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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

003 Rakstības sistēmas un raksti

Segliņš, Valdis. Labirints : tēls, simbols, rituāls / Valdis 
Segliņš ; recenzenti: Andris Šnē, Vitālijs Zelčs, Jānis Klēt-
nieks ; redaktors Oskars Lapsiņš ; vāka dizainu veidojusi 
Baiba Lazdiņa. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes 
Akadēmiskais apgāds «Saule», 2016. — 295 lpp. : ilustrāci-
jas, kartes ; 25 cm. — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — Teksts 
latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-
9984-14-763-5 (iesiets).

UDK	 003.628-025.38(091)
	 930.85

005 Pārvaldība. Vadzinības

Vadlīnijas mūžilga karjeras atbalsta politikas un sistēmu 
izveidei : pamatnosacījumi ES un Eiropas Komisijai / Ei-
ropas Mūžilga karjeras atbalsta politikas tīkls. — Rīga : 
[Valsts izglītības attīstības aģentūra], 2015. — 1 tiešsaistes 
resurss (53 lapas, PDF) : tabulas ; 2,15 MB. — Izdevējziņas 
precizētas ISBN aģentūrā. — «ELGPN Tools No. 6»—Datnes 
sākumlapā. — «Publikācija ir neatkarīga autora darbs, ko 
pasūtījis Eiropas Mūžilga karjeras atbalsta politikas tīkls 
(EMKAPT)»—Datnes 3. lapā. — Bibliogrāfija nodaļu beigās 
un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9984-881-30-0 (PDF).

UDK	 005.966(4)
	 374(4)

08 Jaukta satura krājumi. Kolektīvi darbi

Kikas Mikas enciklopēdija : iepazīsti sevi un pasauli! / 
sakārtotājas: Egle Čebatoriene, Vaida Dubickiene ; Linas 
Žutautes ilustrācijas ; no lietuviešu valodas tulkojusi Ma-
rika Taube ; redaktore Indra Putre. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2016. — 123, [5] lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — Bibliogrāfija: 
[128.] lpp. un alfabētiskais rādītājs: [124.-127.] lpp. — Oriģ. 
nos.: Kakės Makės enciklopedija. — ISBN 978-9934-0-
6206-3 (iesiets).

UDK	 088

087.5 Izdevumi jauniešiem

Barbie / Egmont Publishing. — Rīga : Egmont Latvija, 
[2016].

Prieks krāsot!. — [16] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — (Bar-
bie). — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Ap-
rakstīts pēc vāka un iespiedziņām. — Oriģ. nos.: Barbie. 
Clever coloring book. — ISBN 978-9934-16-325-8 (bro-
šēts).
UDK	 087.5

Es mācos izkrāsot. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. 
Ābols. — [24] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Aprakstīts 

pēc vāka un iespiedziņām. — Nosaukums uz vāka: «Es 
mācos izkrāsot», iespiedziņās: «Ābols». — «18+ mēne-
ši»—Uz vāka. — Oriģ. nos.: Mon tout premier coloria-
ge. — ISBN 978-9934-0-6300-8 (brošēts).

Lācis. — [24] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Aprakstīts pēc 
vāka un iespiedziņām. — Nosaukums uz vāka: «Es mācos 
izkrāsot», iespiedziņās: «Lācis». — «18+ mēneši»—Uz 
vāka. — Oriģ. nos.: Mon tout premier coloriage. — ISBN 
978-9934-0-6298-8 (brošēts).

Mašīna. — [24] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Aprakstīts 
pēc vāka un iespiedziņām. — Nosaukums uz vāka: «Es 
mācos izkrāsot», iespiedziņās: «Mašīna». — «18+ mēne-
ši»—Uz vāka. — Mon tout premier coloriage. — ISBN 
978-9934-0-6297-1 (brošēts).

Mārīte. — [24] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Aprakstīts 
pēc vāka un iespiedziņām. — Nosaukums uz vāka: «Es 
mācos izkrāsot», iespiedziņās: «Mārīte». — «18+ mēne-
ši»—Uz vāka. — Mon tout premier coloriage. — ISBN 
978-9934-0-6299-5 (brošēts).
UDK	 087.5

Esi drošs Siguldas novadā : krāsojamā grāmatiņa / zīmē-
ja Iveta Īle ; sagatavoja Siguldas novada Izglītības pārval-
de. — Sigulda : Siguldas novada Dome, [2016]. — 24 lpp. : 
ilustrācijas ; 30 cm. — Aprakstīts pēc vāka un iespiedzi-
ņām. — «S!gulda aizrauj»—Uz vāka. 

UDK	 087.5

Inša, Anita. Robotu zeme : lasāmā un krāsojamā grāma-
ta, domāta bērniem no 3 gadu vecuma / zīmējumi: Lillī ; 
teksts: Pjērs ; Ilutas Moldanes literārā apdare. — [Rīga] : 
Annele, ©2016. — [26] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Izde-
vējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Aprakstīts pēc vāka 
un iespiedziņām. — Izdevniecības «Annele» tīmekļa viet-
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ne: māksliniece, autore: Anita Inša (Pjērs un Lillī). — ISBN 
978-9934-559-00-6 (brošēts).

UDK	 087.5
	 82-93-32

Martina, Ruta. Ceļā / [teksts]: Ruta Martina ; [ilustrācijas]: 
Alans Sanderss ; tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Ilze Col-
lenkopfa. — Rīga : Egmont Publishing, [2016]. — [16] lpp. : 
ilustrācijas ; 23 cm. — (Mazie pētnieki). — Aprakstīts pēc 
vāka un iespiedziņām. — Cietlapu grāmata. — «Atver atlo-
kus un izpēti dažādus transportlīdzekļus, vairāk nekā 30 
atloku»—Uz vāka. — ISBN 978-9934-16-277-0 (iesiets).

UDK	 087.5

Mazajiem pavāriem : vienkāršas receptes saldu un sāļu 
kārumu gatavošanai / tulkojusi Diāna Alksne ; redaktore 
Ilze Collenkopfa. — Rīga : Egmont Publishing, [2016]. — 63, 
[1] lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — Oriģ. nos.: Little baker. — 
ISBN 978-9934-16-269-5 (spirāliesējums).

UDK	 087.5
	 641.5(083.12)(02.053.2)

Mācāmies skaitīt: 123. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 
[8] lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — Aprakstīts pēc vāka un 
iespiedziņām. — Cietlapu grāmata. — «Vairāk nekā 30 
skaņu»—Uz vāka. — Grāmatai pievienota skaņas ierīce. — 
Oriģ. nos.: Learn with me 123. — ISBN 978-9934-0-6133-2 
(iesiets).

UDK	 087.5
	 51(02.053.2)

Vāģi / Disney, Pixar. — Rīga : Egmont Latvija, [2016]. 
Krāsojam!. — [16] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Aprak-

stīts pēc vāka un iespiedziņām. — «Krāsojamā grāmata 
pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem»—Vāka 
4. lpp. — Oriģ. nos.: Cars. Colouring book. — ISBN 978-
9934-16-324-1 (brošēts).
UDK	 087.5

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

13 Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves metafizika. 
Ezotērika

Ezoteriskā gadagrāmata / sastādītāja un priekšvārda 
autore Līga Zītara ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; 
literārā redaktore Ieva Zarakovska ; uz 1. vāka Brigitas Ek-
termanes gleznas reprodukcija. — Rīga : Lauku Avīze, 2016.

2017. — 206, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — 
ISBN 978-9934-15-211-5 (brošēts).
UDK	 133(058)

159.9 Psiholoģija

Allens, Deivids. Gatavs uz visu! : 52 produktivitātes prin-
cipi darbam un dzīvei / Deivids Allens ; redaktors Valdis 
Zoldners ; no angļu valodas tulkojis Māris Garbers ; vāka 
dizaina autore Santa Lipšāne ; noformējumā izmanto-
ti Leonardo da Vinči zīmējumi. — [Jelgava] : Zoldera iz-
devniecība, [2016]. — 155, [4] lpp. : ilustrācijas, shēma ; 
22 cm. — (Sveicamgrāmata). — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — «Attīstībai, izaugsmei, motivācijai»—Uz 
vāka. — ISBN 978-9934-8451-4-7 (iesiets).

UDK	 159.923.2

Maksvels, Džons. Domā kā veiksminieks! : ļoti veiksmī-
gu cilvēku 11 domāšanas paradumi / Džons Maksvels ; re-
daktors Valdis Zoldners ; no angļu valodas tulkojis Māris 
Garbers ; vāka dizaina autore Santa Lipšāne ; noformēju-
mā izmantoti Leonardo da Vinči zīmējumi. — [Jelgava] : 
Zoldera izdevniecība, [2016]. — 158, [1] lpp. : ilustrācijas ; 
22 cm. — (Sveicamgrāmata). — «Attīstībai, izaugsmei, mo-
tivācijai»—Uz vāka. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģen-
tūrā. — ISBN 978-9934-8451-5-4 (iesiets).

UDK	 159.955
	 159.923.2

17 Morāles filozofija. Ētika. Praktiskā filozofija

Alts, Francs. Dalailamas aicinājums pasaulei : ētika ir sva-
rīgāka par reliģiju / Francs Alts ; no vācu valodas tulkojusi 
Sarmīte Veide ; redaktore Oļesja Burkevica. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, ©2016. — 63, [1] lpp. : ilustrācija ; 21 cm. — Oriģ. 
nos.: Der Appell des Dalai Lama an die Welt. — ISBN 978-
9934-0-6349-7 (iesiets).

UDK	 17.02
	 177

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Beikere, Heidija. Mīlestības mudināti : kā mainīt pasauli 
ar vienkāršo spēku — darbīgo mīlestību / Heidija Beikere 
sadarbībā ar Šeru Pradhanu ; redaktore Ilze Kurša-Briede ; 
no angļu valodas tulkojusi Inese Gagaine. — Rīga : Dzīvī-
bas Straumes, 2016. — 153, [1] lpp. ; 20 cm. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — Oriģ. nos.: Compelled by love. — 
ISBN 978-9984-874-39-5 (brošēts).

UDK	 27-76(679)
	 27-46(679)

Lannuā, Liks. … Jo viņi tiks mierināti : žēlastība uzklausīt, 
žēlastība aizlūgt / Liks Lannuā ; redaktore Ilze Kurša-Brie-
de ; no franču valodas tulkojusi Inese Gagaine ; priekšvārdu 
sarakstīja Andrē Žozefs Leonārs. — Rīga : Dzīvības Strau-
mes, 2016. — 232, [9] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: Car ils se-
ront consolés. — ISBN 978-9984-874-41-8 (brošēts).

UDK	 27-184.6

Rors, Ričards. Apslēptais : Svēto Rakstu garīgums / Ričards 
Rors ; no angļu valodas tulkojusi Elita Saliņa ; redaktore 
Ita Ankoriņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 238 lpp. ; 
23 cm. — Bibliogrāfija: [222.]-227. lpp. un alfabētiskais rādī-
tājs: [234.]-238. lpp. — Oriģ. nos.: Things hidden: scripture 
as spirituality. — ISBN 978-9934-0-5881-3 (iesiets).

UDK	 27-273

Rubenis, Juris. Viņa un viņš : mīlestība, attiecības, sekss / 
Juris Rubenis ; Intas Sarkanes dizains ; redaktore Zane Seņ-
kova. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 304 lpp. : ilustrā-
cijas, portreti ; 24 cm. — Par autoru: 300.-301. lpp. — Vāka 
noformējumam izmantotas Lindas Daņiļevskas gleznas 
«Sievietes atvērtās sirds zemes karte» un «Vīrieša atvērtās 
sirds zemes karte», darbā izmantoti mākslinieces Lindas 
Daņiļevskas gleznu fragmenti, kā arī speciāli šai grāmatai 
radīti gleznojumi. — Bibliogrāfija: [272.]-297. lpp. — ISBN 
978-9934-0-6231-5 (brošēts).

UDK	 2:159.9
	 159.922.1
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Skandināvu mīti / no krievu valodas tulkojusi un ievadu 
sarakstījusi Ineta Strazdiņa ; atbildīgā redaktore Liene So-
boļeva ; literārā redaktore Lilita Vīksna ; vāka grafiskais 
noformējums: Ivars Vimba. — Rīga : Jumava, ©2016. — 118, 
[2] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Nosaukuma atveidojums 
izdevumā: Skandinävu mïti. — ISBN 978-9934-11-973-6 
(brošēts).

UDK	 257.8-264
	 398.22(48)

Sofronijs (Saharovs), arhimandrīts. Sirdsskaidrais 
Siluāns / Arhimandrīts Sofronijs (Saharovs) ; redakcija 
un priekšvārds: virspriesteris Jānis Kalniņš ; tulkojums no 
krievu valodas: bijusī Svētās Trijādības katedrāles latviešu 
draudze ; mākslinieciskais noformējums: Līga Sakse. — Ot-
rais izdevums. — [Rīga] : Eikon, 2016. — 207, [1] lpp. : por-
treti ; 21 cm. — «Pirmais izdevums latviešu valodā «Lab-
vēsts» sadarbībā ar Sv. Gregora Kristīgās kalpošanas skolu, 
1998»—Titullapas otrā pusē. — Grāmatas vākam izman-
tota Sirdsskaidrā Siluāna fotogrāfija. — Oriģ. nos.: Старец 
Силуан Афонский. — ISBN 978-9934-8550-9-2 (iesiets).

