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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

004 Datorzinātne un datortehnoloģija. Skaitļošana. 
Datu apstrāde

CorelDRAW Graphics Suite X7 : mācību materiāli da-
torprogrammas lietošanai / materiālu sagatavoja Ser-
gejs Rutkovskis. — [Rēzekne] : Rēzeknes tehnikums, 
2015. — 1 tiešsaistes resurss (122 lapas, PDF) : ilustrācijas ; 
4,91 MB. — Virstitulā: Rēzeknes tehnikums. «IP «Datorsis-
tēmas», IP «Programmēšana». — Bibliogrāfija: 112. lapā.

UDK	 004.92(075)

Dikinsa, Rozija. Mācāmies programmēt ar Scratch : vien-
kārši programmēt pat iesācējiem / Rozija Dikinsa, Džona-
tans Melmots, Lūija Stovela ; ilustrējis Šovs Nīlsens ; no 
angļu valodas tulkojusi Sabīne Trēde ; tulkojuma redak-
tore Ingrīda Kreicberga. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 
95, [1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Alfabētiskais rādītājs: 
[96.] lpp. — «Veido spēles un animācijas! Uzzīmē pats 
savus tēlus! Spēlē mūziku un skaņas!»—Uz vāka. — Oriģ. 
nos.: Coding for beginners: using Scratch. — ISBN 978-
9934-0-5873-8 (spirāliesējums).

UDK	 004.43(072)

Viedās specializācijas jomas — «Viedie materiāli, tehno-
loģijas un inženiersistēmas» ekosistēmas analītisks ap-
raksts / Gundars Kuļikovskis ; Izglītības un zinātnes minis-
trija. — [Rīga] : Izglītības un zinātnes ministrija, 2015. — 1 
tiešsaistes resurss (24 lapas, PDF) : diagrammas, ilustrāci-
jas, tabulas ; 1,3 MB. — Bibliogrāfija: 24. lapā.

UDK	 004.89:62(474.3)
	 620.2:004.89(474.3)
	 001.895(474.3)

005 Pārvaldība. Vadzinības

Metodiskais materiāls karjeras plānošanā / [LIKTA]. — 
[Rīga] : [izdevējs nav zināms], 2015. — 1 tiešsaistes resurss 
(25 lapas, PDF) : shēmas, tabulas ; 852 KB. — «Metodiskais 
materiāls ir izveidots projekta TRANS E-scouts ietvaros»—
Datnes 2. lapā. — Virstitulā logo: TRANS E-scouts, Lifelong 
Learning. — Bibliogrāfija: 25 lapā.

UDK	 005.966

Willutzky, Stefan. Managerial impact factors of innova-
tion in inter-organizational supply chains : doctoral thesis 
submitted for the doctor’s degree in management science 

(Dr. sc. admin.), subfield: business management / Stefan 
Willutzky ; supervisor: Māra Gulbe ; University of Latvia. 
Faculty of Economics and Management. — Rīga, 2016. — 
223 lp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrā-
fija: 132.-151. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts angļu 
valodā, priekštitullapa latviešu valodā.

UDK	 005.591.6(043)

Willutzky, Stefan. Managerial impact factors of innovation 
in inter-organizational supply chains : summary of docto-
ral thesis submitted for the doctoral degree in management 
science, subfield of business management / Stefan Willutz-
ky ; supervisor Māra Gulbe ; reviewers: Biruta Sloka, Eli-
na Gaile-Sarkane, Tatjana Vasiljeva ; University of Latvia. 
Faculty of Economics and Management = Inovāciju vadī-
bas ietekmes rādītāji starporganizāciju piegādes ķēdēs : 
promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai 
vadības zinātnē, apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība / 
Stefan Willutzky ; zinātniskā vadītāja Māra Gulbe ; recen-
zenti: Biruta Sloka, Elīna Gaile-Sarkane, Tatjana Vasiļjeva ; 
Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte. — 
Riga : University of Latvia, ©2016. — 80 lpp. : diagrammas, 
shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 36.-39. lpp., 76.-
79. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu un angļu 
valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās 
valodās. — ISBN 978-9934-18-165-8 (brošēts).

UDK	 005.591.6(043)

Zeps, Artūrs. Strategic solutions for sustainable develop-
ment and international excellence of organizations : doc-
toral thesis, branch: management, sub-branch: business 
management / Artūrs Zeps ; scientific supervisor: Remigijs 
Počs ; scientific consultant: Leonīds Ribickis ; designer Je-
katerina Lukina ; literary editor Tatjana Smirnova ; Riga Te-
chnical University. Faculty of Engineering Economics and 
Management. International Business and Customs Institu-
te. Department of International Business, Transport Eco-
nomics and Logistics. — Riga : RTU Press, 2016. — 175 lpp. : 
diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 25 cm. — Bib-
liogrāfija: 134.-143. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts 
angļu valodā, anotācija latviešu valodā. — ISBN 978-9934-
10-848-8 (iesiets).

UDK	 005.21(474.3)(043)
	 378(474.3)(043)

Zeps, Artūrs. Strategic solutions for sustainable deve-
lopment and international excellence of organizations : 
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summary of the doctoral thesis, branch: management, 
sub-branch: business management / Artūrs Zeps ; scienti-
fic supervisor: Remigijs Počs ; scientific consultant: Leonīds 
Ribickis ; official reviewers: Elīna Gaile-Sarkane, Andrejs 
Čirjevskis, Asta Savanevičiene ; Riga Technical University. 
Faculty of Engineering Economics and Management. In-
ternational Business and Customs Institute. Department 
of International Business, Transport Economics and Lo-
gistics. — Riga : RTU Press, 2016. — 46 lpp. : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 44.-46. lpp. un 
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-10-847-1 (brošēts).

UDK	 005.21(474.3)(043)
	 378(474.3)(043)

Zeps, Artūrs. Stratēģiskie risinājumi organizācijas ilgt-
spējīgai attīstībai un starptautiskai izcilībai : promocijas 
darba kopsavilkums, nozare: vadībzinātne, apakšnozare: 
uzņēmējdarbības vadīšana / Artūrs Zeps ; zinātniskais 
vadītājs Remigijs Počs ; zinātniskais konsultants Leonīds 
Ribickis ; oficiālie recenzenti: Elīna Gaile-Sarkane, Andrejs 
Čirjevskis, Asta Savanevičiene ; Rīgas Tehniskā universitā-
te. Inženierekonomikas un vadības fakultāte. Starptautis-
ko ekonomisko sakaru un muitas institūts. Starptautisko 
ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas 
katedra. — Rīga : RTU izdevniecība, 2016. — 47 lpp. : dia-
grammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 45.-
47. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-10-846-
4 (brošēts).

UDK	 005.21(043)
	 378(474.3)(043)

01 Bibliogrāfija un bibliogrāfijas. Katalogi

Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts. 
Periodikas rādītājs = The index of periodicals = Указатель 
периодических изданий / Latvijas Nacionālā bibliotēka. 
Bibliogrāfijas institūts ; sastādītājas: Laima Bērziņa, Gunta 
Smagare ; redaktore Ilona Dukure. — Rīga : LNB Bibliogrā-
fijas institūts, 2016.

2015. — 1 tiešsaistes resurss (135 lapas, PDF) ; 
1,16 MB. — Palīgrādītāji (personu, nosaukumu, izdevēju, 
izdošanas vietu): 115.-134. lapā. — Nosaukums titullapā 
paralēli latviešu, angļu un krievu valodā, ievads para-
lēli latviešu, angļu valodā. — ISBN 978-9984-850-42-9 
(PDF).
UDK	 015(474.3)(05)(01)

087.5 Izdevumi jauniešiem

Barbie zvaigžņotais piedzīvojums / tulkojusi Eva Janso-
ne. — Rīga : Egmont Latvija, 2016. 

Krāsojamā grāmata. — 31, [1] lpp., [2] lp. ielīmes : 
ilustrācijas ; 30 cm. — (Barbie). — «Ar uzlīmēm»—Uz 
vāka. — Aprakstīts pēc vāka. — Oriģ. nos.: Barbie star 
light adventure. — ISBN 978-9934-16-308-1 (brošēts).

Uzdevumu grāmata. — 32 lpp., [2] lp. ielīmes : ilustrāci-
jas ; 30 cm. — (Barbie). — Aprakstīts pēc vāka. — «Ar uz-
līmēm»—Uz vāka. — Oriģ. nos.: Barbie star light adven-
ture. — ISBN 978-9934-16-314-2 (brošēts).
UDK	 087.5

Brīnumu zemes stāsti ar Princešu mīluļiem / tulkojusi Eva 
Jansone ; redaktore Ilze Collenkopfa ; Disney. — Rīga : Eg-
mont Latvija, ©2016. 

Uzdevumu grāmata. — 32 lpp., [2] lp. uzlīmes : ilustrā-
cijas ; 30 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — «Ar uzlīmēm»—
Uz vāka. — Oriģ. nos.: Whisker Haven Activity book. — 
ISBN 978-9934-16-320-3 (brošēts).
UDK	 087.5

Bruņurupucīša ūdens prieki : vannas grāmata ar grabu-
līti / ilustrācijas: Beatrice Costamagna. — Rīga : Egmont 
Latvija, 2016. — [8] lpp. : ilustrācijas ; 14×14 cm. — (Van-
nas grāmata). — Aprakstīts pēc iespiedziņām un iesaiņo-
juma. — ISBN norādīts tikai uz iesaiņojuma. — Grāmata 
tīkliņveida iesaiņojumā. — ISBN 978-9934-16-279-4.

UDK	 087.5

Krāsojamā grāmata īstai princesei / ilustrējusi Džesija 
Ekela ; vāka 4. lpp. «Krāsojamā dzejoļa» autore Guna Pitke-
vica. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — [64] lpp. : ilustrāci-
jas ; 25 cm. — Oriģ. nos.: Gorgeous girls’ colouring book. — 
ISBN 978-9934-0-4329-1 (brošēts).

UDK	 087.5

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

Neparastais ievārījums : krāsojamā grāmata ar uzlī-
mēm. — 16 lpp., [1] lp. ielīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — «Esi 
laipni aicināts Mašas un Lāča pasaulē! Pabeidz zīmēju-
mus, pārvelkot punktotās līnijas, un tad izkrāso tos! At-
rodi uzlīmēm atbilstošās vietas!»—1. lapā. — Aprakstīts 
pēc vāka. — Oriģ. nos.: Masha and the Bear. Jam day. — 
ISBN 978-9934-16-305-0 (brošēts).
UDK	 087.5
	 82-93-32

Ronīša ūdens prieki : vannas grāmata ar grabulīti / ilus-
trācijas: Beatrice Costamagna. — Rīga : Egmont Latvija, 
2016. — [8] lpp. : ilustrācijas ; 14×14 cm. — (Vannas grā-
mata). — Aprakstīts pēc iespiedziņām un iesaiņojuma. — 
ISBN norādīts tikai uz iesaiņojuma. — Grāmata tīkliņveida 
iesaiņojumā. — ISBN 978-9934-16-280-0.

UDK	 087.5

Sofija Pirmā / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Antra Jan-
sone. — Rīga : Egmont Latvija, ©2016. 

Draugu uzdevumi. — 32 lpp., [2] lp. uzlīmes : ilustrāci-
jas ; 30 cm. — (Disney junior). — Aprakstīts pēc vāka. — 
«Ar uzlīmēm»—Uz vāka. — Oriģ. nos.: Sofia the first acti-
vity book. — ISBN 978-9934-16-313-5 (brošēts).
UDK	 087.5

Timrots, Pauls. Dzelzceļš un vilcieni / Pauls Timrots ; 
ilustrācijas un dizains: Gundega Muzikante ; redaktore 
Gundega Sēja. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 39 lpp. : 
ilustrācijas ; 25×30 cm. — «Izdevums tapis sadarbībā ar 
VAS «Latvijas Dzelzceļš», atzīmējot Dzelzceļam Latvijā 155 
gadus»—Titullapas otrā pusē. — ISBN 978-9934-0-6294-0 
(iesiets).

UDK	 087.5
	 656.2(03)
	 629.4(03)
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Wieslander, Jujja. Mūmamma un Vārna : darāmgrāmata / 
Jujja Wieslander, Sven Nordqvist. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2016. — [31] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — Autori uzrādīti 
iespiedziņās. — Oriģ. nos.: Mamma mu och Krákans málar-
bok. — ISBN 978-9934-0-5724-3 (brošēts).

UDK	 087.5

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

13 Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves metafizika. 
Ezotērika

Jansone, Ilze. Amuleti. Talismani. Baltu sakrālā ģeomet-
rija rotās un amuletos. Darbs ar svārstu / Ilze Jansone. — 
[Rīga] : [Ilze Jansone], [2016]. — 88, [8] lpp. : ilustrācijas, 
portreti ; 24 cm. — Par autori: 72.-83. lpp. — ISBN 978-
9984-851-59-4 (brošēts).

UDK	 133
	 398(=174)

159.9 Psiholoģija

Gavaina, Šakti. Attiecību rokasgrāmata : ceļš uz apziņu, 
dziedināšanu, izaugsmi / Šakti Gavaina un Džīna Vuči ; 
redaktore Marta Ābele ; tulkojums: Kristīne Fīrere ; Ilzes 
Isakas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 157, 
[3] lpp. ; 21 cm. — Teksts tulkots no angļu valodas. — Oriģ. 
nos.: The relationship handbook. — ISBN 978-9934-0-
5698-7 (iesiets).

UDK	 159.923.2

Salutoģenēze: ceļazīmes bērnu un jauniešu ar invaliditā-
ti labbūtībai Latvijā : pētījuma ziņojums / Ieva Kārkliņa, 
Bengt Lindström, Līva Krieķe, Aleksandrs Aleksandrovs, 
Ilona Bērza-Šulte, Ineta Zīriņa ; Latvijas Pilsoniskas sabied-
rības atbalsta centrs (LAPSAC). — [Rīga] : Biedrība «Lat-
vijas Pilsoniskas sabiedrības atbalsta centrs», ©2015. — 1 
tiešsaistes resurss (188 lapas, PDF) : diagrammas, shēmas, 
tabulas ; 4,03 MB. — Pētījuma autori uzrādīti datnes 2. 
lapā. — Bibliogrāfija: 186.-188. lapā un zemsvītras piezī-
mēs. — ISBN 978-9934-14-581-0 (PDF).

