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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

003 Rakstības sistēmas un raksti

Аверин, Игорь Иванович. Эмблемы туристических 
слётов и спортивного ориентирования в городе Дау
гавпилсе, Латвия / Игорь Аверин. — 2е издание, 
переработанное и дополненное. — Даугавпилс : Из
дательство Игоря Аверина, 2016. — 10 lpp. : il. ; 20 cm. — 
(Общественно значимые события). — ISBN 9789984
856957 (brošēts). — 11 eks.

UDK	 003.628:796.5(474.3)(084)
	 7.045:796.5(474.3)(084)
	 796.5(474.3)(084)

004 Datorzinātne un datortehnoloģija.  
Skaitļošana. Datu apstrāde

Pentjušs, Agris. Stehiometrisko modeļu izveides un ana
līzes procedūras metaboliskajai inženierijai : promocijas 
darba kopsavilkums Dr. sc. ing. grāda ieguvei informācijas 
tehnoloģiju nozarē = Stoichiometric models creation and 
analysis procedures for metabolic engineering : summary 
of the thesis for acquiring doctoral degree in the field of 
information technologies / Agris Pentjušs ; promocijas 
darba zinātniskais vadītājs Aleksandrs Gailums ; oficiālie 
recenzenti: Ina Alsiņa, Zigurds Markovičs, Mark Poolman ; 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Informācijas teh
noloģiju fakultāte. Datoru sistēmu katedra. — Jelgava : 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2016. — 62 lpp. : il., 
sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 51.62. lpp. — Teksts para
lēli latviešu un angļu valodā.

UDK	 004.942:579.22(043)

Pentjušs, Agris. Stehiometrisko modeļu izveides un ana
līzes procedūras metaboliskajai inženierijai : promocijas 
darbs doktora grāda ieguvei informācijas tehnoloģiju no
zarē (Dr. sc. ing.) / Agris Pentjušs ; promocijas darba zināt
niskais vadītājs Aleksandrs Gailums ; Latvijas Lauksaim
niecības universitāte. Informācijas tehnoloģiju fakultāte. 
Datoru sistēmu katedra. — Jelgava, 2016. — 145 lp. : diagr., 
il., sh., tab. ; 31 cm + pielikums 1 sēj. (93 lp.). — Bibliogrāfija: 
134.145. lp.

UDK	 004.942:579.22(043)

005 Pārvaldība. Vadzinības

Dažādības vadība — nākotnes potenciāls / par saturu 
atbild Sabiedrības integrācijas fonds, SIA Corporate Con
sulting un Sabiedriskās politikas centrs «Providus» ; gra
fiskais dizains: Jānis Uzraugs. — [Rīga] : Sabiedrības integ
rācijas fonds, 2015. — 29 lpp. : il. ; 24 cm. — Aprakstīts pēc 
vāka un iespiedziņām. — «Bukleta saturs veidots balsto
ties uz pētījuma «Dažādības vadības situācijas izpēte uzņē
mumos» rezultātiem, ko izstrādāja personu apvienība SIA 
Corporate Consulting un biedrība «Sabiedriskās politikas 
centrs «Providus»—Vāka 2. lpp. — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs.

UDK	 005.95/.96

02 Bibliotēku zinātnes. Bibliotēku darbs

Rukšāne, Guna. Draudzīgais aicinājums / Guna Rukšāne ; 
pēcvārdu sarakstīja Jānis Rozenbergs ; Andas Nordenas 
dizains ; fotoattēli: Ainārs Vītols, Guna Rukšāne, Karīna 
Jurciņa ; Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija. — 
[Cēsis] : [Autos], 2016. — 128 lpp. : faksimili, il., portr., tab. ; 
25 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Uz vāka 
autore nav minēta. — ISBN 9789934857614 (iesiets).

UDK	 025.24(474.3)

087.5 Izdevumi jauniešiem

Equestria girls / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Ilze Col
lenkopfa. — Rīga : Egmont Latvija, [2016]. 

Viss par Ābolīti. — 15, [1] lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 
30 cm. — (My little Pony. Equestria girls). — Apraks
tīts pēc vāka un iespiedziņām. — «Laipni lūgti Kanter
lotas skolā!»—[1.] lpp. — «Ar plakātu un uzlīmēm»—Uz 
vāka. — Oriģ. nos.: My little Pony. Equestria girls. — ISBN 
9789934162367 (brošēts).

Viss par Krēslas Dzirksti. — 15, [1] lpp., [2] lp. uzlīmes : 
il. ; 30 cm. — (My little Pony. Equestria girls). — Apraks
tīts pēc vāka un iespiedziņām. — «Laipni lūgti Kanter
lotas skolā!»—[1.] lpp. — «Ar plakātu un uzlīmēm»—Uz 
vāka. — Oriģ. nos.: My little Pony. Equestria girls. — ISBN 
9789934162350 (brošēts).

Viss par Rozīti. — 15, [1] lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 
30 cm. — (My little Pony. Equestria girls). — Apraks
tīts pēc vāka un iespiedziņām. — «Laipni lūgti Kanter
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lotas skolā!»—[1.] lpp. — «Ar plakātu un uzlīmēm»—Uz 
vāka. — Oriģ. nos.: My little Pony. Equestria girls. — ISBN 
9789934162374 (brošēts).

Viss par Varavīksnes Zibsnu. — 15, [1] lpp., [2] lp. uz
līmes : il. ; 30 cm. — (My little Pony. Equestria girls). — 
Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām. — «Laipni 
lūgti Kanterlotas skolā!»—[1.] lpp. — «Ar plakātu un uz
līmēm»—Uz vāka. — Oriģ. nos.: My little Pony. Equestria 
girls. — ISBN 9789934162381 (brošēts).
UDK	 087.5

Maša un Lācis / idejas un tēlu autors: O. Kuzovkovs ; galve
nais mākslinieks: I. Trusovs ; ilustrētāji: M. Šantiko, N. Za
lomajeva ; tulkojusi Anna Bērziņa. — Rīga : Egmont Latvija, 
[2016]. 