UDK	 271.2-788-051(495)

Strautiņa, Ineta. Brāļu draudzes kā reliģiskas un sabied-
riskas kustības pedagoģiskais mantojums Vidzemē 18. 
gadsimtā : promocijas darba kopsavilkums doktora zināt-
niskā grāda iegūšanai pedagoģijā, apakšnozare: vispārīgā 
pedagoģija (pedagoģijas vēsture) / Ineta Strautiņa ; darba 
zinātniskā vadītāja Aīda Krūze ; darba recenzenti: Gvido 
Straube, Alīda Zigmunde, Irēna Žogla ; latviešu valodas 
teksta literārā redaktore Rita Cimdiņa ; tekstu angļu valodā 
tulkojusi Sandra Kalniņa ; tekstu vācu valodā tulkojis Val-
dis Jansons ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģi-
jas un mākslas fakultāte = The pedagogical heritage of the 
religious and social movement of the brethern’s parish in 
Vidzeme in the 18th century : summary of doctoral thesis 
submitted for the degree of doctor of pedagogy, sub-bran-
ch: general pedagogy (history of pedagogy) / Ineta Strau-
tiņa ; scientific adviser Aīda Krūze ; reviewers: Gvido 
Straube, Alīda Zigmunde, Irēna Žogla ; literary editor of 
the Latvian text Rita Cimdiņa ; translation of the English 
text Sandra Kalniņa ; translation of the German text Valdis 
Jansons ; University of Latvia. Faculty of Education, Psyc-
hology and Art = Der pädagogische Nachlass der Brüder-
gemeine als religiösen und gesellschaftlichen Bewegung 
in Vidzeme (Livland) im 18. Jahrhundert : Zusammenfas-
sung der Promotionsarbeit zur Erlangung des Doktorgra-
des in Pädagogik (Dr. paed.), Fachrichtung: Allgemeine 
Pädagogik (Geschichte der Pädagogik) / Ineta Strautiņa ; 
wissenschaftliche Betreuerin Aīda Krūze ; Gutachter: Gvi-
do Straube, Alīda Zigmunde, Irēna Žogla ; literarische Re-
daktion des lettischen Textes Rita Cimdiņa ; Übersetzung 
ins Englische: Sandra Kalniņa ; Übersetzung ins Deutsche: 
Valdis Jansons ; Universität Lettlands. Fakultät für Pädago-
gik, Psychologie und Kunst. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2016. — 86 lpp. : tabulas ; 21 cm. — «Universitas Latvien-
sis»—Uz vāka. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — 
Teksts paralēli latviešu, angļu un vācu valodā, ar atseviš-
ķām titullapām, vāka noformējums trijās valodās. — ISBN 
978-9934-556-13-5 (brošēts).

UDK	 275.2-9(474.36)(043)
	 37(474.36)(091)(043)

Strautiņa, Ineta. Brāļu draudzes kā reliģiskas un sabied-
riskas kustības pedagoģiskais mantojums Vidzemē 18. 
gadsimtā : promocijas darbs doktora zinātniskā grāda ie-
gūšanai pedagoģijā, apakšnozare: vispārīgā pedagoģija 
(pedagoģijas vēsture) / Ineta Strautiņa ; darba zinātniskā 
vadītāja Aīda Krūze ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, 
psiholoģijas un mākslas fakultāte. — Rīga, 2016. — 177 lp. : 
faksimili, tabulas ; 31 cm + 1 CD. — CD: promocijas darba un 
anotācijas elektroniskā versija PDF formātā. — Bibliogrā-
fija: 145.-165. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu 
valodā, anotācija arī angļu valodā.

UDK	 275.2-9(474.36)(043)
	 37(474.36)(091)(043)

Viljamsa, Veronika. Prieks pakļauties Viņam ; Mātes 
lūgšanas : mātes mīlestība uzvar pasauli / Veronika Vil-
jamsa ; redaktore Ilze Kurša-Briede ; no angļu valodas 
tulkojusi Inese Gagaine. — Rīga : Dzīvības Straumes, 
2016. — 135 lpp. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: The joy of surrender 
unto Him!. — ISBN 978-9984-874-40-1 (brošēts).

UDK	 27-784-055.2(410)

Александр, епископ Даугавпилсский. Слово архипа-
стыря : 10 лет святительского служення, 2006-2016 / 
Епископ Даугавпилсский и Резекненский Александр ; 
ответственный редактор Олег Пелевин ; исполнитель-
ный редактор Оксана Дементьева ; фотографии: Влад 
Суриц, Валентин Маргевич, Даниил Седов ; Латвий-
ская Православная Церковь. — Рига : Латвийская Пра-
вославная Церковь, 2016.

Том 1. — 367 lpp., [8] lpp. ielīmes : ilustrācijas, portre-
ti ; 25 cm. — Teksts krievu valodā, daļēji arī latviešu valo-
dā. — ISBN 978-9934-8530-7-4 (iesiets).

Том 2. — 390 lpp., [16] lpp. ielīmes : ilustrācijas, por-
treti ; 25 cm. — Teksts krievu valodā, daļēji arī latviešu 
valodā. — ISBN 978-9934-8530-7-4 (iesiets).
UDK	 271.2-287

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Balode, Rita. Laika rata pagrieziens : kultūra ir mana dzī-
ve / Rita Balode ; literārā redaktore Liene Akmens ; di-
zains: Gundega Lojāne ; materiālu apkopoja Inta Kalniņa ; 
vāka noformējumam izmantots Aivara Romanovska zīmē-
jums. — Limbaži : Limbažu radošo darbinieku biedrība 
«WINGAPŪRA», 2016. — 268, [3] lpp. : faksimili, ilustrāci-
jas, portreti ; 28 cm. — ISBN 978-9934-14-920-7 (iesiets).

UDK	 304.4(474.363)(092)

Laiviņa, Gundega. Projekta sagatavošana iesniegšanai 
programmas «Radošā Eiropa» kultūras apakšprogrammā 
un īstenošana atbalsta gadījumā : rokasgrāmata / Gundega 
Laiviņa (I daļa) un Zane Kreicberga (II daļa). — Rīga : [iz-
devējs nav zināms], 2016. — 1 tiešsaistes resurss (42 lapas, 
PDF) ; 1000 KB. — Bibliogrāfija: 40.-42. lapā.

UDK	 304.4(035)

Pētījums par administratīvā sloga mazināšanu un inova-
tīvām pieejām kultūrpolitikas administratīvajā plānošanā 
un īstenošanā / pētījuma autori: Sandris Mūriņš (autoru 
grupas vadītājs), Kristaps Kovaļevskis, Diāna Orlovska, 
Eduards Timofejevs. — Rīga : [Valsts kanceleja], 2015. — 
1 tiešsaistes resurss (151 lapa, PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 
9,61 MB. — (Ieguldījums tavā nākotnē). — Autori uzrādīti 
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datnes 6. lapā. — Pasūtītājs: Valsts kanceleja ; izpildītājs: 
personu apvienība SIA «Civitta Latvija», UAB «Civitta» un 
SIA «Sandra Mūriņa konsultācijas» — Bibliogrāfija: 122. 
lapā. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu va-
loda.

UDK	 304.4(474.3)

33 Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

«New Challenges of Economic and Business Develop-
ment», international scientific conference (Rīga, Latvi-
ja). International scientific conference «New challenges of 
economic and business development — 2016» : conference 
programme, May 12-14, 2016, Riga, University of Latvia / or-
ganised by Faculty of Economics and Management, Univer-
sity of Latvia in cooperation with Latvian European Com-
munity Studies Association. — Riga : University of Latvia, 
2016. — 12 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-18-141-2 (brošēts).

UDK	 330(062)
	 658(062)

Šnepe, Ineta. Matemātika ekonomikas pamatjautājumu 
apguvei / Ineta Šnepe, Sandra Janaite. — Rīga : Biznesa 
augstskola Turība, ©2016. — 39 lpp. : diagrammas, tabu-
las ; 20 cm. — Bibliogrāfija: 39. lpp. — ISBN 978-9934-543-
08-1 (brošēts).

UDK	 330.4(07)
	 51(07)

338.48 Tūrisms

Tūrisms Latvijā : statistisko datu krājums = Tourism in 
Latvia, 2016 : collection of statistics / atbildīgā par izdevu-
mu Edīte Miezīte ; atbildīgais par angļu valodas tulkojumu 
Jānis Bute ; Centrālā statistikas pārvalde = Central Statisti-
cal Bureau of Latvia. — Rīga : Centrālā statistikas pārvalde, 
2016.

2016. — 56 lpp. : diagrammas, tabulas ; 29 cm. — 
(Tūrisms Latvijā = Tourism in Latvia, ISSN 1407-2653 ; 
2016). — «Arvien tuvāk faktiem un cilvēkiem!»—Uz 
vāka. — Paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-
9984-06-493-2 (brošēts).
UDK	 338.482(083.41)(055)

34 Tiesības. Jurisprudence

Leimane-Veldmeijere, Ieva. Tiesību aizsardzības līdzek-
ļu pieejamība bērniem ar garīga rakstura traucējumiem 
Latvijā / Ieva Leimane-Veldmeijere, Annija Mazapša, Santa 
Skirmante. — [Rīga] : [Resursu centrs cilvēkiem ar garī-
giem traucējumiem «Zelda»], [2015]. — 1 tiešsaistes resurss 
(55 lapas, PDF) ; 505 KB. — Par publikācijas saturu pilnībā 
atbild Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem 
«ZELDA». — Īsas ziņas par autoriem: 55. lapā. — Bibliogrā-
fija: 53.-54. lapā un zemsvītras piezīmēs.

UDK	 342.726-053.2-056.34(474.3)

Pirmie soļi atbalstītās lemtspējas ieviešanā Latvijā : ro-
kasgrāmata / autori: Ieva Leimane-Veldmeijere, Annija 
Mazapša, Aleksandra Pavlovska, Santa Skirmante. — Rīga : 
Biedrība «Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucēju-
miem «ZELDA»», 2016. — 1 tiešsaistes resurss (85 lapas, 
PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 1,83 MB. — «Par publikācijas 

«Rokasgrāmata: Pirmie soļi atbalstītās lemtspējas ievie-
šanā Latvijā» saturu atbild biedrība «Resursu centrs cil-
vēkiem ar garīgiem traucējumiem «ZELDA»»—Datnes 2. 
lapā. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.

UDK	 342.726-056.34(474.3)(035)

373 Vispārējā izglītība

Mellupe, Anita. Mana skola : Rīgas Venēcijā un Pētergaiļa 
paspārnē / Anita Mellupe. — Rīga : RV3Ģ draugu biedrī-
ba, ©2016. — 455, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, 
tabulas ; 23 cm. — Sagaidām skolas simtgadi 1919.-2019. — 
Bibliogrāfija: 455. lpp. — ISBN 978-9934-14-696-1 (iesiets).

UDK	 373.5(474.362.2)(091)

Palsmanes pamatskolai — 110 / sakārtoja: Santa Indrēvi-
ca, Inguna Kudlāne ; rakstu un dzejas rindu autori: Dace 
Pērle, Marika Svīķe (dz. Bogdanova), Iveta Reinsone. — 
Palsmane : Smiltenes novada dome, 2016. — [73] lpp. : ilus-
trācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.

UDK	 373.3(474.36)(091)

Radot iespējas attīstībai : diasporas bērnu un jauniešu 
izglītība : [rakstu krājums] / zinātniskās redaktores: Aija 
Lulle, Evija Kļave ; zinātniskie recenzenti: Zaiga Krišjāne, 
Andris Strautmanis, Ieva Zaķe ; literārā redaktore Ruta 
Puriņa ; kopsavilkumus tulkoja: Ingūna Beķere, Daina Gro-
sa ; Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētīju-
mu centrs. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2015. — 1 
tiešsaistes resurss (328 lapas, PDF) : diagrammas, kartes, 
tabulas ; 3,39 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevu-
ma ISBN. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Raksti latviešu 
valodā, ievadvārdi un kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 
9789934180873 (kļūda).

UDK	 373=174

374 Ārpusskolas izglītība un apmācība. 
Papildizglītība

Laškova, Jeļena. Pieaugušo darba meklētāju karjeras va-
dības prasmju veidošanās nodarbinātības atbalsta prog-
rammās : promocijas darba kopsavilkums pedagoģijas 
zinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai pieaugušo pe-
dagoģijas apakšnozarē / Jeļena Laškova ; darba zinātniskā 
vadītāja Aina Strode ; darba recenzenti: Irēna Žogla, Jānis 
Dzerviniks, Tatjana Koķe ; angļu valodā tulkojusi Vineta 
Pavlova ; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valo-
du un dizaina fakultāte = Development of adult job seekers’ 
career management skills in employment support prog-
rams : summary of doctoral thesis for acquiring doctor’s 
degree in pedagogical sciences in the sub-field of adult pe-
dagogy / Jeļena Laškova ; scientific supervisor Aina Stro-
de ; reviewers: Irēna Žogla, Jānis Dzerviniks, Tatjana Koķe ; 
translated by Vineta Pavlova ; Rezekne Academy of Techno-
logies. Faculty of Education, Languages and Design. — Rē-
zekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016. — 67 lpp. : 
shēmas, tabulas ; 21 cm. — Promocijas darbs aizstāvēts 
Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promo-
cijas padomē. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atse-
višķām titullapām. — ISBN 978-9984-44-191-7 (brošēts).

