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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

003 Rakstības sistēmas un raksti

Mirtalipova, Dinara. Krāso mandalas! : no senās Ķīnas un 
Japānas līdz mūsdienu modernajām mandalām / Dināras 
Mirtalipovas ilustrācijas ; Emilijas Bīversas mandalu kom-
pozīcijas ; Emilijas Bonas teksts ; no angļu valodas tulkoju-
si Agija Krasta ; redaktore Ilze Sausiņa. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, ©2016. — [32] lpp. : il. ; 25 cm. — Oriģ. nos.: Mandalas 
to colour. — ISBN 978-9934-0-5746-5 (brošēts).

UDK	 003.6
	 615.851

004 Datorzinātne un datortehnoloģija.  
Skaitļošana. Datu apstrāde

Kamenčenko, Sergejs. Increasing the level of information 
security of intelligent transport systems by making mod-
ernization of cryptographic methods used in information 
protection over data transmission channels : doctoral the-
sis to obtain the scientific degree doctor of science in engi-
neering, scientific area «Transport and communications», 
scientific subarea «Transport and logistics» / Sergejs Ka-
menchenko ; scientific supervisor A. Grakovski ; Transport 
and Telecommunication Institute. — Riga, 2016. — 167 lp. : 
diagr., il., sh., tab. ; 30 cm. — Spirāliesējums. — Bibliogrāfi-
ja: 127.-135. lp. — Teksts angļu valodā, papildu titullapa un 
anotācija arī latviešu valodā.

UDK	 004.6.056.55(043)

Kamenčenko, Sergejs. Intelektuālo transporta sistēmu 
informācijas drošības līmeņa paaugstināšana moderni-
zējot informācijas aizsardzības kriptogrāfiskas metodes 
datu pārraides kanālos : promocijas darba kopsavilkums, 
izvirzīts inženierzinātņu doktora (Dr. sc. ing.) zinātniskā 
grāda iegūšanai, zinātņu nozare «Transports un satiksme», 
apakšnozarē «Telemātika un loģistika» = Increasing the le-
vel of information security of intelligent transport systems 
by making modernization of cryptographic methods used 
in information protection over data transmission chan-
nels : summary of the promotion work to obtain the scien-
tific degree of doctor of science in engineering (Dr. sc. ing.) 
scientific area «Transport and communications», scientific 
subarea «Telematics and logistics» / Sergejs Kamenčenko ; 
zinātniskais vadītājs A. Grakovskis ; oficiālie recenzen-
ti: Igors Kabaškins, Jaroslaw Sugier, Mihails Broitmans ; 

Transporta un sakaru institūts. — Rīga : Transporta un 
sakaru institūts, 2015. — 111 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. — 
Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-818-
80-1 (brošēts).

UDK	 004.6.056.55(043)

005 Pārvaldība. Vadzinības

Minder, Susanna Maria. Human resource management’s 
marketing approach for improving employee satisfaction : 
doctoral thesis submitted for the doctor’s degree in mana-
gement science (Dr. sc. admin.), subfield business manage-
ment / Susanna Maria Minder ; supervisor Signe Balina ; 
University of Latvia. Faculty of Economics and Manage-
ment. — Riga, 2016. — 191 lp. : diagr., sh., tab. ; 31 cm. — 
Bibliogrāfija: 129.-150. lp. un zemsvītras piezīmēs.

UDK	 005.95/.96(043)

Minder, Susanna Maria. Human resource management’s 
marketing approach for improving employee satisfaction : 
summary of doctoral thesis submitted for the doctoral de-
gree in management science, subfield of business manage-
ment / Susanna Maria Minder ; supervisor Signe Balina ; 
reviewers: Tatjana Volkova, Inga Lapiņa, Iveta Mietule ; Uni-
versity of Latvia. Faculty of Economics and Management = 
Cilvēkresursu vadības mārketinga pieeja darbinieku ap-
mierinātības uzlabošanai : promocijas darba kopsavilkums 
doktora grāda aizstāvēšanai vadībzinātnē, apakšnozare: 
uzņēmumu [!] vadība / Susanna Maria Minder ; darba zi-
nātniskā vadītāja Signe Bāliņa ; recenzenti: Tatjana Volko-
va, Inga Lapiņa, Iveta Mietule ; Latvijas Universitāte. Eko-
nomikas un vadības fakultāte. — Riga : University of Latvia, 
2016. — 75 lpp. : sh., tab. ; 21 cm. — «Promocijas darba kop-
savilkums doktora grāda iegūšanai vadībzinātnē, apakšno-
zare: uzņēmējdarbības vadība»—Uz vāka. — Bibliogrāfija: 
35.-36. un 73.-74. lpp. — Teksts angļu un latviešu valodā, ar 
atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — 
ISBN 978-9934-18-097-2 (brošēts).

UDK	 005.95/.96(043)

Silberbauer, Katharina. Dual-career couples — an eva-
luation of on-assignment career support for expatriate 
spouses : doctoral thesis submitted for the doctor’s degree 
in management science (Dr. sc. admin.), subfield business 
management / Katharina Silberbauer ; supervisor Marti-
na Eberl ; University of Latvia. Faculty of Economics and 
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Management. — Riga, 2016. — 188 lp. : diagr., il., sh., tab. ; 
31 cm. — Bibliogrāfija: 155.-162. lp.

UDK	 005.966(043)

Silberbauer, Katharina. Dual-career couples — an eva-
luation of on-assignment career support for expatriate 
spouses : summary of doctoral thesis submitted for doc-
toral degree in management science, subfield of business 
management / Katharina Silberbauer ; supervisor Martina 
Eberl ; reviewers: Joseph Neuert, Inga Vilka, Kārlis Ket-
ners ; University of Latvia. Faculty of Economics and Ma-
nagement = Duālās karjeras pāri — ekspatriantu laulāto 
karjeras atbalsta novērtējums : promocijas darba kopsa-
vilkums doktora grāda iegūšanai vadības zinātnē, apakš-
nozare: uzņēmējdarbības vadība / Katharina Silberbauer ; 
darba zinātniskais vadītājs Martina Eberl ; darba recen-
zenti: Joseph Neuert, Inga Vilka, Kārlis Ketners ; Latvijas 
Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte. — Riga : 
University of Latvia, 2016. — 51, [1] lpp. ; 21 cm. — Biblio-
grāfija: 25.-[26.] un 51.-[52.] lpp. — Teksts angļu un latviešu 
valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās 
valodās. — ISBN 978-9934-18-098-9 (brošēts).

UDK	 005.966(043)

087.5 Izdevumi jauniešiem

1000 uzlīmes princesēm / Lorenas Elisas un Stellas Ba-
gotas ilustrācijas ; Lūsijas Baumenas teksts ; tulkojums 
latviešu valodā: Ita Ankoriņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2016. — 48 lpp., 50.-85. lp., [4] lp. ielīmes (uzlīmes) : il. ; 
21 cm. — Oriģ. nos.: 1000 princess stickers. — ISBN 978-
9934-0-5884-4 (brošēts).

UDK	 087.5

Barbie spiegu komanda : krāsojamā grāmata / tulkojusi 
Eva Jansone. — Rīga : Egmont Latvija, [2016]. — 32 lpp., 
[2] lp. ielīmes : il. ; 30 cm. — (Barbie). — Aprakstīts pēc 
vāka un iespiedziņām. — «Ar uzlīmēm»—Uz vāka. — Oriģ. 
nos.: Barbie spy squad coloring book. — ISBN 978-9934-
16-260-2 (brošēts).

UDK	 087.5

Barbie spiegu komanda : uzdevumu grāmata / tulkojusi 
Eva Jansone. — Rīga : Egmont Latvija, [2016]. — 24 lpp., 
[2] lp. ielīmes : il. ; 30 cm. — (Barbie). — Aprakstīts pēc 
vāka un iespiedziņām. — «Ar uzlīmēm»—Uz vāka. — Oriģ. 
nos.: Barbie spy squad activity book. — ISBN 978-9934-16-
261-9 (brošēts).

UDK	 087.5

Brauc un krāso!. — [Rīga] : J.L.V., [2016]. — [16] lpp. : il. ; 
29 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — ISBN 978-9934-11-870-8 
(brošēts).

UDK	 087.5

Burbuļi / tulkojums un izdevums latviešu valodā: AS «Lau-
ku Avīze». — Rīga : Lauku Avīze, 2016.

Cik liels es esmu?. — [16] lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 
30 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — «120 uzlīmes»—Uz 
vāka. — «3-5 gadi»—Uz vāka. — ISBN 978-9934-15-131-6 
(brošēts).
UDK	 087.5

Ledus sirds / tulkojusi Diāna Alksne ; redaktore Ilze Col-
lenkopfa ; Disney. — Rīga : Egmont Latvija, [2016]. 

Sniegpārslas un spīguļi. — 48 lpp., [1] lp. ielīme : il. ; 
28 cm. — «Ar krītiņiem»—Uz vāka. — Kopā ar grāmatu 
4 krāsainie krītiņi. — Oriģ. nos.: Frozen snowflakes and 
sparkles. — ISBN 978-9934-16-185-8 (brošēts).
UDK	 087.5

Liukasa, Linda. Sveika, Rūbij! : programmēšanas piedzīvo-
jumi / teksts un ilustrācijas: Linda Liukasa ; literārā redak-
tore Oļesja Burkevica ; redaktori: Linda Vītuma, Raimonds 
Simanovskis ; tulkojums no angļu valodas: Aija Biezaite. — 
[Jaunsvirlauka, Jelgavas novads] : Droši un Koši, ©2016. — 
111, [1] lpp. : il. ; 25 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — Par autori: [112.] lpp. — «Aizraujoši uzdevumi 
visiem topošajiem programmētājiem»—Uz vāka. — Oriģ. 
nos.: Hello Ruby: adventures in coding. — ISBN 978-9934-
8565-0-1 (iesiets).

UDK	 087.5
	 004.4(02.053.2)
	 519.72(02.053.2)

Mana bīdāmgrāmatiņa / [ilustrācijas]: Stella Baggot. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. 

Uz laukiem!. — [10] lpp. : il. ; 18 cm. — Aprakstīts pēc 
vāka un iespiedziņām. — Cietlapu grāmata. — Oriģ. nos.: 
Baby’s very first slide and see farm. — ISBN 978-9934-0-
5759-5 (iesiets).
UDK	 087.5

Marota, Millija. Fantastiskā dzīvnieku pasaule : relaksē-
jies krāsojot! / Millija Marota ; no angļu valodas tulkoju-
si Agija Krasta ; redaktore Ilze Sausiņa. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, ©2016. — [96] lpp. : il. ; 25 cm. — Oriģ. nos.: Millie 
Marotta’s animal kingdom: a colouring book adventure. — 
ISBN 978-9934-0-5880-6 (brošēts).

UDK	 087.5
	 615.851.8

Mikija klubiņš : krāsojamā grāmata / Disney. — Rīga : Eg-
mont Latvija, ©2016. — [16] lpp. : il. ; 30 cm. — (Disney 
junior). — (Mikija klubiņš). — Aprakstīts pēc vāka. — Oriģ. 
nos.: Mickey Mouse clubhouse colouring book. — ISBN 
978-9934-16-267-1 (brošēts).

UDK	 087.5

Pirmā skolas soma : uzlīmes, uzdevumi un spēles / no 
angļu valodas tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore Indra Put-
re. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 1 mape (4 sēj.) : il. ; 
25 cm. — Aprakstīts pēc iespiedziņām. — Komplektā 4 grā-
matiņas (katrai 16 lpp., 2 uzlīmju lapas) un 10 lapas ar uz-
līmēm kopējā mapē. — «Vairāk nekā 350 uzlīmju un spēļu 
kartīšu»—Uz vāka. — Oriģ. nos.: My first learning. — ISBN 
978-9934-0-5819-6 (brošēts).

UDK	 087.5
	 373.2

Pirmās līnijas / ilustrējusi Steisija Lema. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, ©2016. 

Raksti un dzēs!. — [20] lpp. : il. ; 28 cm. — Kopā ar grā-
matu viens flomāsters. — Oriģ. nos.: First pen control. — 
ISBN 978-9934-0-5760-1 (brošēts).
UDK	 087.5
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Rosaness, Kerbijs. Animorphia : krāsojamā grāmata pie-
augušajiem / Kerbija Rosanesa ilustrācijas ; no angļu valo-
das tulkojusi Anna Diāna Švanka ; redaktore Ilze Sausiņa ; 
Zoijas Bredlijas dizains ; Endžijas Elisonas, Džona Bigvuda 
vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — [96] lpp. : 
il. ; 25 cm. — (Antistress). — «Krāso, relaksējies, atrodi!»—
Uz vāka. — Oriģ. nos.: Animorphia. — ISBN 978-9934-0-
6003-8 (brošēts).

UDK	 087.5
	 615.851.8

Sofija Pirmā / Disney. — Rīga : Egmont Latvija, 2016. 
Izkrāso!. — 16 lpp. : il. ; 30 cm. — (Disney junior). — 

Aprakstīts pēc vāka. — Oriģ. nos.: Sofia the First colou-
ring book. — ISBN 978-9934-16-268-8 (brošēts).
UDK	 087.5

Vāģi. Lidmašīnas / tulkojusi Diāna Alksne ; redaktore Ilze 
Collenkopfa ; Disney, Pixar. — Rīga : Egmont Latvija, [2016]. 
Piedzīvojumi uz zemes un debesīs. — 48 lpp., [1] lp. ielīme ; 
il. ; 28 cm. — «Ar krītiņiem»—UZ vāka. — Kopā ar grāmatu 
4 krāsainie krītiņi. — Oriģ. nos.: Cars/Planes high-speed 
adventure. — ISBN 978-9934-16-186-5 (brošēts).

UDK	 087.5

Vāģi / tulkojusi Anna Bērziņa ; Disney, Pixar. — Rīga : Eg-
mont Latvija, [2016]. 

Jaudīgi uzdevumi. — 32 lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 
30 cm. — «Ar uzlīmēm»—Uz vāka. — Aprakstīts pēc 
vāka un iespiedziņām. — Oriģ. nos.: Cars activity book. — 
ISBN 978-9934-16-262-6 (brošēts).
UDK	 087.5

Zootropole / tulkojis Valērijs Černejs ; Disney. — Rīga : Eg-
mont Latvija, [2016]. 

Krāsojamā grāmata. — 24 lpp., [2] lp. ielīmes : il. ; 
30 cm. — Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām. — «Ar 
uzlīmēm»—Uz vāka. — Oriģ. nos.: Zootopia colouring 
book. — ISBN 978-9934-16-258-9 (brošēts).

Uzdevumu grāmata. — 24 lpp., [2] lp. ielīmes : il. ; 
30 cm. — Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām. — «Ar 
uzlīmēm»—Uz vāka. — Oriģ. nos.: Zootopia activity 
book. — ISBN 978-9934-16-259-6 (brošēts).
UDK	 087.5

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

13 Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves metafizika. 
Ezotērika

Mēness, daba, cilvēki : Mēness fāzes un darbi mājās un 
dārzā, veiksme, nauda, attiecības / sastādījusi Ilze Vjatere ; 
vāka dizainu veidojusi Lilija Rimicāne ; redaktore Ilze Čer-
ņevska. — Rīga : Avots, ©2016. — 177, [2] lpp. : il. ; 20 cm. — 
ISBN 978-9934-534-24-9 (brošēts).