Izkrāso manu pasauli!. — 24 lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 
30 cm. — «Ar košām uzlīmēm»—Uz vāka. — Aprakstīts 
pēc vāka un iespiedziņām. — Nosaukums 1. lapā: Tālais 
ceļojums. — Oriģ. nos.: Masha and the Bear. — ISBN 978
9934162329 (brošēts).
UDK	 087.5

My little Pony / tulkojusi Eva Jansone. — Rīga : Egmont 
Latvija, [2016]. 

Burvīgi uzdevumi. — 24 lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 
30 cm. — (My little Pony). — «Ar uzlīmēm»—Uz vāka. — 
«Krāsojamā grāmata pirmsskolas un jaunākā skolas ve
cuma bērniem»—Vāka 4. lpp. — Aprakstīts pēc vāka un 
iespiedziņām. — Oriģ. nos.: My little Pony. — ISBN 978
9934162428 (brošēts).

Priecīgi krāsojam!. — 24 lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 
30 cm. — (My little Pony). — «Ar uzlīmēm»—Uz vāka. — 
«Krāsojamā grāmata pirmsskolas un jaunākā skolas 
vecuma bērniem»—Vāka 4. lpp. — Oriģ. nos.: My little 
Pony. — ISBN 9789934162411 (brošēts).
UDK	 087.5

Princešu mīluļi : izceltās līnijas palīdzēs precīzi izkrāsot 
zīmējumu / Disney. — Rīga : Egmont Latvija, [2016]. 

Krāsu darbi mazākajiem. — [20] lp. : il. ; 20 cm. — Ap
rakstīts pēc vāka un iespiedziņām. — Oriģ. nos.: Palace 
pets activity book. — ISBN 9789934161827 (brošēts).
UDK	 087.5

Star wars : rokasgrāmata : IVI daļa / [teksts]: Gemma 
Lowe, Katrina Pallant ; [ilustrācijas]: Dan Crisp ; tulkojusi 
Dace Andžāne ; redaktore Antra Jansone ; Disney. — Rīga : 
Egmont Latvija, [2016]. — 69 lpp. : il. ; 30 cm. — ISBN 978
9934161988 (iesiets).

UDK	 087.5
	 791.221.8(02.053.2)

Star wars / [teksts]: Emil Fortune ; [dizains]: Richie Hull ; 
tulkojusi Dace Andžāne ; Disney. — Rīga : Egmont Latvija, 
[2016]. 

Plakātu grāmata ar uzdevumiem. — 24 lpp., [2] lp. uzlī
mes, [1] saloc. lp. plakāts : il. ; 27 cm. — «No jaunās filmas 
«Zvaigžņu kari. Spēks mostas»»—Uz vāka. — «12 plakā
ti, ieskaitot milzu plakātu, pielikumā 40 uzlīmju!»—Uz 
vāka. — ISBN 9789934162039 (brošēts).
UDK	 087.5
	 791.221.8(02.053.2)

Star wars / [teksts]: Katrina Pallant ; [dizains]: Maddox 
Philpot ; tulkojusi Dace Andžāne ; Disney. — Rīga : Egmont 
Latvija, [2016]. Krāsojamā grāmata. — 32 lpp. : il. ; 27 cm. — 
«No jaunās filmas «Zvaigžņu kari. Spēks mostas»»—Uz 
vāka. — ISBN 9789934162015 (brošēts).

Uzdevumu grāmata. — 32 lpp., [4] lp. uzlīmes : il. ; 
27 cm. — «Ar vairāk nekā 50 uzlīmēm»—Uz vāka. — 
«No jaunās filmas «Zvaigžņu kari. Spēks mostas»—Uz 
vāka. — ISBN 9789934162022 (brošēts).
UDK	 087.5
	 791.221.8(02.053.2)

Vāģi : izceltās līnijas palīdzēs precīzi izkrāsot zīmējumu / 
Disney, Pixar. — Rīga : Egmont Latvija, [2016]. 

Krāsu darbi mazākajiem. — [20] lp. : il. ; 20 cm. — Ap
rakstīts pēc vāka un iespiedziņām. — Oriģ. nos.: Cars 2. — 
ISBN 9789934161810 (brošēts).
UDK	 087.5

Vāģi / tulkojusi Anna Bērziņa ; redaktore Ilze Collenkopfa ; 
Disney, Pixar. — Rīga : Egmont Latvija, [2016]. 

Krāso zibenīgi!. — 24 lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 30 cm. — 
«Ar uzlīmēm»—Uz vāka. — Aprakstīts pēc vāka un ie
spiedziņām. — Oriģ. nos.: Cars colouring book. — ISBN 
9789934162404 (brošēts).
UDK	 087.5

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

101 Filozofijas būtība un loma

Kūle, Maija. Jābūtības vārdi : etīdes par zināšanām un 
vērtībām mūsdienu Latvijā / Maija Kūle ; zinātniskie re
cenzenti: Janīna KursītePakule, Māra Kiope, Ella Buce
niece ; literārā redakatore Arta Jāne ; Latvijas Universitā
tes Filozofijas un socioloģijas institūts. — Rīga : Zinātne, 
©2016. — xx, 424 lpp. : il. ; 22 cm. — Personvārdu rādītājs: 
415.424. lpp. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — 
Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 
9789934549069 (iesiets).