UDK	 374.71(043.2)
	 37.048.4(043.2)
	 374.71(474.3)(043)
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Laškova, Jeļena. Pieaugušo darba meklētāju karjeras va-
dības prasmju veidošanās nodarbinātības atbalsta prog-
rammās : promocijas darbs pedagoģijas zinātņu doktora 
zinātniskā grāda iegūšanai pieaugušo pedagoģijas apakš-
nozarē / Jeļena Laškova ; darba zinātniskā vadītāja Aina 
Strode ; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valo-
du un dizaina fakultāte. — Rēzekne, 2016. — 166 lp. : dia-
grammas, shēmas, tabulas ; 31 cm + 2 CD. — Promocijas 
darbs aizstāvēts Latvijas Universitātes Pedagoģijas zināt-
ņu nozares promocijas padomē. — 1. CD: promocijas darba 
un kopsavilkumu elektroniskā versija PDF formātā ; 2. CD: 
promocijas darba pielikumu elektroniskā versija Word for-
mātā. — Bibliogrāfija: 145.-165. lp.

UDK	 374.71(043.3)
	 37.048.4(043.3)
	 374.71(474.3)(043)

378 Augstākā izglītība. Augstskolas.  
Akadēmiskās studijas

Guidelines of writing and designing promotion thesis at 
Latvian Academy of Sport Education : methodological aid / 
authors: Uldis Grāvītis, Irēna Dravniece, Irina Vasiļjeva 
(bibliography) ; reviewers: Andra Fernāte, Juris Grants. — 
Riga : Latvian Academy of Sport Education, 2016. — 61 lpp. : 
tabulas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-520-30-3 (brošēts).

UDK	 378.245(072)
	 796(474.3)(072)

Profesore Velta Ļubkina : biobibliogrāfija / sastādītā-
ja Svetlana Ušča ; angļu teksta redaktore Irina Volkova ; 
priekšvārdu sarakstīja Edmunds Teirumnieks ; Rēzeknes 
Tehnoloģiju akadēmija. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju 
akadēmija, 2016. — 107 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, 
tabulas ; 21 cm. — (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas zi-
nātnieki). — Teksts latviešu valodā, daži raksti angļu un 
krievu valodā. — ISBN 978-9984-44-189-4 (brošēts).

UDK	 378(474.3)(092)

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Mana augstskola : 
pirmā kursa studenta informatīvā rokasgrāmata / Rēzek-
nes Tehnoloģiju akadēmija. — Rēzekne : RTA izdevniecība, 
2016. — [56] lpp. : shēmas, tabulas ; 15 cm.

UDK	 378.4(474.3)(035)

5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

Arājs, Raimonds. Dabaszinības : 2. klase : mācību grāma-
ta / Raimonds Arājs, Vita Drulle, Agrita Miesniece ; māks-
liniece Alise Landsberga ; Edgara Švanka zīmējumi un 
dizains ; redaktore Indra Putre ; Lauras Mortensenas-Flore-
sas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 95 lpp. : 
ilustrācijas ; 25 cm. — (Raibā pasaule ; 2. klase). — Uz vāka 
autori nav minēti. — Apstiprinājusi Latvijas Republikas 
Izglītības un zinātnes ministrija 2016. gadā. — ISBN 978-
9934-0-6148-6 (iesiets).

UDK	 5(075.2)

Balsta konspekti dabaszinību apgūšanai bilingvāli vai lat-
viešu valoda mazākumtautību skolās : 3. klase / darba au-
tori: Alla Kazačonoka, Larisa Dubovska, Irina Žunda, Jeļena 
Vojevodova, Svetlana Zenova, Rita Cunska, Tatjana Osipo-

va, Vija Leskovska, Regīna Kirsanova ; projekta vadītāja: 
Silvija Mickeviča ; konsultanti: Ruta Puida, Iveta Lukaševi-
ča. — Daugavpils : Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, 
2015. — 1 tiešsaistes resurss (74 lapas, PDF) : ilustrācijas ; 
8,62 MB. — Virstitulā: Daugavpils pilsētas Izglītības pār-
valde. — «Mācību līdzeklis «Balsta konspekti dabaszinību 
apgūšanai bilingvāli vai latviešu valodā 3. klasē mazākum-
tautību skolās» tapis Daugavpils pilsētas Izglītības pārval-
des projekta «Dabaszinību mācīšana bilingvāli vai latviešu 
valodā 1.-4. klasē» ietvaros»—Datnes 2. lapā. — Bibliogrā-
fija: 64.-74. lapā. — Teksts latviešu valodā, ietver terminus 
krievu valodā.

UDK	 5(075.2)

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

Katastrofu iespējamības un ietekmes risku novērtēšana 
vides jomā : gala atskaite / izpildītājs Rolands Arturs Beb-
ris. — Rīga : [Latvijas vides aizsardzības fonds], 2015. — 
1 tiešsaistes resurss (132 lapas, PDF) : shēma, tabulas ; 
1,40 MB. — «Līgumdarbs no valsts budžeta programmas 
«Vides aizsardzības fonds» apakšprogrammas «Noza-
res vides projekti» (projekts Nr.1-08/359/2015)»—Dat-
nes sākumlapā. — Virstitulā: Latvijas vides aizsardzības 
fonds. — Pielikumā: 1. Etaps. Latvijas normatīvo aktu na-
cionālās drošības un katastrofu risku jomā apkopojums. — 
Bibliogrāfija: 77.-79., 130.-132. lapā.

UDK	 502.14(474.3)
	 614.8.028.4(474.3)

Padomā, pirms pērc : skolotāja rokasgrāmata par ķīmis-
kajām vielām mūsu apkārtnē un bīstamām vielām produk-
tos / materiālu sagatavoja: Heli Nõmmsalu, Ludmila Ka-
rule, Olga Glikasa, Tiina Elvisto, Ingrīda Brēmere, Agnese 
Meija-Toropova, Katrin Juhanson, Laura Stančė ; Baltijas 
Vides forums. — [Rīga] : [Baltijas Vides forums], 2015. — 1 
tiešsaistes resurss (130 lapas, PDF) : diagrammas, ilustrā-
cijas, tabulas ; 4,81 MB. — «Izvēlies preces, kurās ir mazāk 
bīstamo vielu». — Bibliogrāfija: 99.-100. lapā.

UDK	 504.5(072)

53 Fizika

Ardlejs, Nīls. 101 lielisks dabaszinību eksperiments / Nīls 
Ardlejs ; no angļu valodas tulkojis Guntis Kalns ; tulkojuma 
redaktore Rudīte Kriķe. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 
119, [1] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — (A Dorling Kindersley 
book). — Uz vāka autors nav uzrādīts. — «Soli pa solim»—
Uz vāka. — Rādītājs: [120.] lpp. — Oriģ. nos.: 101 great 
science experiments. — ISBN 978-9934-0-6218-6 (iesiets).

UDK	 53/59(076.5)(02.053.2)

Krūziņš, Artis. High resolution spectroscopic studies of 
mixed excited molecular states of diatomic molecules con-
taining caesium and rubidium atoms : summary of doc-
toral thesis submitted for the doctoral degree in physics, 
subfield: laser physics and spectroscopy / Artis Krūziņš ; 
supervisor Maris Tamanis ; reviewers of the thesis: Lai-
mons Zacs, Anatolijs Sharakovskis, Asen Pashov ; Univer-
sity of Latvia. Faculty of Physics and Mathematics. — Riga : 
University of Latvia, 2016. — 70 lpp. : diagrammas, ilustrā-
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cijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 61.-65. lpp. — ISBN 
978-9934-18-138-2 (brošēts).

UDK	 535.33(043)
	 546.31(043)
	 543.42(043)

Krūziņš, Artis. Sajauktu ierosinātu stāvokļu augstas iz-
šķiršanas spējas spektroskopija cēziju un rubīdiju saturo-
šās divatomu molekulās = High resolution spectroscopic 
studies of mixed excited molecular states of diatomic mo-
lecules containing cesium and rubidium atoms : zinātnisko 
publikāciju kopa doktora grāda iegūšanai fizikas nozarē, 
apakšnozare: lāzeru fizika un spektroskopija / Artis Krū-
ziņš ; darba vadītājs: Māris Tamanis ; Latvijas Universitāte. 
Fizikas un matemātikas fakultāte. — Rīga, 2016. — [56] lp. : 
ilustrācijas, tabulas ; 31 cm + 1 CD. — Promocijas darbs ie-
tver saistītās publikācijas. — CD: promocijas darba, ano-
tācijas un kopsavilkumu elektroniskā versija PDF formā-
tā. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts angļu valodā, 
nosaukums un anotācija arī latviešu valodā.

UDK	 535.33(043)
	 546.31(043)
	 543.42(043)

Krūziņš, Artis. Sajauktu ierosinātu stāvokļu augstas iz-
šķiršanas spējas spektroskopija cēziju un rubīdiju saturo-
šās divatomu molekulās : promocijas darba kopsavilkums 
doktora grāda iegūšanai fizikas nozarē, apakšnozare: lāze-
ru fizika un spektroskopija / Artis Krūziņš ; zinātniskais 
vadītājs Māris Tamanis ; darba recenzenti: Laimons Začs, 
Anatolijs Šarah(!)ovskis, Asen Pashov ; Latvijas Universi-
tāte. Fizikas un matemātikas fakultāte. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2016. — 70 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, 
tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 61.-65. lpp. — ISBN 978-
9934-18-137-5 (brošēts).

UDK	 535.33(043)
	 546.31(043)
	 543.42(043)

56 Paleontoloģija

Zinātkāro bibliotēka / autore Polly Cheeseman ; tulkojis 
Māris Lielkalns ; redaktore Ilze Collenkopfa. — Rīga : Eg-
mont Publishing, [2016].

Dinozauri un citi aizvēsturiski dzīvnieki. — 48 lpp., 
[2] lp. uzlīmes, [1] saloc. lp. plakāts : ilustrācijas ; 30 cm. — 
Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — «Mīklas, uzlī-
mes, plakāts, fakti, uzdevumi»—Uz vāka. — Oriģ. nos.: 
Collection of curiosities. Dinosaurs and other prehistoric 
animals. — ISBN 978-9934-16-293-0 (brošēts).
UDK	 568.19(0.053.2)

59 Zooloģija

Lielā dumpja biotopu atjaunošana divos piekrastes eze-
ros Latvijā : Engure, Pape = Restoration of bittern habitats 
in two coastal lakes in Latvia : Engure, Pape / foto: Daiga 
Brakmane, Mārtiņš Kalniņš, Edmunds Račinskis, Jānis 
Jansons, Gastons Lakombs (Gaston Lacombe), Andris Jer-
muts. — [Rīga] : Latvijas Dabas fonds, 2015. — 1 tiešsaistes 
resurss (12 lapas, PDF) : ilustrācijas ; 6,08 MB. — Buklets 

izdots projektā «Lielā dumpja biotopu atjaunošana divos 
piekrastes ezeros Latvijā (LIFE COASTLAKE)»—Datnes 2. 
lapā. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.

UDK	 598.244.1(474.3)

Lielā dumpja biotopu atjaunošana divos piekrastes ezeros 
Latvijā : Engure = Restoration of bittern habitats in two co-
astal lakes in Latvia : Engure / foto: Daiga Brakmane, Mār-
tiņš Kalniņš, Edmunds Račinskis, Jānis Jansons, Gastons 
Lakombs (Gaston Lacombe), Andris Jermuts. — [Rīga] : 
Latvijas Dabas fonds, 2015. — 1 tiešsaistes resurss (12 la-
pas, PDF) : ilustrācijas ; 5,18 MB. — «Buklets izdots pro-
jektā «Lielā dumpja biotopu atjaunošana divos piekrastes 
ezeros Latvijā (LIFE COASTLAKE)»»—Datnes 2. lapā. — 
Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.

UDK	 598.244.1(474.3)

Lielā dumpja biotopu atjaunošana divos piekrastes ezeros 
Latvijā : Pape = Restoration of bittern habitats in two co-
astal lakes in Latvia : Pape / foto: Daiga Brakmane, Mār-
tiņš Kalniņš, Edmunds Račinskis, Jānis Jansons, Gastons 
Lakombs (Gaston Lacombe), Andris Jermuts. — [Rīga] : 
Latvijas Dabas fonds, 2015. — 1 tiešsaistes resurss (12 la-
pas, PDF) : ilustrācijas ; 5,85 MB. — «Buklets izdots pro-
jektā «Lielā dumpja biotopu atjaunošana divos piekrastes 
ezeros Latvijā (LIFE COASTLAKE)»»—Datnes 2. lapā. — 
Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.

UDK	 598.244.1(474.3)

Zinātkāro bibliotēka / autore Vicky Egan ; tulkojis Māris 
Lielkalns ; redaktore Ilze Collenkopfa. — Rīga : Egmont 
Publishing, [2016].

Dzīvnieki : brīnumainā zīdītāju pasaule. — 48 lpp., 
[2] lp. uzlīmes, [1] saloc. lp. plakāts : ilustrācijas ; 30 cm. — 
«Mīklas, uzlīmes, plakāts, fakti, uzdevumi»—Uz vāka. — 
Oriģ. nos.: Collection of curiosities. Animals. — ISBN 978-
9934-16-294-7 (brošēts).
UDK	 599(0.053.2)

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes

Baltic Association of Dermatovenerologists. Congress 
(13th : 2016 : Rīga, Latvija). 13th Congress of BADV : July 
21-23, 2016, Riga, Latvia : final program and abstract book / 
congress president Andris Rubins ; foreword by Anda Čak-
ša, Indrikis Muiznieks, Andris Rubins ; Baltic Association 
of Dermatovenerologists, University of Latvia, Latvian As-
sociation of Dermatovenerologists. — Riga : [b.i.], 2016. — 
88 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Autoru rādītājs: 
87. lpp. — Aprakstīts pēc vāka. — «Human health and 
skin health — is one health!»—Uz vāka. — «25th anniver-
sary»—Uz vāka. 

