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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

004 Datorzinātne un datortehnoloģija.  
Skaitļošana. Datu apstrāde

Dikinsa, Rozija. Datori un programmēšana : atver lodzi-
ņus! / teksta autore Rozija Dikinsa ; [ilustrācijas]: Šovs Nīl-
sens ; dizainu veidoja Emīlija Bādena un Holija Lamonta ; 
tulkojums latviešu valodā: Sabīne Trēde. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, ©2016. — 14, [2] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — Aprak
stīts pēc vāka un iespiedziņām. — «Vairāk nekā 100 atvera-
mi lodziņi»—Uz vāka. — Oriģ. nos.: Lifttheflap computers 
and coding. — ISBN 9789934057106 (iesiets).

UDK	 004(02.053.2)

Jurenoks, Aleksejs. Bezvadu sensoru tīkla dzīves ilguma 
novērtēšanas modeļa un metožu izstrāde un izpēte : pro-
mocijas darba kopsavilkums / Aleksejs Jurenoks ; zināt-
niskais vadītājs Leonīds Novickis ; oficiālie recenzenti: 
Valērijs Zagurskis, Arnis Cīrulis, Krzysztof Amborski ; Rī-
gas Tehniskā universitāte. Datorzinātnes un informācijas 
tehnoloģijas fakultāte. Lietišķo datorsistēmu institūts. — 
Rīga : RTU Izdevniecība, 2016. — 55 lpp. : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 48.55. lpp. — 
ISBN 9789934108037 (brošēts).

UDK	 004.77:621.398(043)

Jurenoks, Aleksejs. Bezvadu sensoru tīkla dzīves ilguma 
novērtēšanas modeļa un metožu izstrāde un izpēte : pro-
mocijas darbs / Aleksejs Jurenoks ; zinātniskais vadītājs 
Leonīds Novickis ; Rīgas Tehniskā universitāte. Datorzi-
nātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte. Lietišķo 
datorsistēmu institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2016. — 
156 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Bib-
liogrāfija: 142.156. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotācija 
arī angļu valodā.

UDK	 004.77:621.398(043)

Jurenoks, Aleksejs. Development and estimation of wire-
less sensor network life expectancy assessing model and 
methods : summary of doctoral thesis / Aleksejs Jurenoks ; 
scientific supervisor Leonīds Novickis ; official reviewers: 
Valērijs Zagurskis, Arnis Cīrulis, Arzysztof Amborski ; Riga 
Technical University. The Faculty of Computer Science and 
Information Technology. Institute of Applied Computer 
Systems. — Riga : RTU Press, 2016. — 57 lpp. : diagrammas, 

ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 50.57. lpp. — 
ISBN 9789934108020 (brošēts).

UDK	 004.77:621.398(043)

005 Pārvaldība. Vadzinības

Dažādības vadība — nākotnes potenciāls / Sabiedrības in-
tegrācijas fonds, SIA Corporate Consulting un Sabiedriskās 
politikas centrs «Providus» ; grafiskais dizains: Jānis Uz-
raugs. — [Rīga] : Sabiedrības integrācijas fonds, 2015. — 1 
tiešsaistes resurss (32 lapas, PDF) : ilustrācijas ; 6,45 MB. — 
«Bukleta saturs veidots, balstoties uz pētījuma «Dažādības 
vadības situācijas izpēte uzņēmumos» rezultātiem, ko iz-
strādāja personu apvienība SIA Corporate Consulting un 
biedrība «Sabiedriskās politikas centrs «Providus»»—Dat-
nes 2. lapā. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.

UDK	 005.95/.96

Golubeva, Marija. Dažādības vadības situācijas izpēte 
uzņēmumos : pētījuma ziņojums / Marija Golubeva, Sigi-
ta ZankovskaOdiņa, Imants Felsbergs ; redaktore Ligita 
Bērziņa. — Rīga : Sabiedrības integrācijas fonds, 2015. — 1 
tiešsaistes resurss (108 lapas, PDF) : diagrammas, tabulas ; 
1,51 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.

UDK	 005
	 658

06 Vispārīga rakstura organizācijas

3×3 Latvijā, 19902015 : pasaules mēroga kustība visu pa-
audžu latviešiem / sastādītājas un redaktores: Daiga Bi-
tiniece, Rasma Zvejniece ; priekšvārdu sarakstīja Inese 
Krūmiņa ; dizains: Dita Pence, Gundega Kalendra ; vāka 
foto: Baiba Krūmiņa. — [Rīga] : [biedrība «Trīsreiztrīs»], 
2016. — 312 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 28 cm. — 
Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Personu rādī-
tājs: 304.311. lpp. — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — ISBN 
9789934148231 (iesiets).

UDK	 061.2(=174)(100)
	 316.722(=174)(100)

Gadagrāmata / Latvijas Zinātņu akadēmija ; sastādītāji: 
Baiba Ādamsone, Anita Draveniece, Alma Edžiņa, Līva Gri-
ņeviča, Valdis Kampars, Sofja Negrejeva, Ilze Stengrevica, 
Viktorija Zaļūksne ; redaktore Ieva Jansone ; priekšvārda, 



2Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 10 2016. gada 16.–31. maijs

5.[10.] lpp., autors Ojārs Spārītis ; fotogrāfi: Jānis Brencis, 
Alma Edžiņa, Edgars Liepiņš, Ojārs Spārītis. — Rīga : Latvi-
jas Zinātņu akadēmija : Zinātne, 2016.

2015. — 251, [1] lpp., [8] lpp. ielīmes : ilustrācijas, por-
treti, tabulas ; 20 cm. — (Gadagrāmata / Latvijas Zinātņu 
akadēmija, ISSN 14070413 ; 2016). — Personu rādītājs: 
248.[252.] lpp. — ISBN 9789934549090 (brošēts).
UDK	 061.12(474.3)(058)
	 001:061.12(474.3)(058)

069 Muzeji. Pastāvīgas izstādes

Šola, Tomislavs S. Še mūžība vairs nemājo : muzeju grēku 
glosārijs / Tomislavs S. Šola ; tulkojums no angļu valodas 
un komentārs: Ilze Knoka ; vāka dizains: Armīns Ozoliņš ; 
vāka noformējumam izmantota Armīna Ozoliņa gleznas 
«Egoists» (1996) reprodukcija. — [Rīga] : Baltijas Muzeolo-
ģijas veicināšanas biedrība, 2015. — 274 lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — (Muzeoloģijas bibliotēka). — Par autoru: 258.
261. lpp. — «Bibliogrāfijā un atsaucēs viscaur saglabāta 
autora izmantotā rakstība»—Titullapas 2. pusē. — Biblio-
grāfija: 253.257. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Oriģ. nos.: 
Eternity does not live here any more — a glossary of muse-
um sins. — ISBN 9789934828720 (brošēts).

UDK	 069

087.5 Izdevumi jauniešiem

Barbie : dzīvo ar stilu! / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore 
Ilze Collenkopfa. — Rīga : Egmont Latvija, 2016. — [4] lpp., 
[6] lp. : ilustrācijas ; 28 cm. — (Barbie). — (Lelle un tēr-
pi). — Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām. — «Veido Bar-
bijas stilu ar izspiežamiem tērpiem un aksesuāriem!»—Uz 
vāka. — Barbie dress up doll kit: livin’ life. — ISBN 978
9934162282 (brošēts).

UDK	 087.5
	 688.721.3(02.053.2)

Barbie : rotaļīga un apburoša! / tulkojusi Eva Jansone ; re-
daktore Ilze Collenkopfa. — Rīga : Egmont Latvija, 2016. — 
[4] lpp., [6] lp. : ilustrācijas ; 28 cm. — (Barbie). — (Lelle 
un tērpi). — «Veido Barbijas stilu ar izspiežamiem tērpiem 
un aksesuāriem!»—Uz vāka. — Oriģ. nos.: Barbie dress up 
doll kit: gorgeous and girly. — ISBN 9789934162299 
(brošēts).

UDK	 087.5
	 688.721.3(02.053.2)

Beļko, Jegors. Jautri zinātniski eksperimenti / Jegors 
Beļko ; no krievu valodas tulkojusi Aina Cebura. — Rīga : 
Avots, 2016.

2., Aizraujoši eksperimenti ar augiem un saules gais-
mu. — 63 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — Oriģ. nos.: Весёлые 
научные опыты. — ISBN 9789934534317 (spirāliesē-
jums).
UDK	 087.5
	 53(02.053.2)

Metodiskie ieteikumi darbam ar lasāmgrāmatu par inter-
netu 57 gadus veciem bērniem «Vaifija skola». — [Rīga] : 
[Latvijas Interneta asociācijas «NetSafe Latvia» Drošākā 
interneta centrs], [2015]. — 1 tiešsaistes resurss (35 lapas, 

PDF) : ilustrācijas ; 4,79 MB. — Lasāmgrāmatas «Vaifija 
skola» autores: Vineta Vaivade, Liene Valdmane. 

UDK	 087.5
	 004.738.5(072)

Pārsteidzošais kosmoss : uzlīmes un uzdevumi / ilus-
trācijas: Sjūzena Ramiza ; tulkojums: Renāte Punka, Inga 
Karlsberga. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2015. — [32] lpp., 
[4] lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 27 cm. — (Faktivitātes). — «4 
kartītes, 20 fakti»—Uz vāka. — «300 uzlīmes»—Uz vāka. — 
«Mācies, zīmē, līmē, krāso»—Uz vāka. — Oriģ. nos.: Incre-
dible space: sticker activity. — ISBN 9789984235424 
(brošēts).

UDK	 087.5
	 52(02.053.2)

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

Mācies ar prieku! 123. — 22, [2] lpp., [2] lp. uzlīmes : 
ilustrācijas ; 30 cm. — (Disney princeses). — (Mācies 
ar prieku!). — Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām. — 
«Uzdevumu grāmata ar uzlīmēm pirmsskolas un jau-
nākā skolas vecuma bērniem»—Vāka 4. lpp. — «Ar uz-
līmēm»—Uz vāka.» — Oriģ. nos.: Princess fun to learn 
123. — ISBN 9789934162749 (brošēts).

Mācies ar prieku! ABC. — 24 lpp., [2] lp. uzlīmes : ilus-
trācijas ; 30 cm. — (Disney princeses). — (Mācies ar prie-
ku!). — Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām. — «Uzde-
vumu grāmata ar uzlīmēm pirmsskolas un jaunākā skolas 
vecuma bērniem»—Vāka 4. lpp. — «Ar uzlīmēm»—Uz 
vāka. — Oriģ. nos.: Princess fun to learn ABC. — ISBN 
9789934162756 (brošēts).
UDK	 087.5

Šplihals, Antoņins. Mūsu mīļās mājas / Antoņina Šplihala 
ilustrācijas. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — [8] lpp. : ilus-
trācijas ; 21 cm. — (Jautri uzdevumi mazajiem). — Cietlapu 
grāmata. — Oriģ. nos.: Byl jeden domeček. — ISBN 978
9934061073 (iesiets).

UDK	 087.5
	 087.5(084.1)

Šplihals, Antoņins. Traktors dodas darbos / Antoņina 
Šplihala ilustrācijas. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 
[8] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — (Jautri uzdevumi maza-
jiem). — Cietlapu grāmata. — Oriģ. nos.: Traktor jede na 
pole. — ISBN 9789934061066 (iesiets).

UDK	 087.5

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

159.9 Psiholoģija

Blūma, Inta. Ardievu, karma! / Inta Blūma ; mākslinieks 
Vazgens Stepanjans ; redaktore Zanda Batņa. — [Latvija] : 
Apgāds Sirds Ceļš, 2016. — 256 lpp. : diagrammas, ilustrā-
cijas ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 254. lpp. — ISBN 9789934
859809 (iesiets).

UDK	 159.922.1-055.2

Blūma, Inta. Moters galia : moteriška energija iš arti / Inta 
Blūma ; apipavidalino Vazgenas Stepanjanas ; iš latvių kal-
bos vertė Egidija Mačiulytė. — [Skujene, Amatas novads] : 
[Valentia1], 2016. — 238, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — 
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Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Bibliogrāfija: 
238. lpp. — ISBN 9789934147784 (brošēts).

UDK	 159.922.1-055.2

17 Morāles filozofija. Ētika. Praktiskā filozofija

Purēns, Vilnis. Ētika : mācību grāmata / Vilnis Purēns ; 
recenzente Skaidrīte Lasmane ; uzdevumus nodaļai «Pār-
domu pētījums» sastādīja Inita Ozola ; dizains Baiba Laz-
diņa. — Rīga : RaKa, ©2016. — 165 lpp. : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. — (Vidusskolām). — «Mācību 
grāmata balstās uz vispārējās vidējās izglītības mācību 
priekšmeta standartu «Ētika» (21. pielikums MK noteiku-
miem Nr.281.21.05.2013.)»—Titullapā. — ISBN 9789984
463438 (brošēts).