UDK	 133.52
	 551.590.22
	 551.586

14 Filozofiskās sistēmas un uzskati

Тарас, Анатоль. Научный антикоммунизм : учебное 
пособие / Анатоль Тарас. — Рига : ИБИК, 2015. — 362, 
[1] lpp. : il., portr. ; 22 cm. — ИБИК = Институт белорусской 

истории и культуры. — Bibliogrāfija: 357.-[360.] lpp. — 
ISBN 978-9984-897-14-1 (brošēts). — 500 eks.

UDK	 141.82(075)
	 32(47
	 57)

159.9 Psiholoģija

Filjoza, Izabella. «Bērns grib mani nokaitināt» : saprast, 
kas notiek ar bērnu no 6 līdz 11 gadiem / Izabella Filjo-
za ; ilustrējusi Anuka Dibuā ; no franču valodas tulkojusi 
Ilze Ķestere ; literārā redaktore Ilze Fogele. — Rīga : J.L.V., 
[2016]. — 173, [2] lpp. : il., tab. ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 173.-
174. lpp. — Oriģ. nos.: «Il me cherche!». — ISBN 978-9934-
11-905-7 (brošēts).

UDK	 159.922.7

Novaks, Alekss. Grāmata, kuras nav : kā izkļūt no vāve-
res riteņa un nopurināt putekļus no sava sapņa / Alekss 
Novaks ; no krievu valodas tulkojusi Inna Vaitmane ; Lie-
nes Apines vāka mākslinieciskais noformējums. — Rīga : 
Vieda, ©2016. — 142, [1] lpp. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: Книга, 
которой нет. — ISBN 978-9984-782-92-8 (brošēts). — 
ISBN 99789984782928 (kļūda).

UDK	 159.923.2

Rudzāte, Elvita. Ķermeņa filosofija : lekciju materiāls 
«Piedošanas mācība» / Elvita Rudzāte ; redaktore Ingu-
na Almbauere. — [Siguldas novads] : Sokrata tautskola, 
©2016. — 224 lpp. : il., tab. ; 30 cm. — (Piedošanas mācība / 
Elvita Rudzāte ; 5. grāmata). — Bibliogrāfija: 213. lpp. un 
alfabētiskais rādītājs: 214.-220. lpp. — ISBN 978-9934-8127-
7-4 (brošēts).

UDK	 159.9.016.1
	 615.851

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Matvejāns, Antons. Psalmi. Goreigas dzīsmes / Ontons 
Matvejāns ; redaktore Bernadeta Everse. — Rēzekne : Lat-
golas Kulturas centra izdevnīceiba, 2016. — 90 lpp. : notis ; 
17 cm. — ISBN 978-9984-29-273-1 (brošēts). — 500 eks.

UDK	 272-535.7
	 27-535.8
	 783.27
	 783.24

Pujāts, Jānis. Ticība Dievam ir pamatota : ateisma un kris-
tietības principu salīdzinājums — analīze / Jānis Pujats, 
Rīgas arhibīskaps metropolīts. — Rīga : Rīgas Metropolijas 
kūrija, [2016]. — 33 lpp. ; 20 cm. — Izdošanas gads preci-
zēts pie izdevēja. — Uz vāka uzrādīts 1991. gads. — Apraks-
tīts pēc vāka. 

UDK	 299.2
	 27-285.2

What is yoga? / International Open Yoga University. — 
[Rīga] : [International Open Yoga Foundation — Europe], 
[2016]. — 1 tiešsaistes resurss (34 lapas, PDF) : ilustrācijas ; 
1,96 MB. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 
978-9934-14-817-0 (PDF).

UDK	 233-852.5Y
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3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

31 Demogrāfija. Socioloģija. Statistika

Latvijas statistikas gadagrāmata = Statistical yearbook of 
Latvia / Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde ; 
atbildīgā par izdevumu Dina Brīdaka ; tulkojums: Kristīne 
Karasinska, Zane Zauberga ; kartogrāfija: Dāvis Kļaviņš. — 
Rīga : Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 
2016.

2015. — 584 lpp. : diagr., kartes, tab. ; 25 cm. — (Lat-
vijas statistikas gadagrāmata, ISSN 1407-0626 ; 2015). — 
Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-06-
469-7 (iesiets).
UDK	 311.312(474.3)(058)

316 Socioloģija

Akmens, J. Ģimene / J. Akmens. — [Alūksne] : Eraksti, 
©2016. — 1 tiešsaistes resurss (50 lapas, PDF) ; 477 KB. — 
Iespiestais izdevums: J. Akmens, 1940. 

UDK	 316.362

32 Politika

Постсоветский транзит: между демократией и дикта-
турой : сборник статей / составитель и редактор А. Е. 
Тарас. — Рига : Институт белорусской истории и куль-
туры, 2015. — 246, [1] lpp. : tab. ; 20 cm. — Bibliogrāfija 
rakstu beigās. — ISBN 978-9984-897-18-9 (brošēts). — 100 
eks.

UDK	 32(4-11)

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

Fortress Russia : political, economic, and security deve-
lopment in Russia following the annexation of Crimea and 
its consequences for the Baltic States : [collection of artic-
les] / editor: Andis Kudors ; English language editor: Emily 
Kernot ; cover design: Agris Dzilna. — Rīga : The Centre 
for East European Policy Studies, 2016. — 195, [1] lpp. : 
tab. ; 24 cm. — Par autoriem: 193.-195. lpp. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-18-119-1 (brošēts).

UDK	 327(470
	 571)”20”
	 338.2(470
	 571)”20”

International Conference «The European Union: Im-
print of the Latvian Presidency» (2016 : Rīga, Latvija). 
The European Union at the new crossroads : conference 
contributions for «The European Union: Imprint of the Lat-
vian Presidency», (Riga, 15 February 2016) / Daunis Auers, 
Reinis Āboltiņš, Mārtiņš Daugulis, Anand Melon, Arkady 
Moshes, Ramūnas Vilpišauskas ; project director Kārlis 
Bukovskis ; English language editor Emily Kernot ; cover 
design and layout: Līga Rozentāle. — Riga : Latvian Insti-
tute of International Affairs, ©2016. — 1 tiešsaistes resurss 
(40 lapas, PDF) ; 438,17 KB. — «Conference organized by: 
The Latvian Institute of International Affairs, The Europe-
an Commission Representation in Latvia, The European 
Parliament Information Bureau in Latvia, The Parliament 

of the Republic of Latvia»—Datnes 3. lapā. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs.

UDK	 327(4)(062)

International Conference «The European Union: Im-
print of the Latvian Presidency» (2016 : Rīga, Latvija). 
The European Union at the new crossroads : conference 
contributions for «The European Union: Imprint of the 
Latvian Presidency», (Riga, 15 February 2016) / Daunis 
Auers, Reinis Āboltiņš, Mārtiņš Daugulis, Anand Melon, 
Arkady Moshes, Ramūnas Vilpišauskas ; project director 
Kārlis Bukovskis ; English language editor Emily Kernot ; 
cover design and layout: Līga Rozentāle. — Riga : Latvian 
Institute of International Affairs, 2016. — 34 lpp. ; 30 cm. — 
«Conference organized by: the Latvian Institute of Interna-
tional Affairs, the European Commission Representation 
in Latvia, the European Parliament Information Bureau in 
Latvia, the Parliament of the Republic of Latvia»—Titulla-
pā. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.

UDK	 327(4)(062)

Potjomkina, Diāna. A more geopolitical Eastern part-
nership: U-Turn or «The lady’s not for turning»? : report, 
November 2015 / Diāna Potjomkina ; Latvian Institute of 
International Affairs. — [Rīga] : Latvian Institute of Inter-
national Affairs, [2015]. — 1 tiešsaistes resurss (19 lapas, 
PDF) ; 1,04 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.

UDK	 327(4)

Riga Conference (2015 : Rīga, Latvija). Towards reas-
surance and solidarity in Euro-Atlantic Community : Riga 
conference papers 2015 / edited by Andris Sprūds, Kārlis 
Bukovskis ; English language editor Emily Kernot ; Cover 
design and layout: Līga Rozentāle. — Riga : Latvian Insti-
tute of international affairs, ©2015. — 1 tiešsaistes resurss 
(194 lapas, PDF) ; 1,06 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras pie-
zīmēs. — ISBN 978-9984-583-66-2 (PDF).

UDK	 327(4)(062)

Западнорусизм — антибелорусская идеология : ма-
териалы научно-практической конференции, (Минск, 
26 сентября 2015 г.) / составитель и редактор А. Е. 
Тарас. — Рига : ИБИК, 2015. — 223 lpp. : tab. ; 20 cm. — 
ИБИК = Институт белорусской истории и культуры. — 
Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 
978-9984-897-20-2 (brošēts). — 100 eks.

UDK	 327(476:470
	 571)

327(474.3) Latvijas starptautiskās attiecības. 
Starptautiskie jautājumi. Ārpolitika

Latvija. Ministru kabinets. Ministru prezidenta pārskats 
Saeimai par Latvijas nacionālo drošību. — Rīga, 2015. — 1 
tiešsaistes resurss (61 lapa, PDF) ; 692,34 KB. 

UDK	 327(474.3)

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē rezul-
tāti : precizēts 2015. gada 15. jūlijā. — [Rīga] : Latvijas prezi-
dentūra Eiropas Savienības Padome, [2015]. — 1 tiešsaistes 
resurss (116 lapas, PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 3,38 MB. — 
«EU2015.LV»—Datnes sākumlapā. 

UDK	 327(474.3)
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Results of the Latvian Presidency of the Council of the Eu-
ropean Union. — [Rīga] : Latvian Presidency of the Coun-
cil of the European Union, [2015]. — 1 tiešsaistes resurss 
(116 lapas, PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 2,95 MB. — «EU2015.
LV»—Datnes sākumlapā. — Bibliogrāfija zemsvītras piezī-
mēs.

UDK	 327(474.3)

328 Parlamenti. Tautas pārstāvība. Valdības

Līgotņu, Jēkabs. Zigfrīds Meierovics : mūžs, darbs, lik-
tens / Līgotņu Jēkabs. — [Alūksne] : Eraksti, ©2015. — 1 
tiešsaistes resurss (66 lapas, PDF) : ilustrācijas, portreti ; 
5,72 MB. — Iespiestais izdevums: Līgotņu Jēkabs, 1938. — 
Bibliogrāfija: 66. lapā.

UDK	 328.13(474.3)(092)
	 354.11(474.3)(092)

33 Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Gauja, Augusts. Polītiskā oikonomija / Augusts Gauja. — 
[Alūksne] : Eraksti, ©2016.

Pirmā daļa. — 1 tiešsaistes resurss (44 lapas, PDF) : ta-
bulas ; 1,79 MB. — Iespiestais izdevums: Augusts Gauja, 
1931. — Bibliogrāfija: 44. lapā.
UDK	 330(07)

331 Darbs. Nodarbinātība. Darba ekonomika.  
Darba organizācija

Bušs, Ginters. Darbvietu meklēšanas un atbilstības frik-
cijas un darba tirgus dinamika Latvijā / Ginters Bušs. — 
[Rīga] : Latvijas Banka, ©2015. — 1 tiešsaistes resurss (75 
lapas, PDF) : diagrammas, tabulas ; 1,96 MB. — (Pētījums / 
Latvijas Banka ; 4/2015). — Virstitulā: Latvijas Banka. Ei-
rosistēma. — Bibliogrāfija: 74.-75. lapā. — ISBN 978-9984-
888-69-9 (PDF).

UDK	 331.5(474.3)

Bušs, Ginters. Search-and-matching frictions and labour 
market dynamics in Latvia / Ginters Bušs. — [Rīga] : Latvi-
jas Banka, ©2015. — 1 tiešsaistes resurss (73 lapas, PDF) : 
diagrammas, tabulas ; 1,84 MB. — (Working paper / Latvi-
jas Banka ; 4/2015). — Virstitulā: Latvijas Banka. Eirosis-
tēma. — Bibliogrāfija: 72.-73. lapā. — ISBN 978-9984-888-
70-5 (PDF).

UDK	 331.5(474.3)

Fadejeva, Ludmila. Labour market adjustment during 
2008-2013 in Latvia : firm level evidence / Ludmila Fa-
dejeva, Oļegs Krasnopjorovs. — [Rīga] : Latvijas Banka, 
©2015. — 1 tiešsaistes resurss (178 lapas, PDF) : diagram-
mas, tabulas ; 3,1 MB. — (Working paper / Latvijas Banka ; 
2/2015). — Virstitulā: Latvijas Banka. Eirosistēma. — Bib-
liogrāfija: 177.-178. lapā. — ISBN 978-9984-888-64-4 (PDF).

UDK	 331.5(474.3)

Fadejeva, Ludmila. Latvijas darba tirgus pārmaiņas 
2008.-2013. gadā : uzņēmumu aptaujas rezultāti / Ludmila 
Fadejeva, Oļegs Krasnopjorovs. — [Rīga] : Latvijas Banka, 
©2016. — 1 tiešsaistes resurss (183 lapas, PDF) : diagram-

mas, tabulas ; 2,54 MB. — (Pētījums / Latvijas Banka ; 
2/2015). — Virstitulā: Latvijas Banka. Eirosistēma. — Bib-
liogrāfija: 182.-183. lapā. — ISBN 978-9984-888-63-7 (PDF).

UDK	 331.5(474.3)

336 Finanses

Personas datu apstrāde kredītinformācijas jomā : reko-
mendācija / Datu valsts inspekcija. — Rīga : Datu valsts 
inspekcija, [2015]. — 1 tiešsaistes resurss (20 lapas, PDF) : 
ilustrācijas ; 484,23 KB. 

UDK	 336.77(094)

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

Beņkovskis, Konstantīns. Everything you always wanted 
to know about Latvia’s service exporters (but were afraid 
to ask) / Konstantīns Beņkovskis, Oļegs Tkačevs. — [Rīga] : 
Latvijas Banka, ©2015. — 1 tiešsaistes resurss (48 lapas, 
PDF) : diagrammas, tabulas ; 1,76 MB. — (Working paper / 
Latvijas Banka ; 6/2015). — Virstitulā: Latvijas Banka. Ei-
rosistēma. — Bibliogrāfija: 47.-48. lapā un zemsvītras pie-
zīmēs. — ISBN 978-9984-888-74-3 (PDF).

UDK	 338.46(474.3)

Beņkovskis, Konstantīns. Latvijas pakalpojumu eks-
portētāju ekonomiskais raksturojums / Konstantīns Beņ-
kovskis, Oļegs Tkačevs. — [Rīga] : Latvijas Banka, ©2016. — 
1 tiešsaistes resurss (50 lapas, PDF) : diagrammas, tabulas ; 
970 KB. — (Pētījums / Latvijas Banka ; 6/2015). — Virsti-
tulā: Latvijas Banka. Eirosistēma. — Bibliogrāfija: 48.-50. 
lapā un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9984-888-73-6 
(PDF).

UDK	 338.46(474.3)

Kurzeme planning region sustainable development stra-
tegy 2030 / Kurzeme Planning Region ; foreword by Inga 
Bērziņa. — [Riga] : Kurzeme planning region, [2015]. — 
19 lpp. : diagr., il., kartes ; 21 cm. — Aprakstīts pēc vāka. 

UDK	 338(474.32)

Kurzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stra-
tēģija 2030 / Kurzemes plānošanas reģions ; priekšvārdu 
sarakstīja Inga Bērziņa. — [Rīga] : Kurzemes plānošanas 
reģions, [2015]. — 19 lpp. : il., kartes, sh. ; 21 cm. — Apraks-
tīts pēc vāka. 