UDK	 616.5(062)

Buksa, Filisa. Uzveikt disleksiju : iespēja bērniem atgūt pa-
šapziņu, uzlabot smadzeņu darbību un sekmēt mācīšanās 
spējas / Filisa Buksa ; redaktores: Astrīda Skrinda, Marta 
Ābele ; tulkojums: Inese Leitāne ; priekšvārdu sarakstīja 
Evija Puga. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 160 lpp. : ilus-
trācija ; 23 cm. — «Labas sekmes un uzvedība bez medika-
mentiem!»—Uz vāka. — Bibliogrāfija: [152.]-154. lpp. un al-
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fabētiskais rādītājs: [156.]-160. lpp. — Oriģ. nos.: Reversing 
dyslexia. — ISBN 978-9934-0-5883-7 (iesiets).

UDK	 616.89-008.434.5
	 376-056.264

Krāsojamā grāmata pieaugušajiem : 80 lappuses relaksē-
jošas mākslas terapijas. — Rīga : SIA Aģentūra Lilita, [2016].

Izdevums Nr.2. — [79] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — (Lilit 
bibliotēka, ISSN 2256-0009). — Aprakstīts pēc vāka. — 
«40 zīmējumi. Padomi radošai izpausmei»—Uz vāka. 
UDK	 615.851.8

Metodiskie ieteikumi vispārējo un profesionālo izglītības 
iestāžu pedagogiem darbam ar audzēkņiem par reproduk-
tīvās veselības, dzimumattīstības, attiecību veidošanas un 
atbildības jautājumiem / Veselības ministrija, Slimību pro-
filakses un kontroles centrs. — [Rīga] : Veselības ministri-
ja, 2015. — 1 tiešsaistes resurss (55 lapas, PDF) : ilustrācijas, 
tabulas ; 709 KB. — Bibliogrāfija: 41.-42. lapā un zemsvītras 
piezīmēs.

UDK	 613.88

Rekomendācijas nieru transplantācijā / autoru kolektīvs: 
profesora Rafaila Rozentāla vadībā: Ināra Ādamsone, Jānis 
Bicāns, Inese Folkmane, Jānis Jušinskis, Vadims Suhoru-
kovs, Ieva Ziediņa ; literārais redaktors Jānis Loja ; Latvi-
jas Transplantologu asociācija, Latvijas Transplantācijas 
centrs. — Rīga : Medicīnas apgāds, 2015. — 1 tiešsaistes 
resurss (82 lapas, PDF) : tabulas, veidlapas ; 4,10 MB. — 
Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija 
nodaļu beigās. — ISBN 9789984813714 (kļūda).

UDK	 616.61

Ripa, Alfreds. Ārstniecības augi : raksturojums, audzēšana, 
izmantošana / Alfreds Ripa ; Lilijas Rimicānes mākslinie-
ciskais noformējums ; redaktore Ilze Čerņevska. — Rīga : 
Avots, [2016]. — 183 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Bibliogrā-
fija: 182.-183. lpp. — ISBN 978-9934-534-36-2 (brošēts).

UDK	 615.322
	 633.88

Trends in infectious diseases and other pathologies rese-
arch in Latvia 2006-2016 / compiler Dace Avotiņa ; Rīga 
Stradiņš University. — Rīga : Rīga Stradiņš University, 
©2016. — 59 lpp. ; 21 cm. — «The brochure is originated 
within the framework of the EU FO7, project «Unlockong 
infectious diseases research potential at Rīga Stradiņš 
University» (Grant agreement No. 316275)»—Titullapā. — 
«Baltinfect: unlocking infections diseases research poten-
tial at Rīga Stradiņš University»—Titullapā. — Bibliogrāfija 
rakstu beigās.

UDK	 616(474.3)
	 616.9(474.3)

630 Mežsaimniecība

«Knowledge Based Forest Sector», international scien-
tific conference (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. — 1 tiešsaistes resurss (144 lapas, PDF) : dia-
grammas, ilustrācijas, tabulas ; 4,96 MB. — «EFI associated 

event»—Datnes 1. lapā. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — 
ISBN 978-9934-8210-9-7 (PDF).

UDK	 630(062)

631 Lauksaimniecība kopumā

Baltic Agronomy Forum (20 : 2016 : Jelgava, Latvija). 
20th Baltic Agronomy Forum : book of abstracts of the 
scientific seminar held at Latvia University of Agriculture, 
7-8 July 2016 / managing editors: Zinta Gaile, Dace Šterne ; 
language editor: Santa Treija ; photo Dainis Lapiņš. — Jel-
gava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2016. — 
56 lpp. : diagrammas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija rak-
stu beigās. — ISBN 978-9984-48-230-9 (brošēts).

UDK	 631(474)(062)

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

Servisa suns un viņa misija : metodiskie norādījumi par 
sadarbību ar servisa suni / sastādītāja, ievada autore un 
mākslinieciskā noformētāja Gunta Bite ; vāka foto: Ligita 
Damberga. — Rīga : Servisa suņu biedrība «TEODORS», 
©2016. — 31 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm + 1 CD. — Bibliogrāfi-
ja: 29.-30. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-
8468-4-7 (brošēts).

UDK	 636.7

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

Ātrās kūkas : vairāk nekā 100 recepšu, kā sagatavot kūku 
30 minūtēs / no vācu valodas tulkojusi Irīda Miska ; atbil-
dīgā redaktore Inga Vanaģele ; literārā redaktore Dzintra 
Zālīte. — Rīga : Lauku Avīze, [2016]. — 240 lpp. : ilustrāci-
jas ; 16 cm. — (Ātri, lēti, gardi). — Recepšu rādītājs: 238.-
239. lpp. — Oriģ. nos.: Express — Kuchen. — ISBN 978-
9934-15-177-4 (iesiets).

UDK	 641.85(083.12)

Trauki mūsu mājā : labie un (ne)labie / sastādījusi Ruta 
Darbiņa ; vāka mākslinieks Uldis Baltutis ; redaktore Ilze 
Čerņevska. — Rīga : Avots, ©2016. — 127, [1] lpp. ; 21 cm. — 
ISBN 978-9934-534-25-6 (brošēts).

UDK	 642.72
	 641.54

655 Poligrāfiskā rūpniecība. Iespiešana. 
Izdevējdarbība. Grāmattirdzniecība

Pormale, M. Korupcija «Zaļajā patvērumā» / Milda Porma-
le. — [Rīga] : Milda Pormale, [2016]. — 72 lpp. : ilustrācijas, 
portreti ; 21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentū-
rā. — ISBN 978-9934-14-964-1 (brošēts).

UDK	 655.52(474.3)
	 347.77/.78(474.3)

656 Transporta un pasta pakalpojumi. Satiksmes 
organizācija un kontrole

Barisa, Aiga. Modelling transition polices to a low-carbon 
road transport in Latvia by 2030 : doctoral thesis / Aiga Ba-
risa ; scientific supervisor M. Rošā ; Riga Technical Univer-
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sity. Faculty of Power and Electrical Engineering. Institute 
of Energy Systems and Environment. — Riga : RTU Press, 
2016. — 165 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 25 cm. — 
Bibliogrāfija: 153.-165. lpp. — Teksts angļu valodā, anotācija 
arī latviešu valodā.

UDK	 656.13(474.3)(043)
	 502.131.1:656.13(474.3)(043)

Barisa, Aiga. Modelling transition polices to a low-carbon 
road transport in Latvia by 2030 : summary of doctoral 
thesis / Aiga Barisa ; scientific supervisor Marika Rošā ; 
official reviewers: Māris Kļaviņš, Jūlija Gušča, Kenneth 
Karlsson ; Riga Technical University. Faculty of Power and 
Electrical Engineering. Institute of Energy Systems and 
Environment. — Riga : RTU Press, 2016. — 39 lpp. : dia-
grammas, shēmas, tabulas ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 37.-
39. lpp. — ISBN 978-9934-10-856-3 (brošēts).

UDK	 656.13(474.3)(043)
	 502.131.1:656.13(474.3)(043)

Barisa, Aiga. Zema oglekļa ceļu transporta politikas mo-
delēšana Latvijā līdz 2030. gadam : promocijas darba 
kopsavilkums / Aiga Barisa ; zinātniskā vadītāja Marika 
Rošā ; oficiālie recenzenti: Māris Kļaviņš, Jūlija Gušča, Ken-
neth Karlsson ; Rīgas Tehniskā universitāte. Enerģētikas 
un elektrotehnikas fakultāte. Vides aizsardzības un siltu-
ma sistēmu institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2016. — 
39 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 25 cm. — Bibliogrā-
fija: 37.-39. lpp. — ISBN 978-9934-10-857-0 (brošēts).

UDK	 656.13(474.3)(043)
	 502.131.1:656.13(474.3)(043)

658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība. 
Tirdzniecības organizācija

Bērzkalne, Irina. Komercsabiedrību kapitāla struktū-
ras ietekme uz darbības finanšu rezultātiem : promocijas 
darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai ekonomikā, 
apakšnozare: finanses un kredīts / Irina Bērzkalne ; dar-
ba zinātniskā vadītāja: Elvīra Zelgalve ; recenzenti: Ruta 
Šneidere, Anastasija Vilciņa, Iveta Mietule ; Latvijas Uni-
versitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte = The impact 
of company capital structure on corporate financial perfor-
mance : summary of doctoral thesis submitted for the doc-
toral degree in economics, subfield of finance and credit / 
Irina Bērzkalne ; supervisor Elvīra Zelgalve ; reviewers: 
Ruta Šneidere, Anastasija Vilciņa, Iveta Mietule ; Univer-
sity of Latvia. Faculty of Economics and Management. — 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2016. — 100 lpp. : diagrammas, 
shēmas, tabulas ; 21 cm. — «Universitas Latviensis»—Uz 
vāka. — Bibliogrāfija: 49.-50. lpp. un 99.-100. lpp. — Teksts 
latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka 
noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-171-9 
(brošēts).

UDK	 658.152(043)

Bērzkalne, Irina. Komercsabiedrību kapitāla struktū-
ras ietekme uz darbības finanšu rezultātiem : promocijas 
darbs ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda ie-
gūšanai, nozare: ekonomika, apakšnozare: finanses un 
kredīts / Irina Bērzkalne ; darba zinātniskā vadītāja Elvī-

ra Zelgalve ; Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības 
fakultāte. — Rīga, 2016. — 239 lp. : diagrammas, shēmas, 
tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 199.-212. lp.

UDK	 658.152(043)
	 658.14/.17(043.3)

Buryhin, Boris. Achievements in human resource ma-
nagement / Boris Buryhin, Vladimir Gaga ; reviewers: 
Mikhail Kaz, Yelena Miller ; editor Regīna Jozauska ; Rus-
sian-English translation: Anita Grauduma ; cover design: 
Andris Nikolajevs. — [Rīga] : Zinātne, 2016. — 159 lpp. : ilus-
trācijas, shēmas, tabulas ; 20 cm. — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — Oriģ. nos.: Признание достижений в 
системе управления персоналом. — ISBN 978-9934-
549-17-5 (iesiets).

UDK	 658.310.8

Pieejamie atbalsta instrumenti uzņēmējiem : 2016. gada 
augustā / informāciju apkopoja: LIAA Klientu apkalpoša-
nas nodaļa. — Rīga : Latvijas Investīciju un attīstības aģen-
tūra, 2016. — 1 tiešsaistes resurss (61 lapa, PDF) : tabulas ; 
1,83 MB. 

UDK	 658(474.3)

Доступные инструменты поддержки для предприни-
мателей : июнь 2016 / информация подготовлена: От-
делом обслуживания клиентов LIAA. — Rīga : Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūra, 2016. — 1 tiešsaistes re-
surss (37 lapas, PDF) : tabulas ; 905 KB. 

UDK	 658(474.3)

7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Narkevičius, Deimantas. Deimants Narkēvičs. Atmiņu 
arheoloģija = Deimantas Narkevičius. Archaeology of me-
mories / Deimants Narkēvičs ; teksts: Māris Vītols, Viktors 
Miziano, Deimants Narkēvičs ; dizains: Liene Mingailīte. — 
Rīga : Latvijas Kultūras projekti, ©2015. — [40] lpp. : ilus-
trācijas ; 25 cm. — «Deimanta Narkēviča (Lietuva) perso-
nālizstāde «Atmiņu arheoloģija» no 2015. gada 17. jūnija 
līdz 15. augustam Stūra mājā, Brīvības ielā 61, Rīgā»—Uz 
vāka atloka. — Īsas ziņas par autoru: [40.] lpp. — Biblio-
grāfija rakstu beigās. — Teksts paralēli latviešu un angļu 
valodā, viens raksts arī krievu valodā.

UDK	 7.071.1(474.5)

Глушенков, Владимир. Ветка вербная : графика, сти-
хи, переводы, хеппенинг на кинокамеру / Владимир 
Глушенков ; составитель: Борис Равдин ; подготовка 
текста: Олег Петров, Борис Равдин ; дизайн: Викто-
рия Матисон. — Рига : ЛОРК, 2016. — 77, [3] lpp. : ilus-
trācijas, portreti ; 30 cm + 1 CD. — Uz vāka reproducēts: 
В. Глушенков «Автопортрет», конец 1980-х гг., titullapā: 
В. Глушенков [Opus 01.]. — CD: Ветка вербная : кино-
хеппенинг. Рига, 2004. Сценарий — Владимир Глушен-
ков. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-
9934-14-975-7 (iesiets).