UDK	 17(075)

Stelps, Pauls. Iekop savu dārzu : kultūras fundamentā-
lisms izaugsmes metafizikā / fotogrāfijas, vizuālais nofor-
mējums, dzeja: Pauls Stelps ; grāmatas vizuālais noformē-
jums: Laura Skruže ; grāmatas vāka noformējums: Vents 
Priedīte. — [Rīga] : Sociopsiholoģijas Asociācija : Apgāds 
Venēra, ©2016. — 441 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 31 cm. — 
(Balto grāmatu sērija). — ISBN 9789934842726 (ie-
siets).

UDK	 17.02
	 130.3

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Nešs, Endijs. Mateja evanģēlijs : Bībeles studiju materiāls 
2016. gada 2. ceturksnim / Endijs Nešs. — [Rīga] : Septītās 
dienas Adventistu baznīca, [2016]. — 95, [1] lpp. ; 20 cm. — 
«Bībeles studiju materiāls 2016 aprīlis, maijs, jūnijs»—Uz 
vāka. — Bībeles citātiem izmantots jaunais latviešu valo-
das Bībeles tulkojums. — Oriģ. nos.: The Book of Matthew.

UDK	 27-247.4

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

31 Demogrāfija. Socioloģija. Statistika

Latvijas emigrantu kopienas: cerību diaspora / zinātnis-
kā redaktore un ievada autore Inta Mieriņa ; Jānis Buholcs, 
Māris Goldmanis, Mihails Hazans, Iveta JurkāneHobein, 
Mārtiņš Kaprāns, Rita Kaša, Ieva Kārkliņa, Evija Kļave, Ilze 
Koroļeva, Inta Mieriņa, Andris Saulītis, Laura Sūna, Ine-
se Šūpule, Aivars Tabuns ; zinātniskie recenzenti: Brigita 
Zepa, Ritma Rungule, Metjū Kots ; literārā redaktore Ināra 
Stašulāne. — Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 
©2015. — 1 tiešsaistes resurss (244 lapas, PDF) : diagram-
mas, ilustrācijas, tabulas ; 17,0 MB. — Resursā uzrādīts ie-
spiestā izdevuma ISBN. — Monogrāfija izstrādāta un izdota 
ar Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu projekta «Lat-
vijas emigrantu kopienas: nacionālā identitāte, transna-
cionālās attiecības un diasporas politika» (vienošanās Nr. 
2013/0055/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/040) ietvaros. — 
Bibliogrāfija: 227.237. lapā. — Teksts latviešu valodā, kop-
savilkums angļu valodā. — ISBN 9789934506338 (kļūda).

UDK	 314.15-024.64(474.3)(082)
	 316.347(474.3)(082)
	 316.722(=174)(082)

316 Socioloģija

Attieksme maina attieksmi : projekta «Saredzēt! Sadzir-
dēt! Saprast! Rīkoties!» («SSSR») rakstu krājums / redak-
tore: Zane Zajančkauska ; tekstu autori: Anda Buševica, 
Eduards Liniņš, Agnese Lūse, Laura Paegle, Grigorijs Sal-
nits, Ilva Skulte, Inese Voika, Zane Zajančkauska ; fotog-
rāfijas: Evarts Anosovs, Aija Bley, Ēriks Božis, Līga Puri-
ņaPurīte. — [Rīga] : Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, 
©2015. — 1 tiešsaistes resurss (21 lapa, PDF) : ilustrācijas ; 
7,52 MB. 

UDK	 316.4.063.3(474.3)(082)

Brice, Līva. Digitālais portrets kā Latvijas jauniešu (1825) 
patības konstruēšana sociālajos medijos : promocijas dar-
ba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai komunikācijas 
zinātnes nozarē, apakšnozare: komunikācijas teorija / Līva 
Brice ; promocijas darba zinātniskais vadītājs Jurģis Šķil-
ters ; darba recenzenti: Ainārs Dimants, Baiba Holma, Jā-
nis Buholcs, Triin Vihalemm ; Latvijas Universitāte. Sociālo 
zinātņu fakultāte. Komunikācijas studiju nodaļa = Digital 
portrait as construction of the self by Latvian youth (1825) 
in social media : summary of doctoral thesis submitted for 
the doctoral degree in communication science, subfield: 
communication theory / Līva Brice ; supervisor: Jurģis Šķil-
ters ; reviewers: Ainārs Dimants, Baiba Holma, Jānis Buho-
lcs, Triin Vihalemm ; University of Latvia. Faculty of Social 
Sciences. Department of Communication Studies. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2016. — 69 lpp. : ilustrācijas, shēmas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 67.69. lpp. — Teksts latviešu un an-
gļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums 
abās valodās. — ISBN 9789934517990 (brošēts).

UDK	 316.61-053.6(474.3)(043.2)
	 316.774:004(474.3)(043.2)
	 316.775-053.6(474.3)(043)

Brice, Līva. Digitālais portrets kā Latvijas jauniešu (18
25) patības konstruēšana sociālajos medijos : promocijas 
darbs doktora grāda iegūšanai komunikācijas zinātnes 
nozarē, apakšnozare: komunikācijas teorija / Līva Brice ; 
promocijas darba zinātniskais vadītājs Jurģis Šķilters ; Lat-
vijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Komunikāci-
jas studiju nodaļa. — Rīga, 2016. — 250 lp. : diagrammas, 
ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 179.
187. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, 
anotācija arī angļu valodā.

UDK	 316.775-053.6(474.3)(043)
	 316.614-053.6(474.3)(043)

International Scientific Conference «Twenty-five Years 
of Renewed Latvia, Lithuania, and Estonia: Experien-
ce of the Baltic States in Europe» (2016 : Rīga, Latvija). 
Twentyfive years of renewed Latvia, Lithuania, and Esto-
nia: experience of the Baltic States in Europe : international 
scientific conference, Riga, Latvia, 22 april 2016 / organisa-
tional and programme committee of the conference: Tālavs 
Jundzis, Viktoras Justickis, Ando Leps, Andrejs Vilks, Gaļina 
Beliha ; scientific reviewers: Tālavs Jundzis, Viktoras Jus-
tickis, Eduards Bruno Deksnis, Ando Leps ; foreword: Tā-
lavs Jundzis ; cover design: Ieva Stūre, text editor Antra Le-
gzdiņa. — Riga : Latvian Academy of Sciences Baltic Center 
for Strategic Studies, ©2016. — 190, [1] lpp. : diagrammas, 
tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — 
Teksts angļu valodā, kopsavilkumi arī latviešu, lietuviešu, 
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krievu, vācu un franču valodā. — ISBN 9789934851544 
(brošēts).

UDK	 316.32(474)(062)
	 32(474)(062)
	 338(474)(062)
	 34(474)(062)

Ņikišins, Jurijs. Politiskā līdzdalība Eiropā: salīdzinošā 
analīze : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda ie-
gūšanai socioloģijas nozarē, apakšnozare: politikas socio-
loģija / Jurijs Ņikišins ; darba zinātniskais vadītājs: Brigita 
Zepa ; darba recenzenti: Anda Laķe, Vladimirs Meņšikovs, 
Tālis Tisenkopfs, Kateřina Vráblíková ; Latvijas Universi-
tāte. [Sociālo zinātņu fakultāte] = Political participation in 
Europe: a comparative analysis : summary of doctoral the-
sis submitted for the degree of doctor of sociology, subfield 
of political sociology / Jurijs Ņikišins ; scientific adviser: 
Brigita Zepa ; revievers: Anda Laķe, Vladimirs Meņšikovs, 
Tālis Tisenkopfs, Kateřina Vráblíková ; University of Latvia. 
[Faculty of Social Science]. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2016. — 26, 26 lpp. : shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrā-
fija: 20., 20. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atse-
višķām titullapām, vāka noformējums abās valodās.

UDK	 316.334.3(4)(043)
	 323.21(4)(043)
	 316.334.3(4)(043.2)
	 323.21(4)(043.2)

Ņikišins, Jurijs. Politiskā līdzdalība Eiropā: salīdzinošā 
analīze : promocijas darbs doktora grāda iegūšanai socio-
loģijas nozarē, apakšnozare: politikas socioloģija / Jurijs 
Ņikišins ; darba zinātniskais vadītājs: Brigita Zepa ; Latvi-
jas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. — Rīga, 2016. — 
203 lp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 31 cm. — Biblio-
grāfija: 194.203. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī 
angļu valodā.

UDK	 316.334.3(4)(043)
	 323.21(4)(043)

Paula, Līga. Kopienu rīcībspēja lauku attīstībā Latvijā : 
promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai 
socioloģijas nozarē, apakšnozare: lauku socioloģija / Līga 
Paula ; [darba zinātniskā vadītāja Aija Zobena ; darba re-
cenzenti: Anda Laķe, Vladimirs Meņšikovs, Brigita Zepa, 
Erland Eklund ; Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fa-
kultāte = Capability of communities for rural development 
in Latvia : summary of doctoral thesis submitted for the 
degree of doctor of sociology, subfield of rural sociology / 
Līga Paula ; supervisor Aija Zobena ; revievers: Anda Laķe, 
Vladimirs Meņšikovs, Brigita Zepa, Erland Eklund ; Univer-
sity of Latvia. Faculty of Social Sciences. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2016. — 94 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija: 35.40., 83.88. lpp. — Teksts latviešu un angļu 
valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās 
valodās.

UDK	 316.334.55(474.3)(043)
	 316.334.55(474.3)(043.2)

Paula, Līga. Kopienu rīcībspēja lauku attīstībā Latvijā : 
promocijas darbs izstrādāts socioloģijas nozarē, apakš-
nozare: lauku socioloģija / Līga Paula ; darba zinātniskā 
vadītāja Aija Zobena ; Latvijas Universitāte. Sociālo zi-

nātņu fakultāte. Socioloģijas nodaļa. — Rīga, 2016. — 193, 
[16] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, shēmas, tabu-
las ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 174.193. lpp. — Teksts latviešu 
valodā, anotācija arī angļu valodā.

UDK	 316.334.55(474.3)(043)
	 316.334.55(474.3)(043.3)

Romi Latvijā : pētījums 2015 / grafiskais dizains: Gunta 
Kalvīte ; par materiāla saturu atbild Sabiedrības integrā-
cijas fonds un Tirgus un sociālo pētījums centrs «Latvijas 
Fakti». — [Rīga] : Sabiedrības integrācijas fonds, [2015]. — 
1 tiešsaistes resurss (45 lapas, PDF) : diagrammas, ilustrā-
cijas, karte ; 6,93 MB. — «Bukleta saturs veidots balstoties 
uz pētījuma «Romi Latvijā» rezultātiem, ko izstrādāja tir-
gus un sociālo pētījumu centrs «Latvijas fakti»—Datnes 2. 
lapā. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.

UDK	 316.347(=214.58)(474.3)(047.31)

Societal security : inclusionexclusion dilemma : a por-
trait of the russianspeaking community in Latvia / editor 
Žaneta Ozoliņa ; cover design by Kristīne PlūksnaZva-
gule ; English language editor Līvija Uskalis. — Rīga : Zi-
nātne, ©2016. — 223 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 
22 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978
9934549106 (brošēts).

UDK	 316.347(474.3)(082)

323 Iekšlietas. Iekšpolitika

Ļenskis, Iļja. Antisemītisma izpausmes: vēsture un mūs-
dienas / autori: Iļja Ļenskis, Didzis Bērziņš ; zinātniskais 
redaktors, priekšvārda autors Kaspars Zellis. — Rīga : Lat-
vijas Cilvēktiesību centrs, 2015. — ©2015. — 1 tiešsaistes 
resurss (43 lapas, PDF) : diagrammas ; 7,32 MB. — Virstitu-
lā: Latvijas Cilvēktiesību centrs, Latvijas Ebreju draudžu un 
kopienu padome. — Par publikācijas saturu atbild Latvijas 
Cilvēktiesību centrs. — Bibliogrāfija nodaļu beigās.

UDK	 323.12(=411.16)

Rikša, Marta. 11. Saeimas diskusijas un lēmumi par pilso-
nisko līdzdalību / Marta Rikša, Iveta Kažoka, Marija Golu-
beva. — [Rīga] : Biedrība «Sabiedriskās politikas centrs 
Providus», 2015. — 1 tiešsaistes resurss (27 lapas, PDF) : 
tabula ; 841 KB. — «Providus domnīca»—Datnes 1. lapā. — 
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 9789934532
139 (PDF).