UDK	 101
	 316.752(474.3)

13 Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves metafizika. 
Ezotērika

Jansone, Ilze. Maģiskie vārdi un aizsargzīmes pret zag
ļiem ; Augi, maģija un eksorcisms pret dzeršanu / Ilze Jan
sone. — Rīga : Ilze Jansone, [2016]. — 80, [8] lpp. : il., notis, 
portr. ; 24 cm. — (Dziednieces pieredze). — Par autori: 69.
79. lpp. — ISBN 9789984851433 (brošēts).

UDK	 133.4
	 003.62(=174)
	 613.81(474.3)

Ošuroka, Māra. Iepazīsti astroloģiju! : ceļvedis astroloģi
jas pasaulē / teksts, fotogrāfijas: Māra Ošuroka ; atbildīgā 
redaktore Liene Soboļeva ; vāka mākslinieciskais noformē
jums: Kristaps Kārkliņš. — Rīga : Jumava, ©2016. — 207, 
[1] lpp. : il., karte, portr. ; 20 cm. — Bibliogrāfija: 206.
[208.] lpp. — ISBN 9789934118845 (brošēts).

UDK	 133.52
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14 Filozofiskās sistēmas un uzskati

Kants, Heidegers un dzīvespasaule / Ginters Ābels, Raivis 
Bičevskis, Aigars Dāboliņš, Bernds Derflingers, Linda Ge
diņa, Otfrīds Hefe, Māra Kiope, Māris Kūlis, Rihards Kūlis, 
Viktors Molčanovs, Nellija Motrošilova, Žanete Narkēviča, 
Iveta Nātriņa, Iveta Pirktiņa, Margita Rufinga, Elvīra Šimfa, 
Igors Šuvajevs ; grāmatas sastādītājs, ievada autors: Raivis 
Bičevskis ; zinātniskie recenzenti: Ella Buceniece, Velga 
Vēvere ; literārā redaktore Arta Jāne ; foto: Māris Kūlis. — 
Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2015. — xviii, 
568 lpp., [1] lp. iel. : portr. ; 24 cm. — Autori uzrādīti titulla
pas otrā pusē. — Par autoriem: [551.]557. lpp. — Person
vārdu rādītājs: [563.]568. lpp. — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu 
valodā. — ISBN 9789934506345 (iesiets).

UDK	 14(430)(092)
	 14(474.3)

159.9 Psiholoģija

Svence, Guna. Dzīvesspēka kategorija pozitīvās psiholoģi
jas skatījumā : attīstības iespējas = Concept of resilience in 
positive psychology : developmental aspects / Guna Sven
ce ; zinātniskās recenzentes: Kristīne Mārtinsone, Ala Pet
rulīte ; mākslinieks Andris Nikolajevs ; literārā redaktore 
Inta Rozenvalde ; kopsavilkumu angļu valodā tulkojusi Ani
ta Grauduma ; Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības aka
dēmija. — Rīga : Zinātne, ©2015. — 206 lpp. : il., sh., tab. ; 
22 cm. — Bibliogrāfija: [177.]206. lpp. — Teksts latviešu 
valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 9789934549
045 (iesiets).

UDK	 159.923.2
	 159.9.019

Павловска, Тамара. Хрустальная туфелька для совре
менной Золушки : уникальное пособие для одинокой 
женщины / Тамара Павловска ; иллюстрации, облож
ка Тамары Павловской. — Рига : Тамара Павловска, 
2015. — 112 lpp. : il. ; 21 cm. — ISBN 9789934147418 (bro
šēts).

UDK	 159.922.1-055.2(078.7)

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Katoļu kalendārs : gadagrāmata / sastādītāja Ingrīda Li
senkova ; astronomiskos kalendāra datus sagatavojis Ilgo
nis Vilks ; mākslinieks Normunds Pucis. — Rīga : Katoļu 
Baznīcas Vēstnesis, 2016.

2016. — 363, [3] lpp. : fotogr., portr., tab. ; 21 cm. — 
Vāka ilustrācijā izmantota Rembranta van Reina glezna 
«Pazudušā dēla atgriešanās» (1665). — Bibliogrāfija: 
125.126. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 9789934
804595 (brošēts).
UDK	 272(059)
	 282(059)

Kūns, Nikolajs. Sengrieķu mīti un varoņteikas / Nikolajs 
Kūns ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; tulkojums lat
viešu valodā: Gustavs Lukstiņš ; vāka grafiskais noformē
jums: Ivars Vimba. — Rīga : Jumava, ©2016. — 198, [1] lpp. : 
il., shēma ; 20 cm. — ISBN 9789934118944 (brošēts).

UDK	 255.2-264
	 398.22(38)

Sava. Lepnība : galvenie kristīgie tikumi / abats Sava ; re
dakcija: Jānis Kalniņš ; tulkoja: Lija Ivaska ; māksliniecis
kais noformējums: Līga Sakse. — Otrais izdevums. — Lat
vija : Eikon, 2016. — 223, [1] lpp. : portr. ; 17 cm. — Saīsināts 
tulkojums no krievu valodas. — ISBN 9789934855054 
(iesiets).

UDK	 27-423.7
	 27-423.58

Zimova, Zinovija. Vecticībnieki Jēkabpilī : cilvēki, gadi, no
tikumi : XIXXXI gadsimts = Старообрядцы Екабпилса : 
люди, годы, события : XIXXXI вв. / Zinovija Zimova ; tul
kojums latviešu valodā: Anita Grigaloviča ; latviešu teksta 
redakcija: Lūcija Ķuzāne ; foto: V. Plotņikovs, Z. Zimova, 
J. Volgina. — [Jēkabpils] : Jēkabpils pilsētas pašvaldība, 
[2016]. — 235, [4] lpp. : faksimili, il., portr. ; 31 cm. — ISBN 
precizēts ISBN aģentūrā. — Par autori: [3.] lpp. — Biblio
grāfija: [236.237.] lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts 
paralēli latviešu un krievu valodā. — ISBN 978993414
0211 (iesiets). — ISBN 9789934150211 (kļūda).