UDK	 338(474.32)

338.43 Lauksaimniecības ekonomika.  
Pārtikas ražošanas ekonomika

Informatīvais materiāls platību maksājumu saņemšanai 
2015. gadā / Lauku atbalsta dienests (LAD) ; priekšvārdu 
sarakstīja: Jānis Dūklavs, Anna Vītola-Helviga. — Rīga : 
Lauku atbalsta dienests, 2015. — 59 lpp. : il., karte, portr., 
tab. ; 30 cm. — Nosaukums no vāka. 

UDK	 338.43(474.3)(035)
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339 Tirdzniecība. Starptautiskās ekonomiskās 
attiecības. Pasaules ekonomika

Beņkovskis, Konstantīns. Latvijas reeksporta novērtē-
jums, izmantojot uzņēmuma līmeņa datus / Konstantīns 
Beņkovskis, Santa Bērziņa, Līva Zorgenfreija. — [Rīga] : 
Latvijas Banka, [2015]. — 1 tiešsaistes resurss (23 lapas, 
PDF) : diagrammas ; 668 KB. — (Diskusijas materiāls / 
Latvijas Banka ; 3/2015). — Virstitulā: Latvijas Banka. Eiro-
sistēma. — Bibliogrāfija: 23. lapā. — ISBN 978-9984-888-
68-2 (PDF).

UDK	 339.564(474.3)

34 Tiesības. Jurisprudence

Kordževa, Jeļena. No sapņa līdz Jurģiem : septiņi noderīgi 
padomi nekustamā īpašuma iegādei / teksta autore, māks-
liniece Jeļena Kordževa ; Ekocentrs. — [Rīga] : Ekocentrs, 
2015. — 1 tiešsaistes resurss (16 lapas, PDF) : ilustrācijas ; 
6,54 MB. — «4»—Datnes sākumlapā. 

UDK	 347.2

Kriminālprocesa likums : ar grozījumiem, kas izsludināti 
līdz 2016. gada 15. martam. — 12. izdevums. — Rīga : Tiesu 
namu aģentūra, ©2016. — 573 lpp. ; 20 cm. — Krimināl-
procesa likuma pantu rādītājs: 540.-573. lpp. — ISBN 978-
9934-508-36-3 (brošēts).

UDK	 343.13(474.3)(094)

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss : ar grozīju-
miem, kas izsludināti līdz 2016. gada 10. martam. — 19. iz-
devums. — Rīga : Tiesu namu aģentūra, ©2016. — 490 lpp. ; 
20 cm. — Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 
pantu rādītājs: 444.-490. lpp. — ISBN 978-9934-508-35-6 
(brošēts).

UDK	 342.9(474.3)(094)

Lešinska, Agnese. Sabiedrības informēšana par būvat-
ļaujām : administratīvās tiesu prakses apkopojums par 
2013.-2015. gadu : [pētījums] / Agnese Lešinska. — [Rīga] : 
Providus, 2015. — 1 tiešsaistes resurss (24 lapas, PDF) ; 
988,63 KB. — «Providus domnīca»—Datnes sākumla-
pā. — «Pētījums sagatavots projekta «PROVIDUS — valsts 
partneris politikas plānošanas un veidošanas procesā» ie-
tvaros»—Datnes 2. lapā. — Bibliogrāfija zemsvītras piezī-
mēs. — ISBN 978-9934-532-12-2 (PDF).

UDK	 349.44(474.3)

Pētījums par laulību nereģistrēšanas problemātiku : gala 
ziņojums : 2015. gada decembris / autori: Aivita Putniņa, 
Kristīne Dupate, Ilze Mileiko, Māris Brants. — Rīga : Pārre-
soru koordinācijas centrs, 2015. — 1 tiešsaistes resurss (117 
lapas, PDF) : diagrammas, tabulas ; 2,35 MB. — «Pētījuma 
mērķis ir apzināt laulības nereģistrēšanas iemeslus, iden-
tificēt ar laulības nereģistrēšanu saistītus riskus ikdienas 
dzīvē un no tiem izrietošos tiesiskā regulējuma problēm-
jautājumus, novērtēt to izplatības biežumu un ietekmi uz 
iedzīvotāju dzīves kvalitāti»—Datnes 8. lapā. — Bibliogrā-
fija: 113.-117. lapā un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu 
valodā, anotācija arī angļu valodā.

UDK	 347.62(474.3)

Корджева, Елена. От мечты до новоселья : 7 советов 
покупателям недвижимости / автор, художник Елена 
Корджева ; Ekocentrs. — [Rīga] : Ekocentrs, ©2015. — 1 

tiešsaistes resurss (16 lapas, PDF) : ilustrācijas ; 6,02 MB. — 
«4»—Datnes sākumlapā. — ISBN 978-9934-8312-5-6 (PDF).

UDK	 347.2

351 Valsts administratīvā pārvalde (policija)

Joksts, Osvalds. Valsts pārvalde, tās darbības plusi un 
mīnusi : mācību materiāls juridiskajos jautājumos / Os-
valds Joksts ; recenzenti: Aivars Endziņš, Jānis Načisčio-
nis. — Rīga : Osvalds Joksts, 2015. — 259 lpp. : faks., il., tab. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 256.-259. lpp. — ISBN 978-9934-14-
809-5 (brošēts).

UDK	 351(474.3)

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

Kontrovskis, Ādolfs. Bruņoto spēku kvalitatīvā un skait-
liskā nozīme kaŗā / Ādolfs Kontrovskis. — [Alūksne] : 
Eraksti, ©2016. — 1 tiešsaistes resurss (75 lapas, PDF) : 
ilustrācijas ; 2,22 MB. — Iespiestais izdevums: Ādolfs Kon-
trovskis, 1933. — Bibliogrāfija: 73.-74. lapā.

UDK	 355/359

37 Izglītība

Jansons, Eduards. Patriotisma kopšana skolā / Ed. Jan-
sons. — [Alūksne] : Eraksti, ©2016. — 1 tiešsaistes resurss 
(9 lapas, PDF) ; 248 KB. — Iespiestais izdevums: Ed. Jan-
sons, 1938, Autora izdevniecība Tilžā. 

UDK	 37.017.4

Kronberga, Ilona. Kā atbalstīt mazākos? : antisociālas 
uzvedības agrīnās prevencijas metodes darbam ar pirms-
skolas un sākumskolas vecuma bērniem un viņu vecā-
kiem / Ilona Kronberga, Sanita Sīle. — [Rīga] : Providus, 
2015. — 1 tiešsaistes resurss (39 lapas, PDF) : diagram-
mas ; 1,29 MB. — «Providus domnīca»—Datnes sākumla-
pā. — «Materiāls izstrādāts projekta «Bērnu antisociālās 
uzvedības mazināšana: agrīnās prevencijas modeļi» ie-
tvaros»—Datnes 2. lapā. — Bibliogrāfija zemsvītras piezī-
mēs. — ISBN 978-9934-532-11-5 (PDF).

UDK	 37.015.312

Results of the first meeting of EU and Central Asian minis-
ters for education : National Library of Latvia, Riga, 25-26 
June 2015 / foreword: Mārīte Seile ; Ministry of Education 
and Science of Latvia. Department of Policy Initiatives and 
Development = Результаты первой встречи министров 
образования ЕС и Центральной Азии : Национальная 
Библиотека Латвии, Рига, 25-26 июня 2015 / вступи-
тельное слово: Марите Сейле ; Министерство обра-
зования и науки Латвии. Департамент политических 
инициатив и развития. — Riga : Ministry of Education 
and Science of Latvia, [2015]. — 20, 20 lpp. : il., portr., tab. ; 
30 cm. — Abpusēji lasāms izdevums, atsevišķas titullapas, 
dalīta paginācija. — Virstitulā arī: Latvian Presidency of 
the Council of the European Union, EU2015.LV. — Teksts 
paralēli angļu un krievu valodā.

UDK	 37(062)

Studente, Aija. Dzīvesdarbības prasmju pilnveide vispā-
rizglītojošas internātpamatskolas pedagoģiskajā procesā : 
promocijas darba kopsavilkums doktora zinātniskā grāda 
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iegūšanai pedagoģijā, apakšnozare: skolas pedagoģija / 
Aija Studente ; darba zinātniskā vadītāja Anita Petere ; 
darba recenzenti: Zenta Anspoka, Baiba Briede, Rudīte 
Andersone ; Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības aka-
dēmija. Pedagoģijas fakultāte = Improvement of life skills 
in general boarding elementary schools in the pedagogical 
process : for obtaining doctoral degree in pedagogy, sub-
field: school pedagogy / Aija Studente ; scientific adviser 
Anita Petere ; reviewers of the work: Zenta Anspoka, Ru-
dīte Andersone, Baiba Briede ; Riga Teacher Training and 
Educational Management Academy. Pedagogic Faculty. — 
Rīga : Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, 
©2015. — 52 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
24.-26. un 50.-52. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar 
atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — 
ISBN 978-9934-503-35-1 (brošēts).

UDK	 37.018.3(474.3)(043)

373 Vispārējā izglītība

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, 2010.-2015. / Ern-
sta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija ; priekšvārdu sarakstīja 
Daina Dubre-Dobre. — [Alūksne] : [b.i.], [2015]. — 72 lpp. : 
il., portr., tab. ; 21 cm.

UDK	 373.5(474.367)

376 Speciālu grupu audzēkņu izglītība, apmācība, 
mācības

Bāra, Astra. Runā ar mani, māmiņ! : vingrinājumi un ro-
taļas bērna runas attīstības veicināšanai / Astra Bāra ; 
redaktore Indra Putre ; mākslinieks Edgars Švanks ; Vitas 
Lēnertes vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 
46, [2] lpp. : il. ; 25 cm. — Bibliogrāfija: [47.] lpp. — ISBN 
978-9934-0-5736-6 (brošēts).

UDK	 376-056.264(076)

Brantevica, Adrija. Draiskie artikulācijas vingrinājumi : 
ceļā uz pareizu skaņu izrunu / Adrija Brantevica ; galve-
nais redaktors Vilnis Purēns ; zīmējumi: Rudīte Kravale. — 
Rīga : RaKa, ©2016. — 46 lpp. : il. ; 28 cm. — Bibliogrāfija: 
46. lpp. — ISBN 978-9984-46-342-1 (brošēts).

UDK	 376-056.264

378 Augstākā izglītība. Augstskolas. Akadēmiskās 
studijas

Augstākā un profesionālā izglītība Latvijā un ārzemēs. — 
Rīga : Smails, 2016.

2016. — 70 lpp. : il., portr., tab. ; 30 cm. — ISBN 978-
9934-8584-0-6 (brošēts).
UDK	 378(474.3)(03)

Yearbook / Riga Technical University. Riga Business Scho-
ol (RBS) ; foreword by Leonīds Ribickis, Jānis Grēviņš. — 
Riga : [Riga Business School], 2015.

2015. — 48 lpp. : il., portr. ; 30 cm. — Aprakstīts pēc 
vāka.
UDK	 378.6:33(474.362.2)(05)

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

Vilde-Batņa, Aelita. Pirtīža / Aelita Vilde-Batņa, Juris 
Batņa ; teksta līdzautore Selga Amata ; māksliniece Liena 
Subatiņa-Brazeviča ; grafiskie zīmējumi: Sabīne Oga. — 
[Rīga] : Pirts skola Lielzemenes, 2015. — 84 lpp. : il., notis ; 
22 cm + CD. — Mūzikas ieraksta «Pirtīžas laika dziesmas» 
izpildītāja: Rasa Vītola un viņas ģimene. — ISBN 978-9934-
14-535-3 (iesiets).

UDK	 392(474.3)
	 398.8(=174)
	 784.4(=174)

398 Folklora

Dialogs : latviešu un spāņu tautas dziesmas = Diálogo : 
canciones populares de Letonia y España / izdevumu sa-
gatavoja: Guillermo López Gallego, Nora Caune ; ievad-
tekstu autori: Vaira Vīķe-Freiberga, Pedro Jiménez Nácher, 
Dámaso López García ; tulkotājas: Anastasija Kvjatkovska, 
Kristīne Ločmele, Marta Kaulakāne, Linda Mičule, Linda 
Reinsone, Kristīne Treija, Lāsma Ekimāne, Madara Loce ; 
redaktores: Kristīne Ločmele, Kristīne Treija ; latviešu va-
lodas redaktore Sigita Kušnere ; spāņu valodas redaktors 
Guillermo López Gallego ; māksliniece Anna Aizsilnie-
ce. — Rīga : Neputns, ©2015. — 221 lpp. ; 23 cm. — Grā-
matas priekšlapām izmantotas Džemmas Skulmes gleznu 
reprodukcijas. — Bibliogrāfija: 221. lpp. un zemsvītras pie-
zīmēs. — Teksts paralēli latviešu un spāņu valodā. — ISBN 
978-9934-512-74-2 (iesiets).

UDK	 398.8(=174)
	 398.8(=134.2)

Pasakas par zvēriem : latviešu tautas pasakas = Сказки о 
животных : латышские народные сказки / sastādījusi 
Anna Pavlovska ; māksliniece Linda Kukare-Aldersone. — 
[Rīga] : J.L.V., [2016]. — 60, [3] lpp. : il. ; 24 cm. — «6+»—Uz 
vāka. — Teksts paralēli latviešu un krievu valodā. — ISBN 
978-9934-11-673-5 (brošēts).

UDK	 398.21(=174)

Pogodina, Svetlana. Lelle kā fenomens Latvijas tradicio-
nālajā un mūsdienu kultūrā : promocijas darba kopsavil-
kums doktora grāda iegūšanai folkloristikas nozarē, apakš-
nozare: cittautu folkloristika / Svetlana Pogodina ; darba 
zinātniskā vadītāja: Ludmila Sproģe ; darba recenzenti: 
Janīna Kursīte, Rūta Muktupāvela, Gatis Ozoliņš ; Latvi-
jas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte = Doll as a 
phenomenon in Latvian traditional and modern culture : 
summary of doctoral thesis submitted for the doctoral 
degree in folklore, subfield of foreign folklore / Svetlana 
Pogodina ; supervisor: Ludmila Sproģe ; reviewers: Janī-
na Kursīte, Rūta Muktupāvela, Gatis Ozoliņš ; University of 
Latvia. Faculty of Humanities. — Rīga : Latvijas Universi-
tāte, 2016. — 52 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 48.-52. lpp. — 
Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, 
vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-107-
8 (brošēts).

UDK	 398(474.3)(043)
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Pogodina, Svetlana. Lelle kā fenomens Latvijas tradicio-
nālajā un mūsdienu kultūrā : promocijas darbs filoloģijas 
doktora grāda iegūšanai folkloristikas nozarē, cittautu fol-
kloristikas apakšnozarē / Svetlana Pogodina ; darba zināt-
niskā vadītāja Ludmila Sproģe ; recenzenti: Janīna Kursīte, 
Rūta Muktupāvela, Gatis Ozoliņš ; Latvijas Universitāte. 
Humanitāro zinātņu fakultāte. — Rīga, 2016. — 251 lp. : il. ; 
31 cm. — Bibliogrāfija: 170.-201. lp. un zemsvītras piezīmēs.

