 
sakārtojis autors ; redaktore Diana Daktere ; grāmatas au-
tora dizains. — [Zvārtava, Valkas novads] : Roberts Auziņš, 
[2016]. — 82 lpp. ; 15×10 cm. — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-8510-3-2 (brošēts).

UDK	 821.174-1

Beļskis, Normunds. Savādā pasaule : [dzejoļi pirmsskolas 
vecuma bērniem] / Normunds Beļskis ; māksliniece Ilze 
Emse-Grīnberga ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. — 
Rīga : Jumava, ©2016. — 85, [1] lpp. : il. ; 30 cm. — ISBN 
978-9934-11-881-4 (iesiets).

UDK	 821.174-93-1

Braķe-Klaverī, Lelde. Tīģerēnu — detektīvu piedzīvoju-
mi / Lelde Braķe-Klaverī, Nils Klaverī. — [Rīga] : Sapņu 
spalva, ©2016. 

Ekspedīcija Zaķusalā. — 32, [2] lpp. : il. ; 31 cm. — «… 
stāstu palīdzēja pierakstīt un ilustrēt mūsu draugi Nils, 
kas mācās 2. klasē, un Lelde, kas ir māksliniece un tulko-
tāja»—Vāka 4. lpp. — ISBN 978-9934-14-811-8 (iesiets).
UDK	 821.174-93-32

Dambis, Egīls. Mirkļa gūstā : dzeja / Egīls Dambis ; pēc-
vārdu sarakstīja Marija Rubane ; vāka dizains: Dace Solov-
jeva. — Varakļāni : Domu Pērles, 2016. — 266, [9] lpp. : il. ; 
21 cm. — (Pārdomas vārsmās). — ISBN 978-9934-8575-4-6 
(iesiets).

UDK	 821.174-1

Gunāra Priedes dzīve un darbi : kopoti raksti / sastādītā-
ja un priekšvārda autore Ieva Struka ; atbildīgā redaktore 
Liene Soboļeva ; Valda Villeruša mākslinieciskais noformē-
jums ; foto: Eiženija Anna Freimane. — Rīga : Jumava, 2016.

4. sējums, 1977-1986. — 927, [1] lpp., [8] lpp. iel. : il., 
portr. ; 25 cm. — Personu rādītājs: 899.-[923.] lpp. — 
ISBN 978-9934-11-895-1 (iesiets).
UDK	 821.174(092)
	 821.174(081.2)

Jakubovska, Māra. Rufis dodas dzīvē! : [stāsts jaunākā 
skolas vecuma bērniem] / Māra Jakubovska ; atbildīgā 
redaktore Anna Andersone ; noformējumam izmantotas 
fotogrāfijas no Māras Jakubovskas personīgā arhīva. — 
Rīga : Jumava, ©2016. — 54, [2] lpp. : il. ; 24 cm. — ISBN 
978-9934-11-889-0 (brošēts).

UDK	 821.174-93-32

Jēruma, Inga. Plaisa : romāns / Inga Jēruma ; atbildīgā re-
daktore Inga Vanaģele ; māksliniece Nataļja Kugajevska. — 
Rīga : Lauku Avīze, ©2016. — 223 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-
9934-15-143-9 (brošēts).

UDK	 821.174-31

Judina, Dace. Dīvainais Līgovakars : detektīvromāns / 
Dace Judina ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Māra 
Rune. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 351, [6] lpp. : ģe-
nealoģiskā tab., karte ; 20 cm. — (Izmeklē Anna Elizabe-
te). — ISBN 978-9934-0-6050-2 (brošēts).

UDK	 821.174-312.4

Karlīne, Arta. Dievietei : [dzeja] / teksts, vāka dizains: Arta 
Karlīne. — [Rīga] : [Studentu literatūra], 2016. — 65 lpp. ; 
21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — «Izdev-
niecība «Sava grāmata»»—Titullapas otrā pusē. — ISBN 
978-9934-552-04-5 (brošēts).

UDK	 821.174-1

Latviešu klasiskās fabulas / sastādījusi Jūlija Dibovska, ; 
vāka dizains: Elīna Kokareviča. — [Rīga] : J.L.V., [2016]. — 
62, [1] lpp. : il. ; 24 cm. — ISBN 978-9934-11-874-6 (brošēts).

UDK	 821.174-191(082)

Laukmane, Maija. Strauji saplaisā mirkļi : dzeja un plī-
vojumi / teksts un foto: Maija Laukmane ; redaktore Iluta 
Moldane-Greiškane ; Viļņa Lapiņa datordizains. — [Rīga] : 
Annele, ©2016. — 153, [7] lpp. : il. ; 21 cm. — ISBN 978-
9984-843-95-7 (iesiets).