UDK	 159.98:61(474.3)
	 159.922.76-056.26(474.3)(078.7)
	 159.922.8-056.26(474.3)(078.7)

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Grauds, Mārtiņš. Kopā kapos = Cemetery festival — co-
ming together / Mārtiņš Grauds ; redaktore Inese Zande-
re ; dizains: Rūta Briede, Artis Briedis ; tulkotāja angļu va-
lodā: Sabīne Ozola ; fotogrāfijas: Gints Mālderis. — Rīga : 
Neputns, ©2016. — 138, [3] lpp. : ilustrācijas ; 19×26 cm + 
pielikums (1 saloc. lp.). — Autors uzrādīts iespiedziņās. 
Pielikumā plakāts «101 soliņš» — Mārtiņa Grauda foto. — 
Bibliogrāfija: 102.-[103.] lpp. — Teksts paralēli latviešu un 
angļu valodā. — ISBN 978-9934-512-87-2 (iesiets).

UDK	 27-565.77(474.3)(091)
	 394.268.3(474.3)

Kellers, Timotijs. Kāpēc gan ticēt Dievam? : ticība skepti-
cisma laikmetā / Timotijs Kellers ; no angļu valodas tulkojis 
Ģirts Grietiņš ; literārā redaktore Inga Lievīte ; teoloģiskais 

redaktors Haralds Biete. — Rīga : Luterisma mantojuma 
fonds, 2016. — ©2016. — 1 tiešsaistes resurss (39 lapas, 
PDF) ; 257 KB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Oriģ. 
nos.: The reason for God. — ISBN 9789934544002 (kļūda).

UDK	 27-285.2
	 27-184.3

Ņothaņs, Thiķs. Bailes : padomi, kā izkļūt no dzīves virpu-
ļiem / Ņothaņs Thiķs ; māksliniece Etija Gorbante ; redak-
tore, tulkojums: Aija Rožlapa. — Rīga : Sētava, ©2016. — 
145 lpp. ; 22 cm. — Oriģ. nos.: Fear: essential wisdom for 
getting through the storm. — ISBN 978-9934-502-24-8 
(brošēts).

UDK	 24-584

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Дни русской культуры в Латвии (Latvija). Дни рус-
ской культуры в Латвии : 10-77 октября 2014 года, 22 
мая-7 июня 2015 года, 8-18 октября 2015 года / Оргко-
митет Дней русской культуры. Фонд развития культу-
ры ; сопредседатели Оргкомитета Влад Богов, Юрий 
Касянич, Ирина Коняева ; вступительная статья: Ири-
на Коняева ; дизайн: Влад Богов ; фотографии: Людми-
ла Бычкова, Виктор Гущин, Елена Мозгова, Владимир 
Новиков, Анна Соболева, Владимир Старков. — Рига : 
Фонд развития культуры, 2015. — 112 lpp. : faksimili, ilus-
trācijas, portreti ; 30 cm.

UDK	 304.4(470
	 571)

316 Socioloģija

Jaunatnes politikas monitorings 2015 : pētījuma rezultātu 
ziņojums / pētījuma autori: Gints Klāsons, Anda Laķe. — 
Rīga : [LR Izglītības un zinātnes ministrija], 2015. — 1 tieš-
saistes resurss (40 lapas, PDF) : diagrammas, tabulas ; 
864 KB. — Pētījuma pasūtītājs: LR Izglītības un zinātnes 
ministrija ; pētījuma īstenotājs: Analītisko pētījumu un 
stratēģiju laboratorija. — Pētījuma autori uzrādīti datnes 
40. lapā. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts lat-
viešu valodā, pētījuma anotācija latviešu un angļu valodā.

UDK	 316.342.32-053.6(474.3)

Patarēns, Žans Fransuā. 1000 padomu stilīgai meitenei : 
kā kļūt par ideālu meiteni! …vai gandrīz ideālu meiteni / 
Žana Fransuā Patarēna teksts ; tulkotāja, redaktore Ilze 
Sausiņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 253, [1] lpp. : 
ilustrācijas ; 27 cm. — «Mademoiselle ilustrācijas»—Titul-
lapā. — Oriģ. nos.: 365 les conseils de Little Mademoisel-
le. — ISBN 978-9934-0-6004-5 (iesiets).

UDK	 316.346.32-055.25(035)
	 159.923.5-055.25(035)

Sabiedrības destabilizācijas iespējamība Latvijā: poten-
ciālie nacionālās drošības apdraudējumi : kopsavilkums / 
redaktore Ieva Bērziņa ; autori: Ieva Bērziņa, Jānis Bērziņš, 
Mārtiņš Hiršs, Toms Rostoks, Nora Vanaga ; Latvijas Na-
cionālā aizsardzības akadēmija. Drošības un stratēģiskās 
pētniecības centrs. — [Rīga] : Latvijas Nacionālā aizsar-
dzības akadēmija, 2016. — 32 lpp. : diagrammas, tabulas ; 
30 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Ap-
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rakstīts pēc vāka. — Bibliogrāfija: 30.-32. lpp. — ISBN 978-
9934-8572-0-1 (spirāliesējums).

UDK	 316.654:327(474.3)(047.3)
	 327.5(474.3)(047.3)
	 355.02(474.3)(047.3)
	 323.1(474.3)(047.3)

Sabiedrības destabilizācijas iespējamība Latvijā: poten-
ciālie nacionālās drošības apdraudējumi : kopsavilkums / 
redaktore Ieva Bērziņa ; autori: Ieva Bērziņa, Jānis Bērziņš, 
Mārtiņš Hiršs, Toms Rostoks, Nora Vanaga ; Latvijas Na-
cionālā aizsardzības akadēmija. Drošības un stratēģiskās 
pētniecības centrs. — [Rīga] : Latvijas Nacionālās aizsar-
dzības akadēmija, 2016. — 1 tiešsaistes resurss (33 lapas, 
PDF) : diagrammas, tabulas ; 602 KB. — Bibliogrāfija: 31.-
33. lapā. — ISBN 978-9934-8572-1-8 (PDF).

UDK	 316.654:327(474.3)(047.3)

Sociālie tīkli : satura publicēšana un koplietošana / [LIK-
TA]. — [Latvija] : [izdevējs nav zināms], 2015. — 1 tieš-
saistes resurss (23 lapas, PDF) : ilustrācijas ; 2,16 MB. — 
«Mācību materiāls «Sociālie tīkli. Satura publicēšana un 
koplietošana» ir izveidots projekta TRANS E-scouts ietva-
ros»—Datnes 3. lapā. — Virstitulā logo: TRANS E-scouts, 
Lifelong Learning. — Bibliogrāfija: 23. lapā un zemsvītras 
piezīmēs.

UDK	 316.472.4

Vaivade, Vineta. Pasaule tīmeklī : mācību līdzeklis 5.-9. 
klases skolēniem / autori: Vineta Vaivade, Liene Valdma-
ne ; grafiskais noformējums: Elīna Šulca. — [Rīga] : Latvi-
jas Interneta asociācija «Net-Safe Latvia», 2016. — 82 lpp. : 
ilustrācijas, portreti, tabulas ; 21×30 cm. — Aprakstīts pēc 
vāka. — Autores uzrādītas vāka iekšpusē. — Spirāliesē-
jums. — Bibliogrāfija tekstā.

UDK	 316.774(075.2)

32 Politika

Politika / Pols Kellijs, Rods Dakombs, Džons Fārndons, 
A.S. Hodsons, Jespers Jonsons, Naiels Kištainī, Džeimss Mī-
dvejs, Anka Puska, Markuss Vīks ; no angļu valodas tulkojis 
Āris Jansons ; redaktors Juris Goldmanis. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, ©2016. — 352 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — 
(A Dorling Kindersley book). — «Lielo ideju vienkāršs 
skaidrojums»—Uz vāka. — Alfabētiskais rādītājs: 344.-
350. lpp. — Par autoriem: 5. lpp. — Oriģ. nos.: The Politics 
Book. — ISBN 978-9934-0-6221-6 (iesiets).

UDK	 32

324 Vēlēšanas. Plebiscīti. Referendumi. Vēlēšanu 
kampaņas. Vēlēšanu korupcija, nelikumīga rīcība. 
Vēlēšanu rezultāti

Birģelis, Mārtiņš. Partiju izslēgšana no pirmsvēlēšanu TV 
debatēm to maznozīmīguma dēļ / pētījuma autors: Mārtiņš 
Birģelis ; Latvijas Republikas tiesībsargs. — Rīga : Latvijas 
Republikas tiesībsargs, 2016. — 1 tiešsaistes resurss (14 la-
pas, PDF) ; 495 KB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.

UDK	 324(474.3)

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

Reire, Gunda. Resilience of the Baltic countries against 
Russia’s foreign policy : executive summary / author and 
cover design: Gunda Reire ; English language editor Katrī-
na Baltmane ; Center for International Studies. — [Rīga] : 
Zinātne, 2016. — 19 lpp. : diagrammas, karte ; 30 cm. — 
Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-549-19-9 (brošēts).

UDK	 327(474:470
	 571)

331 Darbs. Nodarbinātība. Darba ekonomika.  
Darba organizācija

Metodoloģiskās vadlīnijas darbam ar mērķa grupas jau-
niešiem projektā «Proti un Dari!» / vadlīniju autori: Linda 
Daniela, Mareks Niklass, Līga Rasnača, Ilvija Razgale, Rit-
ma Rungule, Inese Sūniņa ; eksperts: Signe Dobelniece ; 
literārā redaktore Austra Gaigala ; priekšvārda autore Dai-
na Sproģe. — Rīga : Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūra, 2015. — 1 tiešsaistes resurss (334 lapas, PDF) : 
diagrammas, ilustrācijas, portrets, tabulas ; 4,75 MB. — (Ie-
guldījums tavā nākotnē). — Pasūtītājs: Jaunatnes starptau-
tisko programmu aģentūra ; izpildītājs: SIA «Safege Balti-
ja». — Bibliogrāfija: 249.-255. lapā un zemsvītras piezīmēs.

UDK	 331.5-053.81(474.3)

Pētījums par administratīvā sloga samazināšanas iespē-
jām un inovativām pieejām ilgstoša bezdarba problēmu 
risināšanā : gala ziņojums : atbilstoši 2015. gada 2. februā-
ra līgumam Nr. 14 / pētījuma autori: Inese Šūpule, Oksana 
Žabko, Iveta Bebriša, Evija Kļave, Lelde Jansone. — Rīga : 
[izdevējs nav zināms], 2015. — 1 tiešsaistes resurss (160 
lapas, PDF) : diagrammas, tabulas ; 1,78 MB. — (Ieguldī-
jums tavā nākotnē). — Pētījuma autores uzrādītas datnes 
160. lapā. — Pētījuma pasūtītājs: Valsts kanceleja ; izpildī-
tājs: nodibinājums «Baltic Institute of Social Sciences». — 
«Pētījums veikts Valsts kancelejas administrētā projektā 
«Administratīvā sloga samazināšana un administratīvo 
procedūru vienkāršošana», projekta līguma numurs: Nr. 
1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/001»—Datnes sākumlapā. — 
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valo-
dā, anotācija arī angļu valodā.

UDK	 331.56(474.3)

336 Finanses

Ajevskis, Viktors. A term structure of interest rates mo-
del with zero lower bound and the European Central 
Bank’s non-standard monetary policy measures / Viktors 
Ajevskis. — [Rīga] : Latvijas Banka, ©2016. — 1 tiešsaistes 
resurss (18 lapas, PDF) : diagrammas, tabula ; 497 KB. — 
(Working paper / Latvijas Banka ; 2/2016). — Virstitulā: 
Latvijas Banka. Eirosistēma. — Bibliogrāfija: 17.-18. lapā. — 
ISBN 978-9984-888-78-1 (PDF).

UDK	 336.71(4)
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Ajevskis, Viktors. Procentu likmju modeļa ar nulles ze-
māko robežu termiņstruktūra un Eiropas Centrālās ban-
kas nestandarta monetārās politikas pasākumi / Viktors 
Ajevskis. — [Rīga] : Latvijas Banka, ©2016. — 1 tiešsaistes 
resurss (18 lapas, PDF) : diagrammas, tabula ; 579 KB. — 
(Pētījums / Latvijas Banka ; 2/2016). — Virstitulā: Latvijas 
Banka. Eirosistēma. — Bibliogrāfija: 17.-18. lapā. — ISBN 
978-9984-888-77-4 (PDF).

UDK	 336.71(4)

Vai iekšējās reorganizācijas Valsts ieņēmumu dienestā tika 
veiktas efektīvi? : revīzijas ziņojums / Leldes Dimantes ie-
vads ; Latvijas Republikas Valsts kontrole. — Rīga : Latvijas 
Republikas Valsts kontrole, 2015. — 1 tiešsaistes resurss 
(57 lapas, PDF) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabu-
las ; 4,67 MB. — «Likumības/lietderības revīzija «Valsts ie-
ņēmumu dienesta veikto strukturālo reformu efektivitāte». 
Revīzija veikta, pamatojoties uz Valsts kontroles Revīzijas 
un metodoloģijas departamenta 2014. gada 25. septembra 
uzdevumu Nr.2.4.1-38/2014»—Datnes 2. lapā. — Bibliogrā-
fija: 51.-57. lapā.

UDK	 336.225(474.3)

338.48 Tūrisms

Smaļinskis, Juris. Rekreatīvā tūrisma attīstības iespēju 
izvērtēšana Medema purvā un tam pieguļošajās meža te-
ritorijās / Juris Smaļinskis. — Mārupe : [Mārupes novada 
pašvaldība], 2015. — 1 tiešsaistes resurss (82 lapas, PDF) : 
faksimils, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 8,52 MB. 

UDK	 338.483.11(474.362)

Vasaras naktī : «Latvijas valsts meži» un mammadaba 
gaida tevi ciemos! / Latvijas valsts meži. — [Rīga] : Latvi-
jas valsts meži, ©2016. — 16, [1] lpp. : ilustrācijas, kartes ; 
24 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Ap-
rakstīts pēc vāka. — Virstitulā: Mammadaba Dzīvo Latvijas 
valsts mežos. 

UDK	 338.483.11(474.3)

34 Tiesības. Jurisprudence

1933. gada 24. aprīļa Sodu likums ar likumdošanas motī-
viem un sīkiem komentāriem / priekšvārdu sarakstīja Ha-
ralds Neverževskis. — Atkārtots izdevums. — Rīga : [Ha-
ralds Neverževskis], [2016]. — 290 lpp. : portrets, tabulas ; 
25 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Alfabē-
tiskais rādītājs: [198.]-214. lpp. — Pirmpublicējums: 1933. 
g. 24. aprīļa sodu likums ar likumdošanas motīviem un 
sīkiem komentāriem, kā arī ar alfabētisko un citiem rādī-
tājiem / sastādījuši: Pauls Mincs, Herberts Ehlerss, Pēteris 
Jakobi, Jānis Lauva. Rīgā, 1934. — ISBN 978-9934-8548-1-1 
(iesiets).