UDK	 398(474.3)(043)

Segliņš, Valdis. Pagānu simboli un Lieldienu olas / Val-
dis Segliņš ; recenzenti: Andris Šnē, Vitālijs Zelčs, Jānis 
Klētnieks ; redaktors: Oskars Lapsiņš ; māksliniece Baiba 
Lazdiņa. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadē-
miskais apgāds «Saule», 2016. — 163 lpp. : faksimili, ilustrā-
cijas ; 24 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 
978-9984-14-757-4 (brošēts).

UDK	 398.332.12

Vīķe-Freiberga, Vaira. Trejādas saules / Vaira Vīķe-Frei-
berga ; atbildīgā redaktore Inguna Cepīte ; redaktore Sigita 
Kušnere ; mākslinieks Ilmārs Blumbergs. — Rīga : Pēter-
gailis, ©2016.

[5. sējums], Mitoloģiskā saule. — 484, [1] lpp. : il. ; 
23 cm. — Titullapas otrā pusē nosaukums angļu valodā: 
The threefold sun. The mythological sun. — Bibliogrāfi-
ja: 456.-464. lpp. un rādītāji: 465.-480. lpp. — Teksts lat-
viešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-
9984-33-419-6 (iesiets).
UDK	 398.8(=174)

5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

51 Matemātika

Helmane, Ineta. Matemātika 3. klasei [elektroniskais re-
surss] : mācību grāmata / Ineta Helmane, Anita Dāvīda ; 
redaktore Egina Birzgale ; māksliniece Marita Maizīte. — 1. 
izdevums. — [Lielvārde] : Lielvārds, 2015.

1. daļa. — 1 CD (148 lapas, SWF) : il., tab. ; 12 cm. — 
(Lielvārds Digitālā bibliotēka). — (Digitālā mācību grā-
mata). — Aprakstīts pēc diska sākumlapām. — «Kom-
plektizdevumā ietilpst arī izdevums «Sākumskolas 
skolotāja grāmata 3. klasei»—Diska 2. lapā. — Apstipri-
nājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes minis-
trija 2015. gadā. — ISBN 978-9984-11-469-9 (SWF). — 
ISBN 9789984115160 (kļūda).
UDK	 51(075.2)(0.034.44)
	 61(075.2)(0.034.2)

Matemātika 7. klasei [elektroniskais resurss] : mācību 
stundai, interaktīvajai tāfelei, mājas datoram, papildu ap-
mācībām, grupās vai individuāli / redaktori: Dainis Builis, 
Una Kalva, Ēriks Lasmanis, Līva Medne, Gints Romanovskis, 
Sabīne Trēde ; konsultante un recenzente Silva Januma ; 
Lindas Vēveres un Sabīnes Trēdes tulkojums ; Daiņa Bui-
ļa vāka noformējums. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 1 
DVD : il., skaņa ; 12 cm + brošūra (15 lpp.). — (iZvaigzne). — 
(Interaktīvs mācību materiāls). — Pielikumā anotācija un 
lietošanas pamācība latviešu valodā. — DVD ietver instalā-
cijas programmu un datu komplektu. — «Materiāls ir loka-
lizēts un veidots atbilstoši Latvijas Republikas Izglītības un 
zinātnes ministrijas noteiktajām pamatizglītības standar-
ta prasībām matemātikā. Materiāls ir paredzēts 7. klases 

skolēniem»—Uz diska ietvara. — ISBN 978-9934-0-5972-8 
(SWF).

UDK	 51(075.2)(0.034.2)

52 Astronomija. Astrofizika. Kosmosa pētniecība. 
Ģeodēzija

Astronomija [elektroniskais resurss] / redaktori: Linda 
Vēvere, Dainis Builis, Ingrīda Kreicberga, Kristīne Pasta-
re-Skutele ; Lindas Vēveres, Ievas Āboliņas, Gunas Loginas 
tulkojums ; konsultante un recenzente Ingrīda Kreicberga ; 
Daiņa Buiļa vāka noformējums. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2015. — 1 CD : il., skaņa ; 12 cm + brošūra (15 lpp.). — (iZ-
vaigzne). — (Mazā interaktīvā enciklopēdija). — Pielikumā 
anotācija un lietošanas pamācība latviešu valodā. — CD ie-
tver instalācijas programmu un datu komplektu. — «Šajā 
interaktīvajā enciklopēdijā ir iekļauti temati no interaktīvā 
mācību materiāla «Fizika 8.-9. klasei» 2. daļas, «Fizika 12. 
klasei» (Zvaigzne ABC, 2013), kā arī papildtemats «Astro-
nomija Latvijā»—Uz diska ietvara. — ISBN 978-9934-0-
4822-7 (SWF).

UDK	 52(075.3)(0.034.2)
	 52(031)(0.034.44)

53 Fizika

Tehnika [elektroniskais resurss] / redaktori: Linda Vēvere, 
Dainis Builis, Ingrīda Kreicberga, Kristīne Pastare-Skutele ; 
Rūtas Vilītes, Gunas Ķirses, Laumas Klintsones tulkojums ; 
konsultante un recenzente Ingrīda Kreicberga ; Daiņa Buiļa 
vāka noformējums. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016.

Viļņi un svārstības. — 1 CD : il., skaņa ; 12 cm + brošū-
ra (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» 1. daļas un «Fizika 12. klasei» (Zvaigzne ABC, 
2013)»—Uz diska ietvara. — ISBN 978-9934-0-4821-0 
(SWF).
UDK	 534(075)(0.034.2)
	 530.145.6(075.2)(0.034.2)
	 537.8(075.2)(0.034.2)
	 534(075.2)(0.034.2)
	 621.3.018.6(075.2)(0.034.2)
	 621.3.018.7(075.2)(0.034.2)

54 Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Ķīmija 9. klasei [elektroniskais resurss] : mācību stundai, 
interaktīvajai tāfelei, mājas datoram, papildu apmācībām, 
grupās vai individuāli / redaktori: Dainis Builis, Una Kal-
va, Agnese Kapace, Ēriks Lasmanis ; Jāņa Jaunberga tulko-
jums ; konsultants un recenzents Mihails Haļitovs ; Daiņa 
Buiļa vāka noformējums. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 1 
DVD : il., skaņa ; 12 cm + brošūra (15 lpp.). — (iZvaigzne). — 
(Interaktīvs mācību materiāls). — Pielikumā anotācija un 
lietošanas pamācība latviešu valodā. — DVD ietver insta-
lācijas programmu un datu komplektu. — «Materiāls ir 
lokalizēts un veidots atbilstoši Latvijas Republikas Izglī-
tības un zinātnes ministrijas noteiktajām pamatizglītības 
standarta prasībām ķīmijā. Materiāls ir paredzēts 9. klases 
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skolēniem»—Uz diska ietvara. — ISBN 978-9934-0-4817-3 
(SWF).

UDK	 54(075.2)(0.034.2)

Roja, Ženija. Latvijas Universitātes profesors, ķīmijas ha-
bilitētais doktors Valdis Kaļķis : biobibliogrāfija / Ženija 
Roja, Henrijs Kaļķis, Ināra Roja ; literārā redaktore Zigrīda 
Krauze ; vāka māksliniece Ieva Parramore. — Rīga : [Hen-
rijs Kaļķis], 2016. — 154 lpp. : faks., il., portr. ; 21 cm. — Iz-
devējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Bibliogrāfija: 118.-
153. lpp. — ISBN 978-9934-14-799-9 (iesiets).

UDK	 544.54(474.3)(092)(01)
	 613.6(474.3)(092)(01)
	 54(092)(01)
	 613.6(092)(01)

Sarceviča, Inese. Cocrystals of isoniazid and nicotinamide 
with carboxylic acids : summary of doctoral thesis submit-
ted for the degree of chemistry, subfield of physical che-
mistry / Inese Sarceviča ; supervisors: Liāna Orola, Sergejs 
Beļakovs ; scientific advisor: László Fábián ; reviewers: Pē-
teris Mekšs, Ronalds Zemribo, Svetlana Čornaja ; Univer-
sity of Latvia. Faculty of Chemistry. — Riga : University of 
Latvia, 2015. — 31 lpp. : diagr., il. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
30.-31. lpp.

UDK	 548.2(043)

Sarceviča, Inese. Izoniazīda un nikotīnamīda kokristāli ar 
karbonskābēm : promocijas darba kopsavilkums doktora 
grāda iegūšanai ķīmijas nozarē, fizikālās ķīmijas apakšno-
zarē / Inese Sarceviča ; darba zinātniskie vadītāji: Liāna 
Orola, Sergejs Beļakovs ; darba zinātniskais konsultants: 
László Fábián ; darba recenzenti: Pēteris Mekšs, Ronalds 
Zemribo, Svetlana Čornaja ; Latvijas Universitāte. Ķīmijas 
fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2015. — 31 lpp. : 
diagr., il. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 30.-31. lpp.

UDK	 548.2(043)

Sarceviča, Inese. Izoniazīda un nikotīnamīda kokristāli 
ar karbonskābēm : promocijas darbs doktora grāda iegū-
šanai ķīmijas nozarē, apakšnozare: fizikālā ķīmija / Inese 
Sarceviča ; darba zinātniskie vadītāji: L. Orola, S. Beļa-
kovs ; darba zinātniskais konsultants: László Fábián ; dar-
ba recenzenti: Pēteris Mekšs, Ronalds Zemribo, Svetlana 
Čornaja ; Latvijas Universitāte. Ķīmijas fakultāte. — Rīga, 
2015. — 197, [58] lp. : diagr., il., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 
145.-158. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu 
valodā.

UDK	 548.2(043)

55 Zemes zinātnes. Ģeoloģijas zinātnes

Krūmiņš, Jānis. The influence of peat composition on me-
tallic element accumulation in fens : doctoral thesis submit-
ted for the doctoral degree of geography in environmental 
science, subfield of environmental protection = Kūdras 
sastāva ietekme uz metālisko elementu akumulāciju zema-
jos purvos / Jānis Krūmiņš ; scientific supervisors: Māris 
Kļaviņš, Valdis Segliņš ; reviewers: Laimdota Kalniņa, Juris 
Soms, Juris Burlakovs ; University of Latvia. Faculty of Geo-
graphy and Earth Sciences. Department of Environmental 
Science. — Rīga : University of Latvia, 2016. — 152 lpp. : dia-
gr., il., kartes, tab. ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 117.-127. lpp. — 

Teksts angļu valodā, titullapas noformējums angļu un lat-
viešu valodā. — ISBN 978-9934-18-100-9 (brošēts).

UDK	 553.97(043)
	 504.5(043)

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes

Jansone, Ilze. Patiesība par vīrusiem, gripu, tuberkulozi 
un zelta stafilokoku : kā uzveikt vīrusus, stafilokoku, sep-
si? : kā atjaunot imūnsistēmu un uzturēt to normā? : zaļo 
augu (hlorofila) brīnumdarbi / Ilze Jansone. — [Rīga] : Ilze 
Jansone, [2016]. — 112, [8] lpp. : il., portr., tab. ; 24 cm. — 
(Dziednieces pieredze). — Par autori: 102.-111. lpp. — ISBN 
978-9984-851-50-1 (brošēts).

UDK	 615.89

Jansone, Līga. Bērzs un citi koki dziedniecībā : koku infor-
matīvā un enerģētiskā iedarbība / Līga Jansone. — [Rīga] : 
[Līga Jansone], [2016]. — 127 lpp. : il. ; 24 cm. — ISBN 978-
9984-851-46-4 (brošēts).

UDK	 615.89

Kikuste, Ilze. Kuņģa pirmsvēža stāvokļu: atrofijas un intes-
tinālas metaplāzijas endoskopiskā diagnostika : promoci-
jas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai medicīnas 
zinātņu nozarē, apakšnozare: onkoloģija un hematoloģija / 
Ilze Kikuste ; darba zinātniskie vadītāji: Mārcis Leja, Mário 
Dinis-Ribeiro ; darba recenzenti: Valentīna Gordjušina, Ju-
ris Pokrotnieks, Klaus Mönkemüller ; Latvijas Universitāte. 
Medicīnas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2016. — 
25 lpp. : tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 23.-25. lpp. — ISBN 
978-9934-556-00-5 (brošēts).

UDK	 616.33-006(043)

Kikuste, Ilze. The endoscopic diagnosis of gastric pre-
cancerous conditions: gastric mucosal atrophy and intes-
tinal metaplasia : summary of doctoral thesis submitted 
for the degree of doctor of medicine, subfield of oncology 
and hematology / Ilze Kikuste ; supervisors: Marcis Leja, 
Mário Dinis-Ribeiro ; reviewers: Valentīna Gordjušina, Ju-
ris Pokrotnieks, Klaus Mönkemüller ; University of Latvia. 
Faculty of Medicine. — Riga : University of Latvia, 2016. — 
25 lpp. : tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 23.-25. lpp. — ISBN 
978-9934-556-01-2 (brošēts).

UDK	 616.33-006(043)

Padomi saskarsmē, komunikācijā un sadzīvē ar cilvēkiem 
ar dažādām psihiskām saslimšanām / materiāls tapis Sli-
mību profilakses un kontroles centram sadarbojoties ar 
ārsti Ingu Zārdi. — [Rīga] : Slimību profilakses un kontro-
les centrs, [2015]. — 1 tiešsaistes resurss (21 lapa, PDF) ; 
3,55 MB. — Bibliogrāfija: 21. lapā.

UDK	 616.89-008

Psihiskās saslimšanas, to pazīmes, diagnostika un ārstēša-
nas metodes / materiāls tapis Slimību profilakses un kon-
troles centram sadarbojoties ārsti Ingu Zārdi. — [Rīga] : 
Slimību profilakses un kontroles centrs, [2015]. — 1 tieš-
saistes resurss (15 lapas, PDF) ; 2,78 MB. — Virstitulā: Ve-
selības ministrija, Slimību profilakses un kontroles centrs. 

UDK	 616.89-008
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Roja, Ināra. Seksuālā veselība / Ināra Roja ; zinātniskā 
recenzente Raisa Andrēziņa ; mākslinieks Andris Lams-
ters. — Rīga : Madris, ©2016. — 118 lpp., [4] lpp. iel. : il., 
tab. ; 25 cm. — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — ISBN 978-
9984-31-495-2 (iesiets).

UDK	 613.88

Samersa, Sūzena. Tam es esmu par jaunu! : dabisks hor-
monāls risinājums lieliskai pašsajūtai, fantastiskam sek-
sam un veselībai premenopauzes laikā / Sūzena Samersa ; 
no angļu valodas tulkojusi Ligita Lukstraupe ; zinātniskā 
konsultante Māra Zumente ; redaktore Zane Seņkova. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 288 lpp. : il., tab. ; 23 cm. — 
Bibliogrāfija: 277.-281. lpp. un alfabētiskais rādītājs: [282.]-
288. lpp. — Oriģ. nos.: I’m too young for this. — ISBN 
978-9934-0-5597-3 (iesiets).

UDK	 618.173

Zviedre, Astra. Correlation of acute appendicitis and acute 
mesenteric lymphadenitis with the changes of serum cyto-
kines in children : summary of doctoral thesis for obtaining 
the degree of a doctor of medicine, speciality — paediatric 
surgery / Astra Zviedre ; scientific supervisors: Arnis Eņ-
ģelis, Pēteris Tretjakovs ; official reviewers: Arvīds Irmejs, 
Aleksandrs Zaķis, Karin Varik ; Rīgas Stradiņa universitā-
te. — Riga : [Rīga Stradiņš University], 2016. — 49 lpp. : dia-
gr., sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 42.-44. lpp.