UDK	 323.2(474.3)

328(474.3) Latvijas parlaments. Tautas pārstāvība. 
Valdība

Kusiņš, Gunārs. Latvijas parlamentārisma apskats / au-
tors, galvenais redaktors Gunārs Kusiņš ; māksliniece In-
guna Elere ; redaktores: Inna Vaitmane, Marita Freija ; 
foto: J. Aperāns, K. Bauls, E. Dinka, Grīnbergs, R. Inkēns, R. 
Johansons, M. Lapiņš, G. Mālderis, U. Pāže, K. Rake, V. Rī-
dzenieks. — [Rīga] : Latvijas Republikas Saeima, ©2016. — 
95 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 29 cm. — Bibliogrā-
fija: 91.95. lpp. — ISBN 9789934859205 (iesiets). — 500 
eks.

UDK	 328(474.3)
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331 Darbs. Nodarbinātība. Darba ekonomika.  
Darba organizācija

Mickeviča, Nataļja. Arodbiedrību likums ar komentā-
riem / Nataļja Mickeviča, Kaspars Rācenājs ; Latvijas Brīvo 
arodbiedrību savienība. — Rīga : Latvijas Brīvo arodbied-
rību savienība, [2015]. — 1 tiešsaistes resurss (155 lapas, 
PDF) : shēmas, tabulas ; 1,08 MB. — «ESF projekts (Nr. 
1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001/01). Šis informatīvais mate-
riāls ir veidots ar Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts 
finansiālu atbalstu. Par informatīvā materiāla saturu atbild 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība»—Datnes 2. lapā. — 
Autori uzrādīti datnes 3. lapā. — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs.

UDK	 331.105.44(474.3)

34 Tiesības. Jurisprudence

Civilprocesa likums. — Rīga : AFS, 2016. — 396, [1] lpp. ; 
20 cm. — «Civilprocesa likums pieņemts 1998. gada 14. 
oktobrī (spēkā ar 1999. gada 1. martu). Latvijas Vēstnesis, 
1998. 3. novembris, Nr. 326/330; Latvijas Republikas Saei-
mas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998., Nr. 23»—Titulla-
pas otrā pusē. — ISBN 9789984889375 (brošēts).

UDK	 347.9(474.3)(094)
	 347.91/.95(474.3)(094)

Krimināllikums ; Likums «Par Krimināllikuma spēkā stā-
šanās un piemērošanas kārtību». — Rīga : AFS, 2016. — 
210, [4] lpp. : tabulas ; 20 cm. — ISBN 9789984889382 
(brošēts).

UDK	 343(474.3)(094)

Lešinska, Agnese. Sabiedrības informēšana par būvnie-
cības iecerēm atbilstoši Būvniecības likumā noteiktajam : 
pētījums / Agnese Lešinska. — [Rīga] : Biedrība «Sabied-
riskās politikas centrs PROVIDUS», 2015. — 1 tiešsaistes 
resurss (40 lapas, PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabu-
las ; 2,73 MB. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — 
«Providus domnīca»—Datnes sākumlapā. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 9789934532092 (PDF).

UDK	 349.44(474.3)
	 352(474.3)

Sajadova, Veronika. PSRS un Latvija : starptautisko tie-
sību pārkāpumi / Veronika Sajadova ; zinātniskie recen-
zenti: Juris Bojārs, Dainius Žalimas ; Aijas Andžānes vāka 
mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Renā-
te Neimane ; literārā redaktore Rita Kļaviņa ; angļu valo-
das redaktors Christopher Booth. — Rīga : Lauku Avīze, 
©2016. — 382, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 22 cm. — Bib-
liogrāfija: 342.[379.] lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts 
latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978
9934151552 (iesiets).

UDK	 341.2(47
	 57)
	 (474.3)
	 323.282(474.3)

Водителям прогулочных судов. — [Рига] : FCS, 2015. — 
94 lpp. : ilustrācijas, kartes ; 30 cm + 1 ats. lp. — Pielikumā: 
Таблица правильных ответов. — ISBN 9789934814648 
(kļūda) (brošēts).

UDK	 347.799.1(474.3)
	 629.5.07(474.3)(079)
	 656.62.05(474.3)(079)

351 Valsts administratīvā pārvalde (policija)

Ceļu satiksmes noteikumi un Ceļu satiksmes likums. — 
Rīga : FCS, 2016. — 126, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm + 1 
pielikums (1 brošūra (131.194. lpp.). — «Ceļu satiksmes 
noteikumi: izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Minis-
tru kabineta noteikumiem Nr. 279, izdoti 2015. gada 2. jū-
nijā»—[7.] lpp. — «Ceļu satiksmes likums: likums Saeimā 
pieņemts 1997. gada 1. oktobrī. Ar grozījumiem, kas izslu-
dināti līdz 2014. gada 30. oktobrim»—71. lpp. — Pielikumā: 
Ceļa zīmes un apzīmējumi. — ISBN 9789934814693 
(brošēts).

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

Jansons, Ritvars. LPSR drošības iestāžu darbība, 1944
1956 : ziņojumi starptautiskajā zinātniskajā konferencē 
«Totalitārisma sabiedrības kontrole un represijas: doku-
mentu izpēte un tās metodoloģija», 2015. gada 15., 16. un 17. 
decembrī Liepājā / Ritvars Jansons ; zinātniskā redaktore 
Kristīne Jarinovska ; literārā redaktore Eva EglājaKristso-
ne ; priekšvārdu sarakstīja Kārlis Kangeris ; Kristīnes Ja-
rinovskas, Didža Šēnberga, Jāņa Indrika, Jāņa Vasiļevska, 
Marģera Vītoliņa fotogrāfijas ; Latvijas Universitāte. Lat-
vijas vēstures institūts, LPSR Valsts drošības komitejas zi-
nātniskās izpētes komisija. — Rīga : LPSR Valsts drošības 
komitejas zinātniskās izpētes komisija : Latvijas Universi-
tātes Latvijas vēstures institūts, 2016. — 300 lpp. : ilustrāci-
jas ; 21 cm. — (VDK zinātniskās izpētes komisijas raksti ; 2. 
sējums). — «Darba pamatā ir promocijas darbs, kas 2009. 
gadā aizstāvēts Latvijas Universitātē. Darbs aktualizēts Dr.
hist. Kārļa Kangera vadībā»—Iespiedziņās. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavil-
kums angļu valodā. — ISBN 9789934858727 (brošēts).

UDK	 351.746(474.3)(091)
	 355.40(474.3)(091)

Правила дорожного движения и Закон о дорожном 
движении / перевод FCS. — Рига : FCS, 2016. — 140, 
[1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm + 1 pielikums (1 brošūra (147.
214. lpp.)). — «Правила дорожного движения: правила 
Nr. 279 Кабинета министров Латвийской Республики, 
принятые 2 июня 2015 года»—[7.] lpp. — «Закон о до-
рожном движении: закон принят в Саейме 1 октября 
1997 года. С изменениями, которые приняты до 30 ок-
тября 2014 года»—79. lpp. Pielikumā: Дорожные знаки и 
разметка. — Oriģ. nos.: Ceļu satiksmes noteikumi un Ceļu 
satiksmes likums. — ISBN 9789934857300 (brošēts).

UDK	 351.811.122(474.3)(094)
	 656.051(474.3)(094)
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355/359 Militārās lietas. Kara māksla. Militārā 
zinātne. Aizsardzība. Bruņotie spēki

Kušķis, Gunārs. Latviešu militāro vienību karogi, 1915
1940 / Gunārs Kušķis ; zinātniskais redaktors Juris Ci-
ganovs ; priekšvārdu sarakstīja Gaidis Andrejs Zeibots ; 
grāmatas stils un dizains Toms Deģis. — Rīga : Apgāds 
Mantojums, 2015. — 108 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Perso-
nu rādītājs: 103.106. lpp. — Bibliogrāfija: 102. lpp. — ISBN 
9789984823331 (iesiets).

UDK	 355.15(474.3)(091)

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

Hartmanis, Jānis. 4. Vidzemes latviešu strēlnieku pulks, 
19151917 / Jānis Hartmanis ; redaktors Māris Deģis ; 
priekšvārdu sarakstīja Anna Žīgure ; vāks: Arnis Bērziņš, 
Marija Grigoroviča ; dizains: Marija Grigoroviča. — Rīga : 
Namejs Zeltiņš, 2015. — 144 lpp. : ilustrācijas, kartes, por-
treti ; 25 cm. — Personu rādītājs: 132.141. lpp. un Latvijas 
vietvārdu rādītājs: 142.144. lpp. — Bibliogrāfija nodaļu bei-
gās. — ISBN 9789984823324 (iesiets).

UDK	 355.48(474.3)

Kohs Jumītis, Arnis. Zem Kārļa XII karogiem : latviešu ka-
ravīri 18. gadsimta Zviedrijas armijā / Arnis Kohs Jumītis ; 
redaktors, ievada autors Valdis Klišāns ; izmantotas Ilgva-
ra Gradovska, Sergeja Šamenkova, Birger Rönnbäck, Lasse 
Sjögren fotogrāfijas. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 252, 
[2] lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 30 cm. — 
«Scripta bellica Lettica»—Lappušu noformējumā. — 
6. lpp.: kā grāmatas līdzautors tiek minēts arī Nikolajs Zub-
kovs — starptautiski atzīts 17.18. gs. uniformoloģijas un 
militārās vēstures speciālists, mākslinieks rekonstruktors 
no Sanktpēterburgas. — Bibliogrāfija: 241.[248.] lpp. — 
Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 
9789934053382 (iesiets).

UDK	 355.48(474.3)

37 Izglītība

Dažādība kā resurss : integrācijas metodisko materiālu 
komplekts / integrācijas metodisko materiālu komplektu 
sagatavojuši projekta «Dažādība kā izglītības un kopienas 
attīstības resurss» Izglītības attīstības centra eksperti: 
Ingūna Irbīte, Daina Zelmene, Latvijas Kopienu iniciatīvu 
fonda eksperte Liesma Ose ; Edgara Švanka dizains ; Izglī-
tības attīstības centrs, Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds, 
Norvēģijas Valsts daudzkultūru izglītības centrs. — Rīga : 
Izglītības attīstības centrs, ©2016. — 120 lpp. : diagram-
mas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — 
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 97899348513
84 (spirāliesējums).

UDK	 37.035

373 Vispārējā izglītība

Celitāne, Česlava. Krāso! Runā! Raksti! : darba lapas 56 
gadus veciem bērniem / Česlava Celitāne ; dizains: Santa 
Celitāne. — [Latvija] : [izdevējs nav zināms], [2015]. — 1 
tiešsaistes resurss (91 lapa, PDF) : ilustrācijas ; 4,01 MB. 

UDK	 373.2

Daugavpils Universitātes Izglītības un vadības fakultā-
te. Zinātniski praktiskā konference (2 : 2016 : Daugav-
pils, Latvija). Pirmsskolas un skolas izglītība ilgtspējīgai 
attīstībai: pieredze izglītībā : Daugavpils Universitātes Iz-
glītības un vadības fakultātes 2. zinātniski praktiskā kon-
ference : metodisko rakstu krājums / Daugavpils Univer-
sitāte ; recenzentes: Elfrīda Krastiņa, Dzintra Iliško, Edīte 
Zdanovska ; redaktores: Elga Dreilinga, Sandra Zariņa. — 
Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais ap-
gāds «Saule», 2016. — 1 tiešsaistes resurss (70 lapas, PDF) : 
ilustrācijas, tabulas ; 16,9 MB. — Bibliogrāfija rakstu bei-
gās. — ISBN 9789984147581 (PDF).

UDK	 373(043)

Gara gaismas kalnā kāpjot : Neretas izglītības vēsture : 
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 80 darbības gadu 
jubilejai / teksts: Lidija Ozoliņa ; dizains: Inga Kārkliņa ; 
vāka foto: Mairis Dzenis. — [Pilskalne, Neretas novads] : 
[Lidija Ozoliņa], 2016. — 237, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti, 
tabulas ; 25 cm. — (Mēs — neretieši ; 3). — Izdevējziņas 
precizētas ISBN aģentūrā. — Bibliogrāfija: 235. lpp. — ISBN 
9789934148439 (brošēts).

UDK	 373.5(474.34)(091)

Metodiskie ieteikumi profesionālās izglītības un vispārē-
jās izglītības iestāžu pašvērtēšanai. — [Rīga] : [Valsts iz-
glītības attīstības aģentūra], [2015]. — 1 tiešsaistes resurss 
(116 lapas, PDF) : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 5,51 MB. — 
«Projekta sadarbības partneri ir Valsts izglītības satura 
centrs, Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Brīvo 
arodbiedrību savienība un kvalitātes dienests, savukārt tā 
īstenošanā iesaistīti eksperti no visas Latvijas»—Datnes 
4. lapā. — Bibliogrāfija: 103.104. lapā un zemsvītras pie-
zīmēs.