UDK	 7.071.1(=161.1)(474.3)
	 821.161.1-1(474.3)
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73 Tēlniecība

Pēteris Martinsons / editors: Zane Melāne, Zanda Zībiņa ; 
translation to English: Maruta Lubāne ; design: Inga Girvi-
ca ; photographer Leons Balodis. — Daugavpils : Daugav-
pils Marka Rothko Art Centre, 2016. — [56] lpp. : faksimili, 
ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — (Life stories of Latgale-born 
artists). — Bibliogrāfija tekstā. — Oriģ. nos.: Pēteris Mar-
tinsons. — ISBN 978-9934-535-36-9 (brošēts).

UDK	 738.071.1(474.38)(047.53)

745/749 Rūpnieciskā māksla un daiļamatniecība. 
Lietišķā māksla

Mana krāsojamā mīklu grāmata / no vācu valodas tulkojis 
Kaspars Poikāns ; Felicitas Kūnas ilustrācijas. — Rīga : Lau-
ku Avīze, [2016]. — 63, [1] lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — Izde-
vējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — «Ar uzlīmēm, ar rok-
darbiem»—Uz vāka. — ISBN 978-9934-15-187-3 (brošēts).

UDK	 745.5(0.053.2)
	 087.5

Mana mīļā rokassomiņa / no angļu valodas tulkojusi Ive-
ta Ikale ; redaktore Indra Putre. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2016. — 1 mape (4 sēj., 8 lp. uzlīmes) : ilustrācijas ; 
25 cm. — Virstitulā: rachaelhale. — Aprakstīts pēc ma-
pes. — Komplektā 4 grāmatiņas (katrai 16 lpp., 2 uzlīmju 
lapas). — «Komplektā 4 grāmatiņas, vairāk nekā 1000 uz-
līmju»—Uz mapes. — Grāmatiņas ievietotas mapē somi-
ņas formā. — My sparkly pink handbag. — ISBN 978-9934-
0-6155-4.

UDK	 745.5(0.053.2)

Mani ziemas rokdarbi : locīšana, mīklas, uzlīmes / no vācu 
valodas tulkojis Kaspars Poikāns. — Rīga : Lauku Avīze, 
[2016]. — 63, [1] lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — Izdevējziņas 
precizētas ISBN aģentūrā. — «Ar uzlīmēm»—Uz vāka. — 
ISBN 978-9934-15-179-8 (brošēts).

UDK	 745.5(0.053.2)
	 087.5

75 Glezniecība

Krastiņa, Sandra. Sandra Krastiņa / sastādītāja Laima 
Slava ; tekstu autori: Valdis Ābols, Jānis Taurens, Laima 
Slava ; bibliogrāfijas sastādītāja Aivija Everte ; literārā 
redaktore Māra Ņikitina ; tulkotāja angļu valodā Terēze 
Svilane ; dizains: Inta Sarkane ; foto: Normunds Brasliņš, 
Jānis Deinats, Gvido Kajons, Armands Lācis, Jānis Nīgals, 
Indriķis Stūrmanis, Andrejs Toše, Sergejs Akurāters, Māris 
Bogustovs, Māra Brašmane, Andrejs Grants, Didzis Grodzs, 
Reinis Hofmanis, Kārlis Krastiņš, Sandra Krastiņa, Jānis 
Krūmiņš, Gunārs Lūsis, Miks Mitrēvics, Edgars Pohevičs, 
Edgars Vērpe, Kārlis Vērpe, Oļegs Zernovs. — [Rīga] : Ne-
putns, ©2016. — 215 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 29 cm. — 
Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Bibliogrāfija: 
212.-215. lpp. un rakstu beigās. — Teksts paralēli latviešu 
un angļu valodā. — ISBN 978-9934-512-94-0 (brošēts).

UDK	 75.071.1(474.3)(083.82)
	 75.036/.037(474.3)(083.82)

Repše, Gundega. Kurts Fridrihsons. Es biju šeit viens 
pats / Gundega Repše, Rūta Muižniece, Ruta Čaupova ; sa-
stādītāja Gundega Repše ; redaktore Dace Sparāne-Freima-

ne ; mākslinieks Jānis Spalviņš. — Rīga : Dienas Grāmata, 
©2016. — 193, [2] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 31 cm. — Bib-
liogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, 
kopsavilkums arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-546-22-8 
(iesiets).

UDK	 75.071.1(474.3)
	 75.036/.037(474.3)
	 75.021.32(474.3)

77 Fotogrāfija un līdzīgi procesi

Gronsky, Alexander. Schema / Alexander Gronsky, Ksenia 
Babushkina ; editors: Vladimir Svetlov and Anna Volkova ; 
design by Vladimir Leibgam. — [Rīga] : Орбита, [2016]. — 
[138] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-8476-3-9 
(brošēts). — 700 eks.

UDK	 77.04(084.12)

78 Mūzika

Jāzepa Vītola Mūzikas dienas / mākslinieciskais vadītājs 
Edgars Račevskis ; sastādītāja, redaktore un priekšvārda 
autore Antra Mieze ; mākslinieciskais iekārtojums Daina 
Vīķele. — [Rīga] : Antava, ©2016. — 232 lpp. : faksimili, 
ilustrācijas, notis, portreti ; 30 cm. — Izdevējziņas preci-
zētas ISBN aģentūrā. — «Grāmatā «Jāzepa Vītola Mūzikas 
dienas» atsevišķos trimdas latviešu tekstos ir saglabāta 
tā oriģinālrakstība jeb Latvijas pirmās brīvvalsts laikā iz-
strādātā rakstība, ko mēdz dēvēt arī «profesora Endzelīna 
rakstību»»—Titullapas otrā pusē. — ISBN 978-9934-8612-
0-8 (iesiets).

UDK	 78.091.4(474.36)(091)

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki (11 : 
2015 : Rīga, Latvija). Tādi mēs es@m!. XI Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētki : Rīga, 2015. gada 6.-12. 
jūlijs : [fotoalbums] / teksts: Inese Lūsiņa ; redaktori: Rojs 
Dauburs, Inga Vasiļjeva ; foto: Ilmārs Znotiņš, Aivars Lie-
piņš, Edmunds Mickus ; dizains: Aldis Rocēns. — Rīga : 
Valsts izglītības satura centrs, 2015. — 175 lpp. : ilustrāci-
jas ; 25 cm. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-
9934-540-05-9 (iesiets).

UDK	 78.091.4-057.874(474.362.2)(084.12)

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki (11 : 
2015 : Rīga, Latvija). XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētku notikumu ābece / redaktore Iveta Pāvula ; 
mākslinieciskais noformējums: Inta Tīdenberga ; priekš-
vārdu autori: Raimonds Vējonis, Mārīte Seile, Baiba Moļ-
ņika, Raimonds Pauls, Agra Bērziņa ; izmantotas Ilmāra 
Znotiņa, Aivara Liepiņa, Edmunda Mickus, Kaspara Eglīša, 
Artūra Kapšas, Eduarda Kapšas, Ineses Liepiņas, Mārtiņa 
Otto, Kristapa Berga, Gata Rozenfelda fotogrāfijas. — Rīga : 
Valsts izglītības satura centrs, 2015. — 120 lpp. : ilustrācijas, 
notis, portreti, tabulas ; 20 cm. — ISBN 978-9934-540-03-5 
(brošēts).

UDK	 78.091.4-057.874(474.362.2)

Medveckis, Arturs. Kārlis Rūdolfs Kreicbergs un viņa 
laiks: identitāte pedagoga dzīvesdarbībā : promocijas 
darbs pedagoģijas zinātņu doktora grāda iegūšanai vispā-
rīgās pedagoģijas apakšnozarē / Arturs Medveckis ; darba 
zinātniskā vadītāja Alīda Samuseviča ; Liepājas Universitā-
te. Izglītības zinātņu institūts. — Liepāja, 2016. — 318 lp. : 
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faksimili, ilustrācijas, notis, portreti, tabulas ; 31 cm + 1 pie-
likums (1 sēj., 163 lp.). — Bibliogrāfija: 274.-318. lp. — Teksts 
latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā.

UDK	 78.071.4(474.3)(043)
	 78.071.2(474.3)(043)

791 Kinematogrāfija. Filmas (kinofilmas)

Baltic Sea Forum for Documentaries (2016 : Rīga, Lat-
vija). Baltic Sea Forum for Documentaries : Riga, Latvia, 
September 7-11, 2016 / editorial board: Sarma Gaide, Zan-
da Dūdiņa, Lelda Ozola, Margarita Rimkus ; foreword by 
Dace Melbārde, Dita Rietuma ; design: Arnis Grinbergs. — 
[Riga] : National Film Centre of Latvia : Creative Europe 
MEDIA Desk Latvia, 2016.

2016, Good and evil. — 77 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 
30 cm. — «Baltic Sea Docs 20 years»—Uz vāka. 
UDK	 791.229.2(4-11)(083.82)(05)

792 Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski uzvedumi

Alvis Hermanis / sastādīja Laima Slava ; dizains: Inese 
Hofmane ; tekstu autori: Alvis Hermanis, Normunds Nau-
manis, Edīte Tišheizere, Sarmīte Ēlerte ; redaktore Maima 
Grīnberga ; fotogrāfiju autori: Aivars Drāznieks, Andreas 
Pohlmann, Andrejs Grants, Arno Declair, Felipe Sangui-
netti, Franz Neumayr, Georg Soulek, Gints Mālderis, Jānis 
Deinats, Julian Röder, Karl&Monika Forster, Marcello Nor-
berth&Luca Manfrini, Marco Brescia&Rudy Amisano, Mat-
thias Wyssmann, Monika Pormale, Monika Rittershaus, 
Reinhard M. Werner, Ruth Walz, Tanja Dorendorf, Thomas 
Aurin, Кирилл Иосипенко ; uz vāka: Alvis Hermanis, foto: 
Reinis Hofmanis. — Rīga : Neputns, ©2016. — 638, [1] lpp. : 
ilustrācijas ; 24×29 cm. — Ietver bibliogrāfiju. — Teksts lat-
viešu valodā, daži izrāžu nosaukumi, apraksti arī vācu un 
itāļu valodā. — ISBN 978-9934-512-90-2 (iesiets).

UDK	 792.071.2.027(474.3)
	 792.2(084.12)
	 792.2(049.32)
	 792.54(084.12)

Hermanis, Alvis. Dienasgrāmata : 2015/2016 / Alvis Her-
manis ; redaktore Maima Grīnberga ; māksliniece Dita Pen-
ce ; vāka 4. lpp. autora portrets, foto: Reinis Hofmanis. — 
Rīga : Neputns, ©2016. — 246, [1] lpp. ; 18 cm. — ISBN 
978-9934-512-93-3 (brošēts).

UDK	 792.071.2.027(474.3)(093.3)

793 Sabiedriskas izklaides un izpriecas. Kustību 
māksla. Deja

Spēles visiem gadalaikiem. — [Rīga] : J.L.V., [2016]. — 
63 lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — ISBN 978-9934-11-923-1 (brošēts).

UDK	 793.5/.7
	 796.1

Tremeins, Džons. Burvju triki / Džons Tremeins ; no an-
gļu valodas tulkojusi Ingrīda Kreicberga ; redaktore Iveta 
Ikale ; [ilustrators]: Mark Turner. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2016. — 120 lpp. : ilustrācijas ; 31 cm. — «Soli pa solim 
atklāj skaitļu un papīra triku un maģisko ilūziju noslēpu-

mus!»—Uz vāka. — Oriģ. nos.: Magic made easy. — ISBN 
978-9934-0-4692-6 (iesiets).

UDK	 793.8

796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Grabovskis, Ēvalds. Hokeja elpas skartie / Ēvalds Gra-
bovskis ; atbildīgā redaktore Evija Veide ; redaktors un 
priekšvārda autors Guntis Keisels ; māksliniece Aija An-
džāne ; izmantotas Mārtiņa Aišes, Uģa Bērziņa, Jura Kalni-
ņa, Valdas Kalniņas, Žaņa Legzdiņa, Zigismunda Zālmaņa 
fotogrāfijas. — Rīga : Lauku Avīze, ©2016. — 255, [1] lpp. : 
ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — ISBN 978-9934-15-243-6 (ie-
siets).

UDK	 796.966(474.3)(091)
	 796.966.071.4(474.3)
	 796.966.071.2(474.3)

Pasaules Antidopinga kodekss / Pasaules Antidopinga 
aģentūra ; tulkojums: Valsts valodas centrs. — [Rīga] : 
[Pasaules Antidopinga aģentūra], 2015. — 1 tiešsaistes re-
surss (80 lapas, PDF) ; 1,03 MB. — «Pasaules Antidopinga 
aģentūra. Godīga spēle»—Datnes sākumlapā. — Oriģ. nos.: 
World Anti-Doping Code.

UDK	 796.015.86
	 615.035.3

8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

Skaistākās pasakas / no spāņu valodas tulkojusi Inese 
Kristapure ; [ilustrācijas]: Carmen Guerra ; redaktore Guna 
Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 397 lpp. : ilus-
trācijas ; 25 cm. — Oriģ. nos.: Cuentos de siempre. — ISBN 
978-9934-0-6058-8 (iesiets).