UDK	 821.174-1
	 821.174-3

Linde, Māris. Malduguns : [romāns] / Māris Linde. — 
[Rīga] : [Studentu literatūra], 2016. — 108 lpp. : il. ; 21 cm. — 
Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-
552-05-2 (brošēts).

UDK	 821.174-31

Lipska, Rūta. Fēniksa liktenim lemtie : romāns / Rūta Lip-
ska ; redaktore Eva Mārtuža ; Nataļjas Kugajevskas vāka 
dizains ; Agra Liepiņa zīmējumi. — Rīga : Lauku Avīze, 
©2016. — 205, [1] lpp. : faks., il., portr. ; 20 cm. — (Lata ro-
māns ; 3 (201)). — ISBN 978-9934-15-140-8 (brošēts).

UDK	 821.174-31

Medvedjeva, Dzidra. Mana emociju krūzīte : dzeja / teksts, 
ilustrācijas, mākslinieciskais noformējums: Dzidra Med-
vedjeva. — [Rīga] : [Agnese Piļāne], 2016. — 172 lpp. : il. ; 
18 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 
978-9934-8546-7-5 (brošēts).

UDK	 821.174-1

Mūsdienu latviešu īsprozas hrestomātija vidusskolē-
niem / sakārtojusi redaktore Inese Auziņa ; Aigara Truhina 
vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 303 lpp. ; 
21 cm. — Par autoriem: 297.-300. lpp. — ISBN 978-9934-0-
5629-1 (iesiets).

UDK	 821.174-3(075.3)

Pavasaru, Jānis. Ziedoņa sapņi / Pavasaŗu Jānis. — 
[Alūksne] : Eraksti ©2015. — 1 tiešsaistes resurss (77 la-
pas, PDF) ; 319 KB. — Iespiestais izdevums: Pavasaŗu Jānis, 
1893. 

UDK	 821.174-1

Repše, Gundega. Bogene : romāns / Gundega Repše ; re-
daktore Dace Sparāne-Freimane ; zinātniskais konsultants 
Vents Zvaigzne ; mākslinieks Jānis Esītis ; pēcvārda autore 
Ilva Skulte ; vāku noformējumam izmantota Ievas Iltneres 
glezna «Seja». — Rīga : Dienas Grāmata, ©2016. — 198, 
[2] lpp. : il. ; 22 cm. — (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; 5). — 
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Titullapas otrā pusē kļūdains ISBN 9789934564082. — 
Teksts latviešu valodā, pēcvārds arī angļu valodā. — ISBN 
978-9934-546-08-2 (iesiets).

UDK	 821.174-34

Rēdmane, Ilga. Es tev novēlu : apsveikumi, novēlējumi 
dzejā / Ilga Rēdmane. — [Ogre] : [Ilga Rēdmane], [2016]. — 
130, [1] lpp. : il. ; 19 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — ISBN 978-9934-8436-7-9 (iesiets).

UDK	 821.174-1

Samauska, Ieva. Muša, kura gribēja būt lidmašīna / Ieva 
Samauska ; Katrīnas Avotiņas ilustrācijas ; atbildīgā redak-
tore Renāte Neimane ; literārā redaktore Inta Kārkliņa. — 
Rīga : Lauku Avīze, ©2016. — 53, [2] lpp. : il. ; 25 cm. — ISBN 
978-9934-15-124-8 (iesiets).

UDK	 821.174-93-32

Svīre, Māra. Ar vakardienu kabatā : [romāns] / Māra Svī-
re ; Vitas Lēnertes vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2016. — 222 lpp. ; 23 cm. — (Lieldruka). — Grāmata saga-
tavota pēc 1984. gada izdevuma. — ISBN 978-9934-0-5992-
6 (iesiets).

UDK	 821.174-31

Špillere, Inta. Ja tevis nebūtu… : dzeja / Inta Špillere. — 
[Rīga] : [Agnese Piļāne], 2016. — 178 lpp. : il. ; 19 cm. — Iz-
devējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-
8546-6-8 (iesiets).

UDK	 821.174-1

Tilaks, Dzintars. Čomiņš / Dzintars Tilaks ; redaktore 
Gundega Sēja ; mākslinieks Toms Kalniņš. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, ©2016. — 175, [1] lpp. : il. ; 23 cm. — ISBN 978-
9934-0-5544-7 (iesiets).

UDK	 821.174-93-32

Viegliņa-Valliete, Gina. Atradene un enģelis : [romāns] / 
Gina Viegliņa-Valliete ; Leldes Šēnfeldes vāka māksliniecis-
kais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. — 
Rīga : Jumava, ©2016. — 286, [2] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-
9934-11-908-8 (brošēts).