UDK	 343(474.3)(094)

Eiropas Savienības tiesības / sagatavojis autoru kolektīvs: 
Zane Akermane, Gunta Bambāne, Lolita Bērziņa, Arnis 
Buka, Māris Butāns, Kristīne Dupate, Kaspars Gailītis, Elza 
Jugāne, Vija Kalniņa, Artūrs Kučs, Kristīne Markus, Alek-
sandrs Potaičuks, Christoph Schewe (Kristofs Ševe), Ģirts 
Strazdiņš, Anrijs Šimkus ; Schewe C. (K. Ševes) zinātniskajā 

redakcijā ; juridiskās terminoloģijas latviešu valodā redak-
tors Kaspars Gailītis ; priekšvārdu sarakstīja: Egils Levits, 
Christoph Schewe ; mākslinieciskais noformējums: Marina 
Selunska. — Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2014.

2. daļa, Materiālās tiesības. — 639 lpp. ; 22 cm. — Bib-
liogrāfija: [585.]-639. lpp., zemsvītras piezīmēs un jēdzie-
nu alfabētiskais rādītājs: [571.]-584. lpp. — ISBN 978-
9934-508-30-1 (iesiets).
UDK	 34(4)
	 341.17(4)

Krimināllikums ; Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un 
piemērošanas kārtību : ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 
2016. gada 27. aprīlim / redaktori: Māris Teteris, Elita Jurk-
jāne ; Latvijas Republikas Prokuratūra. — Rīga : Latvijas 
Republikas Prokuratūra, 2016. — 1 tiešsaistes resurss (240 
lapas, PDF) : tabulas ; 2,63 MB. — ISBN 978-9934-8620-0-7 
(PDF).

UDK	 343.1(474.3)(094)

Kriminālprocesa likums : ar grozījumiem, kas izsludināti 
līdz 2016. gada 9. martam / redaktori: Māris Teteris, Elita 
Jurkjāne ; Latvijas Republikas Prokuratūra. — Rīga : Lat-
vijas Republikas Prokuratūra, 2016. — 1 tiešsaistes resurss 
(448 lapas, PDF) ; 2,54 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā 
izdevuma ISBN. — ISBN 9789934148583 (kļūda).

UDK	 343.1(474.3)(094)

Vadlīnijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un tero-
risma finansēšanas novēršanas likuma prasību ievērošanai 
nodokļu konsultantiem un ārpakalpojuma grāmatvežiem / 
Valsts ieņēmumu dienests. — [Rīga] : Valsts ieņēmumu 
dienests, 2015. — 1 tiešsaistes resurss (44 lapas, PDF) : ta-
bulas ; 743,63 KB. 

UDK	 343.9.024

Vadlīnijas pašvaldībām : stiprinot pašvaldību darbību pret 
cilvēku tirdzniecību / sagatavojuši: Anniina Jokinen, Lilia-
na Sorrentino, Stana Buchowska, Vineta Polatside ; rediģē-
ja Lāsma Stabiņa. — [Rīga] : Latvijas Republikas Iekšlietu 
ministrija : Baltijas jūras valstu padome, ©2015. — 1 tieš-
saistes resurss (35 lapas, PDF) : tabulas ; 629,28 KB. — Bib-
liogrāfija: 32.-34. lapā.

UDK	 343.431/.433

Ущерб, нанесённый Советским Союзом странам Бал-
тии : материалы международной конференции, прохо-
дившей в Риге 17-18 июня 2011 года / научный редактор 
Юрис Прикулис ; перевод: Евгений Михаленко ; кон-
сультанты: Рута Паздере, Андрей Цирулис ; введение: 
Инесе Вайдере, Рута Паздере ; организаторы конфе-
ренции: Oбщество исследования оккупации Латвии, 
Инесе Вайдере. — Рига : Министерство юстиции Лат-
вийской Республики, 2015. — 1 tiešsaistes resurss (235 
lapas, PDF) : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, kartes, 
tabulas ; 4,34 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma 
ISBN. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezī-
mēs. — Oriģ. nos.: Padomju Savienības nodarītie zaudēju-
mi Baltijā. — ISBN 9789934857829 (kļūda).

UDK	 341.223.1(474)(062)
	 94(474)”1940/1991”(062)
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351 Valsts administratīvā pārvalde (policija)

Pētījums par pārskatu sagatavošanas administratīvo pro-
cedūru un administratīvā sloga samazināšanas iespējām : 
ziņojums 2015. gada 20. jūlijā / PricewaterhouseCoopers. — 
Rīga : Valsts kanceleja, [2015]. — 1 tiešsaistes resurss (116 
lapas, PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 1,65 MB. — (Ieguldījums 
tavā nākotnē). — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.

UDK	 351(47.43)
	 347.7(474.3)

The study on the future role and development of the pub-
lic administration / Oksana Žabko (project manager), Evija 
Kļave, Inese Šūpule, Iveta Bebriša, Lelde Jansone ; experts: 
Gitāna Dāvidsone, Lauma Prikšāne, Ģirts Dimdiņš ; con-
tributors, foundation «Baltic Institute of Social Sciences», 
«O.D.A.» LTD. — Riga : Baltic Institute of Social Sciences, 
2015. — 1 tiešsaistes resurss (237 lapas, PDF) : diagrammas, 
ilustrācijas, kartes, tabulas ; 9,26 MB. — (Ieguldījums tavā 
nākotnē). — Pētījumu veica nodibinājums «Baltic Institute 
of Social Sciences» un SIA «O.D.A». Pētījuma izpildē pieda-
lījās «Baltic Institute of Social Sciences» darbinieki: Oksana 
Žabko (projekta vadītāja), Evija Kļave, Inese Šūpule, Iveta 
Bebriša, Lelde Jansone un SIA «O.D.A.» pieaicinātie speciā-
listi: Gitāna Dāvidsone, Lauma Prikšāne, Ģirts Dimdiņš. — 
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.

UDK	 351(474.3)

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

E-komercijas patērētāju uzvedības modelis Latvijā : no-
zares tendenču apskats / apskata veidotāji: Jānis Birģelis, 
Matīss Kauliņš, Aigars Armanovs, Egils Boitmanis, Elīna 
Jurkāne, Andis Stafeckis ; priekšvārda autors Aigars Ar-
manovs. — [Rīga] : Infinitum, [2015]. — 1 tiešsaistes re-
surss (67 lapas, PDF) : diagrammas, ilustrācijas, portreti ; 
2,86 MB. — «Apskatā ir apkopotas konstatētās tendences 
un uz reāliem mājaslapu apmeklētāju datiem balstīti novē-
rojumi»—Datnes sākumlapā. — Apskata sadarbības part-
neri: TNS Latvia. — Apskata veidotāji uzrādīti datnes 4.-5. 
lapā. 

UDK	 366.1(474.3)
	 658.86/.87(474.3)

Rīcības plāns deinstitucionalizācijas īstenošanai 2015.-
2020. gadam. — [Rīga] : [Latvijas Republikas Labklājības 
ministrija], [2015]. — 1 tiešsaistes resurss (80 lapas, PDF) : 
diagramma, ilustrācija, kartes, tabulas ; 1,20 MB. — Apstip-
rināts ar Labklājības ministra 2015. gada 15. jūlija rīkojumu 
Nr. 63. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.

UDK	 364.694(474.3)

Strazda, Aija. Brīvprātīgais darbs ar patvēruma meklētā-
jiem un bēgļiem Latvijā : informatīvais materiāls brīvprā-
tīgajiem / autori: Aija Strazda, Sandra Zalcmane, Agnese 
Trofimova. — Rīga : Biedrība «Latvijas Sarkanais Krusts», 
2016. — 1 tiešsaistes resurss (20 lapas, PDF) : ilustrācijas ; 
4,57 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.

UDK	 364-22(474.3)

37 Izglītība

RaPaPro: radošo partnerību programma / teksta redakci-
ja: Jolanta Raita, Līva Raita ; ievada autore Dace Melbārde ; 
tulkojums: Dārta Rīna ; dizains: Daina Vītoliņa ; fotogrā-
fijas autors 4. lapā: Jānis Deinats ; fotogrāfijas autors 135. 
lapā: Ansis Starks. — Rīga : Kultūras ministrija, 2015. — 1 
tiešsaistes resurss (140 lapas, PDF) : ilustrācijas, portreti, 
tabulas ; 7,73 MB. 

UDK	 37.013.43(474.3)

Steforda, Reičela Meisija. Brīvroku mamma : ieteikumi 
vecākiem, kā nolikt malā telefonu, sadedzināt veicamo dar-
bu sarakstu un pārstāt tiekties pēc pilnības, lai piedzīvotu 
patiesi būtisko! / Reičela Meisija Steforda ; no angļu valodas 
tulkojusi Lilija Berzinska ; redaktore Ilze Vācere. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, ©2016. — 253, [1] lpp. ; 22 cm. — Oriģ. nos.: 
Hands free mama. — ISBN 978-9934-0-5908-7 (brošēts).

UDK	 37.018
	 316.362.1

Terminoloģijas problemātika Eiropas kvalifikāciju ietvar-
struktūras un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras kon-
tekstā : pētījums / Akadēmiskās informācijas centrs — Na-
cionālais koordinācijas punkts EKI. — Rīga : Akadēmiskais 
informācijas centrs, 2015. — 1 tiešsaistes resurss (89 lapas, 
PDF) : tabulas ; 1,32 MB. — «Projekts 28.12.2015». — Biblio-
grāfija atsaucēs tekstā.

UDK	 37(083.7)
	 811.174’373.46

378 Augstākā izglītība. Augstskolas. Akadēmiskās 
studijas

Personība. Laiks. Komunikācija : studentu zinātnisko 
rakstu krājums = Personality. Time. Communication : the 
collection of student’s research papers / redakcijas kolē-
ģija: Jānis Dzerviniks, Aina Strode, Gunārs Strods, Vladis-
lavs Paurs, Mārīte Rozenfelde, Rita Orska, Liene Zarem-
bo ; redaktors Jānis Dzerviniks ; Rēzeknes Tehnoloģiju 
akadēmija. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmi-
ja, ©2016. — 402 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Raksti latviešu va-
lodā, anotācijas angļu valodā. — ISBN 978-9984-44-188-7 
(brošēts).

UDK	 378(474.384.2)

Profesors Vladislavs Korzāns : cilvēks un rektors / sastā-
dītājs J. Salaks ; zinātniskais redaktors A. Ērglis ; literārā 
redaktore I. Orleja ; bibliogrāfiju sastādīja: I. Znotiņa, S. 
Riekstiņa un A. Rundāne ; Jānis Gardovskis, ievads ; Rīgas 
Stradiņa universitāte. — Rīga : RSU, 2015. — 1 tiešsaistes 
resurss (312 lapas, PDF) : faksimili, ģenealoģiskā tabula, 
ilustrācijas, portreti ; 4,82 MB. — Resursā uzrādīts iespies-
tā izdevuma ISBN. — Datnes 3. lapā stilizēts logo: RSU 65 
izaugsmes gadi. — Personu alfabētiskais rādītājs: 287.-288. 
lapā, nosaukumu alfabētiskais rādītājs: 289.-296. lapā, ana-
lītisko ierakstu rādītājs: 297.-299. lapā un grāmatā minēto 
personu, t.sk. rakstu autoru, alfabētiskais rādītājs: 305.-310. 
lapā. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latvie-
šu valodā, priekšvārds un ievads arī angļu valodā. — ISBN 
9789984793788 (kļūda).

UDK	 378.6:61(474.3)(092)
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Zinātniskā darbība Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā : pār-
skats par 2015. gadu / sagatavoja: Angelika Juško-Štekele, 
Sintija Augule ; priekšvārdu sarakstīja A. Juško-Štekele. — 
Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, ©2016. — 
115 lpp. : shēma, tabulas ; 20 cm. — Bibliogrāfija tekstā. — 
ISBN 978-9984-44-190-0 (brošēts).

UDK	 378.6:62(474.384.2)(05)

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

Lībiešu gadagrāmata = Līvlizt āigastrōntõz / sastādītāja 
un literārā redaktore Gundega Blumberga ; atbildīgā re-
daktore Ieva Ernštreite ; kopsavilkumu sagatavoja Gun-
dega Blumberga ; kopsavilkumu angļu valodā tulkoja Ieva 
Ernštreite ; vāks un dizains: Baiba Damberga. — Rīga : Līvu 
(Lībiešu) savienība «Līvõd īt», 2016.

2016. — 203, [4] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu, lībiešu 
valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9984-
9363-4-5 (brošēts).
UDK	 39(=511.114)(058)
	 94(474.3)(058)

398 Folklora

Krāsojamās tautasdziesmas / grāmatas idejas autores un 
izdevējas: Gunta Kuļbanska, Dita Degtere ; zīmējumu au-
tore Linda Jeromane ; grāmatas dizains: Guntars Petris. — 
[Rīga] : [DD Stils], [2016]. — [20] lp. ilustrācijas ; 30 cm. — 
Aprakstīts pēc vāka. — ISBN 978-9934-14-914-6 (brošēts).

UDK	 398.8(=174)
	 087.5

Sudraba smildziņa : dabas skaistums latviešu tautas 
dziesmās / ilustrējis Kārlis Sūniņš ; sastādījusi Anna Grau-
biņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 62, [1] lpp. : ilus-
trācijas ; 30 cm. — Grāmata sagatavota pēc 1972. gada izde-
vuma. — ISBN 978-9934-0-4827-2 (iesiets).

UDK	 398.8(=174)

5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

«Paņem dabu aiz rokas» : āra aktivitātes pirmsskolēniem : 
rokasgrāmata skolotājiem un vecākiem / rokasgrāmatu 
veidoja Ieva Krūmiņa ; redaktore Daina Krūmiņa ; vāka 
noformējums: Vita Legzdiņa. — [Rīga] : SIA «Puse Plus», 
2015. — 1 tiešsaistes resurss (31 lapa, PDF) : ilustrācijas ; 
1,04 MB. — Bibliogrāfija: 30. lapā.