UDK	 616.34(043)

Zviedre, Astra. Seruma citokīnu pārmaiņas akūta apendi-
cīta un akūta mezenteriāla limfadenīta gadījumā bērniem : 
promocijas darba kopsavilkums medicīnas doktora zināt-
niskā grāda iegūšanai, specialitāte — bērnu ķirurģija / 
Astra Zviedre ; darba zinātniskie vadītāji: Arnis Eņģelis, Pē-
teris Tretjakovs ; oficiālie recenzenti: Arvīds Irmejs, Alek-
sandrs Zaķis, Karin Varik ; Rīgas Stradiņa universitāte. — 
Rīga : [Rīgas Stradiņa universitāte], 2016. — 49 lpp. : diagr., 
sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 42.-44. lpp.

UDK	 616.34(043)

Zviedre, Astra. Seruma citokīnu pārmaiņas akūta apendi-
cīta un akūta mezenteriāla limfadenīta gadījumā bērniem : 
promocijas darbs medicīnas doktora zinātniskā grāda iegū-
šanai, specialitāte — bērnu ķirurģija / Astra Zviedre ; dar-
ba zinātniskie vadītāji: Arnis Eņģelis, Pēteris Tretjakovs ; 
Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga, 2016. — 111 lp. : diagr., 
il., sh., tab. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 93.-100. lp. — Teksts 
latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā.

UDK	 616.34(043)

630 Mežsaimniecība

Pimona, Marija Renē. Mazā mežu enciklopēdija / Emīlijas 
Bomonas (Émilie Beaumont) ideja ; autore Marija Renē Pi-
mona (Marie-Renée Pimont) ; Marijas Kristīnes Lemaijēras 
(Marie-Christine Lemayeur) un Bernāra Alinnī (Bernard 
Alunni) zīmējumi ; no franču valodas tulkojusi Maija Indra-
ša ; redaktore Dzintra Stelpa. — 2. labotais izdevums. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 120 lpp. : il. ; 23 cm. — Oriģ. 
nos.: L’imagerie de la forêt. — ISBN 978-9934-0-5590-4 
(iesiets).

UDK	 630(031)

631 Lauksaimniecība kopumā

Bomona, Emīlija. Mazā lauku enciklopēdija / autores 
Emīlija Bomona (Émilie Beaumont) un Marija Renē Pi-
mona (Marie-Renée Pimont) ; Marijas Kristīnes Lemaijē-
ras (Marie-Christine Lemayeur), Bernāra Alinnī (Bernard 
Alunni) un Fransuā Rijēra (François Ruyer) zīmējumi ; no 
franču valodas tulkojusi Kristīne Skrīvele ; redaktore Dzin-
tra Stelpa. — 2. labotais izdevums. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2016. — 127 lpp. : il. ; 23 cm. — Oriģ. nos.: L’imagerie de la 
ferme. — ISBN 978-9934-0-5589-8 (iesiets).

UDK	 631(031)

Pavasara krāsās : «Latvijas valsts meži» un mammadaba 
gaida tevi ciemos! / Latvijas valsts meži. — [Rīga] : Latvijas 
valsts meži, ©2016. — 16, [1] lpp. : il. ; 24 cm. — Virstitulā: 
Mammadaba Dzīvo Latvijas valsts mežos. — Aprakstīts pēc 
vāka. 

UDK	 631(474.3)

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

Vaitheda, Sāra. Ko suns vēlas mums pateikt : dzīvnieku 
uzvedības speciālistes padomi / Sāra Vaitheda ; no angļu 
valodas tulkojusi Līvija Vulfa ; redaktore Ilze Čerņevska ; 
mākslinieks Uldis Baltutis. — Rīga : Avots, ©2016. — 
227 lpp. : il. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 225.-227. lpp. — Oriģ. 
nos.: Clever dog. — ISBN 978-9934-534-21-8 (brošēts).

UDK	 636.7

639 Medības. Zveja. Zivju audzēšana

Briede, Inese. Latvijas akvakultūras dzīvnieku (zivju pis-
ces un vēžu crustacea) bioloģija un slimības : promocijas 
darba kopsavilkums bioloģijas doktora zinātniskā grāda ie-
gūšanai (zooloģijas apakšnozarē) / Inese Briede ; promoci-
jas darba zinātniskā vadītāja Muza Kirjuškina ; recenzenti: 
Artūrs Škute, Voldemārs Spuņģis, Maija Balode ; Daugavpils 
Universitāte. Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūts = 
Biology and diseases of aquaculture animals (fish pisces 
and crayfish crustacea) of Latvia : summary of the docto-
ral thesis for obtaining doctoral degree in biology (specia-
lity zoology) / Inese Briede ; supervisor Muza Kirjušina ; 
official reviewers: Artūrs Škute, Voldemārs Spuņģis, Maija 
Balode ; Daugavpils University. Institute of Life Sciences 
and Technology. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes 
Akadēmiskais apgāds «Saule», 2016. — 64 lpp. : diagr., il., 
karte, tab. ; 21 cm. — «Bioloģijas nozare. Zooloģijas apakš-
nozare»—Uz vāka. — Bibliogrāfija: 62.-[64.] lpp. — Teksts 
latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka 
noformējums abās valodās. — ISBN 978-9984-14-756-7 
(brošēts).

UDK	 639.31(474.3)(043)

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

Virtuves labierīcības / J. Irbe, J. Ķeviešāns, G. Strauta, 
A. Zeltiņš. — Otrs papildināts izdevums. — [Alūksne] : 
Eraksti, ©2015. — 1 tiešsaistes resurss (85 lapas, PDF) : 
ilustrācijas ; 29,4 MB. — (Lauku dzīve un darbs ; 5). — Ie-
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spiestais izdevums: Latvijas Lauksaimniecības Kamera, 
1940. — Bibliogrāfija: 85. lapā.

UDK	 643.3
	 645.63
	 641.54

656 Transporta un pasta pakalpojumi. Satiksmes 
organizācija un kontrole

Sams, Mārtiņš. Latviešu senā jūrniecība : pēc lekcijām 
Latviešu senatnes pētītāju biedrībā 1938-1939 / Mārtiņš 
Sams. — [Alūksne] : Eraksti, 2016. — 1 tiešsaistes resurss 
(59 lapas, PDF) : ilustrācijas ; 10,1 MB. — (Latviešu senat-
nes pētītāju biedrības raksti ; Nr. 2). — Ar 35 attēliem. — 
Iespiestais izdevums: Mārtiņš Sams, 1939. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs.

UDK	 656.61(474.3)(091)

658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība. 
Tirdzniecības organizācija

Beņkovskis, Konstantīns. Misallocation of resources in 
Latvia: did anything change during the crisis? / Konstan-
tīns Beņkovskis. — [Rīga] : Latvijas Banka, ©2015. — 1 
tiešsaistes resurss (31 lapa, PDF) : diagrammas, tabulas ; 
1,18 MB. — (Working paper / Latvijas Banka ; 5/2015). — 
Virstitulā: Latvijas Banka. Eirosistēma. — Bibliogrāfija: 
30.-31. lapā un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9984-
888-72-9 (PDF).

UDK	 658(474.3)

Beņkovskis, Konstantīns. Resursu izlietojuma neefek-
tivitāte Latvijā: vai krīze mainījusi situāciju? / Konstan-
tīns Beņkovskis. — [Rīga] : Latvijas Banka, ©2016. — 1 
tiešsaistes resurss (31 lapa, PDF) : diagrammas, tabulas ; 
1,02 MB. — (Pētījums / Latvijas Banka ; 5/2015). — Virsti-
tulā: Latvijas Banka. Eirosistēma. — Bibliogrāfija: 30.-31. 
lapā un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9984-888-71-2 
(PDF).

UDK	 658(474.3)

Kisker, Christoph. Impact of motivational factors of nas-
cent entrepreneurs on business surviving success : docto-
ral thesis submitted for the doctoral degree in management 
science, subfield of business management / Christoph 
Ernst Wilken Kisker ; supervisor Josef Neuert ; University 
of Latvia. Faculty of Economics and Management. — Riga, 
2016. — 145 lp. : il., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 127.-145. lp. 
un zemsvītras piezīmēs.

UDK	 658(043)

Kisker, Christoph. Impact of motivational factors of nas-
cent entrepreneurs on business surviving success : sum-
mary of doctoral thesis submitted for the doctoral degree 
in management science, subfield of business manage-
ment / Christoph Ernst Wilken Kisker ; supervisor Jos-
ef Neuert ; reviewers: Inga Vilka, Ligita Melece, Tatjana 
Tambovceva ; University of Latvia. Faculty of Economics 
and Management = Jauno uzņēmēju motivācijas faktoru 
ietekme uz uzņēmuma izdzīvošanas panākumiem : promo-
cijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai vadībzi-
nātnē, apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība / Christoph 

Ernst Wilken Kisker ; darba zinātniskais vadītājs Josef Ne-
uert ; darba recenzenti: Inga Vilka, Ligita Melece, Tatjana 
Tambov ceva ; Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadī-
bas fakultāte. — Riga : University of Latvia, 2016. — 66 lpp. : 
il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 32.-33. un 65.-66. lpp. un 
zemsvītras piezīmēs. — Teksts angļu un latviešu valodā, ar 
atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — 
ISBN 978-9934-18-096-5 (brošēts).

UDK	 658(043)

Resele, Liene. Nacionālās inovācijas sistēmas pilnveidoša-
na inovatīvo uzņēmumu attīstībai Latvijā : promocijas dar-
ba kopsavilkums, nozare: vadībzinātne, apakšnozare: uz-
ņēmējdarbības vadība / Liene Resele ; zinātniskais vadītājs 
J. Vucāns ; recenzenti: Tatjana Volkova, Baiba Rivža, John 
Bessant ; Ventspils Augstskola = Improving national inno-
vation system for development of innovative enterprises in 
Latvia : summary of promotional paper, field: management 
sciences, subfield: business administration / Liene Resele ; 
research supervisor J. Vucāns ; reviewers: Tatjana Volkova, 
Baiba Rivža, John Bessant ; Ventspils Augstskola. — Vents-
pils : [Ventspils Augstskola], 2016. — 98 lpp. : il., sh., tab. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts lat-
viešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām. — ISBN 
978-9934-14-765-4 (brošēts).

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

Šipilova, Viktorija. Strukturālas pārmaiņas apstrādes 
rūpniecībā un to ietekme uz ekonomikas izaugsmi : promo-
cijas darbs ekonomikas doktora (Dr.oec.) zinātniskā grāda 
iegūšanai reģionālās ekonomikas apakšanozarē / Viktorija 
Šipilova ; promocijas darba zinātniskais vadītājs Juris Sau-
lītis ; Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. 
Ekonomikas katedra. — Daugavpils, 2015. — 172 lp. : diagr., 
il., tab. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 145.-156. lp. — Teksts latvie-
šu valodā, anotācija arī angļu un krievu valodā.

UDK	 658.51(043)
	 338.45(043)

67 Dažādas nozares, amatniecība un amati

Labans, Edgars. Saplākšņa sendviča-konstrukcijas multi-
funkcionālo īpašību integrācija un optimizācija : promo-
cijas darba kopsavilkums = Integration and optimisation 
of multifunctionality for plywood sandwich construction : 
summary of the doctoral thesis / Edgars Labans ; zinātnis-
kais vadītājs Kaspars Kalniņš ; oficiālie recenzenti: Jānis 
Vārna, Chiara Bisagni, Jānis Andersons ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Būvniecības fakultāte. Materiālu un konstruk-
ciju institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2016. — 44 lpp. : 
diagr., il. ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 44. lpp. — Teksts latviešu 
un angļu valodā. — ISBN 978-9934-10-790-0 (brošēts).

UDK	 674-419.3(043)
	 624.016(043)

687.5 Skaistuma kultūras rūpniecība

Džeta, Tiša. Vienmēr šika : kā francūzietēm izdodas izska-
tīties šarmantām jebkurā vecumā / Tiša Džeta ; redakto-
re Marta Ābele ; tulkojums: Gunta Putene ; Vitas Lēnertes 
vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 239, [1] lpp. : 
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il. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: Forever chic. — ISBN 978-9934-0-
5435-8 (iesiets).

UDK	 687.5(443.611)
	 159.923.5-055.2(443.611)
	 646(443.611)

7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

72 Arhitektūra

FAD BA Thesis Book : from the general to the particular = 
no vispārīgā uz konkrēto : arhitektūras bakalaura darbu 
gadagrāmata = architecture bachelor thesis yearbook / 
RISEBA Augstskola. Arhitektūras un dizaina fakultāre = RI-
SEBA University. Faculty of Architecture and Design ; tek-
sti: Dina Suhanova, Jānis Dripe ; sastādītāji un redaktori: 
Ernests Šveisbergs, Zane Teseļska, Krista Skujiņa ; dizains: 
Ernests Šveisbergs, Igors Malovickis. — Riga : RISEBA FAD, 
2016.

2016. — 68 lpp. : il., kartes, plāni, portr. ; 25 cm. — 
Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
UDK	 72.071.5(474.3)(05)

Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras diplomprojek-
tu gadagrāmata : katalogs / Rīgas Tehniskā universitāte ; 
virsvadītājas: Ketija Sīle, Andra Odumāne ; priekšvārdu 
sarakstīja Uģis Bratuškins ; darba komanda: Hilda Treija, 
Milana Matorigina, Liene Švarce, Kristīna Kižlo, Ivars Diše-
reits, Dārta Dambe ; dizaina komanda: Atis Sedlenieks, 
Aleksandrs Borodkins. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2016.

2016, A maze. — [78] lpp. : il., kartes, portr. ; 30 cm. — 
Teksts latviešu un angļu valodā.
UDK	 72.071.5(474.3)(05)

73 Tēlniecība

Brancis, Māris. Abi divi : keramiķi Mārīte un Aleksandrs 
Djačenko = Both of them : ceramicists Mārīte un Alek-
sandrs Djačenko / Māris Brancis ; dizains: Kristīne Djačen-
ko ; redaktors Jānis Oga ; tulkojums angļu valodā: Kārlis 
Streips ; priekšvārdu sarakstīja Mintauts Buškevics ; foto: 
Harijs Daina Liepiņš, Māris Brancis, Kristīne Djačenko, 
Māris Grīnbergs ; Jelgavas mākslinieku biedrība. — Rīga : 
Mansards, ©2016. — 82, [2] lpp. : il., portr. ; 21 cm. — Biblio-
grāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts paralēli latviešu un 
angļu valodā. — ISBN 978-9934-12-133-3 (iesiets).

UDK	 738.071.1(474.334.2)(084.12)

Segliņš, Valdis. Veneras noriets / Valdis Segliņš ; recen-
zenti: Andris Šnē, Ilga Zagorska, Jānis Klētnieks ; redak-
tors Oskars Lapsiņš ; māksliniece Baiba Lazdiņa. — Dau-
gavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds 
«Saule», 2016. — 132 lpp. : il., kartes ; 24 cm. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9984-14-750-5 (brošēts).

UDK	 73.031
	 903.2
	 2-162.6

741/744 Zīmēšana un rasēšana (māksla)

Kurševa, Maija. Bad trip / zīmējumi: Maija Kurševa ; 
teksts: Emīls Rode. — Rīga : Popper Publishing, 2015. — 

[25] lpp. : il. ; 21 cm. — Uz vāka autore nav minēta. — Teksts 
paralēli latviešu un angļu valodā. — 300 eks.