UDK	 373(474.3)

Pipere, Anita. Ilgtspējīga attīstība — no zināšanām uz 
darbību : palīgs skolām un skolotājiem / A. Pipere, Dz. Iliš-
ko, I. Mičule ; recenzenti: Rudīte Grabovska, Sandra Zari-
ņa ; Daugavpils Universitāte. — Daugavpils : Daugavpils 
Universitātes akadēmiskais apgāds «Saule», [2015]. — 1 
tiešsaistes resurss (104 lapas, PDF) : ilustrācijas, shēmas, 
tabulas ; 1,67 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma 
ISBN. — Bibliogrāfija: 98.101. lapā un nodaļu beigās. — 
ISBN 9789984147093 (kļūda).

UDK	 373.1(474.3)

374 Ārpusskolas izglītība un apmācība. 
Papildizglītība

Iesācēja portfelis : darbs ar jaunatni pašvaldībās, 2016 / 
satura autori: Gints Klāsons, Marika Arkliņa ; priekšvārdu 
sarakstīja: Līga Lejiņa, Andris Jaunsleinis. — [Rīga] : Iz-
glītības un zinātnes ministrija, 2015. — 21 lpp. : diagram-
mas, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 21 cm. — Aprakstīts pēc 
vāka. — Bibliogrāfija: 21. lpp.

UDK	 374.3(474.3)(035)
	 316.346.32-053.6(474.3)(035)
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377 Speciālā izglītība. Aroda, tehniskā un 
profesionālā izglītība. Arodkoledžas, institūti. 
Politehnikumi

Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās 
kompetences novērtēšana : metodiskie ieteikumi izglītības 
iestādēm un eksaminācijas centriem / metodisko ieteiku-
mu autori: Guntars Loba, Kristīne Strūberga, Ivans Jānis 
Mihailovs, Nadīne Valdmane ; darba grupas vadītājs Māris 
Stinkulis. — [Rīga] : Valsts izglītības attīstības aģentūra 
©2015. — 1 tiešsaistes resurss (42 lapas, PDF) : diagram-
mas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 3,99 MB. — (Ieguldī-
jums tavā nākotnē). — Bibliogrāfija: 35.36. lapā. — ISBN 
9789984881355 (PDF).

UDK	 377(4)

Landwirtschaftsschule im Schlosse Söder : Erinnerun-
gen und Gedanken eines Absolventen nach mehr als sechs 
Jahreszehnten / aufgezeichnet und vorgelegt von Arnold 
v. Hirschheydt, Diplomlandwirt. — [Liepāja] : [LiePA], 
2016. — 38, [1] lpp. : faksimils ; 20 cm. — Izdevējziņas preci-
zētas ISBN aģentūrā. — ISBN 9789934522765 (brošēts).

UDK	 377(430)(091)

Pētījums «Profesionālā izglītība» / Valsts izglītības attīs-
tības aģentūra … [u.c.]. — [Latvija] : [izdevējs nav zināms], 
[2015].

Būvniecības nozare. — 1 tiešsaistes resurss (51 lapa, 
PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 1,42 MB. — 
«Valsts izglītības attīstības aģentūra kopā ar četriem 
sadarbības partneriem — Latvijas Darba devēju konfe-
derāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Valsts 
izglītības satura centru un Izglītības kvalitātes valsts 
dienestu īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu «Nozaru 
kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības 
efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana» (vienošanās 
Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001)»—Dat-
nes 4. lapā. — Bibliogrāfija: 49.50. lapā un zemsvītras 
piezīmēs.
UDK	 377(474.3)
	 69-057(474.3)
Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informāci-

jas un komunikācijas tehnoloģiju nozares apraksts. — 1 
tiešsaistes resurss (52 lapas, PDF) : diagrammas, ilus-
trācijas, tabulas ; 1,45 MB. — «Valsts izglītības attīstības 
aģentūra kopā ar četriem sadarbības partneriem — Lat-
vijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arod-
biedrību savienību, Valsts izglītības satura centru un Iz-
glītības kvalitātes valsts dienestu īsteno Eiropas Sociālā 
fonda projektu «Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un 
profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaug-
stināšana» (vienošanās Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/
IPIA/VIAA/001)»—Datnes 4. lapā. — Bibliogrāfija: 44.
45. lapā un zemsvītras piezīmēs.
UDK	 377(474.3)
	 621.38/.39-057(474.3)
	 004-057(474.3)
	 681.5-057(474.3)

Profesionālās izglītības akreditācijas ekspertu rokasgrā-
mata / rokasgrāmatas autori: Izglītības kvalitātes valsts 
dienesta darba grupa: Renāte Bogdāne, Sarmīte Dīķe, 
Ina Masule, Ivans Jānis Mihailovs, Dace Saleniece, Māris 
Stinkulis, Kristīne Strūberga ; darba grupu vadīja Diāna 

Vernera. — [Rīga] : Valsts izglītības attīstības aģentūra, 
©2015. — 1 tiešsaistes resurss (128 lapas, PDF) : ilustrā-
cijas, shēmas, tabulas ; 5,71 MB. — (Ieguldījums tavā nā-
kotnē). — «Eiropas Sociālā fonda projekts «Nozaru kva-
lifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības 
efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana». Vienošanās: 
Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001»—Datnes 
3. lapā. — Bibliogrāfija: 97.98. lapā un zemsvītras piezī-
mēs. — ISBN 9789984881348 (PDF).

UDK	 377(035)

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

Jansone, Aija. Apģērba attīstība Zemgalē 19. gadsimtā = 
The development of dress in 19th century Zemgale / teksts 
un foto: Aija Jansone ; recenzentes: Iva Stanojeva, Dagmāra 
Prīberga, Daina Kraukle ; zīmējumi: Kristiāna Jansone, Re-
nārs Niedra ; dizains: Laura Lūse ; tulkojums angļu valodā: 
Ingrīda Lāčkāja ; redaktore Elita Priedīte. — Rīga : Latvi-
jas Nacionālais kultūras centrs, 2016. — 183 lpp. : faksimili, 
ilustrācijas, portreti ; 28 cm. — Bibliogrāfija: 181.183. lpp. 
un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsa-
vilkums angļu valodā, attēlu apraksti latviešu un angļu va-
lodā. — ISBN 9789934528156 (iesiets).

UDK	 391(474.33)
	 687(474.33)(091)
	 646.4(474.33)(091)

5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

51 Matemātika

Bēts, Raivis. Rekurentu vārdu struktūra: noturība un tuvī-
bas mērs : promocijas darba kopsavilkums doktora zināt-
niskā grāda iegūšanai matemātikā, apakšnozare: diskrētā 
matemātika un matemātiskā informātika / Raivis Bēts ; 
zinātniskais vadītājs: Jānis Buls ; darba recenzenti: Juris 
Smotrovs, Aivars Lorencs, Valentin Gregori ; Latvijas Uni-
versitāte. Fizikas un matemātikas fakultāte. Matemātikas 
nodaļa. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2016. — 36 lpp. : 
ilustrācija ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 34.36. lpp. — ISBN 978
9934181085 (brošēts).

UDK	 519.111.1(043)

Bēts, Raivis. Structure of recurrent words: resistance and 
measure of proximity : PhD thesis / Raivis Bēts ; scientific 
advisor: Jānis Buls ; University of Latvia. Faculty of Physics 
and Mathematics. Department of Mathematics. — Riga, 
2016. — 93 lp. : ilustrācijas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 89.
92. lp. — Teksts angļu valodā, anotācija arī latviešu valodā.

UDK	 519.111.1(043)

Bēts, Raivis. Structure of recurrent words: resistance and 
measure of proximity : summary of doctoral thesis sub-
mitted for the doctoral degree in mathematics, subfield of 
discrete mathematics and mathematical informatics / Rai-
vis Bēts ; scientific supervisor: Jānis Buls ; reviewers: Juris 
Smotrovs, Aivars Lorencs, Valentin Gregori ; University of 
Latvia. Faculty of Physics and Mathematics. Department of 
Mathematics. — Riga : University of Latvia, 2016. — 37 lpp. : 
ilustrācija ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 35.37. lpp. — ISBN 978
9934181092 (brošēts).

UDK	 519.111.1(043)
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International Conference «Progress on Difference 
Equations» (10 : 2016 : Rīga, Latvia). Progress on diffe-
rence equations : 10th International conference, May 1720, 
2016, Rīga, Latvia : abstracts / editors: Inese Bula, Andrejs 
Reinfelds ; International Society of Difference Equations ; 
University of Latvia. — Rīga : University of Latvia, 2016. — 
51 lpp. : portreti ; 30 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — 
ISBN 9789934181504 (brošēts).

UDK	 517.9(062)
	 517.9(062)

Orlovs, Pāvels. Aggregation of fuzzy structures based on 
equivalence relations : PhD thesis / Pavels Orlovs ; scien-
tific supervisor: Svetlana Asmuss ; University of Latvia. 
Faculty of Physics and Mathematics. Department of Mathe-
matics. — Riga, 2016. — 90 lp. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 84.
87. lp. — Teksts angļu valodā, anotācija arī latviešu valodā.

UDK	 510.644.4:519.61(043)
	 517.98(043)

Orlovs, Pāvels. Aggregation of fuzzy structures based on 
equivalence relations : summary of doctoral thesis sub-
mitted for the doctoral degree in mathematics, subfield 
of mathematical analysis and functional analysis / Pavels 
Orlovs ; scientific supervisor: Svetlana Asmuss ; reviewers: 
Aleksandrs Šostaks, Radko Mesiar, Humberto Bustince ; 
University of Latvia. Faculty of Physics and Mathematics. 
Department of Mathematics. — Riga : University of Latvia, 
2016. — 43 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 39.41. lpp. — ISBN 
9789934181146 (brošēts).

UDK	 510.644.4:519.61(043)
	 517.98(043)

Orlovs, Pāvels. Uz ekvivalences attiecībām balstīta nes-
triktu struktūru agregācija : promocijas darba kopsavil-
kums doktora grāda iegūšanai matemātikas nozarē, apakš-
nozare: matemātiskā analīze un funkcionālanalīze / Pāvels 
Orlovs ; zinātniskā vadītāja: Svetlana Asmuss ; darba re-
cenzenti: Aleksandrs Šostaks, Radko Mesiar, Humberto 
Bustince ; Latvijas Universitāte. Fizikas un matemātikas 
fakultāte. Matemātikas nodaļa. — Rīga : Latvijas Universi-
tāte, 2016. — 43 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 39.41. lpp. — 
ISBN 9789934181139 (brošēts).

UDK	 510.644.4:519.61(043)
	 517.98(043)

54 Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Pugajeva, Iveta. Development and application of mass 
spectrometric methods for the determination of Maillard 
reaction products in foodstuffs : doctoral thesis = Masspek-
trometrisko metožu izstrāde un pielietošana Maijāra reak-
cijas produktu noteikšanai pārtikā : promocijas darbs / 
Iveta Pugajeva ; scientific supervisors: Vadims Bartkevičs, 
Arturs Vīksna ; reviewers: Māris Kļaviņš, Viesturs Kreic-
bergs, Vytautas Mickevičius ; University of Latvia. Faculty 
of Chemistry. — Rīga, 2016. — 101, [77] lp. : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Promocijas darbs ietver 
saistīto publikāciju kopijas. — Bibliogrāfija: 91.101. lp. — 
Teksts angļu valodā, anotācija arī latviešu valodā.

UDK	 543.51:543.631(043)
	 547.391.1-327(043)
	 547.722(043)

Pugajeva, Iveta. Development and application of mass 
spectrometric methods for the determination of Maillard 
reaction products in foodstuffs : summary of doctoral the-
sis submitted for the degree of doctor of chemistry, subfield 
of analytical chemistry / Iveta Pugajeva ; supervisors: Va-
dims Bartkevičs, Arturs Vīksna ; reviewers: Māris Kļaviņš, 
Viesturs Kreicbergs, Vytautas Mickevičius ; University of 
Latvia. Faculty of Chemistry. — Riga : University of Latvia, 
2016. — 35 lpp. : diagrammas, shēma, tabulas ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 35. lpp.

UDK	 543.51:543.631(043)
	 547.391.1-327(043)
	 547.722(043)

Pugajeva, Iveta. Masspektrometrisko metožu izstrāde un 
pielietojums Maijāra reakcijas produktu noteikšanai pār-
tikas produktos : promocijas darba kopsavilkums doktora 
grāda iegūšanai ķīmijas nozarē, analītiskās ķīmijas apakš-
nozarē / Iveta Pugajeva ; zinātniskie vadītāji: Vadims Bart-
kevičs, Arturs Vīksna ; recenzenti: Māris Kļaviņš, Viesturs 
Kreicbergs, Vytautas Mickevičius ; Latvijas Universitāte. 
Ķīmijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2016. — 
35 lpp. : diagrammas, shēma, tabulas ; 21 cm. — Aprakstīts 
pēc vāka. — Bibliogrāfija: 35. lpp.