UDK	 5(072)

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

Prioritātro vielu indikatoru izstrāde jūras stratēģijas pa-
matdirektīvai — smagie metāli : rezultātu pārskats / sa-
gatavoja: Juris Aigars, Ivita Bite, Mintauts Jansons, Aigars 
Lavrinovičs, Santa Pārpuce, Rita Poikāne, Sandra Sprukta ; 
karti sagatavoja Sandra Sprukta ; foto autore Rita Poikā-
ne. — Rīga : Latvijas Hidroekoloģijas institūts, 2016. — 1 

tiešsaistes resurss (27 lapas, PDF) : diagrammas, ilustrāci-
jas, kartes, tabulas ; 5,6 MB. — Bibliogrāfija: 20. lapā.

UDK	 504.4.054.064.3(261.24)
	 551.464.6.06(261.24)
	 574.64(261.24)

51 Matemātika

Ilustrēta rokasgrāmata matemātikā skolēniem un vecā-
kiem / Kerola Vordermane, Berijs Lūiss, Endrū Džefrijs, 
Markuss Vīkss, Šons Makardls ; no angļu valodas tulkojusi 
Ingrīda Kreicberga ; tulkojuma redaktore Rudīte Kriķe. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 264 lpp. : ilustrācijas, ta-
bulas ; 24 cm. — (A Dorling Kindersley book). — Autore 
uzrādīta uz grāmatas vāka. — Alfabētiskais rādītājs: 258.-
262. lpp. — Par autoriem: [5.] lpp. — Oriģ. nos.: Help your 
kids with maths. — ISBN 978-9934-0-5876-9 (iesiets).

UDK	 51(035)

Krastiņa, Elfrīda. Matemātika ; Mājturība un tehnoloģi-
jas : mācību grāmata / Elfrīda Krastiņa, Elita Volāne, Elga 
Drelinga ; māksliniece Juta Tīrona ; redaktore Indra Putre ; 
Lauras Mortensenas-Floresas vāka dizains. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, ©2016.

1. — 96 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — (Raibā pasaule ; 
2. klase). — Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības 
un zinātnes ministrija 2016. gadā. — ISBN 978-9934-0-
6045-8 (iesiets).
UDK	 51(075.2)
	 64(075.2)
	 511.1(075.2)

Milaša, Irina. Matemātika : 4. klase : darba burtnīca / Iri-
na Milaša ; zīmējumi: Rudīte Kravale ; galvenais redaktors 
Vilnis Purēns. — Rīga : Izdevniecība RaKa, ©2016. — 87, 
[1] lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 30 cm. — (Lai vei-
cas). — ISBN 978-9984-46-349-0 (brošēts).

UDK	 51(076)
	 511.1(076)

55 Zemes zinātnes. Ģeoloģijas zinātnes

Baroniņa, Valda. Fenoloģisko novērojumu vadlīniju sugu 
apraksti / teksts: Valda Baroniņa, Nora Rustanoviča ; zī-
mējumi: Rūta Kazāka. — [Rīga] : Latvijas Dabas fonds, 
2016. — 1 tiešsaistes resurss (77 lapas, PDF) : ilustrācijas ; 
7,6 MB. — «Vadlīnijas izstrādātas projekta «Klimata valo-
da» ietvaros, kas tiek īstenots ar EEZ finanšu instrumenta 
programmas «Nacionālā klimata politika» atbalstu»—Dat-
nes sākumlapā. — Bibliogrāfija rakstu beigās.

UDK	 551.506.8(474.3)

Klimats un ilgtspējīga attīstība / Māra Kļaviņa un Jāņa Za-
ļokšņa redakcijā ; grāmatas autori: Dagnija Blumberga, Ag-
rita Briede, Jānis Brizga, Džineta Dimante, Gunta Kalvāne, 
Māris Kļaviņš, Viesturs Melecis, Ilze Prūse, Zane Vincēvi-
ča-Gaile, Jānis Zaļoksnis ; recenzenti: Gunta Spriņģe, Inese 
Silamiķele ; literārā redaktore Anna Šmite ; priekšvārdu 
sarakstīja Kaspars Gerhards ; vāka noformējumu sagatavo-
jusi Ieva Tiltiņa ; nodaļu titullapu noformējumam izman-
totas Māra Kļaviņa fotogrāfijas. — Rīga : LU Akadēmiskais 
apgāds, 2016. — 383 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, 
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shēmas, tabulas ; 25 cm. — Par autoriem: 10.-12. lpp. — Bib-
liogrāfija nodaļu beigās. — Teksts latviešu valodā, kopsa-
vilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-136-8 (iesiets).

UDK	 551.58
	 502.131.1

Lietišķi ģeoloģiskie pētījumi, jaunas tehnoloģijas, mate-
riāli un produkti : zinātnisko rakstu krājums / atbildīgais 
redaktors un priekšvārda autors Valdis Segliņš ; recen-
zenti: Māris Kļaviņš, Indriķis Muižnieks, Ingunda Šper-
berga, Juris Soms, Gražina Skridlaite ; vāka dizains: Baiba 
Lazdiņa. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2016. — 111 lpp. : 
diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 25 cm. — Biblio-
grāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu un angļu valodā. — 
ISBN 978-9934-556-07-4 (brošēts).

UDK	 55(474.3)

Zaķis, Juris. Taimira — zeme aiz polārā loka / Juris Zaķis ; 
atbildīgais redaktors un priekšvārda autors Valdis Segliņš ; 
vāka dizains: Baiba Lazdiņa. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
©2016. — 79 lpp. : ilustrācijas, kartes ; 21 cm. — Par autoru: 
79. lpp. — ISBN 978-9934-556-08-1 (brošēts).

UDK	 55(474.3)(092)
	 913(571.511)

58 Botānika

Ezeru krastmalu augi / foto autore: Valda Baroniņa. — 
[Rīga] : Latvijas Dabas fonds, [2016]. — 1 tiešsaistes resurss 
(45 lapas, PDF) : ilustrācijas ; 37,41 MB. — «Krastmalu augu 
noteicējs ir sagatavots projektā «Lielā dumpja biotopu at-
jaunošana divos piekrastes ezeros Latvijā», LIFE12 NAT/
LV/000118, LIFE COASTLAKE»—Datnes sākumlapā. 

UDK	 582(474.3)

59 Zooloģija

Niedrāju putnu noteicējs / foto: Jānis Jansons, Ainars 
Mankus, Oļegs Miziņenko. — [Rīga] : Latvijas Dabas fonds, 
[2016]. — 1 tiešsaistes resurss (14 lapas, PDF) : ilustrācijas ; 
77,3 MB. — «Niedrāju putnu noteicējs ir sagatavots projek-
tā «Lielā dumpja biotopu atjaunošana divos piekrastes eze-
ros Latvijā», LIFE12 NAT/LV/000118, LIFE COASTLAKE»—
Datnes sākumlapā. — Bibliogrāfija: 14. lapā.

UDK	 598.2(474.3)

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes

Ambrasa, Ilze. Pacientu fiksācija somatiskajās ārstniecī-
bas iestādēs / pētījuma autore: Ilze Ambrasa. — Rīga : [Lat-
vijas Republikas Tiesībsargs], 2016. — 1 tiešsaistes resurss 
(20 lapas, PDF) ; 562 KB. — Bibliogrāfija: 18.-20. lapā un 
zemsvītras piezīmēs.

UDK	 616.89(474.3)(094)

Jansone, Ilze. Āderes. Energozonas. Spēka vietas / Ilze 
Jansone. — Rīga : Ilze Jansone, 2016. — 56 lpp. : ilustrāci-
jas ; 24 cm. — ISBN 978-9984-851-61-7 (brošēts).

UDK	 615.89

Jansone, Ilze. Redzes un dzirdes veselības grāmata / Ilze 
Jansone. — Rīga : Ilze Jansone, [2016]. — 64 lpp. : ilustrāci-
jas, shēmas ; 24 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģen-
tūrā. — ISBN 978-9984-851-56-3 (brošēts).

UDK	 615.89

Jansone, Ilze. Vingrojumi un vingrinājumi. Stāja. Elpošana. 
Soļošana : kustība ir dzīvība / Ilze Jansone. — Rīga : Ilze 
Jansone, [2016]. — 80 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Izdoša-
nas gads precizēts ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9984-851-
55-6 (brošēts).

UDK	 613.71
	 615.8

Latvijas Republikas Zāļu reģistrs : oficiāls izdevums / Zāļu 
valsts aģentūra. — Rīga : Zāļu valsts aģentūra, 2015.

2015. — 595 lpp. : tabulas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-
8070-9-1 (brošēts).
UDK	 615.11(474.3)(03)
	 615.2(474.3)(03)
	 615.2(474.3)(083.81)(058)

Latvijas Republikas Zāļu reģistrs : oficiāls izdevums / Zāļu 
valsts aģentūra. — Rīga : Zāļu valsts aģentūra, 2016.

2016. — 623, [1] lpp. : tabulas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-
8602-0-1 (brošēts).
UDK	 615.11(474.3)(03)
	 615.2(474.3)(03)
	 615.2(474.3)(083.81)(058)

Rezeberga, Dace. Pamata antenatālā aprūpe — izmeklēju-
mi, to interpretācija, grūtnieces izglītošana labākā iespēja-
mā iznākuma saniegšanai / D. Rezeberga, N. Vedmedovska, 
A. Miskova. — [Rīga] : [Latvijas Ginekologu un dzemdību 
speciālistu asociācija], 2015. — 1 tiešsaistes resurss (49 la-
pas, PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 1,36 MB. — Bibliogrāfija: 
47.-49. lapā.

UDK	 618.1-083

Rīgas Stradiņa universitāte. Bibliotēka. Rīgas Stradiņa 
universitātes akadēmiskā personāla publikācijas un pro-
mocijas darbi 2015. gadā : bibliogrāfiskais rādītājs / Rīgas 
Stradiņa universitāte. Rīgas Stradiņa universitātes biblio-
tēka. Informācijas, bibliogrāfijas un lietotāju apmācības 
nodaļa ; sastādītājas: Anda Rundāne, Olga Suškova, Linda 
Rudzīte, Sandra Martina ; atbildīgās par izdevumu: Ināra 
Aploka, Signe Riekstiņa. — Rīga : Rīgas Stradiņa universi-
tāte, 2016. — 251, [1] lpp. ; 21 cm. — Personu alfabētiskais 
rādītājs: 215.-[252.] lpp. — Teksts latviešu, angļu, krievu va-
lodā. — ISBN 978-9984-793-94-8 (brošēts).

UDK	 61(01)(058)
	 61(06)(01)(058)
	 016:61(058)
	 016:3(058)

Rūtītis, Didzis. Korporatīvās identitātes dimensiju pār-
valdība un tās pilnveidošanas iespējas veselības aprūpes 
nozares uzņēmumos Latvijā : promocijas darba kopsavil-
kums, nozare: vadībzinātne, apakšnozare: uzņēmējdar-
bības vadība / Didzis Rutītis ; zinātniskā vadītāja Anda 
Batraga ; recenzenti: Arnis Sauka, Biruta Sloka, Ligita Ši-
manskienė ; Banku augstskola = Corporate identity mana-
gement and opportunities for its improvement within the 
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healthcare industry companies in Latvia : summary of the 
doctoral dissertation, discipline of management science, 
sub-discipline of business administration / Didzis Rūtītis ; 
supervisor Anda Batraga ; reviewers: Arnis Sauka, Biruta 
Sloka, Ligita Šimanskienė ; Banku augstskola. — Rīga : Ban-
ku augstskola, 2016. — 87 lpp. : shēmas, tabulas ; 21 cm. — 
«Promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai 
vadībzinātnē, apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība»—Uz 
vāka. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām 
titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-
9984-746-21-0 (brošēts).

UDK	 614.2(474.3)(043)

Rūtītis, Didzis. Korporatīvās identitātes dimensiju pār-
valdība un tās pilnveidošanas iespējas veselības aprūpes 
nozares uzņēmumos Latvijā : promocijas darbs, nozare: 
vadībzinātne, apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība / 
Didzis Rūtītis ; zinātniskā vadītāja Anda Batraga ; Banku 
augstskola. — Rīga, 2016. — 269 lp. : diagrammas, shēmas, 
tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 195.-211. lp. — Teksts latvie-
šu valodā, anotācija arī angļu valodā.

UDK	 614.2(474.3)(043)

Staka, Agija. Mirkļa burvība : krāsojamā grāmata pieau-
gušajiem / māksliniece Agija Staka ; redaktore Inese Pelū-
de. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — [65] lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — (Antistress). — ISBN 978-9934-0-6262-9 (iesiets).

UDK	 615.851.8

Vai projekts «E-veselība Latvijā» ir solis pareizajā virzie-
nā? : revīzijas ziņojums / Latvijas Republikas Valsts kon-
trole ; priekšvārdu sarakstīja Inga Vārava. — Rīga : Latvijas 
Republikas Valsts kontrole, 2015. — 1 tiešsaistes resurss 
(146 lapas, PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
5,46 MB. — «Lietderības revīzija «Informācijas sistēmas 
veselības aprūpē». Revīzija veikta pamatojoties uz Valsts 
kontroles Trešā revīzijas departamenta 2014. gada 31. mar-
ta revīzijas uzdevumu Nr.2.4.1-7/2014»—Datnes 2. lapā. — 
«E-veselība»—Datnes 1. lapā. — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs.

UDK	 614.2(474.3)

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

Karnītis, Edvīns. Platjoslas sakari Latvijā: attīstība un 
perspektīvas / Edvīns Karnītis, Andris Virtmanis ; literā-
rā redaktore Ruta Puriņa ; angļu valodas redaktore Andra 
Damberga ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa. — Rīga : 
LU Akadēmiskais apgāds, 2015. — 1 tiešsaistes resurss (154 
lapas, PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 3,90 MB. — 
Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavil-
kums angļu valodā. — ISBN 9789984459653 (kļūda).

UDK	 621.396.2.018.424(474.3)
	 338.47(474.3)
	 004.7:621.396(474.3)

Latvijas elektronikas un elektrotehnikas nozares inova-
tīvās izaugsmes stratēģija / LEtERA. — [Rīga] : [LEtERA], 
[2015]. — 1 tiešsaistes resurss (68 lapas) : diagrammas, 
ilustrācija, tabulas ; 2,26 MB. — (Ieguldījums tavā nākot-
nē). — «Projekta Nr. KAP/2.3.2.3.0/12/01/003 «Latvijas 

Elektronikas un elektrotehnikas nozares klasteris», (lī-
gums Nr. L-KAP-12-0002)»—Datnes sākumlapā. — Biblio-
grāfija: 64. lapā un zemsvītras piezīmēs.