UDK	 741.071.1(474.3)

745/749 Rūpnieciskā māksla un daiļamatniecība. 
Lietišķā māksla

Curto, Rosa M. Šūšanas darbiņi bērniem / [teksts un ilus-
trācijas]: Rosa M. Curto ; tulkojusi Diāna Alksne ; redakto-
re Ilze Collenkopfa. — Rīga : Egmont Latvija, [2016]. — 95, 
[1] lpp. : il. ; 27 cm. — Autore uzrādīta izdevējziņās. — 
Teksts tulkots no angļu valodas. — Oriģ. nos.: Super simple 
sewing for kids. — ISBN 978-9934-16-189-6 (brošēts).

UDK	 745.5(02.053.2)
	 646.21(02.053.2)

75 Glezniecība

Brasliņš, Normunds. Normunds Brasliņš : [katalogs] / 
teksta autore Aija Brasliņa ; tulkotāja angļu valodā: Elīna 
Brasliņa ; tulkotāja vācu valodā: Kristiāna Ābele ; māks-
linieks Rauls Liepiņš ; fotogrāfs Normunds Brasliņš. — 
[Rīga] : Al secco, [2016]. — 95 lpp. : il. ; 29 cm. — Biblio-
grāfija: 95. lpp. — Teksts paralēli latviešu, angļu un vācu 
valodā. — ISBN 978-9984-9949-7-0 (brošēts).

UDK	 75.071.1(474.3)(084)

Janis Rozentāls, Saldus un es / koncepcija, teksts, di-
zains: Sandra Leitholde. — [Saldus] : Jaņa Rozentāla Sal-
dus vēstures un mākslas muzejs, [2016]. — [24] lpp. : il. ; 
21×30 cm. — ISBN precizēts ISBN aģentūrā. — Bibliogrā-
fija: vāka 2. lpp. — ISBN 978-9934-14-410-3 (brošēts). — 
ISBN 97879934144103 (kļūda).

UDK	 75.071.1(474.327)(02.053.2)
	 741-053.4(474.327)
	 908(474.327)(02.053.2)

Leitis, Aivars. Teodors Ūders / Aivars Leitis ; literārā re-
daktore Guna Pence ; tulkojums angļu valodā: Terēze Svi-
lane ; fotogrāfi: Uģis Brālēns, Normunds Brasliņš, K. Dūnis, 
Jānis Kalnačs, Jānis Pipars, J. Sarkangalvis, Jurģis Skulme, 
Juris Vītols ; māksliniece Anta Pence. — Rīga : Neputns, 
©2016. — 107, [4] lpp. : il., portr. ; 26 cm. — (Latvijas 
mākslas klasika). — Bibliogrāfija: [108.] lpp. — Teksts pa-
ralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-512-77-3 
(brošēts).

UDK	 75/76.071.1(474.3)

Pujāte, Inta. No Saldus līdz Romai : Jaņa Rozentāla darbi 
Saldus muzeja kolekcijā = From Saldus to Rome : works by 
Janis Rozentāls in the collection of Saldus History and Art 
Museum / sastādītāja un teksta autore Inta Pujāte ; latviešu 
teksta literārā redaktore Māra Ņikitina ; tulkotāja angļu va-
lodā Stella Pelše ; mākslas darbu reprodukcijas: Normun-
ds Brasliņš ; fotogrāfi: Normunds Brasliņš, Valdis Jansons, 
Daniels Niblins, Jānis Rieksts, Janis Rozentāls, Karls Jūliuss 
Šulcs ; māksliniece Lāsma Pujāte. — [Saldus] : Jaņa Rozen-
tāla Saldus vēstures un mākslas muzejs, ©2016. — 110 lpp. : 
faks., il., portr. ; 28 cm. — Personu rādītājs: 107.-109. lpp. — 
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts paralēli latvie-
šu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-14-726-5 (iesiets).

UDK	 75.071.1(474.3)(083.82)
	 7:069(474.327)(083.82)
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793.3 Kustību māksla. Deja

Gaile, Inga. Mācību modelis laikmetīgās dejas programmas 
studentu profesionālās jaunrades veicināšanai : promoci-
jas darba kopsavilkums doktora zinātniskā grāda iegūša-
nai pedagoģijā, apakšnozare: augstskolas pedagoģija / Inga 
Gaile ; darba zinātniskā vadītāja Anita Lanka ; darba recen-
zenti: Elita Volāne, Irēna Katane, Vladimirs Kincāns ; Rīgas 
Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija. Pedagoģijas 
fakultāte = The learning model of professional creativity’s 
promotion for contemporary dance programme students : 
summary of doctoral thesis submitted for the doctoral de-
gree in pedagogy, subfield: pedagogy of university / Inga 
Gaile ; scientific supervisor Anita Lanka ; reviewers: Elita 
Volāne, Vladimirs Kincāns, Irēna Katane ; Riga Pedagogical 
and Educational Management Academy. Pedagogical Fa-
culty. — Rīga : Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības aka-
dēmija, ©2015. — 62 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
59.-62. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atseviš-
ķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 
978-9934-503-34-4 (brošēts).

UDK	 793.322:378(043)

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

Пономаренко, Владимир. Виктория и настольные 
игры вслепую / Владимир Пономаренко. — Рига : 
Дауг мале, 2016. — 241, [1] lpp. : il. ; 22 cm. — ISBN 978-
9984-9243-1-1 (brošēts).

UDK	 794.24

796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Avotiņa, Ilze. Vieglatlētika / Ilze Avotiņa ; zinātniskie re-
cenzenti: Viktors Bonders, Imants Upītis ; redaktore Ilze 
Āķe-Vīksne ; mākslinieks Mārtiņš Kreicbergs ; tulkojums: 
Iveta Boge ; priekšvārdu sarakstīja: Jānis Žīdens, Einars 
Fogelis, Guntis Zālītis ; foto: Sandra Škutāne, Nora Krevņe-
va ; Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. — Rīga : DUE, 
2016. — 159, [1] lpp. : il., portr., tab. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 
154.-157. lpp. — Teksts latviešu valodā, priekšvārds arī an-
gļu valodā. — ISBN 978-9934-8479-3-6 (iesiets).

UDK	 796.42(075.8)
	 796.42

8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

Sakalaurs, Pēteris. Fabulu valstībā : atziņas, domas, dze-
ja / Pēteris Sakalaurs. — [Skrīveri] : [Autorizdevums], 
2016. — 210 lpp. ; 21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — Bibliogrāfija: 199.-205. lpp. — ISBN 978-9934-
14-816-3 (brošēts).

UDK	 82-191.09
	 821.174-191.09
	 821.174-191

81 Valodniecība un valodas

Artura Ozola dienas starptautiskā zinātniskā konferen-
ce «Valodas gramatiskās un leksiskās sistēmas variatī-
vums» (52 : 2016 : Rīga, Latvija). Valodas gramatiskās un 
leksiskās sistēmas variatīvums : 52. prof. Artura Ozola die-

nas starptautiskās zinātniskās konferences referātu tēzes, 
2016. gada 17. un 18. martā = Kalbos gramatinės ir leksinės 
sistemos variantiškumas : prof. Arturo Uozuolu 52-osios 
tarptautinės mokslinės konferencijos, 2016m. kovo 17 ir 18 
d. : pranešimų tezės = Grammatical and lexical variance in 
language system : abstracts of the 52nd Arturs Ozols inter-
national conference, March 17-18, 2016 / sastādītājas un 
redaktores: Andra Kalnača, Lidija Leikuma ; lietuviešu tek-
stu redaktore Laimute Balode ; ar Sarmas Kļaviņas ievadu ; 
Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Lat-
vistikas un baltistikas nodaļa. Latviešu un vispārīgās va-
lodniecības katedra. Baltu valodniecības katedra. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, ©2016. — 75 lpp. ; 21 cm. — «52. prof. 
Artura Ozola dienas starptautiskā zinātniskā konference 
«Valodas gramatiskās un leksiskās sistēmas variatīvums» 
veltīta valodnieces Edītes Hauzenbergas-Šturmas (1901-
1983) 115 gadu jubilejai»—[3.] lpp. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās. — Teksts latviešu, lietuviešu un angļu valodā. — 
ISBN 978-9934-18-128-3 (brošēts).

UDK	 81(062)

EKP B1 līmenis svešvalodās pamatskolā. Rakstu darbu 
paraugi : 9. klases svešvalodu eksāmena rakstīšanas da-
ļas vērtēšanas rokasgrāmata = Handbook for the writing 
skills assessment of the year 9 examination in foreign lan-
guages / atbildīgie par izdevumu: Tatjana Kunda, Ināra 
Zdanovska, Rita Kursīte. — [Rīga] : Valsts izglītības satura 
centrs, ©2015. — 99 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — Virstitu-
lā: European Centre for Modern Languages and European 
Commisssion cooperation on innovative methodologies 
and assessment in language learning. — Bibliogrāfija: 96.-
98. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-
9984-573-97-7 (brošēts).

UDK	 81’243:371.279.7(035)

Mani pirmie 1000 vārdi angļu valodā / sastādījusi Hete-
re Emerija ; Stīvena Kārtraita ilustrācijas ; redaktore Ita 
Ankoriņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 64 lpp. : il. ; 
31 cm. — Angļu vārdi alfabētiskā secībā: 56.-64. lpp. — 
Teksts angļu un latviešu valodā. — Oriģ. nos.: Usborne first 
thousand words in English. — ISBN 978-9934-0-5754-0 
(iesiets).

UDK	 811.111’374.8-022.215=174

811.174 Latviešu valoda

Līdaka, Jolanta. Lasu ar prieku : praktiski materiāli lasīt-
prasmes un lasītā izpratnes sekmēšanai / Jolanta Līdaka ; 
galvenais redaktors Vilnis Purēns ; zīmējumi un datorgra-
fika: Arta Muceniece. — Rīga : RaKa, ©2016. — 39 lpp. : il. ; 
30 cm. — ISBN 978-9984-46-345-2 (brošēts).

UDK	 811.174(076)

Osmanis, Jāzeps. Burtiņi un zilbītes : lasāmā un krāso-
jamā grāmata / teksts: Jāzeps Osmanis ; zīmējumi: Anita 
Inša ; Ilutas Moldanes literārā apdare. — Rīga : Annele, 
©2016. — [24] lpp. : il. ; 30 cm. — Aprakstīts pēc vāka un 
iespiedziņām. — ISBN 978-9984-843-96-4 (brošēts).

UDK	 811.174’351(02.053.2)
	 821.174-93-1

Roze, Anitra. Caur krāsu logu : par krāsu nosaukumiem 
latviešu valodā / Anitra Roze ; zinātniskie redaktori: Ilga 
Jansone, Ojārs Bušs ; recenzentes: Dzintra Lele-Rozentāle, 
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Anta Trumpa ; literārā redaktore Sanda Rapa ; angļu kop-
savilkuma tulkotāja Dace Strelēvica-Ošiņa. — Rīga : LU 
Latviešu valodas institūts, 2015. — 494, [1] lpp. : il., tab. ; 
22 cm. — Krāsu nosaukumu rādītājs: 424.-[495.] lpp. — 
Bibliogrāfija: 391.-410. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — 
Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 
978-9984-742-80-9 (iesiets). — 300 eks.

UDK	 811.174’373.6

Stenders, Gothards Frīdrihs. Bildu ābice / Vecais Sten-
ders ; paša Stendera zīmējumi ; Elenas Sokotuhas tulko-
jums [angļu valodā] = An ABC book with illustrations / The 
Old Stender ; illustrated by the author ; translated by Elena 
Sokotukha. — [Rīga] : Leonīds Kotovičs, 2016. — 1 tiešsais-
tes resurss (15 lapas, PDF) : faksimili ; 8,15 MB. — Izdevējzi-
ņas precizētas ISBN aģentūrā. — Teksts paralēli latviešu un 
angļu valodā. — ISBN 978-9934-14-825-5 (PDF).

UDK	 811.174(075.2)

Stenders, Gothards Frīdrihs. Bildu ābice / Vecais Sten-
ders ; paša Stendera zīmējumi ; Leonīda Kotoviča atdze-
jojums krievu valodā = Азбука с картинками / Старый 
Штендер ; рисунки самого Штендера ; перевод Леони-
да Котовича с латышского языка на русский. — [Rīga] : 
Leonīds Kotovičs, 2016. — 1 tiešsaistes resurss (15 lapas, 
PDF) : faksimili ; 8,17 MB. — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — Teksts paralēli latviešu un krievu valodā. — 
ISBN 978-9934-14-824-8 (PDF).

UDK	 811.174(075.2)

821 Daiļliteratūra

821.111 Angļu literatūra

Brauns, Pīrss. Zelta dēls / Pīrss Brauns ; no angļu valo-
das tulkojusi Santa Andersone ; redaktore Maija Džeriņa ; 
mākslinieks Reinis Liepa. — Rīga : Prometejs, [2016]. — 
477 lpp. ; 22 cm. — (Sarkanās sacelšanās triloģija / Pīrss 
Brauns ; 2. grāmata). — «Sarkanās sacelšanās» II grāma-
ta»—Uz vāka. — «Sarkanās sacelšanās triloģija: «Sarkanā 
sacelšanās», «Zelta dēls», «Rīta zvaigzne»—[479.] lpp. — 
Oriģ. nos.: Golden son. — ISBN 978-9934-8511-9-3 (iesiets).

UDK	 821.111-311.9

Greja, Dženifera. Kaķis Stiķis noslēdz vecus rēķinus / 
Dženifera Greja ; no angļu valodas tulkojusi Ita Anko-
riņa ; redaktore Anda Brazauska ; [ilustrācijas]: Mark 
Ecob. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 223, [1] lpp. : il. ; 
21 cm. — «Otrā grāmata par kaķi Stiķi Gramatiķi»—Vāka 
4. lpp. — Oriģ. nos.: Atticus Claw settles a score. — ISBN 
978-9934-0-5373-3 (iesiets).

UDK	 821.111-93-32

Heiere, Džordžeta. Frederika : romāns / Džordžeta Heie-
re ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; redaktore 
Liene Akmens ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. — Rīga : 
Kontinents, ©2016. — 461 lpp. ; 21 cm. — (Pasaules bestsel-
lers). — Oriģ. nos.: Frederica. — ISBN 978-9984-35-818-5 
(iesiets).

UDK	 821.111-31

Ibotsone, Eva. Ceļojums uz Amazoni / Eva Ibotsone ; no 
angļu valodas tulkojusi Māra Cielēna ; redaktore Anda Bra-
zauska ; māksliniece Ieva Maurīte. — 2. izdevums. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, ©2016. — 326, [1] lpp. : il. ; 21 cm. — (La-

sītprieks!). — «1. izdevums ar nosaukumu «Ceļojums uz 
Jūrupi»—Iespiedziņās. — Oriģ. nos.: Journey to the River 
Sea. — ISBN 978-9934-0-5729-8 (iesiets).

UDK	 821.111-93-32

Ibotsons, Tobijs. Mauntvudas spoku skola / Tobijs Ibot-
sons ; no angļu valodas tulkojusi Laura Romanovska ; re-
daktore Anda Brazauska. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 
268, [3] lpp. ; 21 cm. — «Tobijs Ibotsons pēc Evas Ibotsones 
idejas»—Uz vāka. — Oriģ. nos.: The Mountwood school for 
ghosts. — ISBN 978-9934-0-5694-9 (iesiets).