UDK	 271.2-9(474.344)

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Dzimtes konstruēšana : zinātnisko rakstu krājums / sastā
dītāji un ievada autori: Deniss Hanovs, Ilze Jansone, Kārlis 
Vērdiņš ; literārais redaktors Ingus Barovskis ; angļu valo
das redaktore Alda Vāczemniece ; vāka dizains: Svens Kuz
mins. — [Ogre] ; [Rīga] : Avens un partneri : LU Literatūras, 
folkloras un mākslas institūts, 2016.

3. sējums. — 252, [1] lpp. : diagr., tab. ; 20 cm. — Izde
vējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Bibliogrāfija rak
stu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu un 
angļu valodā, rakstu kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN 
9789934831454 (brošēts).
UDK	 305(474.3)(082)

316 Socioloģija

Roma in Lavia : research 2015 / graphic design: Gunta Kal
vīte ; Society Integration foundation. — [Rīga] : Sabiedrī
bas integrācijas fonds, 2015. — 44 lpp. : diagr., il. ; 21 cm. — 
«The contents of this publication reflect the results of the 
research «Roma in Latvia» which was developed by the 
market research company «Latvian Facts»—Vāka 2. lpp. — 
Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs.

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

Romi Latvijā : pētījuma ziņojums 2015 / Sabiedrības integ
rācijas fonds ; Tirgus un sociālo pētījumu centrs «Latvijas 
fakti» ; pētījuma darba grupa: Aigars Freimanis, Oksana 
Kurcalte, Ilze Gansone, Daiga Konceviča, Evija Mansone, 
Jeļena Petrova ; grafiskais dizains: Gunta Kalvīte. — [Rīga] : 
Sabiedrības integrācijas fonds, 2015. — 128 lpp. : diagr., 
tab. ; 23 cm. — Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām. — 
Bibliogrāfija: 126.128. lpp. un zemsvītras piezīmēs.

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

Romi Latvijā : pētījums 2015 / grafiskais dizains: Gunta 
Kalvīte ; Sabiedrības integrācijas fonds. — [Rīga] : Sabiedrī
bas integrācijas fonds, 2015. — 44 lpp. : diagr., il. ; 21 cm. — 
«Bukleta saturs veidots balstoties uz pētījuma «Romi Lat
vijā» rezultātiem, ko izstrādāja tirgus un sociālo pētījumu 
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centrs «Latvijas fakti»—Vāka 2. lpp. — Aprakstīts pēc vāka 
un iespiedziņām. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.

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

323 Iekšlietas. Iekšpolitika

Janvāra hronika : Latvijas Republikas Augstākās padomes 
barikāžu laika preses relīzes = January chronicles : press 
releases issued by the Supreme Council of the Republic 
of Latvia, 1991 / sastādītājs Aleksandrs Mirlins ; ievada 
autori: Ināra Mūrniece, Dainis Īvāns ; tulkotāji: Ivo Puzo, 
Ieva Upmace ; galvenais redaktors Artis Ērglis ; redakto
ri: Lilita Kainaize, Marika Saturiņa ; vāka mākslinieks Jānis 
Pavlovskis ; foto: J.I. Straume. — Rīga : Latvijas Republi
kas Saeima, 2016. — 349, [2] lpp. : faksimili, il. ; 25 cm. — 
Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — Teksts paralēli latviešu un angļu 
valodā. — ISBN 9789934147777 (iesiets). — 1000 eks.

UDK	 323:070.43(474.3)
	 94(474.3)”1986/1991”

329 Politiskās partijas un kustības

Hermanis, Voldemārs. Zem LKP kupola : ieskats Latvijas 
Komunistiskās partijas līkločos (19451991) / teksts, foto: 
Voldemārs Hermanis ; atbildīgā redaktore Liene Soboļe
va ; literārais redaktors Guntis Feldmanis ; vāka grafiskais 
noformējums: Ivars Vimba ; izmantotas Inta Kalniņa, Zi
gismunda Segliņa, Ritvara Skujas, Gunta Treija fotogrāfi
jas ; 1. vāka foto: Vilhelms Mihailovskis. — Rīga : Jumava, 
©2016. — 182, [1] lpp. : il., portr. ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 
177.[179.] lpp. un personu rādītājs: 180.[183.] lpp. — ISBN 
9789934118968 (brošēts).

UDK	 329.15(474.3)

Zariņš, Vilnis. Nacionālsociālisma ideoloģija un tās iz
pausmes Latvijā / Vilnis Zariņš ; zinātniskie recenzenti: 
Juris Rozenvalds, Kaspars Zellis ; zinātnisko komentāru un 
papildinājumu autori: Leo Dribins, Kaspars Zellis ; literārā 
redakatore Arta Jāne ; Maijas Kūles priekšvārds ; LU Filo
zofijas un socioloģijas institūts. — Rīga : LU Filozofijas un 
socioloģijas institūts, 2016. — xi, 265 lpp. : portr. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: [215.]250. lpp. — ISBN 9789934506314 
(brošēts).

UDK	 329.18(474.3)

33 Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Piketī, Tomass. Kapitāls 21. gadsimtā / Tomass Piketī ; no 
franču valodas tulkojušas: Inga Mackēviča, Sarmīte Mei
nerte, Astra Skrābane ; Aijas Andžānes vāka māksliniecis
kais noformējums ; zinātniskā redaktore Baiba Šavriņa. — 
[Rīga] : Lauku bibliotēku atbalsta biedrība, ©2015. — 762, 
[1] lpp. : diagr., tab. ; 24 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras pie
zīmēs. — Oriģ. nos.: Le capital au XXIe siècle. — ISBN 978
9934146718 (iesiets).