UDK	 621.3(474.3)
	 621.37/.38(474.3)

Volks, Valdis. Rīgas apriņķa lauku elektrifikācija : cilvēki, 
darbi, notikumi, atmiņas / Valdis Volks. — [Rīga] : Iespēju 
grāmata, ©2016. — 397 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portre-
ti, tabulas ; 30 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentū-
rā. — ISBN 978-9934-550-07-2 (brošēts).

UDK	 621.311(474.362)(091)

625 Sauszemes transporta civilās inženierbūves. 
Dzelzceļa mašīnbūve. Automaģistrāļu inženierbūves

Ceļu segumu virsmas apstrāde : rokasgrāmata / izstrā-
dātājs: SIA «Ceļu eksperts». — Rīga : Latvijas valsts ceļi, 
2016. — 1 tiešsaistes resurss (81 lapa, PDF) : ilustrācijas, ta-
bulas ; 8,22 MB. — Virstitulā: Autoceļu uzturēšana, rekons-
trukcija un būvniecība. — Bibliogrāfija: 81. lapā.

UDK	 625.8(035)

629 Transportlīdzekļu inženierija

Gifords, Klaivs. Auto, vilcieni, kuģi un lidaparāti : visap-
tveroša ilustrēta transportlīdzekļu enciklopēdija / Klaivs 
Gifords ; no angļu valodas tulkojušas Ingrīda Kreicberga, 
Daina Siliņa ; tulkojuma redaktors Guntis Kalns. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, ©2016. — 256 lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — 
(A Dorling Kindersley book). — Rādītājs: 250.-254. lpp. — 
Oriģ. nos.: Cars, trains, ships & planes. — ISBN 978-9934-
0-6216-2 (iesiets).

UDK	 629(031)

630 Mežsaimniecība

Conference «Adaptation and mitigation: strategies for 
management of forest ecosystems» & Enerwoods semi-
nar : Riga, 23.-24.04.2015 : book of abstracts / editor Aris 
Jansons ; Scientific committee: Aris Jansons, Zane Libiete, 
Mats Berlin, Guntis Brumelis, Matti Haapanen, Kalev Jo-
giste, Dagnija Lazdina, Andis Lazdins, Palle Madsen, Una 
Neimane, Imants Baumanis ; Organizing committee: Aris 
Jansons, Dagnija Lazdina, Andis Lazdins, Oskars Krisans ; 
Latvian State Forest Research Institute «Silava». — Sa-
laspils : LSFRI Silava, ©2015. — 1 tiešsaistes resurss (86 
lapas, PDF) : diagrammas, ilustrācijas, karte, tabulas ; 
1,02 MB. — (Ieguldījums tavā nākotnē). — Bibliogrāfija 
rakstu beigās. — ISBN 978-9934-8210-7-3 (PDF).

UDK	 630(062)
	 630(474.3)(062)

Conference «Adaptation and mitigation: strategies for 
management of forest ecosystems» & Enerwoods semi-
nar : Riga, 23.-24.04.2015 : book of abstracts / editor Aris 
Jansons ; Scientific committee: Aris Jansons, Zane Libiete, 
Mats Berlin, Guntis Brumelis, Matti Haapanen, Kalev Jo-
giste, Dagnija Lazdina, Andis Lazdins, Palle Madsen, Una 
Neimane, Imants Baumanis ; Organizing committee: Aris 
Jansons, Dagnija Lazdina, Andis Lazdins, Oskars Krisans ; 
Latvian State Forest Research Institute «Silava». — Sa-
laspils : LSFRI Silava, ©2015. — 86 lpp. : diagrammas, 



10Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 17 2016. gada 1.–15. septembris

ilustrācijas, karte, tabulas ; 24 cm. — (Ieguldījums tavā nā-
kotnē). — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9934-
8210-6-6 (brošēts).

UDK	 630(062)
	 630(474.3)(062)

Facts and figures / Latvijas valsts meži. — Rīga : Latvijas 
valsts meži, 2016. — 24 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kar-
tes, tabulas ; 12×14 cm.

UDK	 630(474.3)(083.41)

International Scientific Conference «Knowledge Based 
Forest Sector» (2015 : Rīga, Latvija). Knowledge based 
forest sector : international scientific conference, Novem-
ber 4-6, 2015, Riga, Latvia : book of abstracts / scientific ed-
itor: Zane Libiete ; foreword by Aris Jansons ; Latvian State 
Forest Research Institute «Silava». — Salaspils : LSFRI Si-
lava, ©2015. — 143 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
24 cm. — «EFI associated event»—Titullapā. — Bibliogrāfi-
ja rakstu beigās. — ISBN 978-9934-8210-8-0 (brošēts).

UDK	 630(474.3)(062)

Meža stādu izaudzēšanā pielietojamo humusvielu prepa-
rātu izmantošanas efektivitātes pētījums / projekta vadī-
tāja Dagnija Lazdiņa. — Salaspils : Silava, 2015. — 1 tieš-
saistes resurss (65 lapas, PDF) : diagrammas, ilustrācijas, 
tabulas ; 4,49 MB. — «Projekta izpildes laiks: 2015. gada 19. 
janvāris — 2015. gada 30. decembris»—Datnes sākumla-
pā. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.

UDK	 630*236

Miezīte, Olga. Meža aizsardzība un apsardzība : mācību 
līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares spe-
ciālistiem / Olga Miezīte ; vāka mākslinieciskais nofor-
mējums: Lauris Bērziņš ; recenzenti: Imants Liepa, Āris 
Jansons ; zīmējumi, foto: Rūta Kazāka ; Latvijas Lauksaim-
niecības universitāte. Meža fakultāte. — Jelgava : Studentu 
biedrība «Šalkone», 2015.

1. daļa, Meža entomoloģija. — 163 lpp. : ilustrācijas ; 
28 cm. — (Meža izglītības bibliotēka). — Bibliogrāfija: 
154.-155. lpp. un rādītāji: 156.-163. lpp. — ISBN 978-9934-
8599-2-2 (brošēts).
UDK	 630*4(075.8)

Sarmulis, Ziedonis. Meža darbi un tehnoloģijas : mācību 
līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares spe-
ciālistiem / Ziedonis Sarmulis, Aleksandrs Saveļjevs ; vāka 
mākslinieciskais noformējums: Lauris Bērziņš ; Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte. Meža fakultāte. — Jelgava : 
Studentu biedrība «Šalkone», 2015. — 146 lpp. : ilustrācijas, 
shēmas ; 28 cm. — (Meža izglītības bibliotēka). — Biblio-
grāfija: 146. lpp. — ISBN 978-9934-8599-3-9 (brošēts).

UDK	 630*31(075.8)

Skaitļi un fakti / Latvijas valsts meži. — Rīga : Latvijas 
valsts meži, 2016. — 24 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kar-
tes, tabulas ; 12×14 cm.

UDK	 630(474.3)(083.41)

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

Šķirnes suņu nacionālā izstāde «Valmieras uzvarētājs 
2016» = National all breeds dog show «Valmiera’s winner 
2016» : 20.02.2016 : katalogs / Valmieras Kennelklubs. — 

Valmiera : Valmieras Kennelklubs, 2016. — 212 lpp. : ilustrā-
cijas, tabulas ; 21 cm. — Uz vāka arī: Šķirnes suņu nacionālā 
izstāde «Valmieras kauss 2016» = National all breeds dog 
show «Valmiera’s cup 2016». — Vienā sējumā divas izstā-
des. — Teksts latviešu un angļu valodā.

UDK	 636.7(474.364)(083.824)

639 Medības. Zveja. Zivju audzēšana

Gulbe, Ingūna. Lašu ražošanas ilgtspēja un perspektīvas 
noieta tirgos : pētījums / pētījuma autori: Ingūna Gul-
be, Ilona Osīte ; Latvijas Valsts agrārās ekonomikas insti-
tūts. — Rīga : Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts, 
2015. — 1 tiešsaistes resurss (48 lapas, PDF) : diagrammas, 
tabulas ; 892 KB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.

UDK	 639.371/.374

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

Spēcinoši : receptes sātīgai un veselīgai maltītei / recep-
tes: Georgina Fuggle ; ēdienu fotogrāfijas: Mike Cooper ; 
tulkojums latviešu valodā: Anda Dzenīte, Renāte Punka. — 
[Rīga] : Jāņa Rozes apgāds, ©2016. — 318, [1] lpp. : ilustrāci-
jas ; 28 cm. — Rādītājs: 316.-[319.] lpp. — Izdevējziņas pre-
cizētas ISBN aģentūrā. — Oriģ. nos.: Natural wholesome 
recipes for pure nourishment. — ISBN 978-9984-23-582-0 
(iesiets).

UDK	 641.55(083.12)

Zech, Nicola Martina. Crisis management within the ho-
tel industry – a stakeholder relationship management ap-
proach : summary of doctoral thesis submitted for the doc-
toral degree in management science, subfield of business 
management / Nicola Martina Zech ; supervisor Andris 
Rigerts ; reviewers: Signe Bāliņa, Agita Līviņa, Ieva Bren-
ce ; University of Latvia. Faculty of Economics and Mana-
gement = Krīžu vadība viesnīcu nozarē — iesaistīto pušu 
attiecību vadības pieeja : promocijas darba kopsavilkums 
doktora grāda iegūšanai vadības zinātnē, apakšnozare: 
uzņēmējdarbības vadība / Nicola Martina Zech ; vadītājs 
Andris Rigerts ; recenzenti: Signe Bāliņa, Agita Līviņa, Ieva 
Brence ; Latvijas Universitāte. LU Ekonomikas un vadības 
fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2016. — 68 lpp. : 
shēma, tabula ; 21 cm. — «Universitas Latviensis» —Uz 
vāka. — Bibliogrāfija: 32.-33. un 66.-67. lpp. — Teksts angļu 
un latviešu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka nofor-
mējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-149-8 (bro-
šēts).

UDK	 640.412(043.2)
	 640.412(043)

Zech, Nicola Martina. Crisis management within the hotel 
industry — a stakeholder relationship management ap-
proach : doctoral thesis submitted for the doctor’s degree 
in management science (Dr. sc. admin.), subfield business 
management / Nicola Martina Zech ; scientific supervisor 
Andris Rigerts ; University of Latvia. Faculty of Economics 
and Management. — Rīga, 2016. — 143, [43] lp. : diagram-
mas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 
136.-142. lp. un zemsvītras piezīmēs.

UDK	 640.412(043.3)
	 640.412(043)
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655 Poligrāfiskā rūpniecība. Iespiešana. 
Izdevējdarbība. Grāmattirdzniecība

Vīķele, Laura. Bionoārdošu dabas polimēru izmantošana 
iepakojamā papīra īpašību uzlabošanai : promocijas dar-
ba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai ķīmijas nozarē, 
apakšnozare: fizikālā ķīmija / Laura Vīķele ; darba zināt-
niskie vadītāji: A. Treimanis, A. Actiņš ; darba zinātniskais 
konsultants: J. Zoldners ; darba recenzenti: Andris Zicma-
nis, Mārtiņš Kalniņš, Oskars Bikovens ; Latvijas Universitā-
te. Ķīmijas fakultāte. [Fizikālās ķīmijas katedra]. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, ©2016. — 28 lpp. : diagrammas, ilus-
trācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 26.-28. lpp.

UDK	 655.3.066.25(043)
	 678(043)
	 661.728(043.2)
	 676.2(043.2)

Vīķele, Laura. Bionoārdošu dabas polimēru izmantošana 
iepakojamā papīra īpašību uzlabošanai : promocijas darbs 
doktora grāda iegūšanai ķīmijas nozarē, apakšnozare: fi-
zikālā ķīmija / Laura Vīķele ; darba zinātniskie vadītāji: 
A. Treimanis, A. Actiņš ; darba zinātniskais konsultants: 
J. Zoldners ; darba recenzenti: Andris Zicmanis, Mārtiņš 
Kalniņš, Oskars Bikovens ; Latvijas Universitāte. Ķīmijas 
fakultāte. [Fizikālās ķīmijas katedra]. — Rīga, ©2016. — 
124, [89] lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — 
Bibliogrāfija: 112.-123. lp. un pielikumā saistīto publikāciju 
beigās. — Teksts latviešu valodā, anotācija un pielikumā 
iekļautās publikācijas angļu valodā.

UDK	 655.3.066.25(043)
	 678(043)

Vīķele, Laura. Use of biodegradable polymers from nature 
to improve properties of paper packaging materials : sum-
mary of the doctoral thesis, submitted for the degree of 
doctor of chemistry, subfield of physical chemistry / Lau-
ra Vīķele ; scientific supervisors: A. Treimanis, A. Actiņš ; 
scientific adviser: J. Zoldners ; reviewers: Andris Zicmanis, 
Martins Kalnins, Oskars Bikovens ; University of Latvia. Fa-
culty of Chemistry. [Department of Physical Chemistry]. — 
Riga : University of Latvia, ©2016. — 28 lpp. : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 26.-28. lpp.

UDK	 655.3.066.25(043)
	 678(043)
	 661.728(043.2)
	 676.2(043.2)

657 Grāmatvedība

Leibus, Inguna. Pirmie soļi komercdarbībā: darbības uz-
sākšana, grāmatvedība un nodokļi / Inguna Leibus ; literā-
rā redaktore Rita Cielēna. — Rīga : Lietišķās informācijas 
dienests, 2016. — 152 lpp. : shēmas, tabulas ; 22 cm. — (Bi-
lances bibliotēka). — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — ISBN 
978-9984-896-12-0 (brošēts).

UDK	 657(474.3)
	 336.226(474.3)

658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība. 
Tirdzniecības organizācija

Izvērtējums par Rīgas pilsētas konkurētspējas determi-
nantiem gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā : pētīju-

ma noslēguma ziņojums / pētījuma autori: Gints Klāsons, 
Uldis Spuriņš. — Rīga : [Rīgas domes Pilsētas attīstības 
departaments], 2015. — 1 tiešsaistes resurss (228 lapas, 
PDF) : diagrammas, tabulas ; 9,74 MB. — Pētījuma autori 
uzrādīti datnes 228. lapā. — Pētījuma pasūtītājs: Rīgas do-
mes Pilsētas attīstības departaments ; pētījuma īstenotājs: 
pretendentu apvienība SIA «Analītisko pētījumu un stratē-
ģiju laboratorija» un SIA «Excolo Latvia». — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs.

UDK	 658(474.362.2)

Uzņēmējdarbība reģionos Latvijā: aktivitāte, sadarbība, 
konkurētspēja / atbildīgais par izdevumu Gints Klāsons ; 
satura autori: Gints Klāsons, Uldis Spuriņš. — [Rīga] : Lat-
vijas Darba devēju konfederācija, ©2015. — 1 tiešsaistes re-
surss (116 lapas, PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
10,58 MB. — (Ieguldījums tavā nākotnē). — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-14-444-8 (PDF).