UDK	 821.111-93-32

Kerra, Džūdita. Tīģeris, kurš ieradās uz tēju / teksts un 
ilustrācijas: Džūdita Kerra ; no angļu valodas tulkojusi Ita 
Lapsa ; redaktore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2016. — [32] lpp. : il. ; 29 cm. — Oriģ. nos.: The tiger who 
came to tea. — ISBN 978-9934-0-5874-5 (iesiets).

UDK	 821.111-93-32

Moja, Džodžo. Viens plus viens : romāns / Džodžo Moja ; 
no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; redaktore Elī-
na Vanaga. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 366, [1] lpp. ; 
23 cm. — (Pasaules bestsellers). — Oriģ. nos.: One plus 
one. — ISBN 978-9934-0-5888-2 (iesiets).

UDK	 821.111-31

Orvels, Džordžs. 1984 : romāns / Džordžs Orvels ; no angļu 
valodas tulkojis Valdemārs Kārkliņš ; Arņa Kilbloka vāka 
dizains. — 3. izdevums. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 
375, [1] lpp. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: Nineteen eighty-four. — 
ISBN 978-9934-0-5295-8 (brošēts).

UDK	 821.111-31

Orvels, Džordžs. Dzīvnieku ferma : romāns / Džordžs Or-
vels ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice ; vākam iz-
mantota Kārļa Smiltēna ilustrācija no 1954. gadā Londonā 
publicētā izdevuma latviešu valodā ; vāka dizainu atjauno-
jusi Inguna Kļava Švanka. — 3. izdevums. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, ©2016. — 110, [1] lpp. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: Animal 
farm. — ISBN 978-9934-0-5296-5 (brošēts).

UDK	 821.111-31
	 821.111-313.1

Saimona, Frančeska. Negantais Niks apmuļķo Zobu feju / 
Frančeska Saimona ; ilustrējis Tonijs Ross ; no angļu va-
lodas tulkojusi Ieva Strelēvica ; redaktore Māra Rune. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 95, [1] lpp. : il. ; 21 cm. — 
Oriģ. nos.: Horrid Henry tricks the Tooth fairy. — ISBN 
978-9934-0-6062-5 (iesiets).

UDK	 821.111-93-32

Saimona, Frančeska. Negantā Nika «Trakais kečups» / 
Frančeska Saimona ; ilustrējis Tonijs Ross ; no angļu valodas 
tulkojusi Ieva Strelēvica ; redaktore Māra Rune. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, ©2016. — 107, [2] lpp. : il. ; 21 cm. — Oriģ. 
nos.: Horrid Henry’s krazy ketchup. — ISBN 978-9934-0-
5637-6 (iesiets).

UDK	 821.111-93-32

Šahs, Tahirs. Kalifa nams : gads Kasablankā / Tahirs Šahs ; 
no angļu valodas tulkojusi Ligita Lukstraupe ; redakto-
re Dace Barone. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 317, 
[2] lpp. ; 23 cm. — Oriģ. nos.: The Caliph’s house. — ISBN 
978-9934-0-5366-5 (iesiets).

UDK	 821.111-992
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Šenona, Samanta. Sapņu staigātāja : romāns / Samanta 
Šenona ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; redak-
tore Anda Brazauska. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 
508, [2] lpp. : ģenealoģiskās tab., sh. ; 21 cm. — Par autori: 
[510.] lpp. — Oriģ. nos.: The bone season. — ISBN 978-
9934-0-5218-7 (iesiets).

UDK	 821.111-31

Vilsone, Žaklīna. Treisijas Bīkeres stāsts / Žaklīna Vilso-
ne ; Nika Šarata ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi 
Ieva Elsberga ; redaktore Marika Taube. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, ©2016. — 156, [4] lpp. : il. ; 21 cm. — «9+»—Vāka 
4. lpp. — Oriģ. nos.: The story of Tracy Beaker. — ISBN 978-
9934-0-5732-8 (iesiets).

UDK	 821.111-93-32

821.111(73) Amerikāņu literatūra

Brauns, Pīrss. Sarkanā sacelšanās / Pīrss Brauns ; no an-
gļu valodas tulkojusi Santa Andersone ; redaktore Maija 
Džeriņa ; mākslinieks Reinis Liepa. — Rīga : Prometejs, 
[2016]. — 407 lpp. ; 22 cm. — (Sarkanās sacelšanās trilo-
ģija / Pīrss Brauns ; [1.] grāmata). — «Sarkanās sacelšanās 
triloģija: «Sarkanā sacelšanās», «Zelta dēls», «Rīta zvaig-
zne»—[408.] lpp. — Oriģ. nos.: Red rising. — ISBN 978-
9934-8511-7-9 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-311.9

Devero, Džūda. Negaidītais mantojums : romāns / Džū-
da Devero ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; re-
daktore Liene Akmens ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. — 
Rīga : Kontinents, ©2016. — 415 lpp. ; 21 cm. — (Pasaules 
bestsellers). — Oriģ. nos.: Ever After. — ISBN 978-9984-35-
824-6 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-31

Doda, Kristīna. Kārdinājums : etīde tumšsārtos toņos : 
romāns / Kristīna Doda ; no angļu valodas tulkojusi Sin-
tija Rimšele ; redaktore Liene Akmens ; vāka dizains: Dai-
ris Hofmanis. — Rīga : Kontinents, ©2016. — 476 lpp. ; 
21 cm. — (Pasaules bestsellers). — Oriģ. nos.: Virtue 
falls. — ISBN 978-9984-35-822-2 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-312.4

Grosmans, Levs. Burvji / Levs Grosmans ; no angļu valo-
das tulkojis Vilis Kasims ; redaktore Līga Ciematniece. — 
Rīga : Prometejs, [2016]. — 439 lpp. ; 22 cm. — «Slepenā 
aizliegtu zināšanu pasaulē par varu jāmaksā baisa cena»—
Uz vāka. — Oriģ. nos.: The magicians. — ISBN 978-9934-
8511-5-5 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-312.4

Hoseinī, Hāleds. Un kalni atbalsoja / Hāleds Hoseinī ; no 
angļu valodas tulkojusi Silvija Brice ; tulkotājas redakcijā ; 
konsultante persiešu valodas jautājumos Biruta Jēgere. — 
2. izdevums. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 349, [1] lpp. ; 
22 cm. — Oriģ. nos.: And the mountains echoed. — ISBN 
978-9934-0-6129-5 (brošēts).

UDK	 821.111(73)-31

Rodrigesa, Debora. Mazā Kābulas kafejnīca : romāns / 
Debora Rodrigesa ; no angļu valodas tulkojusi Sandra 

Rutmane ; redaktore Elga Rusmane. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, ©2016. — 320 lpp. ; 23 cm. — Oriģ. nos.: A cup of 
friendship. — ISBN 978-9934-0-5142-5 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-31

821.112.2 Vācu literatūra

Baumgarts, Klauss. Bezausis un Divausis : [stāsts pirms-
skolas vecuma bērniem] / Klauss Baumgarts, Tils Šveigers ; 
no vācu valodas tulkojusi Evija Veide ; atbildīgā redaktore 
Inga Vanaģele. — Rīga : Lauku Avīze, 2016. — [47] lpp. : il. ; 
25 cm. — Oriģ. nos.: Keinohrhasen und Zweiohrküken. — 
ISBN 978-9934-15-160-6 (iesiets).

UDK	 821.112.2-93-32

Noihausa, Nele. Dusmīgais vilks : romāns / Nele Noihau-
sa ; no vācu valodas tulkojusi Inese Miesniece ; redakto-
re Anita Poļakovska ; Arņa Kilbloka vāka dizains. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, ©2016. — 447, [1] lpp. ; 23 cm. — (Zvaigznes 
detektīvu klubs). — Oriģ. nos.: Böser Wolf. — ISBN 978-
9934-0-5268-2 (iesiets).

UDK	 821.112.2-312.4

Špinnens, Burkhards. Caharijs Kacs : vēsturisks romāns / 
Burkhards Špinnens ; no vācu valodas tulkojusi Silvija 
Brice ; tulkotājas redakcijā ; Natālijas Kugajevskas vāka 
dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 269, [1] lpp. ; 
23 cm. — Oriģ. nos.: Zacharias Katz. — ISBN 978-9934-0-
5621-5 (iesiets).

UDK	 821.112.2-31

Teilore, Katrīna. Mantojums : romāns / Katrīna Teilore ; 
no vācu valodas tulkojusi Inese Miesniece ; redaktore Di-
āna Romanoviča. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 271, 
[1] lpp. ; 23 cm. — (Daringemhola / Katrīna Teilore ; [1.] 
grāmata). — «Daringemholas triloģijas pirmā grāmata»—
Vāka 4. lpp. — «Katrīna Teilore. Daringemhola: Manto-
jums; Lēmums; Atgriešanās»—[1.] lpp. — Oriģ. nos.: Die 
Erbe. — ISBN 978-9934-0-5432-7 (iesiets).

UDK	 821.112.2-31

821.113.6 Zviedru literatūra

Ērnestama, Marija. Bustera ausis : romāns / Marija Ēr-
nestama ; tulkojusi Kristīna Blaua ; atbildīgā redaktore 
Renāte Neimane ; literārā redaktore Sanda Rapa ; Nataļjas 
Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums. — Rīga : 
Lauku Avīze, 2016. — 303 lpp. ; 24 cm. — «©Lelde Šēnfel-
de, vāka mākslinieciskais noformējums»—Titullapas otrā 
pusē. — Teksts tulkots no zviedru valodas. — Oriģ. nos.: 
Busters öron. — ISBN 978-9934-15-154-5 (iesiets).

UDK	 821.113.6-312.4

821.134.2 Spāņu literatūra

Kviroga, Horātijs. Elkučūska : stāsts / Horātijs Kviroga ; 
no franču valodas tulkojis Medards Olis ; atbildīgā redak-
tore Jūlija Dibovska. — Rīga : J.L.V., [2016]. — 62, [1] lpp. ; 
23 cm. — Oriģ. nos.: Anaconda. — ISBN 978-9934-11-875-3 
(brošēts).

UDK	 821.134.2(899)-34
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821.161.1 Krievu literatūra

Maša un Lācis / idejas un tēlu autors O. Kuzovkovs ; gal-
venais mākslinieks I. Trusovs ; tulkojusi Anna Bērziņa ; re-
daktore Ilze Collenkopfa. — Rīga : Egmont Latvija, [2016]. 

Zelta stāstu grāmata : par Mašas, Lāča un viņu draugu 
piedzīvojumiem. — 314, [2] lpp. : il. ; 20 cm. — ISBN 978-
9934-16-247-3 (iesiets).
UDK	 821.161.1-93-32

Дарьева, Людмила. Прикосновение ветра : стихи / 
Людмила Дарьева ; художественное оформление Люд-
мила Юфименока (Дарьева). — Даугавпилс : Людмила 
Юфименока, ©2016. — 276 lpp. : il. ; 21 cm. — ISBN 978-
9934-14-830-9 (iesiets).

UDK	 821.161.1-1(474.3)

Куликов, Александр. Соловей-ключ : стихи / Алек-
сандр Куликов ; предисловие: Александр Ситницкий ; 
обложка: Нильс Хальгерсон ; оформление: Татьяна Гро-
мова. — Рига : Санкт-Петербург : Dzejnieku klubs Stihi.
lv ; АураИнфо, [2015]. — 431, [1] lpp. ; 18 cm. — (Книжная 
полка поэта). — ISBN 978-9934-8556-0-3 (iesiets).

UDK	 821.161.1-1(474.3)

821.174 Latviešu literatūra

Andrass, Alfrēds. Baltezeru dzimtas asins : drāma čet-
ros cēlienos / Alfrēds Andersons. — [Alūksne] : Eraksti, 
©2016. — 1 tiešsaistes resurss (54 lapas, PDF) ; 339 KB. — 
Iespiestais izdevums: Alfrēds Andersons, 1933. 

UDK	 821.174-2

Dendrīta, Helēna. Viss pastāvošais ir klātesošs : senlaicī-
gās un laicīgās refleksijas / Helēna Dendrīta ; mākslinieks 
Rauls Liepiņš. — Rīga : Rīgas balvas biedrība, [2015]. — 116, 
[4] lpp. : il. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-14-596-4 (iesiets).

UDK	 821.174-4

Dreika, Dagnija. Mūsu krasta sāgas : proza bērniem / Dag-
nija Dreika ; mākslinieciskā izveide: L. Rimicāne. — [Jūr-
mala] : Apgāds Daugava, 2016. — 72, [1] lpp. : il. ; 21 cm. — 
ISBN 978-9984-41-077-7 (brošēts).

UDK	 821.174-93-32

Ermlere, Franciska. Rīgas buča : romāns / Franciska Er-
mlere ; redaktore Eva Mārtuža ; Nataļjas Kugajevskas vāka 
dizains ; Māras Rikmanes zīmējumi. — Rīga : Lauku Avī-
ze, ©2016. — 175 lpp. : il., portr. ; 20 cm. — (Lata romāns ; 
4(202)). — Bibliogrāfija: 169. lpp. — ISBN 978-9934-15-
149-1 (brošēts).

UDK	 821.174-312.4

Gaile, Inga. Stikli : romāns / Inga Gaile ; redaktore Gunde-
ga Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis ; pēcvārda tulko-
jums: Aija Uzulēna. — Rīga : Dienas Grāmata, ©2016. — 175, 
[1] lpp. ; 22 cm. — (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; 4). — Teksts 
latviešu valodā, pēcvārds arī angļu valodā. — ISBN 978-
9934-546-09-9 (iesiets).

UDK	 821.174-31

Ieviņš, Kārlis. Latvju zeltrača dēkas : [romāns] / Kārlis 
Ieviņš ; redaktore Dagnija Dreika ; dizains: Lilija Rimicā-
ne. — [Jūrmala] : Apgāds «Daugava», 2016. — 209 lpp. ; 
21 cm. — ISBN 978-9984-41-101-9 (brošēts).

UDK	 821.174-31

Ivanova, Līna. Zeķu Zaķa pidžamu ballīte : pasaka ar jaut-
riem uzdevumiem / māksliniece Līna Ivanova ; redaktore 
Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016.

1. grāmata. — 45, [2] lpp. : il. ; 27 cm. — ISBN 978-9934-
0-6053-3 (iesiets).
UDK	 821.174-93-32

Kaudzīte, Reinis. Domu izteikumi / Kaudzīte Reinis. — 
[Alūksne] : Eraksti, ©2016. — 1 tiešsaistes resurss (92 la-
pas, PDF) : ilustrācijas ; 989 KB. — Iespiestais izdevums: 
Kaudzīte Reinis, [1898]. 

UDK	 821.174-84

Klampe, Milda. Visatnē : dzeja / Milda Klampe ; ilustrāci-
jas: Guntis Cukurs. — [Rīga] : [Ieviņa], 2015. — 73 lpp. : il. ; 
22 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 
978-9984-9376-0-1 (brošēts).

UDK	 821.174-1

Kukare, Linda. Lielmeža iemītnieku piedzīvojumi pilsē-
tā / teksts un ilustrācijas: Linda Kukare-Aldersone ; at-
bildīgā redaktore Alīna Melngaile ; literārā redaktore Sar-
mīte Medne. — Rīga : Jumava, ©2016. — 134, [1] lpp. : il. ; 
24 cm. — ISBN 978-9934-11-913-2 (brošēts).