UDK	 82-343

81 Valodniecība un valodas

Dostalova, Iva. Angļu valoda aktīviem senioriem / Iva Dos-
talova, Stīvens Daglass ; mākslinieks Miroslavs Bartaks ; no 
angļu valodas tulkojusi Marika Taube ; redaktore Diāna Ro-
manoviča. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 154, [1] lpp. : 
ilustrācijas ; 24 cm + 1 CD. — «Lieli burti, viegli lasāms»—
Uz vāka. — Grāmatai pievienots CD MP3 formātā. — Teksts 
latviešu un angļu valodā. — Oriģ. nos.: Angličtina pro aktiv-
ní seniory. — ISBN 978-9934-0-6227-8 (brošēts).

UDK	 811.111’243(075.4)

Mācību līdzeklis mācību priekšmetā «Svešvaloda» : (an-
gļu valoda) / izstrādāja V. Kalnbērza, O. Kibaļņika ; Valsts 
policijas koledža. Humanitārā katedra. — Rīga : [Valsts 
policijas koledža], 2015. — 68 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 68. lpp.

UDK	 811.111’243(075.8)

811.174 Latviešu valoda

Bērnu valoda Latvijā 21. gadsimtā : [rakstu krājums] / at-
bildīgās redaktores un priekšvārda, 5.-8. lpp., autores Dace 
Markus, Anna Vulāne ; redakcijas kolēģija: Kristīne Ante, 
Laimute Balode, Dzintra Bonda, Regīna Kvašīte, Monika 
Mihališina, Hanss Šahls, Marina Dzakosta ; tulkotāja Luīze 
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Bidiņa ; literārā redaktore Rita Cimdiņa. — Rīga : RaKa, 
©2016.

2. — 238 lpp. : diagrammas, tabulas ; 22 cm. — Biblio-
grāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu valodā, kopsavil-
kumi angļu valodā. — ISBN 978-9984-46-347-6 (iesiets).
UDK	 811.174’276.3-053.2
	 81’276.3-053.2(474.3)

Frīdenberga, Anna. Nominālā vārddarināšana Georga 
Manceļa darbos : promocijas darba kopsavilkums dok-
tora grāda iegūšanai valodniecībā, apakšnozare: latvie-
šu diahroniskā valodniecība / Anna Frīdenberga ; darba 
zinātniskais vadītājs Pēteris Vanags ; darba recenzenti: 
Igors Koškins, Linda Lauze, Anatolijs Kuzņecovs ; Latvi-
jas Universitāte. Humanitaro zinātņu fakultāte = Nominal 
word-formation in the works of G. Mangelius : summary 
of doctoral degree in linguistics, subfield of Latvian dia-
chronic linguistics / Anna Frīdenberga ; supervisor Pēteris 
Vanags ; reviewers: Igors Koškins, Linda Lauze, Anatolijs 
Kuzņecovs ; University of Latvia. Faculty of Humanities. — 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2016. — 130 lpp. : tabulas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 125.-128. lpp. — Teksts latviešu un 
angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums 
abās valodās. — ISBN 978-9934-18-172-6 (brošēts).

UDK	 811.174’373.611(043)

Frīdenberga, Anna. Nominālā vārddarināšana Geor-
ga Manceļa darbos : promocijas darbs filoloģijas doktora 
grāda iegūšanai valodniecības zinātņu nozares latviešu 
diahroniskās valodniecības apakšnozarē / Anna Frīden-
berga ; zinātniskais vadītājs Pēteris Vanags ; Latvijas Uni-
versitāte. Humanitaro zinātņu fakultāte. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2016. — 255 lp. : tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfi-
ja: 206.-217. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu 
valodā.

UDK	 811.174’373.611(043)
	 811.174’373.611”16”(043.3)

821 Daiļliteratūra

821.111 Angļu literatūra

Hantere, Ērina. Uguns un ledus / Ērina Hantere ; no angļu 
valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Anda Brazaus-
ka. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 367 lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — (Klanu kaķi / Ērina Hantere ; 2). — Oriģ. nos.: 
Warrior cats. Fire and ice. — ISBN 978-9934-0-5794-6 (ie-
siets).

UDK	 821.111-93-3

Ilustrētie spoku stāsti / ilustrējis Hosē Emroka Floress ; 
no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska ; redaktore Dai-
na Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 286, [1] lpp. : 
ilustrācijas ; 21 cm. — Oriģ. nos.: Illustrated ghost sto-
ries. — ISBN 978-9934-0-5778-6 (iesiets).

UDK	 821.111-93-32(082)
	 821.111-344(082)

Ovena, Lora. Vinnija var visu! / Lora Ovena ; [ilustrācijas]: 
Korkijs Pols ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Strelēvica ; 
redaktore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016.

1. [sējums]. — 143, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Sē-
juma numerācija uz grāmatas muguriņas. — Oriģ. nos.: 
Absolutely Winnie!. — ISBN 978-9934-0-5787-8 (iesiets).

2. [sējums]. — 143, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Sēju-
ma numerācija uz grāmatas muguriņas. — Oriģ. nos.: Ab-
solutely Winnie!. — ISBN 978-9934-0-6269-8 (iesiets).
UDK	 821.111-93-32

Railija, Lūsinda. Vētru māsa : Alijas stāsts / Lūsinda Raili-
ja ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; redaktore 
Elga Rusmane. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 528 lpp. : 
ģenealoģiskā tabula, notis ; 23 cm. — (Septiņas māsas / 
Lūsinda Railija ; 2. grāmata). — «Romānu cikls «Septiņas 
māsas»»—Uz vāka. — Oriģ. nos.: The storm sister. — ISBN 
978-9934-0-6339-8 (iesiets).

UDK	 821.111(417)-31

821.111(73) Amerikāņu literatūra

Baldači, Deivids. Džekpots : romāns / Deivids Baldači ; no 
angļu valodas tulkojusi Liana Blumberga ; vāka noformē-
jums: Dairis Hofmanis ; redaktore Liene Akmens. — Rīga : 
Kontinents, ©2016. — 510 lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: The 
winner. — ISBN 978-9984-35-847-5 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-312.4

Dors, Entonijs. Mums neredzamā gaisma : romāns / En-
tonijs Dors ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; re-
daktore Kristīne Kupce. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 
542, [1] lpp. ; 23 cm. — «Žila Verna romāns «20 000 ljē pa 
jūras dzelmi» citēts, izmantojot Andreja Upīša tulkoju-
mu»—Titullapas otrā pusē. — Oriģ. nos.: All the light we 
cannot see. — ISBN 978-9934-0-5886-8 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-31

821.112.2 Vācu literatūra

Falka, Rita. Mannāklimpu afēra / Rita Falka ; no vācu va-
lodas tulkojusi Renāte Siliņa ; redaktore Elīna Vanaga. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 239, [1] lpp. ; 20 cm. — (Iz-
meklē Francis Eberhofers). — Oriģ. nos.: Griessnockerl 
Affäre. — ISBN 978-9934-0-6225-4 (brošēts).

UDK	 821.112.2-312.4

Štefensmeijers, Aleksandrs. Līzelote apslimusi / Alek-
sandrs Štefensmeijers ; no vācu valodas tulkojusi Irīda Mis-
ka ; atbildīgā redaktore Santa Jirgensone. — Rīga : Jumava, 
[2016]. — [27] lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — Izdošanas gads 
precizēts pie izdevēja. — Oriģ. nos.: Lieselotte ist krank. — 
ISBN 978-9934-11-594-3 (brošēts).

UDK	 821.112.2-93-32

821.113.6 Zviedru literatūra

Hējers, Dāns. Pamestais kaps un citi spoku stāsti / Dāns 
Hējers ; Jonnas Bjērnšērnas ilustrācijas ; redaktore Daina 
Grūbe ; tulkojums latviešu valodā: Ieva Pudure. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, ©2016. — 62, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — 
Oriģ. nos.: Den öde graven och andra spökhistorien. — 
ISBN 978-9934-0-5994-0 (iesiets).

UDK	 821.113.6-93-32

Tamms, Henriks. Nindzja Timijs un ceļojums uz Sanso-
riju / teksts un ilustrācijas: Henriks Tamms ; no zviedru 
valodas tulkojusi Rute Lediņa ; redaktore Daina Grūbe. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 210, [2] lpp. : ilustrācijas ; 
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22 cm. — Oriģ. nos.: Ninja Timmy och resan till Sansoria. — 
ISBN 978-9934-0-6348-0 (iesiets).

UDK	 821.113.6-93-32

Valgrēns, Karls Juhans. Tunelis / Karls Juhans Valgrēns ; 
no zviedru valodas tulkojusi Ieva Pudure ; redaktore Iveta 
Polkmane. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 334, [1] lpp. ; 
23 cm. — (Denijs Kacs / Karls Juhans Valgrēns ; 2. grāma-
ta). — (Zvaigznes detektīvu klubs). — Otrā grāmata par 
Deniju Kacu. — Oriģ. nos.: Svinen. — ISBN 978-9934-0-
6210-0 (iesiets).

UDK	 821.113.6-312.4

821.131.1 Itāliešu literatūra

Baricco, Alessandro. Misters Gvins / Alesandro Bariko ; 
no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere ; tulkotājas redakci-
jā. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 190, [1] lpp. ; 21 cm. — 
Oriģ. nos.: Mr Gwyn. — ISBN 978-9934-0-6079-3 (iesiets).

UDK	 821.131.1-31

Bariko, Alesandro. Zīds / Alesandro Bariko ; no itāļu va-
lodas tulkojusi Dace Meiere ; tulkotājas redakcijā. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, ©2016. — 111, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: 
Seta. — ISBN 978-9934-0-6078-6 (iesiets).

UDK	 821.131.1-31

Ferrante, Elena. Brīnišķīgā draudzene : romāns / Ele-
na Ferrante ; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere ; tul-
kotājas redakcijā. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 334, 
[2] lpp. ; 23 cm. — «Brīnišķīgā draudzene» ir pirmais cikla 
romāns par Neapoli. — Oriģ. nos.: L’amica geniale. — ISBN 
978-9934-0-6255-1 (iesiets).

UDK	 821.131.1-31

821.134.2 Spāņu literatūra

Mariass, Havjers. Iemīlēšanās : romāns / Havjers Mari-
ass ; no spāņu valodas tulkojusi Dace Meiere ; tulkotājas 
redakcijā. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 319, [1] lpp. ; 
23 cm. — Oriģ. nos.: Los enamoramientos. — ISBN 978-
9934-0-5707-6 (iesiets).

UDK	 821.134.2-31

821.161.1 Krievu literatūra

Loiko, Sergejs. Lidosta : galvenā grāmata par karu, kuram 
nevajadzēja būt, un par varoņiem, kuri gribēja dzīvot, taču 
mira / Sergejs Loiko ; no krievu valodas tulkojusi Dace 
Sparāne-Freimane ; tulkojuma redaktore Gundega Blum-
berga ; vāku un ilustrāciju salikums: Jānis Esītis ; ar autora 
fotogrāfijām. — Jauns, papildināts romāna izdevums. — 
Rīga : Dienas Grāmata, ©2016. — 431, [1] lpp. : ilustrācijas ; 
22 cm. — Oriģ. nos.: Аэропорт. — ISBN 978-9934-546-21-1 
(iesiets).

UDK	 821.161.1-31

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]. 

Pirmā skolas diena. — 24 lpp., [1] lp. uzlīmes : ilus-
trācijas ; 30 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģen-
tūrā. — «Stāsts ar uzlīmēm»—Uz vāka. — «Smiesimies 

kopā!»—Uz vāka. — Oriģ. nos.: Masha and the Bear. — 
ISBN 978-9934-16-315-9 (brošēts).
UDK	 821.161.1-93-32

Журавлёв, Сергей Анатольевич. Необыкновенные 
Новогодние приключения барона Карла Иеронима 
Фридриха фон Мюнхгаузена и спутницы его жизни, 
рижанки Якобины фон Дунтен / текст, ред.-изд., офор-
рмл.: Сергей Журавлев. — Рига : Русский культурный 
центр «УЛЕЙ», ©2015. — [13] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 
22 cm.

UDK	 821.161.1-2(474.3)

Журавлёв, Сергей Анатольевич. Смычок и струна : 
из лирики, раздумий и сатиры; поэтически-историче-
ское эссе / текст, офоррмл.: Сергей Журавлев. — Рига : 
Русский культурный центр «УЛЕЙ», ©2016. — 40 lpp. : 
ilustrācijas, portrets ; 22 cm. — «Поэзия»—Uz vāka. — 
«©Петровская академия наук и искусств. Балтийское 
отделение, ©Профессиональная писательская творче-
ская организация «Родина»»—[2.] lpp. — Teksts krievu, 
latviešu un angļu valodā.

UDK	 821.161.1-1(474.3)

Журавлёв, Сергей Анатольевич. Счастье охотника, 
враля, правдолюбца : к 300-летию барона Мюнхгау-
зена / текст, офоррмл., ред.-изд.: Сергей Журавлёв. — 
Рига : Издательство Клуба друзей барона К.И.Ф. фон 
Мюнхгаузена, ©2016. — 24 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 
22 cm. — «Барону Мюнхгаузену — 300»—Uz vāka. 

UDK	 821.161.1-3(474.3)

Зингер, Гали-Дана. Взмах и взмах / Гали-Дана Зин-
гер ; редактор проекта Дмитрий Кузьмин ; обложка: 
Олег Пащенко (дизайн). — Ozolnieki : Literature Wit-
hout Borders, ©2016. — 55, [1] lpp. ; 21 cm. — (Поэзия без 
границ). — «Latviski atdzejojis Einārs Pelšs (vāka ceturta-
jā lappusē)»—Titullapas 2. pusē. — Teksts krievu valodā, 
viens dzejolis latviešu valodā. — ISBN 978-9934-8568-5-3 
(brošēts).