UDK	 658(474.3)

663 Mikrobioloģiskā rūpniecība. Mikoloģiskā 
rūpniecība. Raudzēšanas, fermentu rūpniecība. 
Dzērienu rūpniecība. Alkohola rūpniecība

Mājas alus brūvēšanas rokasgrāmata : izejvielu un brūvē-
šanas procesa raksturojums, praktiski padomi attiecībā uz 
aprīkojuma un izejvielu iegādi, receptes, kā arī instrukci-
jas alus pagatavošanai soli pa solim / [Kustība par labu alu 
(KUPLA)]. — Otrais, pārstrādāts un uzlabots izdevums. — 
[Latvija] : [Kustība par labu alu], 2015. — 1 tiešsaistes re-
surss (116 lapas, PDF) : ilustrācijas, ilustrācijas, karte, ta-
bulas ; 17,46 MB. — Atbildīgie par izdevumu noskaidroti 
KUPLA tīmekļa vietnē. 

UDK	 663.4(035)

67 Dažādas nozares, amatniecība un amati

Grīniņš, Juris. Bērza saplākšņa īpašību uzlabošana ar hid-
rotermiskās modifikācijas paņēmienu : promocijas dar-
ba kopsavilkums / Juris Grīniņš ; zinātniskie vadītāji: B. 
Andersons, M. Dzenis ; oficiālie recenzenti: Juris Mālers, 
Aivars Žūriņš, Uldis Spulle ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. Polimēr-
materiālu institūts. — Rīga : RTU izdevniecība, 2016. — 
30 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Bib-
liogrāfija: 30. lpp. — ISBN 978-9934-10-845-7 (brošēts).

UDK	 674-419.3(043)

Grīniņš, Juris. Bērza saplākšņa īpašību uzlabošana ar hid-
rotermiskās modifikācijas paņēmienu : promocijas darbs / 
Juris Grīniņš ; zinātniskie vadītāji: B. Andersons, M. Dzenis ; 
Rīgas Tehniskā universitāte. Materiālzinātnes un lietišķās 
ķīmijas fakultāte. Polimērmateriālu institūts. — Rīga : [RTU 
izdevniecība], 2016. — 155 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, 
tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 133.-149. lpp. — Teksts lat-
viešu valodā, anotācija arī angļu valodā.

UDK	 674-419.3(043)

Grīniņš, Juris. Improvement of the properties of birch 
plywood with thermo-hydro treatment method : summary 
of the doctoral thesis / Juris Grīniņš ; scientific supervisors 
B. Andersons, M. Dzenis ; official reviewers: Juris Mālers, 
Aivars Žūriņš, Uldis Spulle ; Riga Technical University. Fa-
culty of Materials Science and Applied Chemistry. Institute 
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of Polymer Materials. — Riga : RTU Press, 2016. — 31 lpp. : 
diagrammas, ilustrācijas, shēma, tabulas ; 24 cm. — Biblio-
grāfija: 31. lpp. — ISBN 978-9934-10-844-0 (brošēts).

UDK	 674-419.3(043)

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

Ēku renovāciju ietekme uz klimata pārmaiņām un iedzīvo-
tāju energoefektivitātes paradumiem : zinātniskā pētījuma 
atskaite / vadošais partneris: Ēku saglabāšanas un ener-
gotaupības birojs. — Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 
2016. — 1 tiešsaistes resurss (84 lapas, PDF) : ilustrācijas ; 
1,73 MB. — Bibliogrāfija: 65.-69. lapā un pielikumos.

UDK	 69.059(474.3)
	 316.654:69.059(474.3)

7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Bruksa, Felicita. Grāmata par krāsām / Felicitas Bruksas 
teksts ; Sofijas Toleči ilustrācijas ; no angļu valodas tulko-
jusi Ilze Sausiņa ; Klēras Everas dizains. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, ©2016. — 26, [1] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Cietla-
pu grāmata. — «Ar kustīgu krāsu apli»—Uz vāka. — Oriģ. 
nos.: The usborne big book of colours. — ISBN 978-9934-
0-6063-2 (iesiets).

UDK	 7.017.4(02.053.2)
	 7.017.4(0.053.2)

Labdarības izsole Likteņdārza atbalstam : Mūzikas nams 
Daile 2015. gada 20. marts : [katalogs] / sastādītāja Anita 
Vanaga ; priekšvārdu sarakstīja Vilis Vītols ; mākslinieks 
Guntars Sietiņš ; fotogrāfs Paulis Postažs. — Rīga : Kokne-
ses fonds, 2015. — 39 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 30 cm. — 
200 eks.

UDK	 7.075(474.3)(083.82)
	 7(474.3)(083.82)

Strupulis, Jānis. Jānis Strupulis kolekcijās Dānijā : Made in 
Denmark : katalogs / izstādes kuratore, sastādītāja, ievada 
autore Marija Kaupere ; tekstu autori: Ingrīda Burāne, Ed-
varda Šmite, Marija Kaupere, Bitten Damgaard ; tulkotāja 
angļu valodā Astrīda Zandersone ; dizains: Uldis Zuters ; 
foto: Jānis Šabanovs, Jānis Strupulis. — Jelgava : Ģ. Eliasa 
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, 2015. — 108 lpp. : 
ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — Teksts latviešu un angļu va-
lodā ; ievads latviešu, angļu un dāņu valodā.

UDK	 7.071.1(474.3)(083.824)
	 7.074(489)(083.824)

72 Arhitektūra

Riga. Art Nouveau : imágenes y detalles tradicionales en 
la arquitectura de Riga / texto de Andris Brūderis ; tradu-
cción de Guna Pigita ; fotógrafo Leons Balodis. — Riga : 
Madris, [2016]. — 72 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Resursā 
norādīts iepriekšējā izdevuma ISBN. — Oriģ. nos.: Rīga. Jū-
gendstils. — ISBN 9789984315775 (kļūda).

UDK	 72.035.93(474.362.2)(084.12)

Riga. Art Nouveau : personnages et détails — une tradi-
tion dans l’architecture de Riga / texte: Andris Brūderis ; 
traduction: Sandra Sērmūksle ; photos: Leons Balodis. — 
Riga : Madris, [2016]. — 72 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Re-

sursā norādīts iepriekšējā izdevuma ISBN. — Oriģ. nos.: 
Rīga. Jūgendstils. — ISBN 9789984316130 (kļūda).

UDK	 72.035.93(474.362.2)(084.12)

Rīgas Celtniecības koledža. Studentu zinātniski pēt-
niecisko darbu konference (2015 : Rīga, Latvija). Arhi-
tektūra. Restaurācija. Būvniecība : studentu zinātniski pēt-
niecisko darbu konferences rakstu krājums / organizācijas 
komiteja: Irēna Lūse, Sandra Sviķe, Māris Jēkabsons, Inese 
Reitāle, Jānis Niedre, Ludmila Jeršova ; Rīgas Celtniecības 
koledža. — Rīga : Rīgas Celtniecības koledža, 2015. — 1 
tiešsaistes resurss (157 lapas, PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 
8,52 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras pie-
zīmēs.

UDK	 72.025(474.3)(062)
	 747(474.3)(062)
	 72:502.131.1(474.3)(062)
	 697.1:621.577(062)

73 Tēlniecība

Kārlis Baumanis 100 / sastādītāja un teksta autore Anda 
Treija ; tekstu autori: Kārlis Baumanis, Laine Kainaize ; 
mākslinieks Juris Petraškevičs ; redaktores: Mārīte Gulbe, 
Māra Ņikitina ; fotogrāfi: Renārs Dērings, Leonards Birz-
malis, Juris Krieviņš, Elza Kampara. — [Rīga] : Galerija 
Daugava, 2016. — 95 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 27 cm. — 
Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Bibliogrāfija at-
saucēs. — ISBN 978-9934-8342-5-7 (iesiets).

UDK	 73.071.1(474.3)(084.12)
	 73.036/.038(474.3)(084.12)

Starptautiskais keramikas mākslas simpozijs (3 : 
2015 : Daugavpils, Latvija). Starptautiskais keramikas 
mākslas simpozijs «Ceramic laboratory» = International 
ceramic art symposium «Ceramic laboratory» : [katalogs] / 
simpozija kuratori: Valentīns Petjko, Lilija Zeiļa, Una Gura ; 
redaktors Valentīns Petjko ; teksts: Tatiana Zinenko, Dicle 
Öney, Maged Zaky Hassan ; foto: Baiba Priedīte, Tatiana Pe-
dchenko ; tulkojums angļu valodā: Aina Špaca]. — Daugav-
pils : Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs : Daugavpils 
Māla mākslas centrs, 2015. — [75] lpp. : ilustrācijas, karte ; 
25 cm. — Starptautiskais keramikas mākslas simpozijs 
«Ceramic laboratory», 2015. gada 17.-30. augusts, Daugav-
pils. — Ziņas par māksliniekiem: [5.-13.] lpp. — Bibliogrāfi-
ja zemsvītras piezīmēs. — Teksts paralēli latviešu un angļu 
valodā. — ISBN 978-9934-535-22-2 (brošēts).

UDK	 738.038(083.82)

745/749 Rūpnieciskā māksla un daiļamatniecība. 
Lietišķā māksla

Starptautiskais tekstilmākslas simpozijs (2 : 2015 : 
Daugavpils, Latvija). 2. starptautiskais tekstilmākslas 
simpozijs «Fortress man» : 2015. gada 4.-17. novembris, 
Daugavpils = 2th international textile art symposium «For-
tress man» : November 4-17, 2015, Daugavpils / simpozija 
kuratores: Viktorija Kozlovska, Baiba Priedīte ; redaktors 
Valentīns Petjko ; foto: Baiba Priedīte ; teksts: Andrea 
Myers ; tulkojums latviešu valodā: Ivonna Orlova ; Daugav-
pils Marka Rotko mākslas centrs. — Daugavpils : Daugav-
pils Marka Rotko mākslas centrs, 2016. — [23] lpp. : ilus-
trācijas ; 20 cm. — Starptautiskais tekstilmākslas simpozijs 
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«Cietokšņa cilvēks». — Teksts paralēli latviešu un angļu va-
lodā. — ISBN 978-9934-535-24-6 (brošēts).

UDK	 745.52.038(100)(083.824)

75 Glezniecība

Mark Rothko 2015 : starptautiskais simpozijs, Daugavpils, 
2015. gada 15.-26. septembris = International symposium, 
September 15-26, 2015, Daugavpils : simpozija katalogs / 
simpozija kurators Māris Čačka ; redaktors Valentīns Pet-
jko ; foto: Baiba Priedīte ; tulkojums angļu valodā: Maruta 
Lubāne ; Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs. — Dau-
gavpils : Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, 2016. — 
[31] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Nosaukums titullapā «Mark 
Rothko 2015», aprakstīts pēc iespiedziņām. — Īsas ziņas 
par māksliniekiem: [26.-30.] lpp. — Teksts paralēli latviešu 
un angļu valodā. — ISBN 978-9934-535-25-3 (brošēts).

UDK	 75.038(100)(083.824)
	 7.038(100)(083.824)

Olmera, Patricija. Tas ir Magrits / Patricija Olmera ; Ikera 
Sposio ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Renāte Pun-
ka. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2016. — 77, [3] lpp. : ilus-
trācijas, portrets ; 23 cm. — Bibliogrāfija: [80.] lpp. — Oriģ. 
nos.: This is Magritte. — ISBN 978-9984-23-579-0 (iesiets).

UDK	 75.071.1(493)

76 Grafiskā māksla. Lietišķā grafika

Čačka, Māris. Nenoteiktie, noteiktie un pateiktie = Unde-
fined, defined and told = Nicht definiert, festgelegt und ge-
sagt : [izstāžu katalogs] / Māris Čačka ; redaktors, teksta 
autors Valentīns Petjko ; dizains: Elīna Locika ; foto: Baiba 
Priedīte ; [tulkojums angļu valodā]: Aina Špaca ; [tulkojums 
vācu valodā]: Felicitas Kulmer. — [Daugavpils] : Mākslu pe-
dagogu apvienība, 2016. — [31] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — 
Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Izstādes Latvijā, 
Lietuvā un Vācijā. — Teksts paralēli latviešu, angļu un vācu 
valodā. — ISBN 978-9934-8393-4-4 (brošēts).

UDK	 761.071.1(474.3)(083.824)

Starptautiskais Latgales grafikas simpozijs (4 : 2016 : 
Daugavpils, Latvija). 4. starptautiskais Latgales grafikas 
simpozijs = The 4th international Latgale graphic art sym-
posium : 2015. gada 5.-15. oktobris, Daugavpils : katalogs / 
simpozija kurators: Māris Čačka ; redaktors Valentīns Pet-
jko ; foto: Baiba Priedīte ; tulkojums angļu valodā: Maruta 
Lubāne ; Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs. — Dau-
gavpils : Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, 2016. — 
[31] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Ziņas par autoriem: [26.-
31.] lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 
978-9934-535-21-5 (brošēts).

UDK	 76.038(100)(083.824)

791 Kinematogrāfija. Filmas (kinofilmas)

Перевощиков, Юрий. По следам исчезнувших риж-
ских кинотеатров / Юрий Перевощиков ; редактор: 
Ирина Войтова ; предисловие: Кирилл Соклаков ; фото 
на обложке: Юрий Перевощиков. — Рига : Юрий Пере-
вощиков, 2016.

Книга вторая, Эпоха «А.Т.». — 280 lpp. : faksimili, 
ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — Alfabētiskais rādītājs: 

271.-276. lpp. — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — ISBN 978-
9934-14-935-1 (iesiets).
UDK	 791.65(474.362.2)(091)
	 725.824.4(474.362.2)(091)

796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Avotiņa, Ilze. Stafetes no sporta zāles līdz stadionam : mā-
cību metodiskais līdzeklis / Ilze Avotiņa, Sandra Škutāne ; 
recenzenti: Verners Mackars, Dace Ametere ; Latvijas Spor-
ta pedagoģijas akadēmija. Vieglatlētikas katedra. — Rīga : 
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, 2015. — 1 tiešsais-
tes resurss (33 lapas, PDF) : ilustrācijas ; 1,5 MB. — Biblio-
grāfija: 32. lapā. — ISBN 978-9934-520-19-8 (PDF).