UDK	 821.174-31

Zvaigžņu putekļi : [dzejas kopkrājums] / Jānis Cīrulis, Inta 
Daniele, Ziedīte Kalna, Ulla Kavicka, Antoņina Lubeja, Ivars 
Šmits, Ingrīda Zepa ; grāmatas idejas autore Gunita Ser-
gunta ; vāka dizains: Dace Solovjeva. — Varakļāni : Domu 
Pērles, 2016. — 203 lpp. : il., portr. ; 20 cm. — (Pārdomas 
vārsmās). — Autori uzrādīti vāka 4. lpp. — ISBN 978-9934-
8575-8-4 (brošēts).

UDK	 821.174-1(082)

Žuravska, Dzintra. Labirinta sindroms : romāns / Dzintra 
Žuravska ; vāka dizains: Ērika Tomsone ; par izdevumu at-
bild Veronika Lāce. — Rīga : Sol Vita, [2016]. — 214, [1] lpp. ; 
21 cm. — ISBN 978-9984-894-59-1 (iesiets).

UDK	 821.174-31

821.511.113 Igauņu literatūra

Kaugvers, Raimonds. Četrdesmit sveces : romāns / Rai-
mond Kaugver (Raimonds Kaugvers) ; no igauņu valodas 
tulkojis Guntars Godiņš ; redaktore Sandra Godiņa ; Zig-
munda Lapsas dizains ; pēcvārdu sarakstīja Teet Kallas. — 
Rīga : Mansards, ©2016. — 373, [2] lpp. ; 20 cm. — Oriģ. 

nos.: Nelikümmend küünalt. — ISBN 978-9934-12-131-9 
(iesiets).

UDK	 821.511.113-31

82–93 Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Zootropole : kinostāsts / redaktore Antra Jansone ; tulko-
jis Valērijs Černejs ; Disney. — Rīga : Egmont, 2016. — 61, 
[3] lpp. : il. ; 30 cm. — Oriģ. nos.: Zootopia. Movie story-
book. — ISBN 978-9934-16-234-3 (iesiets).

UDK	 82-93-32

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

904 Vēsturisko laikmetu materiālās kultūras 
liecības

Atklājot Kābeļu kalnu : Ikšķiles novads, Ikšķile / tekstu 
sagatavoja: Kaspars Špēlis, Irisa Janevica, Roberts Spir-
ģis, Guna Cielava ; izmantotas Kaspara Freimaņa, Mārtiņa 
Berlanda, Roberta Spirģa fotogrāfijas. — [Iksķile] : Ikšķiles 
novada pašvaldība, [2015]. — [12] lpp. : il., portr. ; 21 cm. — 
Aprakstīts pēc vāka. 

UDK	 904(474.361)

908 Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Mietule, Baiba. Kad sirdis atvērtas atmiņām : stāsti par 
Ķeipenes mājām un cilvēkiem / Baiba Mietule ; Nataļjas 
Kugajevskas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā re-
daktore Liene Soboļeva ; literārā redaktore Ineta Rāte. — 
Rīga : Jumava, ©2016. — 302, [1] lpp. : il., portr. ; 21 cm. — 
(Dzimtas romāns). — ISBN 978-9934-11-901-9 (iesiets).

UDK	 908(474.361)

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

Bauskas novads aicina : iepazīt, izmantot, nobaudīt, ap-
meklēt, priecāties par, piedalīties un svinēt = Bauska Coun-
ty invites you : to discover, to use, to taste, to visit, to enjoy, 
to take part and celebrate / Bauskas novads ; tulkotāja Ina 
Spēkmane ; priekšvārdu sarakstīja Raitis Ābelnieks. — 
Bauska : Bauskas novada pašvaldība, [2016]. — [95] lpp. : 
il., portr. ; 22 cm. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.

UDK	 913(474.336)(084)

Bauskas novads : kur satiekas upes un cilvēki / Bauskas 
novada pašvaldība ; priekšvārdu sarakstīja Raitis Ābel-
nieks. — Bauska : Bauskas novada pašvaldība, [2016]. — 
[30] lpp. : diagr., il., kartes, portr. ; 21 cm. — Aprakstīts pēc 
vāka un iespiedziņām. 

UDK	 913(474.336)

Lielvārde district : tourism guide = Лиелвардский край : 
туристический путеводитель / responsible for edition: 
Solvita Šmite ; translation: Ilze Kreišmane (angļu valodā), 
Айя Кромпане (krievu valodā) ; photo: Anita Saka, Ar-
mands Pučs, Beata Kempela, Dace Nikolaisone, Gundega 
Puča, Māris Rožāns, Lelde Pikšena. — [Lielvārde] : Liel-
vārde district municipality, 2016. — [14] lpp. : il., karte ; 
21 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — Teksts paralēli angļu un 
krievu valodā.