UDK	 821.174-93-32

Lindulis. Dzīve ir skaista : komēdija četros cēlienos / Lin-
dulis. — [Alūksne] : Eraksti, ©2016. — 1 tiešsaistes resurss 
(38 lapas, PDF) ; 317 KB. — Iespiestais izdevums: Lindulis, 
1931. 

UDK	 821.174-22

Maldonis, Voldemārs. Poruka ētikas problemi / Valde-
mārs Maldonis. — [Alūksne] : Eraksti, ©2016. — 1 tiešsais-
tes resurss (28 lapas, PDF) ; 348 KB. — Iespiestais izde-
vums: Valdemārs Maldonis, 1923. 

UDK	 821.174(092)

Mālberģis, Frīdrihs. Raksti / Frīdrichs Mālberģis ; ieva-
da autors Alfrēds Goba. — [Alūksne] : Eraksti, ©2016. — 1 
tiešsaistes resurss (286 lapas, PDF) : ilustrācijas, portrets ; 
2,37 MB. — Ietver rādītāju. — Iespiestais izdevums: Frīdri-
chs Mālberģis, 1925, izdevusi Rīgas Latviešu biedrības De-
rīgu grāmatu nodaļa. 

UDK	 821.174(081.2)

Mūsdienu latviešu dzejas hrestomātija vidusskolēniem / 
sakārtojusi redaktore Inese Auziņa ; Aigara Truhina 
vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 176 lpp. ; 
21 cm. — Par autoriem: 159.-168. lpp. — ISBN 978-9934-0-
5733-5 (iesiets).

UDK	 821.174-1(082)(075.3)

Ozoliņa, Austra. Virpuļu durvīs : romāns / Austra Ozo-
liņ-Krauze. — [Alūksne] : Eraksti, 2015. — 1 tiešsaistes 
resurss (67 lapas, PDF) ; 499 KB. — Iespiestais izdevums: 
Austra Ozoliņ-Krauze, 1929. 

UDK	 821.174-31

Paklone, Inese. Cīņas olu Lieldienas : [stāsts pirmsskolas 
vecuma bērniem] / Inese Paklone ; māksliniece Gita Trei-
ce ; redaktore Inguna Cepīte. — Rīga : Pētergailis, [2016]. — 
34, [5] lpp. : il. ; 27 cm. — ISBN 978-9984-33-422-6 (iesiets).

UDK	 821.174-93-32
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Pīpiņa, Berta. Lejaskrodznieces meitas : [romāns] / Ber-
ta Pīpiņa. — [Alūksne] : Eraksti, ©2015. — 1 tiešsaistes 
resurss (99 lapas, PDF) ; 663 KB. — Iespiestais izdevums: 
Berta Pīpiņa, 1935. 

UDK	 821.174-31

Rūķītis, Harijs. Kaŗavīra dziesma : [romāns] / Harijs Rūķī-
tis. — [Alūksne] : Eraksti, ©2016.

1. daļa. — 1 tiešsaistes resurss (66 lapas, PDF) ; 
0,54 MB. — Iespiestais izdevums: Harijs Rūķītis, 1933. 
UDK	 821.174-31

Sakse, Anna. Stipro dēlu pasakas / Anna Sakse. — Rīga : 
J.L.V., [2016]. — 38, [2] lpp. ; 29 cm. — «6+»—Uz vāka. — 
ISBN 978-9934-11-807-4 (brošēts).

UDK	 821.174-343

Salējs, Māris. Kā pirms pērkona : [dzejoļu krājums] / 
Māris Salējs ; redaktore un priekšvārda autore Ingmāra 
Balode ; dizains: Inguna Cepīte ; vāka un titulu dizainam 
izmantoti Māra Salēja zīmējumi. — Rīga : Pētergailis, 
©2016. — 191 lpp. : il. ; 16×18 cm. — ISBN 978-9984-33-
411-0 (brošēts).

UDK	 821.174-1

Sanders, Vitālijs. Kopoti raksti : trijos sējumos / Vitālijs 
Sanders ; mākslinieciskā izveide: Lilija Rimicāne. — [Jūr-
mala] : Daugava, 2015.

3. sējums, Ūdensrožu gatve ; Malvīnes kokteilis ; Skvērā 
smaržoja nopļauta zāle ; Dzīves rotaļas. — 391, [1] lpp. : 
il., portr. ; 22 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentū-
rā. — ISBN 978-9984-41-099-9 (iesiets).
UDK	 821.174(081.1)

Snips, Artūrs. Stāsti laika logos / Artūrs Snips ; redaktors 
Aldis Vēvers ; māksliniece Krista Jūlija Kreišmane. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, ©2016. — 285, [2] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-
9934-0-5893-6 (iesiets).

UDK	 821.174-34

Stepermaņu, Krustiņš. Neaizmirstules : dzejas, līdz ar ru-
nām un tautas pieminekļu vijām / Stepermaņu Krustiņš. — 
[Alūksne] : Eraksti, ©2016. — 1 tiešsaistes resurss (48 la-
pas, PDF) ; 442 KB. — Iespiestais izdevums: Stepermaņu 
Krustiņš, 1888. 

UDK	 821.174-1

Šteinberga, Ināra. Burtus mežā meklējam : pasakas bēr-
niem / teksts un fotogrāfijas: Ināra Šteinberga. — Grobiņa : 
Pauliņa, ©2016. — 136, [3] lpp. : il. ; 16×21 cm. — «Latvijai 
100»—Uz vāka. — ISBN 978-9934-8040-9-0 (iesiets).

UDK	 821.174-343
	 821.174-93-32

Vaskis, Guntis. Vilazopija atskaņās : dzeja / Guntis Vaskis ; 
Induļa Burkas foto un iekārtojums. — Mārciena : Autora iz-
devums, [2016]. — 67 lpp. : il. ; 24 cm. — Izdevējziņas preci-
zētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9984-49-538-5 (brošēts).

UDK	 821.174-1

Veldre, Vilis. Dzīve pie jūras : vērojumi Latvijas jūrmalas 
zvejniekciemos / Vilis Veldre. — [Alūksne] : Eraksti, ©2015.

1. grāmata, No Nidas līdz Kolkai. — 1 tiešsaistes resurss 
(85 lapas, PDF) : ilustrācijas ; 9,00 MB. — Iespiestais iz-
devums: Vilis Veldre, 1938. 

2. grāmata, No Kolkas līdz Ainažiem. — 1 tiešsaistes re-
surss (96 lapas, PDF) : ilustrācijas ; 10,7 MB. — Iespies-
tais izdevums: Vilis Veldre, 1939. 
UDK	 821.174-992

Womars, G. Jaunā Prūsija : [dzeja] / G. Vomars ; tulkojis A. 
Francis. — [Alūksne] : Eraksti, ©2016. — 1 tiešsaistes re-
surss (9 lapas, PDF) ; 149 KB. — Iespiestais izdevums: G. 
Vomars, 1937. — Tulkots no izdevuma: … Ein neues Pre-
ußen werde…

UDK	 821.174-1

821.512.111 Čuvašu literatūra

Aihī, Genadijs. Paklanīšanās — dziesmai : simts variāciju 
par Pievolgas tautu dziesmām / Genadijs Aihī ; no krievu 
valodas atdzejojis Knuts Skujenieks ; redaktors Māris Sa-
lējs ; mākslinieks Juris Petraškevičs ; priekšvārds: Inguna 
Cepīte, Uldis Bērziņš, Knuts Skujenieks. — Rīga : Pētergai-
lis, ©2016. — 117, [1] lpp. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: Поклон — 
песне. — ISBN 978-9984-33-421-9 (brošēts).

UDK	 821.512.111-1

82–93 Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Manas mīļākās pasakas : [pirmsskolas vecuma bērniem] / 
teksta autore Gizela Fišere ; no vācu valodas tulkojusi Ska-
na [!] Neimane ; māksliniece Linda Birkinšava. — Rīga : 
Madris, [2016]. — [37] lpp. : il. ; 22 cm. — Populārāko pa-
saku adaptēti pārstāsti. — Cietlapu grāmata. — ISBN 978-
9984-31-339-9 (iesiets).

UDK	 82-93-32
	 82-343

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

908 Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Bija tāds laiks : …1991… : janvāra barikādes / galvenais re-
daktors Maruta Sprudzāne ; darba grupa: Silvija Kupriša, 
Vilis Bukšs, Ruta Cibule, Iveta Supe ; priekšvārdu saraks-
tīja Juris Boldāns ; mākslinieciskais noformējums un ma-
ketēšana: Liene Šaicāne, Dace Teilāne ; foto: Roberts Prie-
deslaipa, Dace Teilāne. — Balvi : Balvu novada pašvaldība, 
©2016. — 192 lpp., [15] lpp. iel. : il., portr., tab. ; 22 cm. — 
Bibliogrāfija: 190. lpp. — ISBN 978-9934-14-763-0 (iesiets).

UDK	 908(474.382)
	 94(474.3)”1991”

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

10 destinos turísticos principales en Letonia / Agencia 
de Desarrollo Turístico de Letonia ; fotos: R. Hofmanis, S. 
Kuzmickis. — [Riga] : Agencia de Desarrollo Turístico de 
Letonia, ©2015. — 21, [3] lpp., 1 saloc. lp. [4] lpp. : il., kar-
te ; 21 cm. — Latvia, best enjoyed slowly. — Nosaukums no 
vāka.

UDK	 913(474.3)(036)
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Film in Latvia / [Riga Film Fund ; National Film Centre 
of Latvia]. — [Riga] : [National Film Centre of Latvia], 
[2016]. — 49, [2] lpp. : il., karte ; 18 cm. — Aprakstīts pēc 
vāka. 

UDK	 913(474.3)(084.12)

Laipni aicināti Priekuļu novadā = Priekuli county / foto: 
Normunds Kažoks, Jānis Vīksna, Elīna Tilaka ; Priekuļu no-
vada pašvaldība. — Priekuļi : Priekuļu novada pašvaldība, 
2015. — 18 lpp. : il., karte ; 21 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — 
Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.

UDK	 913(474.365)

Susuriņa piedzīvojumi Gaujas Nacionālajā parkā : tūrisma 
ceļvedis ģimenēm ar bērniem / teksts: Ieva Rupenheite ; 
ilustrācijas: Agija Staka-Jansone. — [Sigulda] : [Gaujas Na-
cionālā parka tūrisma biedrība], [2016]. — 20, [1] lpp. : il., 
karte ; 24 cm. — Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām. 

UDK	 913(474.36)(036)
	 821.174-93-32

Краславский край на излучинах Даугавы : [путеводи-
тель] / Центр туристической информации Краслав-
ского края ; фото: И. Гейба, А. Гончаров, И. Минова, Т. 
Козачука, Э. Шкутане, И. Дзалбе, М. Плуме, Я. Цауня, Г. 
Ахромкина, К. Федирка, А. Вите, А. Нордена, А. Кауш-
калис, И. Пудника, А. Лебедь, В. Паулиньш, О. Широкая, 
И. Лобанова, И. Можейка, А. Леоновича, А. Немиро, И. 
Липшане, С. Критенко, И. Солима. — [Krāslava] : [Центр 
туристической информации Краславского края], 
2015. — 1 tiešsaistes resurss (36 lapas, PDF) : ilustrācijas, 
kartes, tabulas ; 5,69 MB.

UDK	 913(474.386)(036)

929 Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi

Brūvere, Nelda. Neretas saule, Sibīrijas vēji : Ērgļu — Brū-
veru dzimtas stāsts / Nelda Brūvere ; atmiņu materiālu 
literāri sakārtoja, papildināja un priekšvārdu sarakstīja 
Lidija Ozoliņa ; Ingas Kārkliņas dizains. — [Pilskalne, Ne-
retas novads] : [Lidija Ozoliņa], 2016. — 209 lpp. : il., portr. ; 
21 cm. — (Mēs — neretieši ; 2). — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — Bibliogrāfija: 203.-204. lpp. — ISBN 978-
9934-14-796-8 (brošēts).

UDK	 929(474.34)

Es viņu pazīstu : latviešu biogrāfiskā vārdnīca / redaktors 
Ž. Unāms. — [Alūksne] : Eraksti, ©2016. — 1 tiešsaistes 
resurss (772 lapas, PDF) : portreti ; 14,0 MB. — Redaktors 
uzrādīts datnes 6. lapā. — Iespiestais izdevums: Rīga: Bio-
grafiskā archīva apgāds, 1939. 

UDK	 929(=174)(038)

Grava, Uldis. Tālumā, bet ne svešumā / Uldis Grava ; at-
bildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārā redaktore Keta 
Īve. — Rīga : Jumava, ©2016. — 328 lpp., [16] lpp. ielīmes : 
il., portr. ; 25 cm. — Personu rādītājs: 313.-327. lpp. — ISBN 
978-9934-11-885-2 (iesiets).

UDK	 929(474.3)

Kļaviņa, Iveta. Latvija : ģerboņi / Iveta Kļaviņa ; redaktore 
Gundega Rudzīte. — 3., pārstrādātais izdevums. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, ©2016. — [23] lpp. : il., karte ; 29 cm. — Au-
tore uzrādīta izdevējziņās. — Aprakstīts pēc vāka. — ISBN 
9789984409276 (kļūda) (brošēts).

UDK	 929.6(474.3)

Rubine, Gunta. Trīs likteņi / Gunta Rubine. — Rīga : 
Mākslas atbalsta biedrība, 2016. — 55 lpp. : il., portr. ; 
22 cm. — «Gunta Rubine, 2015. gada decembris»—Titulla-
pā. — ISBN 978-9934-8230-5-3 (iesiets).

UDK	 929(474.362)

930.85 Civilizācijas vēsture. Kultūras vēsture

Štāls, Art. Sargāsim savas tautas senatni! / Art. Štāls. — 
[Alūksne] : Eraksti, 2016. — 1 tiešsaistes resurss (101 lapa, 
PDF) : ilustrācijas, portrets ; 6,25 MB. — (Latviešu senatnes 
pētītāju biedrības raksti ; Nr. 2). — Iespiestais izdevums: 
Art. Štāls. Rīga : Latviešu senatnes pētītāju biedrības izde-
vums, 1924. — Bibliogrāfija: 77.-78. lapā. un alfabētisks sa-
tura rādītājs: 95.-101. lapā.

UDK	 930.85(4)
	 930.85(474.3)

Загадки древнейшей истории человечества : сборник 
статей / составитель и редактор Максим Петров. — 
Рига : ИБИК, 2015.

Часть I, В начале всех начал. — 348, [3] lpp. : il., 
kartes ; 22 cm. — ИБИК = Институт белорусской исто-
рии и культуры. — Bibliogrāfija: [350.] lpp. — ISBN 
978-9984-897-16-5 (brošēts). — 100 eks.
UDK	 930.85

94(474.3) Latvijas vēsture

Gunārs Astra. Un citi / atbildīgais redaktors Austris Gra-
sis ; literārā redaktore Ieva Freinberga ; Jura Putriņa vāka 
dizains. — Mārupe : Daugavas Vanagu Gunāra Astras pie-
miņas — patiesības fonds : Drukātava, ©2015. — 388 lpp. : 
il., portr. ; 24 cm. — «Daugavas Vanagu Gunāra Astras pie-
miņas — patiesības fonda izdevums»—Titullapā. — Biblio-
grāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-
9934-530-20-3 (brošēts).

UDK	 94(474.3)”1987/1991”(082)