UDK	 796.093.34(072)

Avotiņa, Ilze. Vieglatlētikas pamati : mācību līdzeklis / Ilze 
Avotiņa ; recenzenti: Sandra Škutāne, Imants Upītis ; Lat-
vijas Sporta pedagoģijas akadēmija. Vieglatlētikas kated-
ra. — Rīga : Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, 2015.

1. daļa. — 1 tiešsaistes resurss (103 lapas, PDF) : ilustrā-
cijas, tabulas ; 3,19 MB. — Bibliogrāfija: 99.-102. lapā. — 
Teksts latviešu valodā, terminu vārdnīca paralēli latviešu 
un angļu valodā. — ISBN 978-9934-520-15-0 (PDF).

2. daļa. — 1 tiešsaistes resurss (105 lapas, PDF) : ilustrā-
cijas, tabulas ; 4,03 MB. — Bibliogrāfija: 101.-104. lapā. — 
Teksts latviešu valodā, terminu vārdnīca paralēli latviešu 
un angļu valodā. — ISBN 978-9934-520-17-4 (PDF).
UDK	 796.42(075.8)

Jansone, Rasma. Sporta pedagoģija vakar, šodien, rīt / zi-
nātniskie redaktori un ievada autori: Rasma Jansone, And-
ra Fernāte, Inta Bula-Biteniece ; angļu valodā tulkoja Ieva 
Rudzinska ; recenzenti: Ausma Špona, Rolf Robert Carlson, 
Arūnas Emeljanovas ; redaktore Rita Cimdiņa ; dizains: Ru-
dīte Kravale. — Rīga : Latvijas Sporta pedagoģijas akadē-
mija : Izdevniecība RaKa, ©2016. — 523 lpp. : diagrammas, 
ilustrācijas, portreti, shēmas, tabulas ; 25 cm. — Bibliogrā-
fija nodaļu beigās. — Teksts latviešu valodā, nodaļu temati 
un kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN 978-9984-46-348-3 
(brošēts).

UDK	 796:37(091)

799 Makšķerēšana. Medības. Šaušanas sports

Blaus, Haralds. Šaušanas māksla ar skrošu bisi : rokas grā-
mata medību un sporta šaušanai / H. Blaus. — Atkārtots 
izdevums. — [Lielvārde] : Raimonds Trūps, 2016. — 92, 
[4] lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 20 cm. — Oriģinā-
lizdevums: Rīga : Jānis Kukurs/Praktisku rakstu apgād-
niecība, 1935. — Faksimilizdevums no 1935. gada izdevu-
ma. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 
978-9934-14-887-3 (iesiets).

UDK	 799.312(035)

8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

81 Valodniecība un valodas

 «Baltu dienas un baltās naktis vietas nozīmes valodā», 
starptautiskā zinātniskā konference (2016 : Rīga, Lat-
vija). Baltu dienas un baltās naktis vietas nozīmes valodā : 
starptautiska zinātniska konference Latvijas Universitātes 
Humanitāro zinātņu fakultātē, Rīgā, 2016. gada 20.-21. jūni-
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jā : referātu tēzes = Baltic languages and white nights local 
meanings in language : international scientific conferen-
ce Faculty of Humanities, University of Latvia, Riga, June 
20-21, 2016 : abstracts / sastādītājas un redaktores: Andra 
Kalnača, Ilze Lokmane, Laimute Balode ; angļu teksta re-
daktore Vita Kalnbērziņa ; Latvijas Universitāte. Humani-
tāro zinātņu fakultāte. Latvistikas un baltistikas nodaļa. 
Latviešu un vispārīgas valodniecības katedra. — Rīga : LU 
Akadēmiskas apgāds, 2016. — 48 lpp. ; tabulas ; 21 cm. — 
Titullapas 2. pusē: Valsts pētījumu programma «Letoni-
ka». — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts angļu valodā ; 
vāks, titullapa paralēli angļu un latviešu valodā. — ISBN 
978-9934-18-161-0 (brošēts).

UDK	 811.17(062)

811.174 Latviešu valoda

Mendriks L. Lementars mozim barnim ar bildem / L. 
Mendriks. — [Code, Bauskas novads] : Aleksandrs Alek-
sandrovs, ©2016. — 56 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Izde-
vējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Autors uzrādīts tikai 
uz vāka. — «Faksimilizdevums no 1921. gada izdevuma»—
Titullapas 2. pusē. — ISBN 978-9934-8489-8-8 (brošēts).

UDK	 811.174’282(075.2)

821 Daiļliteratūra

821.111 Angļu literatūra

Lokhārta, E. Mēs bijām Meļi : [romāns] / E. Lokhārta ; no 
angļu valodas tulkojusi Santa Liģere ; literārā redaktore 
Gunta Finke. — [Rīga] : BaibaBooks, ©2015. — 1 tiešsaistes 
resurss (233 lapas, PDF) : ilustrācijas, portrets ; 6,63 MB. — 
Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN ; pareizais ISBN 
nav norādīts. — ISBN precizēts ISBN aģentūrā. — Par au-
tori: 232. lapā. — Oriģ. nos.: We were Liars. — ISBN 978-
9934-539-02-2 (PDF). — ISBN 9789934539008 (kļūda).

UDK	 821.111(93)-93-3

Nikolss, Deivids. Mēs : romāns / Deivids Nikolss ; no an-
gļu valodas tulkojusi Silvija Brice ; tulkotājas redakcijā. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 396, [3] lpp. ; 23 cm. — Oriģ. 
nos.: Us. — ISBN 978-9934-0-6081-6 (iesiets).

UDK	 821.111-31

Rīvs, Filips. Olivers un jūrmices / [teksts]: Filips Rīvs ; 
[ilustrācijas]: Sāra Makintaira ; no angļu valodas tulkojusi 
Kristīne Fīrere ; redaktore Margita Krasnā. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, ©2016. — 201, [6] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — 
Oriģ. nos.: Oliver and the seawigs. — ISBN 978-9934-0-
5934-6 (iesiets).

UDK	 821.111-93-32

Vaithausa, Lūsija. Indīgā mīla : elpu aizraujošs psiholo-
ģisks trilleris / Lūsija Vaithausa ; no angļu valodas tulko-
jusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore 
Ingūna Jundze. — Rīga : Kontinents, ©2016. — 415 lpp. ; 
21 cm. — Oriģ. nos.: Keep you close. — ISBN 978-9984-35-
833-8 (iesiets).

UDK	 821.111-31

821.111(71) Kanādiešu literatūra angļu valodā

Montgomerija, Lūsija Moda. Anna no Salas / Lūsija Moda 
Montgomerija ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozen-
berga ; redaktore Marika Taube. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2016. — 302, [1] lpp. ; 21 cm. — «Anna no Salas» ir tre-
šā grāmata par aizrautīgo un sapņaino Annu no «Zaļajiem 
jumtiem». — Oriģ. nos.: Anne of the Island. — ISBN 978-
9934-0-5309-2 (iesiets).

UDK	 821.111(71)-93-3

821.111(73) Amerikāņu literatūra

Gifina, Emīlija. Dzīves līkloči : romāns / Emīlija Gifina ; 
no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: 
Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. — Rīga : Konti-
nents, ©2016. — 443, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: First 
comes love. — ISBN 978-9984-35-836-9 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-31

Zevina, Gabriela. Grāmatnieks, kurš atrada dzīvi : ro-
māns / Gabriela Zevina ; literārā redaktore Dzintra Auzi-
ņa ; Santa Liģere, tulkojums latviešu valodā. — [Rīga] : Bai-
baBooks, [2015]. — 1 tiešsaistes resurss (249 lapas, PDF) ; 
1,24 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN ; 
pareizais ISBN nav norādīts. — ISBN precizēts ISBN aģen-
tūrā. — Oriģ. nos.: The storied life of A. J. Fikry. — ISBN 
978-9934-539-03-9 (PDF) ; ISBN 9789934844195 (kļūda).

UDK	 821.111(73)-31

821.112.2 Vācu literatūra

Berga, Ellena. Tu man arī : atriebības romāns / Ellena 
Berga ; no vācu valodas tulkojusi Helēna Kalniņa ; Natālijas 
Kugajevskas vāka dizains ; tulkotājas redakcijā. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, ©2016. — 239, [1] lpp. ; 23 cm. — Oriģ. nos.: 
Du mich auch. — ISBN 978-9934-0-5942-1 (iesiets).

UDK	 821.112.2-31

Nonna, Fabiola. Stāsts par mopsi Karlu, kas pazuda un lai-
mīgi atgriezās mājās / teksts: Fabiola Nonna, Lūkass Vei-
denbahs ; ilustrācijas: Joelle Tourloniasa ; no vācu valodas 
tulkojusi Inga Karlsberga. — [Rīga] : Jāņa Rozes apgāds, 
©2016. — [29] lpp. : ilustrācijas ; 22×27 cm. — Oriģ. nos.: 
Die Geschichte von Carl Mops, der verloren ging und wie-
der nach Hause fand. — ISBN 978-9984-23-608-7 (iesiets).

UDK	 821.112.2-93-32

821.112.2(494) Šveiciešu literatūra vācu valodā

Kapī, Alekss. Leons un Luīze : romāns / Alekss Kapī ; no 
vācu valodas tulkojusi Silvija Brice ; tulkotājas redakcijā. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 238, [1] lpp. ; 23 cm. — Oriģ. 
nos.: Léon und Louise. — ISBN 978-9934-0-6052-6 (ie-
siets).

UDK	 821.112.2(494)-31

821.113.5 Norvēģu literatūra

Nesbē, Jū. Dēls / Jū Nesbē ; no norvēģu valodas tulkojis 
Ilmars Briška ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Iveta 
Polkmane. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 446, [1] lpp. ; 
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23 cm. — (Zvaigznes trilleris). — Oriģ. nos.: Sønnen. — 
ISBN 978-9934-0-6102-8 (iesiets).

UDK	 821.113.5-312.4

821.131.1 Itāliešu literatūra

Kollodi, Karlo. Pinokio piedzīvojumi / Karlo Kollodi ; ilus-
trējis Roberts Ingpens ; no itāļu valodas tulkojusi Silvija 
Ķuze ; redaktore Marika Taube. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2016. — 207 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 25 cm. — Par au-
toru: 6.-7. lpp. — Oriģ. nos.: Le avventure di Pinocchio. — 
ISBN 978-9934-0-6066-3 (iesiets).

UDK	 821.131.1-93-32

821.133.1 Franču literatūra

Bresnere, Liza. Sapnis katrai naktij / Liza Bresnere ; 
mākslinieks Frederiks Manso ; kaligrāfijas mākslinieks 
Duns Cjans ; tulkojums no franču valodas: Lelde Braķe-Kla-
verī. — [Rīga] : Sapņu Spalva, ©2016. — 62, [1] lpp. : ilustrā-
cijas ; 28 cm. — Oriģ. nos.: Un rêve pour toutes les nuits. — 
ISBN 978-9934-8613-0-7 (brošēts).

UDK	 821.133.1-93-3

821.152.1 Īru literatūra

Lendijs, Dereks. Kaulainais detektīvs Blēžagabals Jau-
kums / Dereks Lendijs ; no angļu valodas tulkojusi Ieva 
Zālīte ; redaktors Guntis Kalns. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2016. — 301, [1] lpp. ; 21 cm. — «Blēžagabals Jaukums, 
1»—Uz grāmatas muguriņas. — Oriģ. nos.: Skulduggery 
Pleasant. — ISBN 978-9934-0-6026-7 (iesiets).

UDK	 821.152.1-93
	 821.111(417)-93-3

821.161.1 Krievu literatūra

Дозорцев, Владлен. ] Остальное сжечь [ : из шести 
книг : избранная лирика / Владлен Дозорцев ; художе-
ственное оформление Виктории Матисон ; на обложке 
эскиз Алисы Дозорцевой ; в иллюстрациях исполь-
зован вариант портрета работы Артура Никитина и 
картина «Красный слон» Алекса Нежданова ; исполь-
зованы фотографии Г. Бинде, С. Буданова, С. Аболинь-
ша. — Рига : [Vladilens Dozorcevs], ©2016. — 335 lpp. : 
ilustrācijas ; 22 cm. — Par autoru: [2.] lpp. — ISBN 978-
9934-14-893-4 (iesiets).

UDK	 821.161.1-1(474.3)

Пушкин в русском зарубежье (1920-1944 гг.) : сборник 
материалов, связанных с жизнью и литературным на-
следием, посвященных светлой памяти А.С. Пушкина в 
Дни Русской Культуры (1924-1940 гг.), в канун и годов-
щину 100-летия со дня его смерти (1937 г.) / состави-
тель Сергей Журавлёв ; Петровская академия наук и 
искусств. Балтийское отделение, Русский культурный 
центр («Улей»). — Рига : Родина : Улей, ©2016.

Том 1. — 539 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 31 cm. — Bib-
liogrāfija tekstā.

Том 2. — II, 129 lp., [14] lpp. : faksimili, ilustrācijas, por-
teti ; 31 cm.
UDK	 821.161.1(092)

821.174 Latviešu literatūra

Apškrūma, Kornēlija. Piektais gadalaiks : atmiņu stāsti / 
Kornēlija Apškrūma ; māksliniece Māra Alševska ; redakto-
re Zaiga Lasenberga. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 95, 
[1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 23 cm. — ISBN 978-9934-0-
6158-5 (iesiets).

UDK	 821.174-94

Bazeviča, Brigita. Nolādētā labdare : romāns / Brigi-
ta Bazeviča ; literārā redaktore Inese Skrastiņa ; vāka 
noformējums: Diāna Andersone ; vāka foto: Ivan Bliz-
netsov. — [Rīga] : Iespēju grāmata, ©2015. — 666 lpp. ; 
20 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 
978-9984-875-93-4 (brošēts).

UDK	 821.174-31

Dzintarlāses pieskāriens : dzeja / autori: Andris Dzeguze, 
Dzintra Dzeguze, Jānis Kalniņš, Velta Kārkliņa, Zaiga Kil-
mite, Marta Lāce, Sigita Riekstiņa, Marta Sīpola, Inese Šul-
ca. — Roja : Agnese Piļāne, ©2016. — 248 lpp. : ilustrācijas, 
portreti ; 21 cm. — ISBN 978-9934-558-02-3 (iesiets).