UDK	 330.342.1
	 331.101.26

339 Tirdzniecība. Starptautiskās ekonomiskās 
attiecības. Pasaules ekonomika

Rīgas Tehniskā universitāte. Starptautisko ekonomis-
ko sakaru un muitas institūts. Studentu zinātniskā 
konference (2015 : Rīga, Latvija). Starptautisko ekono
misko sakaru, transporta un loģistikas aktuālās problēmas 
2015 : studentu zinātniskās konferences tēžu krājums : 
2015. gada 23.26. novembris / redkolēģija: Velga Ozoliņa, 
Remigijs Počs ; atbildīgā par izdevumu Nadežda Škindere ; 
literārā redaktore Irēna Skārda ; priekšvārdu sarakstīja 
Velga Ozoliņa ; vāka dizainere Jekaterina Lukina ; Rīgas 
Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas un vadības fa
kultāte. Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas insti
tūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2016. — 76 lpp. ; 24 cm. — 
ISBN 9789934107719 (brošēts).

UDK	 339.9(062)

351 Valsts administratīvā pārvalde (policija)

Feldmanis, Ainars. Policijas funkcijas noziedzības novēr
šanas un apkarošanas kontekstā : promocijas darbs tiesī
bu doktora zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte — ju
ridiskā zinātne, apakšnozare — krimināltiesības / Ainars 
Feldmanis ; darba zinātniskais vadītājs Andrejs Vilks ; zi
nātniskais konsultants Zenons Indrikovs ; Rīgas Stradiņa 
universitāte. — Rīga, 2016. — 168 lp. : sh. ; 30 cm. — Bib
liogrāfija: 153.168. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts 
latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.

UDK	 351.74(474.3)(043)

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

Caune, Andris. Ģenerālis Jānis Balodis Krievijas izsūtīju
mā un cietumā, 19401960 / Andris Caune ; redaktore Ilze 
Antēna ; māksliniece Ināra Jēgere ; uz vāka ģenerāļa Jāņa 
Baloža grāmatzīme: autors Niklāvs Strunke. — Rīga : Latvi
jas vēstures institūta apgāds, 2016. — 271 lpp. : faksimili, il., 
kartes, portr. ; 25 cm. — Personu rādītājs: 264.271. lpp. — 
Bibliogrāfija nodaļu beigās. — ISBN 9789984824420 
(iesiets).

UDK	 355.08(474.3)(092)

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

Krīgere, I. Latvian riflemen craft, exercise, sing and play 
theater / I. Krīgere ; [tulkots no latviešu valodas]. — [Riga] : 
Latvian War museum, ©2015. — 83, [2] lpp. : faks., il., por
tr. ; 17×24 cm. — Oriģ. nos.: Latviešu strēlnieks meistaro, 
vingro, dzied un spēlē teātri. — ISBN 9789934856419 
(brošēts).

UDK	 355.48(474.3)(084.12)

Krīgere, I. Latviešu strēlnieks meistaro, vingro, dzied un 
spēlē teātri / I. Krīgere. — [Rīga] : Latvijas Kara muzejs, 
©2015. — 83, [2] lpp. : faksimili, il., portr. ; 17×24 cm. — 
ISBN 9789934856402 (brošēts).

UDK	 355.48(474.3)(084.12)
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36 Garīgo un materiālo dzīves vajadzību 
nodrošinājums. Apdrošināšana. Patērētāju interešu 
aizsardzība

Freiberga-Ņitavska, Ņina. Darbs ar nepilngadīgajiem li
kumpārkāpējiem un viņu ģimenēm : metodiskais līdzek
lis / Ņina FreibergaŅitavska, Vaila Putāne. — [Rīga] : 
Profesionālās pilnveides un supervīzijas centrs «Aisma», 
©2015. — 80 lpp. : diagr., il., sh., tab. ; 21 cm. — (Pedagoga 
bibliotēka ; 9). — Bibliogrāfija: 76.78. lpp. — ISBN 978
9934848865 (brošēts).

UDK	 364.4-058.57(474.3)

Ločmele, Vita. Pusaudžu sociālā atstumtība kā mūsdie
nu problēma : metodiskais līdzeklis / Vita Ločmele, Ju
dīte Mihejenko. — [Rīga] : Profesionālās pilnveides un 
supervīzijas centrs «Aisma», ©2016. — 72 lpp. : diagr., il., 
tab. ; 21 cm. — (Pedagoga bibliotēka ; 10). — Bibliogrāfija: 
64. lpp. — ISBN 9789934848872 (brošēts).

UDK	 364.624.4-053.6

Petrova, Svetlana. Psihosociālā palīdzība bezdarbnie
kiem : metodiskais līdzeklis / Svetlana Petrova, Gunta Uzu
leviča. — [Rīga] : Profesionālās pilnveides un supervīzijas 
centrs «Aisma», ©2016. — 99 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. — 
(Sociālā darba speciālista bibliotēka ; 9). — Bibliogrāfija: 
95.97. lpp. — ISBN 9789934848858 (brošēts).

UDK	 364.4-057.19

376 Speciālu grupu audzēkņu izglītība, apmācība, 
mācības

Cukura, Aija. Vispārējie vingrinājumi logoritmikā : spe
ciālo skolu jaunāko klašu audzēkņu valodas korekcijai un 
vispārējai attīstībai / Aija Cukura, Daina CukuraAkmene ; 
konsultante Irēna Nelsone ; redaktores: Gunta Lejniece, 
Māra Kalve. — Rīga : Pētergailis, ©2016. — 63 lpp., [8] lpp. 
iel. : il. ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 61. lpp. un zemsvītras piezī
mēs. — ISBN 9789984334202 (brošēts).