UDK	 821.161.1-1

Кельмелене, Ираида. Благо дарю Вам : стихи / Ираи-
да Кельмелене ; сборник издаётся в авторской редак-
ции ; дизайнер: Алексей Махаев ; фото: Людмила Оси-
пова. — Рига : Ираида Кельмелене, 2016. — 260 lpp. : 
portrets ; 18 cm. — Izdevumā iekļauti arī Iraidas Kelmele-
nes dzejoļi latviešu dzejnieku atdzejojumos. Atdzejojis El-
mārs Augusts Rumba un Pēteris Jurciņš. — Teksts latviešu 
un krievu valodā. — ISBN 978-9934-14-985-6 (iesiets).

UDK	 821.161.1-1(474.3)
	 821.161.1-1(474.3)=030.161.1=174
	 821.161.1(474.3)-1

Кудрявская, Инара. Русский язык и литература для 
11-го класса : mācību grāmata / И. Кудрявская, Н. Кожа-
нова ; redaktore Oļesja Burkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2016.

Часть 2. — 135 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 
29 cm. — (Nāc!). — Apstiprinājusi Latvijas Republikas 
Izglītības un zinātnes ministrija 2016. gadā. — Учебный 
комплект для 11-го класса: Mācību grāmata (часть 1-2), 
Книга для учителя. — Вторая часть учебника вклю-
чает произведения писателей второй половины XIX 
века — первых лет XX века, а также статьи современ-
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ных ученых-филологов. — ISBN 978-9934-0-6094-6 
(brošēts).
UDK	 821.161.1(075.3)
	 811.161.1(075.3)

Малеева, Ирина. Хочу я строки написать… / Ирина 
Малеева. — Резекне : [Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas 
izdevniecība], 2016. — 100 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 
978-9934-14-895-8 (brošēts).

UDK	 821.161.1-1(474.3)

821.161.2 Ukraiņu literatūra

Жадан, Сергій. Всё зависит только от нас : избранные 
стихотворения / Сергей Жадан ; перевод с украинско-
го: Полина Барскова, Игорь Белов, Станислав Бель-
ский, Мария Галина, Дмитрий Кузьмин, Игорь Сид, Бо-
рис Херсонский, Алексей Цветков, Андрей Щетников ; 
обложка: Олег Пащенко (дизайн и фото). — Ozolnieki : 
Literature Without Borders, ©2016. — 127 lpp. ; 21 cm. — 
(Поэзия без границ). — Par autoru: [2.] lpp. — ISBN 978-
9934-8568-4-6 (brošēts).

UDK	 821.161.2-1

821.172 Lietuviešu literatūra

Кудрявская, Инара. Lietuva G. Kanoviča prozā : promo-
cijas darba kopsavilkums filoloģijas doktora (Dr. philol.) 
zinātniskā grāda iegūšanai (cittautu literatūras vēstures 
apakšnozarē) = Lithuania in G. Kanovich’s prose fiction : 
summary of the thesis for obtaining the doctoral degree in 
philology (Dr. philol.), (speciality: history of foreign litera-
ture) = Литва в прозе Г. Кановича : автореферат на соис-
кание ученой степени доктора филологии (Dr. philol.), 
(специальность: история зарубежной литературы) / 
Ināra Kudrjavska ; promocijas darba zinātniskā vadītāja: 
Elīna Vasiļjeva ; oficiālie recenzenti: Pavels Lavriņecs, Lud-
mila Sproģe, Anna Stankeviča ; Daugavpils Universitāte. 
Humanitārā fakultāte. — Daugavpils : Daugavpils Univer-
sitātes Akadēmiskais apgāds «Saule», 2016. — 106 lpp. ; 
21 cm. — «Literatūrzinātnes nozare. Cittautu literatūras 
vēstures apakšnozare»—Uz vāka. — Bibliogrāfija zemsvīt-
ras piezīmēs. — Teksts paralēli latviešu, angļu un krievu 
valodā. — ISBN 978-9984-14-768-0 (brošēts).

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

821.174 Latviešu literatūra

Apsāne, Inese. Dvēseles pieskāriens : [dzejoļu krājums] / 
Inese Apsāne, Aija Balode-Šilde, Ingrīda Zepa ; grāmatas 
idejas autore Gunita Sergunta ; vāka dizains: Dace Solovje-
va. — Varakļāni : Domu pērles, 2016. — 190, [1] lpp. : ilus-
trācijas, portreti ; 21 cm. — (Pārdomas vārsmās). — Autori 
uzrādīti vāka 4. lpp. — ISBN 978-9934-555-06-0 (iesiets).

UDK	 821.174-1(082)

Apsīšu, Jēkabs. Bagāti radi ; Svešos ļaudīs / Apsīšu Jēkabs ; 
māksliniece Vita Lēnerte ; redaktore Daina Randare ; vāka 
noformējumam izmantots Māras Alševskas fotoattēls. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 158, [1] lpp. : faksimili, 
portreti ; 21 cm. — Grāmata sagatavota pēc Apsīšu Jēkaba 

«Rakstu» 1924. gada izdevuma. — ISBN 978-9934-0-6182-0 
(iesiets).

UDK	 821.174-34

Apškrūma, Kornēlija. Vēstules domās un īstenībā : dze-
ja / Kornēlija Apškrūma ; māksliniece Vita Lēnerte ; redak-
tore Zaiga Lasenberga. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 
95, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-6268-1 (iesiets).

UDK	 821.174-1

Ar gaišām domām / Viļņa Lapiņa foto un dizains. — [Rīga] : 
Annele, ©2016. — [15] lpp. : ilustrācijas ; 10×12 cm. — (Pēr-
lītes). — Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām. — Izdevējzi-
ņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9984-843-98-8 
(brošēts).

UDK	 821.174-84(082)

Aspazija un mūsdienas : dzimums, nācija, radošie izaicinā-
jumi = Aspazija and modernity : gender, nation, creativity / 
zinātniskā redaktore Ausma Cimdiņa ; recenzenti: Bene-
dikts Kalnačs, Edgars Lāms, Pāvels Štolls ; redakcijas kolē-
ģija: Ella Buceniece, Silvestrs Gaižūns, Gundega Grīnuma, 
Anna Katrīna Īzaka, Maija Kūle, Janīna Kursīte, Ojārs Lāms, 
Joruna Eklande, Ludmila Sproģe, Astrīda Stānke ; māksli-
nieks Aldis Aleks ; redaktores: Jolanta Treile (latviešu un 
krievu val.), Regīna Jozauska (angļu val.), Ilona Pozņaka 
(vācu val.) ; tulkojums angļu valodā Anita Grauduma. — 
Rīga : Zinātne, ©2016. — 479 lpp. : faksimili, ilustrācijas, 
portreti ; 25 cm. — Personu rādītājs: [458.]-476. lpp. — Bib-
liogrāfija: [413.]-438. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts 
latviešu valodā, daži raksti krievu, vācu un angļu valodā, 
kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-549-16-8 
(iesiets).

UDK	 821.174(092)

Auziņš, Arnolds. Ar dakšām ūdenī : humors un satīra / 
Arnolds Auziņš. — [Rīga] : IDE Rozītes, ©2016. — 127 lpp. : 
ilustrācijas ; 18 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentū-
rā. — ISBN 978-9934-8544-4-6 (brošēts).

UDK	 821.174-17

Brigadere, Anna. Bruņurupucis un citi stāsti / Anna Bri-
gadere ; atbildīgā redaktore Marija Leščinska. — [Rīga] : 
J.L.V., ©2016. — 190, [2] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-11-
963-7 (brošēts).

UDK	 821.174-34

Brigadere, Anna. Sprīdītis : pasaka 7 tēlojumos / Anna 
Brigadere ; ar Leldes Stabulnieces ilustrācijām ; atbildīgā 
redaktore Alīna Melngaile. — Rīga : Jumava : ©2016. — 71, 
[1] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — ISBN 978-9934-11-966-8 
(brošēts).

UDK	 821.174-93-2

Buile, Anna. Tur tas suns aprakts : lugas, viencēlieni, ainas 
no dzīves / Anna Buile ; redaktore Anna Buile ; māksliniece 
Inita Jurgenberga. — [Rīga] : autorizdevums : Sava grāma-
ta, 2016. — 373, [3] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Iz-
devējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Par autori: [6.] lpp. 

UDK	 821.174-2

Cepu, cepu kukuļus / ilustrācijas, dizains: Irita Tīlane-Pa-
kalniņa. — [Jelgavas novads] : Biedrība bērniem «Droši un 
Koši», ©2016. — [15] lpp. : ilustrācijas ; 18×15 cm. — (Uci-
nāmie panti). — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — 
Cietlapu grāmata. — Aprakstīts pēc vāka. — Teksts: LU Li-
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teratūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu fokloras 
krātuves materiāls. — ISBN 978-9934-8408-5-2 (iesiets).

UDK	 821.174-93-1

Cīrulis, Jānis. Mēs — Tu & Es / Jānis [Cīrulis] & Inta [Da-
niele] ; vāka dizains: Dace Solovjeva. — [Varakļāni] : Domu 
pērles, 2016. — 188 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — 
Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Autori uzrādīti 
iespiedziņās: Inta Daniele, Jānis Cīrulis. 

UDK	 821.174-1(082)

Es uzticos Debesīm : [dzejoļu krājums] / Egīls Dambis, Ag-
ita Freiberga, Arvīds Gļauda, Ziedīte Kalna, Māra Timma, 
Laimdota Vištarte ; grāmatas idejas autore Laimdota Viš-
tarte ; vāka dizains: Dace Solovjeva ; ilustrācijas: Inga Zvir-
gzdiņa. — Varakļāni : Domu pērles, 2016. — 173 lpp. : ilus-
trācijas, portreti ; 20 cm. — (Pārdomas vārsmās). — Autori 
uzrādīti vāka 4. lpp. — ISBN 978-9934-555-07-7 (brošēts).

UDK	 821.174-1(082)

Fridrihsone, Madara. Kāda Aina Nekurienē : romāns / 
Madara Fridrihsone ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; 
Andras Otto-Hvoinskas ilustrācijas ; redaktore Dzintra Zā-
līte. — Rīga : Lauku Avīze, ©2016. — 223, [1] lpp. : faksimils, 
ilustrācijas, portrets ; 20 cm. — (Lata romāns ; 9 (207)). — 
ISBN 978-9934-15-233-7 (brošēts).

UDK	 821.174-31

Geslers, V. Šitas mūžam nevaldīs / V. Geslers. — [Rīga] : 
[Vitālijs Geslers], 2016. — 127 lpp. ; 21 cm. — Izdevējziņas 
precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-14-978-8 
(brošēts). — 150 eks.

UDK	 821.174-3

Greizo spoguļu valsts : [dzejoļu krājums] / Evija Marija 
Ezeriņa, Ilze Jackēviča-Voitkeviča, Juris Jurāns, Kristians In-
teliģents Petrausks, Signija Stefānija Petrovska ; grāmatas 
idejas autore Gunita Sergunta ; vāka makets: Dace Solovje-
va ; vāka foto: Valdis Kļaviņš. — Varakļāni : Domu pērles, 
2016. — 117 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — (Pārdomas 
vārsmās). — Autori uzrādīti vāka 4. lpp. — ISBN 978-9934-
555-09-1 (brošēts).

UDK	 821.174-1(082)

Grīnberga, Vineta. Mazās Titū lielie piedzīvojumi / Vineta 
Grīnberga ; ilustrācijas: Vēsma Jermaka. — [Rīga] : Iespēju 
grāmata, ©2016. — [21] lpp. : ilustrācijas ; 16×23 cm. — Iz-
devējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-
550-06-5 (brošēts).

UDK	 821.174-93-32

Krustkalne, Ingeborga. Liktenīgais ceriņzieds : stāstu 
krājums / Ingeborga Krustkalne ; vāka mākslinieks: Didzis 
Cinovskis. — [Pūre, Tukuma novads] : Ingeborga Krustkal-
ne, 2016. — 303 lpp. ; 21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — ISBN 978-9934-14-833-0 (brošēts).

UDK	 821.174-34

Latviešu fabulas / sastādījusi Inta Kalniņa ; redaktore 
Ilze Čerņevska ; māksliniece Jekaterina Grjazeva. — Rīga : 
Avots, [2016]. — 166 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — ISBN 978-
9934-534-34-8 (brošēts).

UDK	 821.174-191

Laukmane, Maija. Divdesmit pieci mākoņi / Maija Lauk-
mane ; māksliniece Signe Ērmane ; redaktore Iluta Mol-

dane-Greiškane. — [Rīga] : Annele, ©2016. — 64 lpp. : 
ilustrācijas ; 25 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģen-
tūrā. — Par autorēm: 62.-63. lpp. — ISBN 978-9934-559-01-
3 (iesiets).

UDK	 821.174-93-1

Liktens pļavās spēku smeļot : [dzejoļu krājums] / Kris-
tīne Bogatireva, Inta & Jānis, Ziedīte Kalna, Irēna Kras-
tiņa, Antoņina Logina, Regīna Melzoba, Everita Timma, 
Velta Voiciša ; grāmatas idejas autore Gunita Sergunta ; 
vāka dizains: Dace Solovjeva. — Varakļāni : Domu pērles, 
2016. — 209 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — (Pārdo-
mas vārsmās). — Autori uzrādīti vāka 4. lpp. — ISBN 978-
9934-555-08-4 (brošēts).