UDK	 821.174-1(082)

Eglāja-Kristsone, Eva. Dzelzsgriezēji : Latvijas un Rietu-
mu trimdas rakstnieku kontakti / Eva Eglāja-Kristsone ; 
recenzenti: Rolfs Ekmanis, Andrejs Plakans, Vita Zelče ; re-
daktore Sigita Kušnere ; mākslinieks Kirils Kirasirovs ; vāka 
foto: Guntis Liepiņš ; ilustrācijām izmantotas G. Janaiša, L. 
Bļodnieka, J. Ļubļinska, H. Sūnas, I. Jākobsona, J. Žigura, K. 
Auziņa, J. Kreicberga, V. Namatēva fotogrāfijas, E. Keiša, E. 
Danberga (pseid. Dadzis) karikatūras. — Atkārtots izde-
vums. — Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras 
un mākslas institūts, ©2016. — 333, [1] lpp. : faksimili, ilus-
trācijas, portreti ; 24 cm. — Resursā norādīts iepriekšējā 
izdevuma ISBN. — Personu rādītājs: 302.-[324.] lpp. — Bib-
liogrāfija: 274.-301. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavil-
kums angļu valodā. — ISBN 9789984893099 (kļūda).

UDK	 821.174.09
	 821.174(092)

Es tev siltu ugunspuķi dāvināšu : Gulbenes novada auto-
ru mīlas lirika / sastādītāja Iveta Krūmiņa ; vāka dizains: 
Inga Caunīte. — [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2016]. — 
143 lpp. ; 21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentū-
rā. — ISBN 978-9934-554-03-2 (iesiets).

UDK	 821.174-1(082)

Fantāzijas pilis : [Pļaviņu bērnu bibliotēkas lasītāju dar-
bi] / priekšvārdu sarakstīja Antra Galiņa ; pēcvārda autore 
Gunta Grandāne. — [Pļaviņas, Pļaviņu novads] : Pļaviņu 
novada dome, 2016. — 55 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Izde-
vējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — «Grāmata izdota ar 
Pļaviņu novada domes atbalstu Pļaviņu bērnu bibliotēkas 
projekta «Lietderīga brīvā laika pavadīšana bērniem un 
pusaudžiem» ietvaros»—Titullapas otrā pusē. 

UDK	 821.174-9(082)

Laime sevī : esejas : [krājums] / Ogres Valsts ģimnāzija ; 
veidoja un rediģēja V. Kalniņa, S. Nikitenko ; ievadu saraks-
tīja Aina Bērce. — [Ogre] : Ogres Valsts ģimnāzija, 2016. — 
68 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — ISBN 978-9934-14-860-6 (brošēts).

UDK	 821.174-9(082)
	 821.174-4(082)
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Puķīte, Solveiga. Apsolījums : dzejas izlase / Solveiga 
Puķīte ; priekšvārda autori: Inta Tuza, Arvīds Ulme. — [Do-
bele] : Autorizdevums, 2015. — 143, [5] lpp. : ilustrācijas, 
portrets ; 17 cm.

UDK	 821.174-1

Raščevska, Ilga. Norakstītie : [romāns] / Ilga Raščevska ; 
Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja ; vāka 
noformējumā izmantota Ulda Mātera fotogrāfija. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, ©2016. — 415 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-
0-5811-0 (iesiets).

UDK	 821.174-31

Raudupe, Rudīte. Mincis Brincis / Rudīte Raudupe ; Zanes 
Lūses ilustrācijas ; dizains: Laura Lūse. — Rīga : Madris, 
[2016]. — [34] lpp. : ilustrācijas ; 21×22 cm. — ISBN 978-
9984-31-579-9 (iesiets).

UDK	 821.174-93-32

Raups, Edvīns. Uguns nedrošs pulss : [dzejas krājums] / 
Edvīns Raups ; māksliniece Gita Treice. — Rīga : Jāņa Rozes 
apgāds, ©2016. — 51, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 
978-9984-23-612-4 (iesiets).

UDK	 821.174-1

Stepēna, Maija. Atspulgi dvēselē : [dzeja] / Maija Ste-
pēna. — [Rīga] : Iespēju grāmata, ©2016. — 126 lpp. ; 
20×11 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — 
ISBN 978-9934-550-03-4 (brošēts).

UDK	 821.174-1

Svīre, Māra. … un neuzzinās neviens : romāns / Māra 
Svīre ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktors Al-
dis Vēvers. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 287, [1] lpp. ; 
20 cm. — ISBN 978-9934-0-6048-9 (brošēts).

UDK	 821.174-31

Ziemeļnieks, Jānis. Knaks! / J. Ziemeļnieka teksts. — 
[Code, Bauskas novads] : Aleksandrs Aleksandrovs, 
©2016. — 14 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Izdevējziņas pre-
cizētas ISBN aģentūrā. — Aprakstīts pēc vāka. — «Faksimi-
lizdevums 2016. g.»—Titullapas 2. pusē. — ISBN 978-9934-
8489-7-1 (brošēts).

UDK	 821.174-93-1

Žuravska, Dzintra. Ar ceļa vēju : dzeja / Dzintra Žuravska ; 
vāka dizains: Ērika Tomsone ; par izdevumu atbild Vero-
nika Lāce ; mākslinieciskajā noformējumā izmantoti Agne-
ses Žuravskas zīmējumi. — Rīga : Sol Vita, [2016]. — 150, 
[1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9984-894-66-9 
(iesiets).

UDK	 821.174-1

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

904 Vēsturisko laikmetu materiālās kultūras 
liecības

Apdraudēto Latvijas arheoloģisko senlietu katalogs / ka-
taloga izstrādātāji: Andris Kairišs, Alise Šulte, Sandra Zirne, 
Egita Lūsēna, Juris Tālivaldis Urtāns ; Latvijas Kultūras aka-
dēmija, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Valsts kultū-
ras pieminekļu aizsardzības inspekcija. — Rīga : Latvijas 
Kultūras akadēmija, 2016. — 1 tiešsaistes resurss (21 lapa, 
PDF) : ilustrācijas ; 5,24 MB. — Datnes sākumlapā: Versija 
1.0. — «Šis katalogs ir izstrādāts, lai sniegtu palīdzību to 

Latvijas arheoloģisko senlietu identifikācijā, kuras biežāk 
tiek nelikumīgi iegūtas, nelikumīgi realizētas un izvestas 
ārpus Latvijas»—Datnes 2. lapā. — «Katalogs ir izveidots 
projekta «Apdraudēto Latvijas arheoloģisko senlietu iden-
tifikācija un elektroniskā kataloga veidošana» ietvaros. 
Kataloga izstrādē piedalījās Latvijas Kultūras akadēmijas, 
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja un Valsts kultūras pie-
minekļu aizsardzības inspekcijas pārstāvji»—Datnes 21. 
lapā. 

UDK	 904(474.3)(083.82)

Catalogue of endangered Latvian archaeological arte-
facts / developers of the catalogue: Andris Kairišs, Alise 
Šulte, Sandra Zirne, Egita Lūsēna, Juris Tālivaldis Urtāns ; 
translation into English: Alise Šulte ; Latvian Academy of 
Culture, National History Museum of Latvia, State Inspec-
tion for Heritage Protection. — Riga : Latvian Academy of 
Culture, 2016. — 1 tiešsaistes resurss (21 lapa, PDF) : ilus-
trācijas ; 5,11 MB. — Datnes sākumlapā: Version 1.0. — Au-
tori uzrādīti datnes 21. lapā. — «This catalogue is designed 
to aid in the identification of those Latvian archaeological 
artefacts, which are more frequently acquired illegally, 
illegally traded and exported outside the territory of Lat-
via»—Datnes 2. lapā. — Oriģ. nos.: Apdraudēto Latvijas ar-
heoloģisko senlietu katalogs.

UDK	 904(474.3)(083.82)

Каталог подверженных риску латвийских археологи-
ческих древностей / разработчики каталога: Андрис 
Кайришс, Алисе Шулте, Сандра Зирне, Эгита Лусена, 
Юрис Таливалдис Уртанс ; перевод на русский язык: 
Андрис Кайришс ; Лавийская академия культуры, На-
циональный музей истории Латвии, Государственная 
инспекция по защите памятников культуры. — Рига : 
Латвийская академия культуры, 2016. — 1 tiešsais-
tes resurss (21 lapa, PDF) : ilustrācijas ; 5,19 MB. — Dat-
nes sākumlapā: Версия 1.0. — Autori uzrādīti datnes 21. 
lapā. — «Настоящий каталог разработан для оказания 
помощи в идентификации тех латвийских археологи-
ческих древностей, которые чаще незаконно добыва-
ются, незаконно продаются и вывозятся за пределы 
Латвии»—Datnes 2. lapā. — «Каталог создан в рамках 
проекта «Идентификация и создание электронного 
каталога подверженных риску латвийских археоло-
гических древностей». В разработке каталога прини-
мали участие представители Латвийской Академии 
культуры, Национального музея истории Латвии и 
Государственной инспекции по защите памятников 
культуры»—Datnes 21. lapā. — Oriģ. nos.: Apdraudēto 
Latvijas arheoloģisko senlietu katalogs.

UDK	 904(474.3)(083.82)

908 Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Raķis, Juris. Karostas albums / Juris Raķis ; mākslinieks 
Mārtiņš Vamzis ; redaktors Līga Ratniece-Kadeģe ; priekš-
vārdu sarakstīja: Uldis Sesks, Jānis Lapiņš. — Liepāja : 
Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, 2016. — 
135 lpp. : faksimili, ilustrācijas, plāni, portreti ; 25 cm. — 
Teksts paralēli latviešu, angļu, un krievu valodā.

UDK	 908(474.321.2)(084.12)
	 94(474.321.2)(084.12)
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91 Ģeogrāfija. Zemes un atsevišķu valstu pētīšana. 
Ceļojumi. Reģionālā ģeogrāfija

Atslēdz Latgales vārtus : Līvanu novada stāsti / teksts: Gin-
ta Kraukle ; dizains: Ilze Vucēna ; foto: Jānis Magdaļenoks, 
Vivita Kokina, Ingmārs Zaļmežs, Ginta Kraukle, Astērija Vu-
cēna, Rita Semeiko ; Līvānu TIC. — Līvāni : Līvānu novada 
pašvaldība, 2016. — 58 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Apraks-
tīts pēc vāka. — Teksts latviešu un angļu valodā.

UDK	 913(474.346)

Ģeogrāfija : enciklopēdija skolēniem / [teksts]: John Woo-
dward ; no angļu valodas tulkojušas: Dace Markota, Elga 
Rusmane, Gunta Šustere ; tulkojuma redaktores: Dace 
Markota, Gunta Šustere. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 
304 lpp. : ilustrācijas, kartes ; 28 cm. — (A Dorling Kinders-
ley book). — Vārdnīca un rādītājs: 296.-302. lpp. — Oriģ. 
nos.: Geography: a children’s encyclopedia. — ISBN 978-
9934-0-6139-4 (iesiets).

UDK	 91(031)

930.85 Civilizācijas vēsture. Kultūras vēsture

Sproģis, Andris. Rīgas noslēpumi : likteņi, laiks, liecības 
pagalmu un ielu azotē / Andris Sproģis ; vāka foto: Zan-
da Sproģe ; izmantotas J. Krieviņa, A. Salmaņa, S. Skulmes, 
Z. Sproģes fotogrāfijas. — [Code, Bauskas novads] : Alek-
sandrs Aleksandrovs, ©2016. — 324, [3] lpp. : faksimili, 
ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — Par autoru: [1.] lpp. — ISBN 978-9934-
8489-9-5 (iesiets).

UDK	 930.85(474.362.2)(092)

94 Vispārīgā vēsture

Aplbauma, Anne. Dzelzs priekškars : Austrumeiropas pa-
kļaušana, 1944-1956 / Anne Aplbauma ; no angļu valodas 
tulkojis Dainis Poziņš ; redaktors Juris Goldmanis ; Eduar-
da Groševa vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 
702, [2] lpp. : ilustrācijas, kartes ; 23 cm. — Personu rā-
dītājs: [697.-704.] lpp. — Bibliogrāfija: [671.]-690. lpp. un 
piezīmēs: [621.]-670. lpp. — Oriģ. nos.: Iron curtain. — ISBN 
978-9934-0-6100-4 (iesiets).

UDK	 94(4-11)”1944/1956”
	 32(4-11)”1944/1956”
	 94(4-11)”1944/1956”

Tāvu zemes kalendars : kulturvēsturiska un literara go-
dagrōmota / sastōdeitōji un redaktori J. Eļksnis, V. Unda ; 
astronomiskās ziņas kalendārijā: Ilgonis Vilks ; uz 1. un 
4. vāka Aleksandra Lebeda foto ; vāku dizains: Stella 
Elksne. — Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 
2016.

2017 (27. (78.) goda gōjums). — 339 lpp. : ilustrācijas, 
portreti, tabulas ; 20 cm. — (Tāvu zemes kalendars, ISSN 
1407-2068 ; 2017 (27. (78.) goda gōjums)). — ISBN 978-
9984-29-278-6 (brošēts). — 1000 eks.
UDK	 94(474.38)(059)
	 821.174’282(059)
	 821.174(059)

94(474.3) Latvijas vēsture

Augusta hronika : Latvijas Republikas neatkarības at-
jaunošana de facto = August hronicles : the de facto res-
toration of the independence of the Republic of Latvia / 
sastādītājs Aleksandrs Mirlins ; ievads: Ināra Mūrniece un 
Dainis Īvāns ; vāka mākslinieks Jānis Pavlovskis ; tulkotā-
ji: Lilita Kainaize, Ivo Puzo, Ieva Upmace, Anastasija Zalu-
ņina ; redaktore Marika Saturiņa ; komentāru autors un 
galvenais redaktors Artis Ērglis ; foto: Uldis Pāže, Gunārs 
Janaitis ; Latvijas Republikas Saeima. — Rīga : [Latvijas Re-
publikas Saeima], 2016. — 447 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 
25 cm. — Personu rādītājs: 429.-[437.] lpp. un tematiskais 
rādītājs: 438.-443. lpp. — Bibliogrāfija zemsvītras piezī-
mēs. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 
978-9934-8402-7-2 (iesiets). — 700 eks.

UDK	 94(474.3)”1991/…”(093.2)
	 327(474.3)”1991/…”(093.2)

Riekstiņš, Jānis. Padomju impērijas koloniālā politika un 
Latvijas kolonizācija, 1940-1990 : monogrāfija / Jānis Riek-
stiņš ; zinātniskie redaktori: Pārsla Eglīte, Juris Prikulis. — 
Rīga : Tieslietu ministrija, 2015. — 1 tiešsaistes resurss (103 
lapas, PDF) : diagrammas, tabulas ; 3,82 MB. — Resursā uz-
rādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs. — ISBN 9789934857812 (kļūda).

UDK	 94(474.3)”1940/1991”