UDK	 376(076)

398 Folklora

Jaunpils teikas / sastādītājas un ievada autores: Ligija Rut
ka, Zinta Arika ; redaktore Ligija Rutka ; vāka dizains: Alla 
Dmitrijeva. — Jaunpils : Jaunpils novada dome, 2015. — 127, 
[1] lpp. : il. ; 21 cm. — ISBN 9789934146527 (iesiets).

UDK	 398.22(474.3)

5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

51 Matemātika

Skaitļi : 30 skaitļu pārsteigumi. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2016. — 1 sēj. : il. ; 18×12 cm. — (Mācies ar brīnumkartī
tēm!). — Aprakstīts pēc kārbas. — «Komplektā ir 15 abpu
sēji lasāmas atbīdāmas kartītes ar attēliem un skaitļiem no 
1 līdz 15. Ir arī ieteikumi vecākiem, kā palīdzēt bērnam at
tīstīt dažādas prasmes»—Uz vāka. — Oriģ. nos.: Numbers. 
Slide & learn flash cards. — ISBN 9789934055997.

UDK	 51(02.053.2)
	 087.5

53 Fizika

Geža, Vadims. Investigation of stratified electromagneti
cally driven flows in electrically conducting fluids : a the
sis submitted for the degree of doctor of physics / Vadims 
Geža ; advisor: Andris Jakovičs ; University of Latvia. Fa
culty of Physics and Mathematics. — Rīga, 2015. — 116 lpp. : 
diagr., il., sh., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 106.116. lpp.

UDK	 532.517(043)
	 537.84(043)

Geža, Vadims. Investigation of stratified electromagneti
cally driven flows in electrically conducting fluids : sum
mary of doctoral thesis submitted for the degree of doctor 
of physics, subfield of mechanics of fluids and gases / Va
dims Geža ; supervisor Andris Jakovičs ; reviewers: Jānis 
Virbulis, Christian Karcher, Kaspars Dadzis ; University 
of Latvia. [Faculty of Physics and Mathematics]. — Rīga : 
University of Latvia, 2015. — 29 lpp. : il., sh., tab. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 29. lpp. — ISBN 9789934180262 (brošēts).

UDK	 532.517(043)
	 537.84(043)

Geža, Vadims. Stratificētas elektromagnētiski ierosinātas 
plūsmas izpēte elektrovadošos šķidrumos : promocijas 
darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai fizikas no
zarē, apakšnozare: škidrumu un gāzu mehānika / Vadims 
Geža ; darba zinātniskais vadītājs Andris Jakovičs ; darba 
recenzenti: Jānis Virbulis, Christian Karcher, Kaspars Da
dzis ; Latvijas Universitāte. [Fizikas un matemātikas fakul
tāte]. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2015. — 29 lpp. : il., sh., 
tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 29. lpp. — ISBN 978993418
0255 (brošēts).

UDK	 532.517(043)
	 537.84(043)

Livanovičs, Rūdolfs. Magnētisku stīgu un to ansambļu 
dinamikas matemātiskā modelēšana : promocijas darba 
kopsavilkums doktora grāda iegūšanai fizikā, apakšnoza
re: šķidrumu un gāzu mehānika / Rūdolfs Livanovičs ; dar
ba zinātniskais vadītājs Andrejs Cēbers ; darba recenzenti: 
Harijs Kalis, Damien Faivre, Konstantin Kornev ; Latvijas 
Universitāte. Fizikas un matemātikas fakultāte. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2016. — 28 lpp. : diagr. ; 21 cm. — Bib
liogrāfija: 27.28. lpp. — ISBN 9789934181054 (brošēts).

UDK	 532.3:537.622.4(043)
	 537.622.4-022.53(043)

Livanovičs, Rūdolfs. The mathematical modeling of the 
single and ensemble dynamics of magnetic filaments : sum
mary of doctoral thesis submitted for the degree of doctor 
of physics, subfield of fluid dynamics / Rūdolfs Livanovi
čs ; supervisor: Andrejs Cēbers ; reviewers: Harijs Kalis, 
Damien Faivre, Konstantin Kornev ; University of Latvia. 
Faculty of Physics and Mathematics. — Riga : University of 
Latvia, 2016. — 29 lpp. : diagr. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 28.
29. lpp. — ISBN 9789934181061 (brošēts).

UDK	 532.3:537.622.4(043)
	 537.622.4-022.53(043)

Livanovičs, Rūdolfs. The mathematical modeling of the 
single and ensemble dynamics of magnetic filaments : this 
dissertation is submitted for the degree of doctor of phy
sics / Rūdolfs Livanovičs ; scientific advisor: Andrejs Cē
bers ; Department of Physics. University of Latvia. — Riga, 
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2015. — 124 lpp. : diagr., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: [109.]
113. lpp.

UDK	 532.3:537.622.4(043)
	 537.622.4-022.53(043)

Mozers, Artūrs. Laser radiation interaction with Rb atoms 
in an external magnetic field : summary of doctoral thesis 
submitted for the doctoral degree in physics, subfield: laser 
physics and spectroscopy / Artūrs Mozers ; scientific advi
sor: Marcis Auzinsh ; reviewers: Jānis Alnis, Andris Ozols, 
Aram V. Papoyan ; University of Latvia. Faculty of Physics 
and Mathematics. — Rīga : University of Latvia, 2016. — 
65 lpp. ; diagr., il. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 59.65. lpp. — 
ISBN 9789934181023 (brošēts).