UDK	 821.174-1(082)

Pumpurs, Andrejs. Lāčplēsis / Andrejs Pumpurs ; māks-
linieks Agris Liepiņš ; atbildīgā redaktore Renāte Neima-
ne ; vizuālie mākslas darbi: Eduards Brencēns, Emīls Mel-
deris, Ģirts Vilks, Zigurds Zuze, Aleksandrs Krūka, Gunārs 
Krollis, Voldemārs Valdmanis, Dainis Rožkalns, Laimons 
Eglītis, Aleksandrs Stankēvičs ; izmantotas Beatas Kem-
peles, Aivara Troskas fotogrāfijas. — Rīga : Lauku Avīze, 
©2016. — 165, [1] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — Bibliogrāfija: 
163.-[166.] lpp. — ISBN 978-9934-15-232-0 (iesiets).

UDK	 821.174-13

Radziņa, Olga. Mīlestības nogrieztie spārni : prozas dar-
bi / Olga Radziņa ; redaktore Mirdza Lībiete ; foto: Rai-
monds Radziņš, Ilmārs Radziņš, Dagnija Ozola. — Rīga : 
Kultūras biedrība «Harmonija», 2016. — 74 lpp. : ilustrāci-
jas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-552-21-2 (iesiets).

UDK	 821.174-3

Rēfelde, Silva. Cauri gadiem, magonēm matos : [dzejoļu 
krājums] / Silva Rēfelde ; vāka dizains: Dace Solovjeva. — 
[Varakļāni] : Domu pērles, 2016. — 65, [2] lpp. ; 20×11 cm. — 
Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. 

UDK	 821.174-1

Sadegt mīlestības sārtā : [dzejoļu krājums] / Evija Ander-
sone, Aiva Elizabete Caune, Jans Ikes, Kleopatrija, Dzidra 
Melnudre ; grāmatas idejas autore Gunita Sergunta ; vāka 
dizains: Dace Solovjeva ; ilustrācijas: Inga Kazuša, Katrīna 
Urtāne. — Varakļāni : Domu pērles, 2016. — 145 lpp. : ilus-
trācijas, portreti ; 20 cm. — (Pārdomas vārsmās). — Autori 
uzrādīti vāka 4. lpp. — ISBN 978-9934-555-05-3 (brošēts).

UDK	 821.174-1(082)

Saulaini vārdi / Viļņa Lapiņa foto un dizains. — [Rīga] : 
Annele, ©2016. — [15] lpp. : ilustrācijas ; 10×12 cm. — (Pēr-
lītes). — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Apraks-
tīts pēc vāka un iespiedziņām. — ISBN 978-9984-843-99-5 
(brošēts).

UDK	 821.174-84(082)

Semeiko, Rita. Sekvences : [dzeja] / Rita Semeiko ; māks-
linieks Raimonds Vindulis. — [Līvāni] : Rita Semeiko, 
2016. — 71 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Izdevējziņas preci-
zētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-14-933-7 (brošēts).

UDK	 821.174-1

Sik, sik, sik, sik kundziņš jāja / ilustrācijas, dizains: Irita 
Tīlane-Pakalniņa. — [Jelgavas novads] : Biedrība bēr-
niem «Droši un Koši», ©2016. — [11] lpp. : ilustrācijas ; 
18×15 cm. — (Ucināmie panti). — Izdevējziņas precizētas 
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ISBN aģentūrā. — Aprakstīts pēc vāka. — Cietlapu grāma-
ta. — Teksts: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta 
Latviešu fokloras krātuves materiāls. — ISBN 978-9934-
8408-8-3 (iesiets).

UDK	 821.174-93-1

Strelēvica, Daina. Kaķīša dzirnaviņas : luga pēc Kārļa Skal-
bes pasakas motīviem : pirmsskolas un sākumskolas bērnu 
dramatiskajiem kolektīviem / Daina Strelēvica ; ar Valda 
Zilvera mūziku ; Jūlijas Podskočijas mākslinieciskais nofor-
mējums. — [Rīga] : J.L.V., ©2016. — [31] lpp. : ilustrācijas, 
notis ; 24 cm + 1 CD. — «Pielikumā CD ar lugai domātu mū-
ziku»—Titullapā. — «Ludziņa bērniem» un «+CD ludziņas 
mūzika»—Uz vāka. — ISBN 978-9934-11-941-5 (brošēts).

UDK	 821.174-93-2
	 784.67
	 782.9

Svīre, Māra. Ja pulkstenis nenodos : [esejas] / Māra Svīre ; 
redaktore Bārbala Simsone ; Natālijas Kugajevskas vāks un 
zīmējumi ; Ingunas Kļavas Švankas dizains. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, ©2016. — 190 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 
978-9934-0-6051-9 (iesiets).

UDK	 821.174-4

Svīre, Māra. Stāsti pilnmēness vakariem / Māra Svīre ; 
Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 383, [1] lpp. ; 21 cm. — Grā-
matā iekļauti labākie un populārākie Māras Svīres stāsti 
no krājumiem «Vizīte svešā mājā» (1977), «Limuzīns Jāņu 
nakts krāsā» (1979), «Ar vakardienu kabatā» (1984), «Ne-
stāsti man pasakas» (1999), «No sākuma līdz Ziemassvēt-
kiem» (2011) un līdz šim nepublicēts stāsts «Vecmāmi-
ņa». — ISBN 978-9934-0-6127-1 (iesiets).

UDK	 821.174-34

Te pelīte miltiņus mala / ilustrācijas, dizains: Irita Tī-
lane-Pakalniņa. — [Jelgavas novads] : Biedrība bēr-
niem «Droši un Koši», ©2016. — [17] lpp. : ilustrācijas ; 
18×15 cm. — (Ucināmie panti). — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — Cietlapu grāmata. — Aprakstīts pēc 
vāka. — Teksts: LU Literatūras, folkloras un mākslas insti-
tūta Latviešu fokloras krātuves materiāls. — Izdevējziņas 
precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-8408-6-9 (ie-
siets).

UDK	 821.174-93-1

Vīgante, Dace. Ledus apelsīns : stāstu krājums / Dace Vī-
gante ; Kristas Jūlijas Kreišmanes vāka dizains ; redaktore 
Ieva Melgalve ; autores foto: Sarmīte Vaļka. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, ©2016. — 171, [1] lpp. ; 21 cm. — Uz vāka 4. lpp. au-
tores portrets. — «Stāstu «Kustība ir gandrīz nemanāma» 
un «Barankas» pirmpublicējums Satori interneta žurnālā. 
Stāsta «Cita» pirmpublicējums žurnālā «Domuzīme»—Ti-
tullapas otrā pusē. — ISBN 978-9934-0-6212-4 (iesiets).

UDK	 821.174-34

Zembergs, Imants. Pēckara bērni / Imants Zembergs ; 
Valentīna Skangaļa zīmējumi ; vāka noformējums: Rihards 
Delvers. — [Rīga] : NT Klasika, ©2016. — 239, [1] lpp. : ilus-
trācijas ; 23 cm. — ISBN 978-9934-8570-3-4 (iesiets).

UDK	 821.174-94

821.511.113 Igauņu literatūra

Undusks, Jāns. Boļševisms un kultūra / Jāns Undusks ; no 
igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; literārais re-
daktors Arturs Hansons ; māksliniece Anna Aizsilniece ; uz 
1. vāka Kristapa Kalna foto. — Rīga : Neputns, ©2016. — 
166 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portrets ; 22 cm. — Par au-
toru: 164.-166. lpp. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Oriģ. 
nos.: Bolševism ja kultuur. — ISBN 978-9934-512-92-6 (ie-
siets).

UDK	 821.511.113-4
	 316.7(47
	 57)

82–93 Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Frīdis un Maksis : priekšā lasāmā grāmata / [teksts]: In-
grid Pabst ; [ilustrācijas]: Anne Suess ; no vācu valodas 
tulkojusi Sarmīte Lomovceva ; redaktore Margita Kras-
nā. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — [27] lpp. ; ilustrācijas ; 
20 cm. — «Aizraujošs stāsts bērniem no 2 gadu vecuma»—
Uz vāka. — Oriģ. nos.: Lilo und Max. — ISBN 978-9934-0-
5975-9 (iesiets).

UDK	 82-93-32

Garā pupa : dzejas gadagrāmata bērniem / redkolēģija: 
Sarmīte Galsa, Alīse Nīgale, Sandra Okuņeva, Juris Petraš-
kevičs, Māris Rungulis, Ilze Stikāne, Mudīte Treimane ; 
sastādītāja un redaktore Inese Zandere ; atdzejotāji: Jānis 
Elsbergs, Valts Ernštreits, Guntars Godiņš, Ieva Lešinska, 
Māris Salējs, Kristaps Vecgrāvis, Kārlis Vērdiņš ; ilustrāci-
jas: Anete Melece ; dizains: Rūta Briede, Artis Briedis. — 
Rīga : Ascendum, biedrība, 2016.

2016. — 190 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 978-
9934-8560-2-0 (brošēts).
UDK	 82-93-1(082)

Ledus sirds / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Ilze Collen-
kopfa ; Disney. — Rīga : Egmont Latvija, [2016]. — [24] lpp., 
[2] lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 28 cm. — Izdevējziņas preci-
zētas ISBN aģentūrā. — «Ar uzlīmēm, ar gredzentiņu»—Uz 
vāka. — Kopā ar grāmatu gredzens kārbā. — Grāmatas 
noformējums — somiņa. — Oriģ. nos.: Frozen carry along 
book with toy. — ISBN 978-9934-16-309-8 (brošēts).

UDK	 82-93-32
	 087.5

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

Lasi un spēlējies. — [24] lpp., [2] lp. uzlīmes : ilustrāci-
jas ; 30 cm. — (Disney princeses). — «Izlasi stāstu! Pie-
šķir krāsas! Izmanto uzlīmes!»—Uz vāka. — Aprakstīts 
pēc vāka un iespiedziņām. — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — Oriģ. nos.: Princess read and play. — 
ISBN 978-9934-16-312-8 (brošēts).
UDK	 82-93-32
	 087.5

Vāģi / tulkojis Edvīns Raups ; redaktore Ilze Collenkopfa ; 
Pixar ; Disney. — Rīga : Egmont Latvija, [2016]. 

Melnā meža rallijs. — [24] lpp., [2] lp. uzlīmes : ilus-
trācijas ; 28 cm. — Grāmatas noformējums — somiņa. — 
Grāmata kopā ar Maksa Šnella modelīti. — Izdevējziņas 
precizētas ISBN aģentūrā. — «Ar uzlīmēm»—Uz vāka. — 
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Oriģ. nos.: Cars carry along book with toy. — ISBN 978-
9934-16-310-4 (brošēts).
UDK	 82-93-32
	 087.5

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

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

Riņķe, Linda. Tūkstošiem kilometru ceļa malā / Linda Riņ-
ķe ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; literārā redakto-
re Vita Grīnvalte. — Rīga : Jumava, ©2016. — 222, [2] lpp., 
[32] lpp. iel. : ilustrācijas, kartes ; 20 cm. — (Aiz apvār-
šņa). — ISBN 978-9934-11-972-9 (brošēts).

UDK	 910.4(4)

929 Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi

Vaidere, Inese. Misija Latvijai / Inese Vaidere ; literārā re-
daktore Gita Bērziņa. — Otrais, papildinātais izdevums. — 
Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, ©2016. — 167 lpp. : faksimi-
li, ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — ISBN 978-9934-18-166-5 
(iesiets).

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

930.85 Civilizācijas vēsture. Kultūras vēsture

Eiropas kultūras mantojuma dienas 2016 / zinātniskais 
redaktors Jānis Zilgalvis ; dizains: Sandra Betkere ; fotog-
rāfijas: K. Ābele, I. Berga-Muižniece, B. Brice, Dz. Bukeviča, 
S. Čevere, J. Dambis, K. Kupšāns, D. Ķibilda, I. Liekniņa, I. 
Mangulsone, J. Mikuļska, R. Pētersons, E. Šulcs, J. Urtāns, J. 
Zilgalvis. — [Rīga] : Valsts kultūras pieminekļu aizsardzī-
bas inspekcija, ©2016. 

Kultūrvēsturiskā ainava Latvijā. — 87, [8] lpp. : ilustrā-
cijas ; 27 cm. — ISBN 978-9934-8630-0-4 (brošēts).
UDK	 930.85(474.3)

94(474.3) Latvijas vēsture

Kalniete, Sandra. Es lauzu, tu lauzi, mēs lauzām, viņi 
lūza / Sandra Kalniete ; mākslinieks Ilmārs Blumbergs ; 
Gvido Kajona vāka foto. — [Rīga] : Sandra Kalniete, 2015. — 
[Ķekava] : Publicētava. — 1 tiešsaistes resurss (649 lapas, 
PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 43,4 MB. — ISBN precizēts 
ISBN aģentūrā. — «Grāmata pirmoreiz publicēta iespiestā 
formātā 2000. gadā»—Datnes 3. lapā. — Bibliogrāfija: 575.-
576. lapā un personu rādītājs: 578.-588. lapā. — ISBN 978-
9934-8426-4-1 (PDF) ; ISBN 9789934842658 (kļūda).

UDK	 94(474.3)”1987/1991”

Linde, Māris. Chronikas un Citādā vēsture / Māris Lin-
de. — [Rīga] : Sava grāmata, 2016. — 200 lpp. ; 21 cm. — 
(Bibliotheca Lindana ; 24). — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — Bibliogrāfija tekstā. — Teksts latviešu valodā, 
citējumi arī latīņu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-552-
27-4 (brošēts).

UDK	 94(474.3)