UDK	 543.51:543.631(043)
	 547.391.1-327(043)
	 547.722(043)

57 Bioloģijas zinātnes kopumā

Klimata izmaiņu ietekme uz bioloģisko daudzveidību Bal-
tijas jūras piekrastes rifos / autori: Madara Alberte, Maija 
Viška, Viktors Pērkons, Aigars Lavrinovičs, Ieva PutnaNī-
mane, Juris Aigars ; vāka fotogrāfijas autors Juris Aigars ; 
Latvijas Hidroekoloģijas institūts. — Rīga : Latvijas Hid-
roekoloģijas institūts, 2016. — 14 lpp. : ilustrācijas, kartes ; 
21 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs. — ISBN 9789934181481 (brošēts).

UDK	 574.5(261.24)
	 551.583
	 551.435.36(261.24)

59 Zooloģija

Kīlings, Andrēass. Maijvaboles dara to visilgāk : dzīvnie-
ku mīlas dzīves līkloči : ar 59 krāsainiem un 12 melnbal-
tiem attēliem / Andrēass Kīlings sadarbībā ar Sabīni Vin-
šu ; no vācu valodas tulkojusi Sigita Kušnere ; māksliniece 
Arta Jaunarāja. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2016. — 235, 
[1] lpp., [32] lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 22 cm. — (Vēju 
roze). — Oriģ. nos.: Maikäfer können am längsten: dem 
Liebesleben der Tiere auf der Spur. — ISBN 978998423
5325 (iesiets).

UDK	 591.5

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes

Basforda, Katerina. O! Cukuriņš! : kā apmierināt kāri 
pēc saldumiem ar dabiskiem produktiem un dzīvot laimī-
gi un veselīgi / Katerina Basforda ; tulkojums: Anne Sau-
ka ; redaktore Agnese Biteniece. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
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©2016. — 173 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Biblio-
grāfija: 168.[169.] lpp. — Oriģ. nos.: Oh sugar!. — ISBN 978
9934057779 (iesiets).

UDK	 615.874
	 641.883

Literatūrā un uz pierādījumiem balstīti praktiskie ieteiku-
mi garā klepus infekcijas diagnostikai un ārstēšanai / Dace 
Zavadska, Inga Ziemele, Ilze Grope, Dace Gardovska ; Rīgas 
Stradiņa universitātes Pediatrijas katedra, Latvijas Pediat-
ru asociācija, Latvijas Bērnu infektologu biedrība. — Rīga : 
[b.i.], 2015. — 19 lpp. : tabulas ; 21 cm. — Aprakstīts pēc 
vāka. — Bibliogrāfija: 19. lpp.

UDK	 616.921.8
	 616.921.8-07
	 616.921.8-08

Morfoloģisko zinātņu konference (21 : 2016 : Rīga, Lat-
vija). XXI Morfoloģisko zinātņu konference : Rīgā, 2016. 
gada 12. maijā : referātu tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte. 
Anatomijas un antropoloģijas institūts. — Rīga : Rīgas Stra-
diņa universitāte, 2016. — 56, [1] lpp. ; 21 cm. — Autoru rā-
dītājs: 56.[57.] lpp. — ISBN 9789984793924 (brošēts).

UDK	 61(062)

Tavs ķermenis : uzlīmes un uzdevumi / ilustrācijas: Mars 
Ferero ; tulkojums: Renāte Punka, Inga Karlsberga. — Rīga : 
Jāņa Rozes apgāds, 2015. — 32 lpp., [4] lp. uzlīmes : ilustrā-
cijas ; 27 cm. — (Faktivitātes). — «4 kartītes, 20 fakti»—Uz 
vāka. — «300 uzlīmes»—Uz vāka. — «Mācies, zīmē, līmē, 
krāso»—Uz vāka. — Oriģ. nos.: Amazing body: sticker acti-
vity. — ISBN 9789984235431 (brošēts).

UDK	 611/612
	 087.5

Tereško, Artūrs. Augu terapija / Artūrs Tereško ; nofor-
mējums: Dace Grīsle ; vāka foto: Anda Seile. — Rīga : Artūrs 
Tereško, [2016].

2, Aknu slimību fitoterapija ; Fitoterapija onkoloģijā ; 
Locītavu slimību fitoterapija. — 121 lpp. : ilustrācijas ; 
20 cm. — (Ārstafitoterapeita Artūra Tereško bibliotē-
ka). — Bibliogrāfija: 121. lpp. — ISBN 9789984395975 
(brošēts).
UDK	 615.322

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

Enerģētikas nozares kvalifikāciju struktūra / Valsts izglī-
tības attīstības aģentūra … [u.c.]. — [Latvija] : [izdevējs nav 
zināms], [2015]. — 1 tiešsaistes resurss (24 lapas, PDF) : 
shēma, tabulas ; 612,75 KB. — «Valsts izglītības attīstības 
aģentūra kopā ar četriem sadarbības partneriem — Lat-
vijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbied-
rību savienību, Valsts izglītības satura centru un Izglītības 
kvalitātes valsts dienestu īsteno Eiropas Sociālā fonda 
projektu «Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un pro-
fesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugsti-
nāšana» (vienošanās Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/
VIAA/001)»—Datnes 3. lapā. 

UDK	 620.9:331.542(474.3)
	 621.3:331.542(474.3)
	 696:331.542(474.3)
	 697:331.542(474.3)

Pētījums «Profesionālā izglītība» / Valsts izglītības attīs-
tības aģentūra … [u.c.]. — [Latvija] : [izdevējs nav zināms], 
[2015].

Enerģētikas nozare. — 1 tiešsaistes resurss (41 lapa, 
PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 1,09 MB. — 
«Valsts izglītības attīstības aģentūra kopā ar četriem 
sadarbības partneriem — Latvijas Darba devēju konfe-
derāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Valsts 
izglītības satura centru un Izglītības kvalitātes valsts 
dienestu īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu «Nozaru 
kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības 
efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana» (vienošanās 
Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001)»—Dat-
nes 4. lapā. — Bibliogrāfija: 39.40. lapā un zemsvītras 
piezīmēs.
UDK	 620.9-057(474.3)
	 377(474.3)

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

Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas 
un komunikācijas tehnoloģiju nozares kvalifikāciju struk-
tūra / Valsts izglītības attīstības aģentūra … [u.c.]. — [Latvi-
ja] : [izdevējs nav zināms], [2015]. — 1 tiešsaistes resurss (22 
lapas, PDF) : shēma, tabulas ; 605,26 KB. — «Valsts izglītī-
bas attīstības aģentūra kopā ar četriem sadarbības partne-
riem — Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo 
arodbiedrību savienību, Valsts izglītības satura centru un 
Izglītības kvalitātes valsts dienestu īsteno Eiropas Sociālā 
fonda projektu «Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un 
profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaug-
stināšana» (vienošanās Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/
IPIA/VIAA/001)»—Datnes 3. lapā. 

UDK	 621.38:331.542(474.3)
	 621.39:331.542(474.3)
	 004:331.542(474.3)
	 681.5:331.542(474.3)

633/635 Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Mazdārziņš uz palodzes / sastādītāja un redaktore Ilze 
Čerņevska ; Lilijas Rimicānes vāka noformējums. — Rīga : 
Avots, [2016]. — 86 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 978
9934534324 (brošēts).

UDK	 635.1/.8

639 Medības. Zveja. Zivju audzēšana

Briede, Inese. Latvijas akvakultūras dzīvnieku (zivju pis-
ces un vēžu crustacea) bioloģija un slimības : promocijas 
darbs — publikāciju kopa bioloģijas doktora zinātniskā 
grāda iegūšanai (zooloģijas apakšnozarē) / Inese Briede ; 
promocijas darba zinātniskā vadītāja Muza Kirjuškina ; re-
cenzenti: Artūrs Škute, Voldemārs Spuņģis, Maija Balode ; 
Daugavpils Universitāte. Dzīvības zinātņu un tehnoloģi-
ju institūts. — Daugavpils, 2016. — 106 lp. : diagrammas, 
ilustrācijas, kartes, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 98.
106. lp. — Teksts latviešu valodā, ietvertās publikācijas an-
gļu valodā.

UDK	 639.2.09(474.3)(043)
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64 Mājturība. Mājsaimniecība. Komunālā un 
sadzīves saimniecība. Sadzīves pakalpojumi

Kārkliņa, Vaira. Savvaļas augu virtuve : 60 receptes visiem 
gadalaikiem / teksta autore, fotogrāfijas: Vaira Kārkliņa ; 
literārā redaktore Dzintra Šulce ; grafiskais dizains: Uldis 
Baltutis. — Liepāja : LiePA, ©2016. — 135 lpp. : ilustrācijas ; 
25 cm. — ISBN 9789934522789 (iesiets).

UDK	 641.564(083.12)

656 Transporta un pasta pakalpojumi. Satiksmes 
organizācija un kontrole

Latvijas jūrniecības gadagrāmata / Latvijas Jūrniecības sa-
vienība ; redkolēģija: Antons Vjaters, Anita Freiberga ; re-
daktore un priekšvārda autore Anita Freiberga ; izmantoti 
V. Brauna, Ā. Freiberga, H. Apoga, S. Kočānes, R. Mūrnieka, 
A. Vjatera, V. Novikova, L. Baloža, I. Grases, J. Spridzāna, A. 
Freibergas foto. — Rīga : Jūras informācija, SIA : Latvijas 
Jūrniecības savienība, 2016.

2015 (23. grāmata). — 512 lpp. : diagrammas, ilustrāci-
jas, portreti, tabulas ; 21 cm.
UDK	 656.61(474.3)(058)

Tematiskie uzdevumi Ceļu satiksmes noteikumos / FCS 
attēli un fotogrāfijas. — [Rīga] : FCS, ©2016. — 213, [7] lpp. : 
ilustrācijas ; 30 cm + 1 ats. lp. — Pielikumā: Pareizo atbilžu 
tabula. — ISBN 9789934857317 (brošēts).

UDK	 656.05(474.3)(076)
	 656.11.05(474.3)(076)

Тематические задачи по Правилам дорожного движе-
ния / FCS: перевод, рисунки и фотографии. — [Rīga] : 
FCS, ©2016. — 213, [7] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm + 1 ats. lp. — 
Pielikumā: Таблица правильных ответов. — Oriģ. nos.: 
Tematiskie uzdevumi Ceļu satiksmes noteikumos. — ISBN 
9789934857324 (brošēts).

UDK	 656.05(474.3)(076)
	 656.11.05(474.3)(076)

66 Ķīmijas tehnoloģija. Ķīmijas un radniecīgās 
saskarnozares

Mālnieks, Kaspars. Emalju modifikācija ar solagela pār-
klājumiem siltumtehnisko materiālu izstrādei : promocijas 
darba kopsavilkums / Kaspars Mālnieks ; zinātniskais va-
dītājs G. Mežinskis ; oficiālie recenzenti: Jānis Grabis, Jānis 
Kleperis, Jānis Kalnačs ; Rīgas Tehniskā universitāte. Ma-
teriālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. Silikātu mate-
riālu institūts. — Rīga : RTU, 2016. — 36 lpp. : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 35.36. lpp. — 
ISBN 9789934149009 (brošēts).

UDK	 667.637.4(043)
	 544.022.822(043)

Mālnieks, Kaspars. Emalju modifikācija ar solagela pār-
klājumiem siltumtehnisko materiālu izstrādei : promocijas 
darbs / Kaspars Mālnieks ; zinātniskais vadītājs G. Mežins-
kis ; Rīgas Tehniskā universitāte. Materiālzinātnes un lie-
tišķās ķīmijas fakultāte. Silikātu materiālu institūts. — 
Rīga, 2016. — 153 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 

30 cm. — Bibliogrāfija: 143.153. lp. — Teksts latviešu valo-
dā, anotācija arī angļu valodā.

UDK	 667.637.4(043)
	 544.022.822(043)

Mālnieks, Kaspars. Enamel modification by solgel coat-
ings for the development of thermotechnical materials : 
summary of doctoral thesis / Kaspars Mālnieks ; scientific 
supervisor G. Mežinskis ; official reviewers: Janis Grabis, 
Jānis Kleperis, Janis Kalnacs ; Riga Technical University. 
Faculty of Material Sciences and Applied Chemistry. Insti-
tute of Silicate Materials. — Riga : RTU, 2016. — 36 lpp. : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 
35.36. lpp. — ISBN 9789934149009 (kļūda) (brošēts).

UDK	 667.637.4(043)
	 544.022.822(043)

Olīvas un olīveļļa / sastādījusi Ilze Vjatere ; Lilijas Rimi-
cānes vāka mākslinieciskā izveide ; redaktore Ilze Čer-
ņevska. — Rīga : Avots, [2016]. — 104, [1] lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — ISBN 9789934534300 (brošēts).