UDK	 537.632(043)
	 535.374:621.375.826(043)

Mozers, Artūrs. Rb atomu mijiedarbība ar lāzera staroju
mu ārējā magnētiskā lauka klātbūtnē : promocijas darba 
kopsavilkums doktora grāda iegūšanai fizikā, apakšnozare: 
lāzeru fizika un spektroskopija / Artūrs Mozers ; zinātnis
kais vadītājs Mārcis Auziņš ; darba recenzenti: Jānis Alnis, 
Andris Ozols, Aram V. Papoyan ; Latvijas Universitāte. Fi
zikas un matemātikas fakultāte. — Rīga : Latvijas Univer
sitāte, 2016. — 67 lpp. : diagr., il. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
61.67. lpp. — ISBN 9789934181016 (brošēts).

UDK	 537.632(043)
	 535.374:621.375.826(043)

Mozers, Artūrs. Rb atomu mijiedarbība ar lāzera staroju
mu ārējā magnētiskā lauka klātbūtnē : promocijas darbs 
doktora grāda iegūšanai fizikā, apakšnozare: lāzeru fizika 
un spektroskopija / Artūrs Mozers ; zinātniskais vadītājs: 
Mārcis Auziņš ; darba recenzenti: Jānis Alnis, Andris Ozols, 
Aram V. Papoyan ; Latvijas Universitāte. Fizikas un mate
mātikas fakultāte. — Rīga, 2016. — 74, [28] lp. : diagr., il. ; 
31 cm. — Bibliogrāfija: 67.73. lp. un rakstu beigās. — Pro
mocijas darbs latviešu valodā, pievienotās publikācijas an
gļu valodā.

UDK	 537.632(043)
	 535.374:621.375.826(043)

54 Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Latvijas Universitāte. Konference (74 : 2016 : Rīga, Lat-
vija). Latvijas Universitātes 74. konference : ķīmijas sekci
ja : tēžu krājums / redkolēģija: Edgars Sūna, Arturs Vīks
na. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2016. — 35 lpp. : diagr., 
il. ; 24 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Tēzes latviešu 
un angļu valodā. — ISBN 9789934181122 (brošēts).

UDK	 54(474.3)(062)

55 Zemes zinātnes. Ģeoloģijas zinātnes

Ģērmanis, Andris. Tuksneša ģeogrāfija / Andris Ģer
manis ; vāka fotogrāfijas autore Ingūna FolbergaStraz
da. — Rīga : [Andris Ģērmanis], ©2016. — 85 lpp. : karte ; 
21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978993414
7821 (brošēts).

UDK	 551.435.77(075)
	 911.2:551.435.77(075)

57 Bioloģijas zinātnes kopumā

Grandāne, Aiga. 1,2benzoksatiīn2,2dioksīda atvasināju
mi un to heterocikliskie analogi kā selektīvi ogļskābes an
hidrāžu inhibitori : promocijas darba kopsavilkums dokto
ra grāda iegūšanai ķīmijas nozarē, apakšnozare: organiskā 
ķīmija / Aiga Grandāne ; darba zinātniskais vadītājs Rai
vis Žalubovskis ; darba recenzenti: Andris Zicmanis, Aiva 
Plotniece, Ērika Bizdēna ; Latvijas Universitāte. Ķīmijas fa
kultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2015. — 21 lpp. : il. ; 
21 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs.

UDK	 577.152.4(043)

Grandāne, Aiga. 1,2benzoksatiīn2,2dioksīda atvasinā
jumi un to heterocikliskie analogi kā selektīvi ogļskābes 
anhidrāžu inhibitori : promocijas darbs / Aiga Grandāne ; 
zinātniskais vadītājs Raivis Žalubovskis ; darba recenzen
ti: Andris Zicmanis, Aiva Plotniece, Ērika Bizdēna ; Latvi
jas Universitāte. Ķīmijas fakultāte. — Rīga, 2015. — 213, 
[51] lp. : il., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 196.212. lp.

UDK	 577.152.4(043)

Grandāne, Aiga. Derivatives of 1,2benzoxathiine 2,2dioxi
de and their heterocyclic analogues as selective inhibitors 
of carbonic anhydrases : summary of doctoral thesis su
bmitted for the degree of doctor of chemistry, subfield: 
organic chemistry / Aiga Grandāne ; supervisor Raivis 
Žalubovskis ; reviewers: Andris Zicmanis, Aiva Plotnie
ce, Ērika Bizdēna ; University of Latvia. Faculty of Che
mistry. — Riga : University of Latvia, 2015. — 21 lpp. : il. ; 
21 cm. — Aprakstīts pēc vāka. 

UDK	 577.152.4(043)

59 Zooloģija

Lipsbergs, Juris. Klaidonīga putnu pētnieka piedzīvoju
mi / teksts, foto: Juris Lipsbergs ; atbildīgā redaktore Alī
na Melngaile ; vāka grafiskais noformējums: Ivars Vimba ; 
foto: Andris Eglītis, Jānis Veckalns, Uldis Lipsbergs, Māris 
Lielkalns, Viesturs Klimpiņš, Jānis Ķuze, Jānis Baltvilks, 
Zigrīda Jansone, Elmārs Kazāks, Andris Stīpnieks, Rasma 
Aupmane, Ingmārs Līdaka, Aivars Petriņš. — Rīga : Jumava, 
©2016. — 352 lpp., [64] lpp. iel. : il. ; 20 cm. — (Zaļie atmiņu 
stāsti). — ISBN 9789934118906 (brošēts).