UDK	 913(474.361)(036)
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Lielvārdes novads : Lielvārde, Jumprava, Lēdmane : tūris-
ma ceļvedis / atbildīgā par izdevumu: Solvita Šmite ; foto: 
Anita Saka, Armands Pučs, Beata Kempele, Dace Nikoali-
sone, Gundega Puča, Māris Rožāns, Lelde Pikšena. — [Liel-
vārde] : Lielvārdes novada pašvaldība, 2016. — [10] lpp. : il., 
karte ; 21 cm. — Aprakstīts pēc vāka. 

UDK	 913(474.361)(036)

929 Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi

Haidens, Džons. Pauls Šīmanis. Minoritāšu aizstāvis / 
Džons Haidens ; no angļu valodas tulkojis Pēteris Bolšai-
tis ; redaktore Silvija Līce ; māksliniece Daiga Brinkmane ; 
priekšvārdu sarakstīja Valentīna Freimane. — Rīga : Vesta 
LK, ©2016. — 303 lpp. : faks., il., portr. ; 29 cm. — (Laika 
grāmata). — Bibliogrāfija: 283.-298. lpp. un atsauces: 246.-
282. lpp., personu rādītājs: 299.-303. lpp. — Oriģ. nos.: 
Defender of minorities: Paul Schiemann, 1876-1944. — 
ISBN 9789934511202 (kļūda) (iesiets).

UDK	 929(=112.2)(474)
	 323.1(474)(092)

Хайден, Джон. Пауль Шиман. Защитник меньшинств / 
Джон Хайден ; с английского перевел Роальд Добро-
венский ; редактор русского издания Татьяна Слобод-
чикова ; художественное оформление: Дайга Бринкма-
не ; предисловие: Валентина Фреймане. — Rīga : Vesta 
LK, ©2016. — 295 lpp. : faks., il., portr. ; 29 cm. — (Laika 
grāmata). — Bibliogrāfija: 278.-295. lpp. un atsauces: 242.-
277. lpp. — Oriģ. nos.: Defender of minorities: Paul Schie-
mann, 1876-1944. — ISBN 9789934511202 (kļūda) (iesiets).

UDK	 929(=112.2)(474)
	 323.1(474)(092)

94 Vispārīgā vēsture

Linde, Māris. Balti un civilizācija / Māris Linde, Valdis 
Šteins. — [Rīga] : [Studentu literatūra], 2016. — 116 lpp. ; 
21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 
978-9934-552-02-1 (brošēts).

UDK	 94(=17)
	 811.17’0

94(474.3) Latvijas vēsture

Davidenko, Albīna. Melnā saule : dokumenti un atmi-
ņas par karagūstekņu nometni «Štalag 340» Daugavpi-
lī = The black sun : prisoner-of-war camp Shtalag-340 in 
Daugavpils : documents and memories about the pris-
oner-of-war camp «Shtalag-340 in Daugavpils» = Die 
Schwarze Sonne : Kriegsgefangenenlager Stalag 340 in 
Daugavpils : Dokumente und Erinnerungen über das 
Kriegsgefangenenlager «Stalag 340» in Daugavpils / Albī-
na Davidenko ; tulkotāji: Marika Ruskule, Kristina Pose-
vina ; dizains: Olga Kremere. — Daugavpils : Aleksandrs 
Vasiļjevs, 2015. — 219 lpp., [16] lpp. iel. : faksimili, il., plāni, 
portr. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 69., 141. un 219. lpp. — Teksts 
latviešu, angļu un vācu valodā, ar atsevišķām titullapām. — 
ISBN 978-9934-14-754-8 (brošēts).

UDK	 94(474.3)”1939/1945”-054.65

Давыденко, Альбина. Чёрное солнце : лагерь воен-
нопленных «Шталаг 340» в Даугавпилсе : документы 
и воспоминания = The black sun : prisoner-of-war camp 
Shtalag-340 in Daugavpils : documents and memories 
about the prisoner-of-war camp «Shtalag-340» in Daugav-
pils = Die Schwarze Sonne : Kriegsgefangenenlager Stalag 
340 in Daugavpils : Dokumente und Erinnerungen über das 
Kriegsgefangenenlager «Stalag 340» in Daugavpils / Аль-
бина Давыденко ; переводы: Марика Рускуле, Кристи-
на Посевина ; дизайн: Ольга Кремер. — Даугавпилс : 
Александр Васильев, 2015. — 225 lpp., [16] lpp. iel. : fak-
simili, il., plāni, portr. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 76., 147. un 
225. lpp. — Teksts krievu, angļu un vācu valodā, ar atseviš-
ķām titullapām. — ISBN 978-9934-14-754-8 (brošēts).

UDK	 94(474.3)”1939/1945”-054.65