UDK	 665.327.3
	 641.55:665.327.3(083.12)
	 634.63

664 Pārtikas ražošana un konservēšana

Zinātniskā konference «Ķīmija pārtikai un pārtikas 
rūpniecībai» (2006 : Olaine, Latvija). Ķīmija pārtikai un 
pārtikas rūpniecībai : rakstu krājums zinātniskai konferen-
cei / redkolēģija: atbildīgā redaktore Inta Purviņa ; atbildī-
gā redaktora vietnieki: Daina Kārkliņa, Valērijs Krupskis, 
Ārija Spuņģe ; Olaines Vēstures un mākslas muzejs, Olaines 
Mehānikas un tehnoloģijas koledža. — Olaine : Olaines Vēs-
tures un mākslas muzejs, 2006. — 47 lpp. : diagrammas ; 
21 cm. — Spirāliesējums. — Bibliogrāfija rakstu beigās.

UDK	 664.014(062)
	 663.014(062)
	 664(062.534)
	 54(062.534)

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

Būvniecības nozares kvalifikāciju struktūra / Valsts iz-
glītības attīstības aģentūra … [u.c.]. — [Latvija] : [Būvnie-
cības nozares ekspertu padome], [2015]. — 1 tiešsaistes 
resurss (62 lapas, PDF) : shēma ; 1,42 MB. — «Valsts izglītī-
bas attīstības aģentūra kopā ar četriem sadarbības partne-
riem — Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo 
arodbiedrību savienību, Valsts izglītības satura centru un 
Izglītības kvalitātes valsts dienestu īsteno Eiropas Sociālā 
fonda projektu «Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un 
profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaug-
stināšana»—Datnes 4. lapā. 

UDK	 69:331.542(474.3)
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7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Latvijas Mākslas akadēmija. Latvijas Mākslas akadē-
mijas gadagrāmata : Humanitāro zinātņu maģistra grāds 
mākslās. Diplomdarbi / redaktore Jolanta Raita ; tulkotā-
ja Dārta Rīna ; priekšvārdu sarakstīja: Aleksejs Naumovs, 
Kristaps Zariņš, Andris Teikmanis ; mākslinieks Aivars 
Sprūdžs ; fotogrāfi: Normunds Brasliņš, Didzis Grodzs, 
Ance Muižarāja, Aleksejs Naumovs, Laura Ozola, Zilgma 
Prēdele, Indriķis Stūrmanis. — Rīga : Latvijas Mākslas aka-
dēmija, 2015.

2015. — 227 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 20×20 cm. — 
Paralēli latviešu, angļu valodā. — ISBN 978993454105
6 (brošēts).
UDK	 7.071.5(474.3)(058)
	 378.22(474.3)(058)

Vanaga, Baiba. Sievietes mākslinieces Latvijā laikā no 
19. gadsimta vidus līdz 1915. gadam : promocijas darbs / 
Baiba Vanaga ; zinātniskā vadītāja Laila Bremša ; Latvijas 
Mākslas akadēmija. — Rīga, 2015. — 292 lp. : ilustrācijas, 
portreti ; 31 cm + pielikums (1 sēj.). — Pielikumā: Sievietes 
mākslinieces Latvijā laikā no 19. gadsimta vidus līdz 1915. 
gadam : attēlu pielikums. — Bibliogrāfija: 260.290. lp. un 
zemsvītras piezīmēs.

UDK	 7.071.1-055.2(474.3)(043)
	 7.035/.036(474.3)(043)

72 Arhitektūra

Bruģis, Dainis. Cēsu Jaunā pils / Dainis Bruģis ; mākslinie-
ce Inese Hofmane ; redaktore Zaiga Lasenberga ; personu 
rādītāja sastādītāja Ina Līne ; Cēsu Vēstures un mākslas mu-
zejs. — Cēsis : Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs, ©2016. — 
406, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — Per-
sonu rādītājs: 397.403. lpp. — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs. — ISBN 9789934847240 (brošēts). — ISBN 
9789984805917 (kļūda).

UDK	 728.82(474.365)

75 Glezniecība

Dērings, Jūliuss. Ko es nekad negribētu aizmirst jeb atmi-
ņas no manas dzīves / teksts, ilustrācijas: Jūliuss Dērings ; 
no vācu valodas tulkojusi, ievadrakstus un komentārus 
sarakstījusi Valda Kvaskova ; galvenā redaktore Valda Pē-
tersone ; redaktore Ilze Antēna ; komentāri, personu un 
vietvārdu rādītājs: Pārsla Pētersone ; māksliniece Ināra Jē-
gere. — [Rīga] : Latvijas Nacionālais arhīvs, ©2016. — 878, 
[1] lpp. : faksimili, ģenealoģiskās tabulas, ilustrācijas, plāni, 
portreti, tabulas ; 25 cm. — (Vēstures avoti ; 8). — Beilage 
zu Zeitschrift «Latvijas Arhīvi». — Personu rādītājs: 717.
857. lpp., vietvārdu rādītājs: 858.[879.] lpp. — Bibliogrāfija 
tekstā un zemsvītras piezīmēs. — Oriģ. nos.: Was ich nicht 
gern vergeßen möchte oder Erinnerungen aus meinem Le-
ben. — ISBN 9789984836041 (iesiets).

UDK	 75.071.1(=112.2)(474.32)
	 929(=112.2)(474.32)

Döring, Julius. Was ich nicht gern vergessen möchte oder 
Erinnerungen aus meinem Leben / [teksts, ilustrācijas]: Ju-

lius Döring ; Redaktion, Einführungen, Erläuterungen Valda 
Kvaskova ; Hauptredakteurin Valda Pētersone ; Transkrip-
tion, Erläuterungen, Personen und Ortsregister: Pārsla Pē-
tersone ; künstlerische Gestaltung Ināra Jēgere. — [Rīga] : 
Lettisches Nationalarchiv, ©2016. — 959 lpp. : faksimili, 
ģenealoģiskās tabulas, ilustrācijas, plāni, portreti, tabu-
las ; 25 cm. — (Historische quellen ; 8). — Žurnāla «Lat-
vijas Arhīvi» pielikums. — Personu rādītājs: 803.937. lpp., 
vietvārdu rādītājs: 938.959. lpp. — Bibliogrāfija tekstā un 
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 9789984836058 (iesiets).

UDK	 75.071.1(=112.2)(474.32)
	 929(=112.2)(474.32)

Endrūsa, Džorella. Tas ir Rembrants / Džorella Endrūsa ; 
Nika Higinsa ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Renā-
te Punka. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2016. — 80 lpp. : ilus-
trācijas ; 23 cm. — Bibliogrāfija: 80. lpp. — Oriģ. nos.: This 
is Rembrandt. — ISBN 9789984235592 (iesiets).

UDK	 75.071.1(492)

77 Fotogrāfija un līdzīgi procesi

Esmu Skrundā : [fotoalbums] / albuma izveide: Ieva Be-
nefelde, Alans Perševics ; priekšvārdu sarakstīja Loreta 
Robežniece ; māksliniece Anna Orniņa ; fotogrāfi: Santa 
Atte, Ieva Benefelde, Renāte Briede, Ģirts Dreimanis, Dag-
nija Grundberga, Jānis Katlaps, Agris Klestrovs, Sandris 
Kuzmickis, Dzintars Leja, Harijs Daina Liepiņš, Arno Mar-
nics, Sabina Nakulrasa, Alans Perševics, Vita Purviņa, Ivars 
Prūsis, Anita Putniņa, Dainis Rozentāls, Veronika Simoņen-
kova, Aivars Slišāns, Dace Strazdiņa, Kristīne Šimpermane, 
Dace Voitkeviča, Inta Ziediņa. — Skrunda : Skrundas nova-
da pašvaldība, 2016. — 118, [1] lpp. : fotogrāfijas ; 25 cm. — 
Izdošanas gads uzrādīts grāmatas vāka 4. lapā. — ISBN 
9789934148675 (iesiets).

UDK	 77.04(474.32)(084.12)

Rīgas Fotogrāfijas biennāle 2016 = Riga Photography Bien-
nial 2016 / redaktore Santa Mičule ; tekstu autori: Mar-
grieta Dreiblate, Indrek Grigor, Alfredo Cramerotti, Ieva 
Lejasmeijere, Paul Paper, Alise Tīfentāle ; dizains: Kristaps 
Epners ; tulkošana: Inga Tillere, Valts Miķelsons, Liene 
Linde, Sanita Grīna, Marta Elīna Martinsone. — [Rīga] : 
Rīgas Fotogrāfijas biennāle, 2016. — 127 lpp. : ilustrācijas ; 
27 cm. — Bibliogrāfija: 100101. lpp. un zemsvītras piezī-
mēs. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 
9789934148613 (brošēts).

UDK	 77.04(083.824)
	 77.04(474.3)(083.824)

78 Mūzika

Aijā, žūžū, lāča bērni / māksliniece Agija Staka ; redakto-
re Kristīne Skrīvele. — Rīgas : Zvaigzne ABC, ©2016. — 15, 
[1] lpp. : ilustrācijas, notis ; 26 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — 
«Viena no skaistākajām šūpuļdziesmām pasaulē»—Uz 
vāka. — ISBN 9789984173351 (brošēts).

UDK	 784.4(=174)
	 398.831(=174)
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791 Kinematogrāfija. Filmas (kinofilmas)

Films from Latvia / National Film Centre of Latvia. — Riga : 
National Film Centre of Latvia, 2016.

2016/2018. — 146 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 
15×21 cm. — Palīgrādītājs: 134.139. lpp.
UDK	 791(474.3)(05)

796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Sprūža, Janīna. Lieliskā Golfa Četrinieka izglābšana : pa-
saulē pirmā golfa pasaka / [Janīna Sprūža]. — Rīga : In-
ternational Initiatives Foundation, 2015. — 33, [2] lpp. : 
ilustrācijas ; 30 cm. — (Sporta pasaka). — Ziņas par autori 
precizētas ISBN aģentūrā. — «Pasaka visiem, jo īpaši golfe-
riem — maziem un lieliem, esošajiem un topošajiem. Da-
ļēji balstīta uz patiesiem notikumiem»—Uz vāka. — «Pre-
zentēšanas eksemplārs. Galvenā tirāža tiks izdota cietajos 
vākos latviešu un krievu valodā»—Titullapā. — ISBN 978
9934146824 (spirāliesējums).

UDK	 796.352(0.053.2)
	 82-93-343

8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

Gudrības stundas un muļķības pilnība : pastāsti, aforis-
mi, iztēles tēli / sastādījis Harijs Kalniņš ; mākslinieks 
Uldis Baltutis ; redaktore Ilze Čerņevska. — Rīga : Avots, 
[2016]. — 246, [1] lpp. ; 23 cm. — ISBN 9789934534270 
(iesiets).

UDK	 82-3(082)

Яковлев, Геннадий Александрович. Под крылом и в 
одиночном плавании : (о писательстве в стесненных 
обстоятельствах) / Геннадий Яковлев ; редактор С. 
Данилина. — Рига : [autorizdevums], 2016. — 135 lpp. ; 
22 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — «Па-
мяти удивительного человека, писателя и наставника 
Виталия Григорьевича Мелентьева (19161984)»—Ti-
tullapā. — ISBN 9789934147531 (iesiets). — 150 eks.

UDK	 82-3.09
	 821.161.1(092)

81 Valodniecība un valodas

Davies, Ashley. Sense and sensibility = Prāts un jūtas : pēc 
Džeinas Ostinas romāna / [pārstāstījis] Ashley Davies ; no 
angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska ; redaktore Ita An-
koriņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 239 lpp. : ilustrā-
cijas ; 20 cm. — Teksts paralēli angļu un latviešu valodā. — 
ISBN 9789934060830 (brošēts).

UDK	 811.111’243:82(075.2)

Pošeiko, Solvita. Valodas un to funkcionalitāte pilsētu 
publiskajā telpā: Baltijas valstu lingvistiskā ainava : pro-
mocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai va-
lodniecības zinātņu nozarē, apakšnozare: vispārīgā valod-
niecība / Solvita Pošeiko ; darba zinātniskā vadītāja Sanita 
Lazdiņa ; darba recenzenti: Ina Druviete, Zaiga Ikere, Ojārs 
Bušs ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultā-
te = Languages and its functuality in the urban public spa-
ce: linguistic landscape of the Baltic States : summary of 
doctoral thesis submitted for the degree of doctor of lin-
guistics, subfield of general linguistics / Solvita Pošeiko ; 

supervisor : Sanita Lazdiņa ; reviewers: Ina Druviete, Zaiga 
Ikere, Ojārs Bušs ; University of Latvia. Faculty of Humani-
ties. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2015. — 102 lpp. : tabu-
las ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 97.102. lpp. — Teksts latviešu 
un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformē-
jums abās valodās. — ISBN 9789934517921 (brošēts).

UDK	 81’272(474)(043)

Pošeiko, Solvita. Valodas un to funkcionalitāte pilsētu pub-
liskajā telpā: Baltijas valstu lingvistiskā ainava : promoci-
jas darbs filoloģijas doktora grāda iegūšanai valodniecības 
zinātņu nozares vispārīgās valodniecības apakšnozarē / 
Solvita Pošeiko ; zinātniskā vadītāja Sanita Lazdiņa ; Lat-
vijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. — Rīga, 
2015. — 264 lp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 
31 cm. — Bibliogrāfija: 225.243. lp. un zemsvītras piezī-
mēs. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.

UDK	 81’27(474)(043)

811.174 Latviešu valoda

Mitlers, Vilnis. Dundznik valad / Vilnis Mitlers ; sastādī-
tājs un priekšvārda autors Ivars Abajs ; literārais redak-
tors Alnis Auziņš. — Mežsaustere : Kubalu skolamuzejs, 
[2015]. — 1 tiešsaistes resurss (135 lapas, PDF) : faksimi-
li, portrets ; 3,31 MB. — (Kubalu skolasmuzeja raksti ; 3. 
burtnīca). — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — 
ISBN 9789934147340 (kļūda).

UDK	 811.174’282.2(474.3)

Šulce, Dzintra. Latviešu valodas kultūra : metodisks stu-
diju līdzeklis / Dzintra Šulca ; recenzente Linda Lauze ; 
Liepājas Universitāte. Humanitāro un mākslas zinātņu fa-
kultāte. — Atkārtots un labots otrais izdevums. — Liepā-
ja : LiePA, ©2016. — 61 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 58.
61. lpp. — ISBN 9789934522734 (brošēts).

UDK	 811.174’271(072)

Valkovska, Baiba. Vārdu secības komunikatīvais aspekts 
mūsdienu latviešu valodā : promocijas darba kopsavil-
kums filoloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai valod-
niecības zinātņu nozarē, apakšnozare: latviešu sinhroniskā 
valodniecība / Baiba Valkovska (Saulīte) ; darba zinātniskā 
vadītāja: Ilze Lokmane ; darba recenzenti: Igors Koškins, 
Anatolijs Kuzņecovs, Linda Lauze ; Latvijas Universitāte. 
Humanitāro zinātņu fakultāte. Latviešu un vispārīgās va-
lodniecības katedra = Word order’s communicative aspect 
in contemporary Latvian : summary of doctoral thesis su-
bmitted for the conferment of the doctoral degree in the 
branch of linguistic sciences, subfield of Latvian synchro-
nic linguistics / Baiba Valkovska (Saulīte) ; supervisor: Ilze 
Lokmane ; reviewers: Igors Koškins, Anatolijs Kuzņecovs, 
Linda Lauze ; University of Latvia. Faculty of Humanities. 
Chair of Latvian and General Linguistics. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2016. — 109 lpp. : tabulas ; 21 cm. — Biblio-
grāfija: 101.105. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar 
atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — 
ISBN 9789934181313 (brošēts).

UDK	 811.174’367.52(043)

Valkovska, Baiba. Vārdu secības komunikatīvais aspekts 
mūsdienu latviešu valodā : promocijas darbs doktora zi-
nātniskā grāda iegūšanai valodniecības zinātņu nozares, 
latviešu sinhroniskās valodniecības apakšnozarē / Baiba 
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Valkovska (Saulīte) ; darba zinātniskā vadītāja: Ilze Lok-
mane ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultā-
te. Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra. — Rīga, 
2016. — 179 lp. : diagramma, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — 
Bibliogrāfija: 161.175. lp. — Teksts latviešu valodā, anotāci-
ja arī angļu valodā.

UDK	 811.174’367.52(043)

821 Daiļliteratūra

821.111 Angļu literatūra

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

1, Dārgumu salā. — 166, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — 
(Lasītprieks!, ISSN 14073730). — Oriģ. nos.: Famous five: 
Five on a treasure island. — ISBN 9789984405087 
(iesiets).
UDK	 821.111-93-32

Kērtiss, Maikls. Baltija. Divi apvāršņi : dzeja : dzejas no 
Menas salas / Maikls Kērtiss ; sadarbībā ar autoru no angļu 
valodas atdzejojusi un sastādījusi Dagnija Dreika ; māksli-
nieciskais noformējums Lilija Rimicāne. — [Jūrmala] : Ap-
gāds Daugava, 2015. — 145 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Par 
autoru: 73. lpp. — Teksts paralēli angļu un latviešu valo-
dā. — Oriģ. nos.: Baltics. Two Horizons. — ISBN 9789984
411002 (brošēts).

UDK	 821.111-1=030.111=174

Saga, Zoji. Meitene tīmeklī / Zoji Saga ; tulkojusi Dace An-
džāne ; redaktores: Dace Lāže, Antra Jansone. — Rīga : Eg-
mont Latvija, [2016]. — 351, [1] lpp. ; 23 cm. — Par autori: 
[1.] lpp. — Oriģ. nos.: Girl online. — ISBN 978993416278
7 (iesiets).

UDK	 821.111-93-3

Smeila, Hollija. No gudrītes par modeli : [romāns vecākā 
skolas vecuma bērniem] / Hollija Smeila ; no angļu valodas 
tulkojusi Daina Ozoliņa ; redaktors Aldis Vēvers. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, ©2016. — 334, [2] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: 
Geek girl. — ISBN 9789934060380 (iesiets).

UDK	 821.111-93-31

821.111(73) Amerikāņu literatūra

Gabaldone, Diāna. Spāre dzintarā : romāns / Diāna Gabal-
done ; no angļu valodas tulkojusi Alda Vāczemniece ; re-
daktore Iveta Polkmane. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 
447 lpp. ; 22 cm. — (Svešzemniece / Diāna Gabaldone ; 
1). — Oriģ. nos.: Dragonfly in amber. — ISBN 97899340
54518 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-312.9

Robārdsa, Kārena. Sapņu sala : romāns / Kārena Robā-
rdsa ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; redakto-
re Liene Akmens ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. — Rīga : 
Kontinents, ©2016. — 443 lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: Desire 
in the sun. — ISBN 9789984358277 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-31

821.113.4 Dāņu literatūra

Adlers-Olsens, Jusi. Marko efekts : detektīvromāns / 
Jusi AdlersOlsens ; no dāņu valodas tulkojusi Dace Deni-
ņa ; redaktore Anita Poļakovska. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2016. — 479, [1] lpp. ; 22 cm. — (Zvaigznes detektīvu 
klubs). — Oriģ. nos.: Marco effekten. — ISBN 97899340
58899 (iesiets).

UDK	 821.113.4-312.4

821.113.6 Zviedru literatūra

Tamms, Henriks. Nindzja Timijs un nozagtie smiekli / 
[teksts un ilustrācijas]: Henriks Tamms ; no zviedru va-
lodas tulkojusi Rute Lediņa ; redaktore Daina Grūbe. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 205, [1] lpp. : ilustrācijas ; 
22 cm. — Oriģ. nos.: Ninja Timmy och de stulna skratten. — 
ISBN 9789934058189 (iesiets).

UDK	 821.113.6-93-32

821.131.1 Itāliešu literatūra

Eko, Umberto. Rozes vārds : romāns / Umberto Eko ; no 
itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere ; vēstures konsultants 
Ilmārs Zvirgzds ; mākslinieks Tomass Folks. — Pārskatīts 
un labots izdevums. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2016. — 
574, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Oriģ. nos.: Il nome della 
rosa. — ISBN 9789984235295 (iesiets).

UDK	 821.131.1-31

821.133.1 Franču literatūra

Legardiņjē, Žils. Rīt es sākšu jaunu dzīvi! / Žils Legardiņ-
jē ; no franču valodas tulkojusi Maija Indraša ; redaktore 
Iveta Polkmane. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 301, 
[1] lpp. ; 23 cm. — Oriģ. nos.: Demain j’arrête!. — ISBN 978
9934056970 (iesiets).

UDK	 821.133.1-31

821.161.1 Krievu literatūra

Barto, Agnija. Rotaļlietas : [dzejoļi pirmsskolas vecuma 
bērniem] / Agnija Barto ; māksliniece Margarita Stāras-
te ; no krievu valodas atdzejojusi Cecīlija Dinere. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, ©2016. — 15, [4] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — 
Grāmata sagatavota pēc 1974. gada izdevuma. — ISBN 978
9934045424 (iesiets).

UDK	 821.161.1-93-1

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

2. sējums. — 303, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: Ангелы 
на льду не выживают. — ISBN 9789984854731 (ie-
siets).
UDK	 821.161.1-312.4

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]. 

Abrakadabra : stāsts ar uzlīmēm. — 24 lpp., [1] lp. 
uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Aprakstīts pēc vāka un 
iespiedziņām. — «Smiesimies kopā!»—Uz vāka. — Tulk. 
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no izd.: Masha and the Bear. — ISBN 9789934162763 
(brošēts).
UDK	 821.161.1-93-32

Иванов, Александр. Как вижу я! / Александр Ива-
нов. — [Rīga] : Sava grāmata, 2016. — 72 lpp. ; 21 cm. — 
Autors uzrādīts uz vāka. — ISBN 9789934552090 (bro-
šēts).

UDK	 821.161.1-1(474.3)

821.161.2 Ukraiņu literatūra

Prohasko, Marjana. Kur pazuda jūra? / [teksts, ilustrāci-
jas]: Marjana Prohasko, Tarass Prohasko ; no ukraiņu valo-
das tulkojusi Māra Poļakova. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 
©2016. — 80, [6] lpp. : ilustrācijas ; 22×25 cm. — Oriģ. nos.: 
Куди зникло море. — ISBN 9789984235929 (iesiets).

UDK	 821.161.2-93-32

821.174 Latviešu literatūra

Bauere, Inguna. Grēksūdze : [romāns] / Inguna Bauere ; 
redaktore Gundega Sēja ; Vitas Lēnertes vāka dizains. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 351, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 
9789934059575 (iesiets).

UDK	 821.174-31

Bušs, Jānis. No tumsas ieeju gaismā : dzejoļu krājums / Jā-
nis Bušs. — Rīga : Sava grāmata, 2016. — 80 lpp. ; 21 cm. — 
ISBN 9789934552137 (brošēts).

UDK	 821.174-1

Ceļojuma pieteikumi Annas Dagdas pasaulē / I. Čaklā, A. 
Kubuliņa, S. Kušnere, S. Lasmane, B. Laumane, M. Rižijs, J. 
Rokpelnis, J. Rozītis, M. Rubene, I. Rūmniece, O. Senkāne, 
E. Vasiļjeva, V. Vecgrāvis ; sastādītāja, priekšvārda autore 
Anda Kubuliņa; redaktore Sigita Kušnere ; māksliniece An-
tra Urtāne ; Latvijas Universitāte. Literatūras, folkloras un 
mākslas institūts. — Rīga : Latvijas Universitātes Literatū-
ras, folkloras un mākslas institūts, ©2016. — 135 lpp., [1] lp. 
iel. : portrets, shēma ; 23 cm. — «Annas Dagdas simtgades 
jubileju Rīgā un Ventspilī atzīmēja ar zinātnisku konfe-
renci — viņas dzimšanas dienā, 2015. gada 22. janvārī, LU 
Akadēmiskās bibliotēkas Jāņa Misiņa bibliotēkas zālē un 
23. janvārī — Ventspils bibliotēkā»—Priekšvārdā. — Bib-
liogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 9789984893198 
(iesiets).

UDK	 821.174(092)

Debeļska, Brigita. Ar mīlestību : dzeja / Brigita Debeļs-
ka ; vāku noformējis Agris Jansons ; Brigitas Debeļskas fo-
touzņēmumi. — [Tukums] : [Brigita Debeļska], [2016]. — 
216 lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — ISBN 9789934827747 (brošēts).

UDK	 821.174-1

Dreika, Dagnija. Sirdslietas : romāns / Dagnija Dreika ; 
mākslinieciskā izveide: Lilija Rimicāne. — [Jūrmala] : Ap-
gāds Daugava, 2016. — 230, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — 
ISBN 9789984411026 (brošēts).

UDK	 821.174-31

Eipurs, Aivars. Parādības : dzejoļi, (20112016) / Eduards 
Aivars ; redaktors Jānis Elsbergs ; māksliniece Anta Pen-

ce. — [Rīga] : Neputns, ©2016. — 118 lpp. ; 20 cm. — Autors 
uzrādīts uz vāka. — ISBN 9789934512810 (brošēts).

UDK	 821.174-1

Insberga, Rita. Vienīgā mūža grāmata : [atmiņas] / Rita 
Insberga. — [Tīnūži, Ikšķiles novads] : [autorizdevums], 
[2016]. — 287 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 23 cm. — Izde-
vējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978993414
6329 (iesiets).

UDK	 821.174-94

Jonase, Rasma. Podziņa : [dzejoļi pirmsskolas vecuma 
bērniem] / Rasma Jonase ; mākslinieks Vilnis Bulavs ; re-
daktore Inga Audere. — Liepāja : LiePA, ©2016. — 32 lpp. : 
ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 9789934522727 (brošēts).

UDK	 821.174-93-1

Jukņeviča, Baiba. Lugas bērniem / Baiba Jukņeviča ; re-
daktore Eva Mārtuža ; mākslinieks Atis Kursītis. — [Cēsis] : 
Kultūras biedrība «Harmonija», 2016. — 88 lpp. : ilustrā-
cijas ; 21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — 
ISBN 9789934844539 (brošēts).

UDK	 821.174-93-2

Kalniņa, Dzintra. Lai sokas un izdodas! : afirmācijas / 
Dzintra Kalniņa ; māksliniece Jekaterina GrjazevaVeselko-
va. — Rīga : Avots, [2016]. — 245 lpp. : ilustrācijas ; 11 cm. — 
ISBN 9789934534294 (brošēts).

UDK	 821.174-84

Kasims, Vilis. Lielā pasaule : [romāns] / Vilis Kasims ; re-
daktore Ieva Melgalve ; Ernesta Kļaviņa dizains. — [Rīga] : 
Publicētava, [2015]. — 1 tiešsaistes resurss (100 lapas, 
ePUB) ; 1,14 MB. — Iespiestais izdevums: Rīga : Mansards, 
2015 ; ISBN 9789934120961. — ISBN 9789934120978 
(ePUB).

UDK	 821.174-31

Mīlas vēstījums : [dzejas kopkrājums] / autori: Inese Apsā-
ne, Aija Jefimova, Dzidra Melnudre, Kristiāna Radvila, Mai-
ja Šmite, Agris Šustiks, Ingrīda Zepa, Oskars Zvejs ; idejas 
autore Gunita Sergunta ; vāka dizains, teksta makets: Dace 
Solovjeva. — Varakļāni : Domu Pērles, 2016. — 197 lpp. : 
ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — (Pārdomas vārsmās). — 
Autori uzrādīti vāka 4. lpp. — ISBN 9789934555008 
(brošēts).

UDK	 821.174-1(082)

Ostups, Artis. Žesti : [dzejoļu krājums] / Artis Ostups ; re-
daktors Kārlis Vērdiņš ; dizains: Armands Zelčs. — Rīga : 
Neputns, ©2016. — 49, [6] lpp. : ilustrācijas ; 16 cm. — 
Aprakstīts pēc iespiedziņām. — ISBN 9789934512803 
(brošēts).

UDK	 821.174-1

Pro Patria = Par Tēvzemi / Kuldīgas Tehnoloģiju un tūris-
ma tehnikums ; ievadvārdu «Pie saknēm un sava Stabura-
ga» autore Mārīte Milzere. — Liepāja : LiePA, ©2016.

2. [krājums] : Valda tēlojumu grāmatas «Staburaga bēr-
ni» 120. gadadienai veltītā literāro un pētniecisko darbu 
konkursa darbi. — 226 lpp. ; 21 cm. — ISBN 9789934
522758 (brošēts).
UDK	 821.174-9(082)
	 821.174-82
	 821.174(082)
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Rupainis, Antons. Māra mostas : vēsturisks romāns : 
triloģija / Antons Rupainis ; redaktore Valentīna Unda ; 
vāku dizains: Stella Elksne ; pēcvārds: Paulīne ZalāneVal-
lena. — Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 
©2016. — 794, [3] lpp. : portreti ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 
782.784. lpp. — ISBN 9789984292717 (iesiets). — 500 
eks.

UDK	 821.174-311.6

Samauska, Ieva. Kad aizmūk B un iemīlas Z : 10 patiesi 
stāsti no burtu dzīves / Ieva Samauska ; Katrīnas Avotiņas 
ilustrācijas ; redaktore Māra Rune. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2016. — 78, [2] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — ISBN 978
9934054815 (iesiets).

UDK	 821.174-93-32

Samauska, Ieva. Labākā dāvana : [pasaka jaunākā sko-
las vecuma bērniem] / Ieva Samauska ; māksliniece Gita 
Treice ; dizains: Ivs Zenne. — [Rīga] : [ZetCOM] : Amigo, 
2016. — 54, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Izdevējziņas 
precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 9789934148927 (ie-
siets).

UDK	 821.174-93-32

Siliņš, Uldis. Reiz UNRRAs laikos, reiz IRO dienās : 1945
1950 / Uldis Siliņš ; priekšvārds: Guntis Zemītis. — [Rīga] : 
Publicētava, 2015. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) : faksimi-
li, ilustrācijas, portreti ; 32,9 MB. — Izdevējziņas precizē-
tas ISBN aģentūrā. — UNRRA = United Nations Relief and 
Rehabilitation Administration. — «Atmiņas par AltGarges, 
Dedelstorfas, Fallingbosteles, Delmenhorstas un Aversas 
DP nometnēm. Vollongongā, 2015»—Datnes sākumlapā. — 
ISBN 9789984899664 (ePUB).

UDK	 821.174-94

Stāsti iz bibliotekāru dzīves : Preiļu reģiona bibliotekā-
ru stāsti / izdevumu sakārtoja un priekšvārdu sarakstīja 
Vilhelmīne Jakimova ; vāka dizains: Līga Naglinska ; vāka 
zīmējums: Dagne Devjatnikova. — Preiļi : [b.i.], 2015. — 
28 lpp. ; 21 cm.

UDK	 821.174-32

Svīķe, Marika. Viss turpinās : [dzejoļu krājums] / Mari-
ka Svīķe ; grāmatā izmantoto fotogrāfiju autors Nikolajs 
Gorkins ; 1. vāka noformējumam izmantotās fotogrāfijas 
autore Marika Svīķe. — [Smiltenes novads] : Marika Svīķe, 
2016. — 80 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Izdevējziņas preci-
zētas ISBN aģentūrā. — Bibliogrāfija: 80. lpp. — ISBN 978
9934148668 (iesiets).

UDK	 821.174-1

Tamužs, Viesturs. Ķīmiķis ķemmē un saķemmē : dzīves 
stāsti, kas zīmē laikmetu / Viesturs Tamužs, Elvita Ruka ; 
Gvido Kajona ilustrācijas ; redaktore Gundega Blumberga ; 
māksliniece Katrīna Vasiļevska. — [Rīga] : Artha, ©2016. — 
228, [3] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 21 cm. — ISBN 978
9934148484 (iesiets).

UDK	 821.174-94

Tīrmanis, Valdis. Rīgas gambīts : romāns / Valdis Tī-
rmanis ; redaktore Sanda Tīrmane ; Kristapa Berga 
vāka dizains. — [Ķekava] : Multimedial Arthouse Gival-
di, [2016]. — Rīga : Publicētava. — 1 tiešsaistes resurss 

(ePUB) ; 969 KB. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentū-
rā. — ISBN 9789934821332 (ePUB).

UDK	 821.174-312.4

Zellis, Olafs. Piejūras klimats / Olafs Zellis ; redaktore Lie-
pa Rūce ; vizuāli noformēja Dace Kaminska ; titulattēla fo-
togrāfija: Aivars Čakste. — [Rīga] : Publicētava, ©2015. — 1 
tiešsaistes resurss (ePUB) ; 1,80 MB. — «Literārais darbs ta-
pis kā scenārijs R. Kalniņa filmai «Piejūras klimats» (1974). 
Kad cenzūras rezultātā filmas uzņemšana tika apturēta un 
lielākā daļa uzfilmētā materiāla iznīcināta, scenārijs tika 
pārstrādāts šajā stāstā, tomēr tā arī netika publicēts līdz 
šim brīdim»—Datnes sākumlapā. — Izdevējziņas precizē-
tas ISBN aģentūrā. — ISBN 9789984899671 (ePUB).

UDK	 821.174-3

Zuja, Marija. Latgolas molā / Marija Zuja ; vāku dizains: 
Stella Elksne. — Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdev-
nīceiba, 2016. — 61 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 17 cm. — Par 
autori: 5.6. lpp. Pielikumā: fotogrāfijas no personīgā arhī-
va. — ISBN 9789984292748 (brošēts). — 100 eks.

UDK	 821.174’282-1

821.511.113 Igauņu literatūra

Frīdentāls, Mēliss. Bites / Meelis Friedenthal (Mēliss 
Frīdentāls) ; no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnber-
ga ; redaktors Arturs Hansons ; vārsmas tulkojuši: Valdis 
Bisenieks, Dens Dimiņš, Kārlis Vērdiņš ; Zigmunda Lapsas 
dizains. — Rīga : Mansards ©2015. — 1 tiešsaistes resurss 
(ePUB) ; 3,28 MB. — Mesilased. — ISBN 9789934121258 
(ePUB).

UDK	 821.511.113-31

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

929 Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi

Zīgerists, Joahims. Par sevi, par Vāciju un arī par Latvi-
ju / Joahims Zīgerists ; tulkotājs, priekšvārda un pēcvārda 
autors Miervaldis Vanags. — [Rīga] : [Ex Libris], 2016. — 
410 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — Izdevējziņas 
precizētas ISBN aģentūrā. — «Autora izdevums, 2016»—
[4.] lpp. — Personu rādītājs: 403.410. lpp. — Oriģ. nos.: 
Leibchen und Strapse. — ISBN 9789934147678 (iesiets).

UDK	 929(430)
	 32(474.3)(092)
	 32(474.3)(092)

94 Vispārīgā vēsture

Hofmans, Joahims. Staļina karš : plānošana, realizācija, 
dokumenti / Joahims Hofmans ; tulkojis un ievadu sarakstī-
jis Juris Ciganovs ; Induļa Martinsona vāka mākslinieciskais 
noformējums ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literā-
rā redaktore Ilze Brēmere. — Rīga : Lauku Avīze, ©2016. — 
351 lpp., [8] lpp. iel. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — Bib-
liogrāfija: [330.]351. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Oriģ. 
nos.: Stalins Vernichtungskrieg. Planung und Ausführung: 
19411945. — ISBN 9789934151699 (iesiets).

UDK	 94(100)”1939/1945”
	 94(47+57)”1941/1945”
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Linde, Māris. Baltu senatne / Māris Linde ; uz vāka Artūra 
Baumaņa glezna «Likteņa zirgs» (1887). — Rīga : Sava grā-
mata, 2016.

III, Garīgā pasaule un tiesības. — 192 lpp. ; 21 cm. — (Ci-
tādā vēsture). — (Bibliotheca Lindana ; 22). — ISBN 978
9934552151 (brošēts).
UDK	 94(=17)
	 257.7-264(=17)

94(474.3) Latvijas vēsture

Iepazīsties ar Latvijas Nacionālo vēstures muzeju! : ceļve-
dis Latvijas vēsturē no vissenākajiem laikiem līdz mūsdie-
nām / teksts: Latvijas Nacionālā vēstures muzeja autoru 
kolektīvs: Astrīda Burbicka, Toms Ķikuts, Irina Zeibārte ; 
dizains, ilustrācijas: Dita Pence ; foto: Juris Bokums, And-
ris Eglītis, Ints Kalniņš, Kārlis Kalsers, Boriss Koļesņikovs, 
Roberts Kaniņš, Mārtiņš Lapiņš, Mārtiņš Mūrnieks, Jā-
nis Rieksts, Valdis Semjonovs, Laimonis Stīpnieks, Kārlis 
Upesleja. — Rīga : Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 

2015. — 31 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — Kopā ar grāmatu 6 
krāsainie zīmuļi. — ISBN 9789984747293 (brošēts).

UDK	 94(474.3)(02.053.2)
	 94:069(474.3)

Welcome to the National History Museum of Latvia! : a 
guide to history of Latvia from ancient times to the present 
day / text: authors from the National History Museum of 
Latvia — Astrīda Burbicka, Toms Ķikuts, Ilze Miķelsone, 
Irīna Zeibārte ; translation: Kārlis Streips ; layout and ilus-
trations: Dita Pence ; photographs: Mārtiņš Lapiņš, Juris 
Bokums, Kārlis Upesleja, Jānis Rieksts, Valdis Semjonovs, 
Andris Eglītis, Roberts Kaniņš, Kārlis Kalsers, Laimonis 
Stīpnieks, Mārtiņš Mūrnieks, Ints Kalniņš, Boriss Koļes-
ņikovs. — Riga : The National History Museum of Latvia, 
2015. — 31 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — Kopā ar grāmatu 6 
krāsainie zīmuļi. — Teksts tulkots no latviešu valodas. — 
Oriģ. nos.: Iepazīsties ar Latvijas Nacionālo vēstures muze-
ju!. — ISBN 9789984747309 (brošēts).

UDK	 94(474.3)(02.053.2)
	 94:069(02.053.2)