UDK	 598.2(474.3)(092)

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes

Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference (74 : 
2016 : Rīga, Latvija). Veselības aprūpes pētījumi LU ko
ledžās : tēžu krājums / abstract book : Latvijas Universi
tātes 74. zinātniskā konference : Latvijas Universitāte, Da
baszinātņu akadēmiskais centrs, 2016. gada 11. februāris / 
atbildīgais redaktors un priekšvārda autors Valdis Segliņš ; 
redaktore Ieva Zarāne ; dizains: Baiba Lazdiņa ; Valsts pētī
jumu programma ResProd. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
©2016. — 50 lpp. ; 24 cm. — Bibliogrāfija atsevišķu rakstu 
beigās. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 978
9934517983 (brošēts).

UDK	 614.2(474.3)(062)
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Rendeniece, Inga. Profilakses programmas izstrāde un ka
riesa attīstības novērtējums grūtniecēm un viņu bērniem : 
promocijas darbs medicīnas doktora zinātniskā grāda ie
gūšanai, specialitāte — zobārstniecība / Inga Rendeniece ; 
darba zinātniskie vadītāji: Rūta Care, Anda Brinkmane ; 
Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga, 2016. — 114 lp. : diagr., 
il., sh., tab. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 78.92. lp. — Teksts lat
viešu valodā, anotācija arī angļu valodā.

UDK	 616.314-002(474.3)(043)

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

Atjaunojamās elektroenerģijas akumulācija : zinātniska 
monogrāfija / Andra Blumberga, Dagnija Blumberga, Ilze 
Dzene, Jūlija Gušča, Francesco Romagnoli, Edgars Vīgants, 
Ivars Veidenbergs ; recenzenti: Ritvars Sudārs, Ģirts Ku
plais ; zinātniskā redaktore Dagnija Blumberga ; atbildīgā 
par izdevumu Anita Vēciņa ; redaktore Inga Ivanova ; vāka 
dizains: Māris Pelēķis ; Rīgas Tehniskā universitāte. Ener
ģētikas un elektrotehnikas fakultāte. Vides aizsardzības 
un siltuma sistēmu institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 
2015. — 238 lpp. : diagr., il., sh., tab. ; 25 cm. — «Apstipri
nājusi RTU Zinātnes padome 2015. gadā, apliecinājums Nr. 
040007/4»—Titullapā. — Bibliogrāfija: 220.238. lpp. — 
Kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 9789934107481 
(iesiets).

UDK	 620.92
	 662.767.2
	 662.769

628 Sanitārā tehnika. Ūdens. Sanitārija.  
Apgaismes tehnika

Klimata izmaiņas, ko rada antropogēnie procesi — atkritu
mu un notekūdeņu apsaimniekošanā / Rūta Bendere, Ināra 
Teibe, Jozefs M. Pacina, Hjirre Sunnsets, Raimonds Kaspa
rinskis, Ivars Kudreņickis, Ruslans Šmigins, Aldis Vidužs, 
Juris Burlakovs ; redaktore Ārija Ozola ; NILU materiāla 
tulkojums no angļu valodas: Juris Benders ; noformējums: 
Toms Tomsons. — Rīga : Latvijas Atkritumu saimniecības 
asociācija, 2016. — 145 lpp. : diagr., il., sh., tab. ; 24 cm. — 
Bibliogrāfija nodaļu beigās. — ISBN 9789984951034 
(brošēts).

UDK	 628.4(075.8)
	 551.588.7(075.8)
	 504.5(075.8)

630 Mežsaimniecība

Zdors, Leonīds. Kokaudzes struktūras un apsaimnieko
šanas režīmu ietekme uz parastās priedes (Pinus sylves
tris L.) atjaunošanos vienlaidus un grupu pakāpeniskajās 
cirtēs : promocijas darba kopsavilkums Dr. silv. zinātnis
kā grāda iegūšanai mežzinātnes nozarē, meža ekoloģijas 
un mežkopības apakšnozarē = Influence of forest stand 
structure and management regime on Scots pine (Pinus 
sylvestris L.) regeneration after uniform and group shel
terwood cutting : summary of the doctoral thesis for the 
scientific degree Dr. silv. / Leonīds Zdors ; promocijas dar
ba zinātniskais vadītājs Imants Liepa ; oficiālie recenzenti: 
Dagnis Dubrovskis, Jurģis Jansons, Kalev Jõgiste ; Latvijas 

Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Valsts mežzināt
nes institūts «Silava». — Salaspils ; Jelgava : [Latvijas Lauk
saimniecības universitāte], 2015. — 62 lpp. : diagr., il., tab. ; 
21 cm. — Teksts latviešu un angļu valodā.

UDK	 630*23(043)

Zdors, Leonīds. Kokaudzes struktūras un apsaimniekoša
nas režīmu ietekme uz parastās priedes (Pinus sylvestris 
L.) atjaunošanos vienlaidus un grupu pakāpeniskajās cir
tēs : promocijas darbs mežzinātņu doktora (Dr. silv.) zināt
niskā grāda iegūšanai mežzinātnes nozarē, meža ekoloģijas 
un mežkopības apakšnozarē / Leonīds Zdors ; promocijas 
darba zinātniskais vadītājs Imants Liepa ; Latvijas Lauk
saimniecības universitāte. Meža fakultāte. Mežkopības 
katedra, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts «Silava». — 
Jelgava ; Salaspils, 2015. — 113 lp. : diagr., il., tab. ; 31 cm. — 
Bibliogrāfija: 99.109. lp. — Teksts latviešu valodā, kopsa
vilkums arī angļu valodā.

UDK	 630*23(043)

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

Neri, Mikela. Veselīgi : gardai un vieglai maltītei / recep
tes: Mikela Neri ; fotogrāfijas: Brent Parker Jones ; no angļu 
valodas tulkojusi Iveta Galēja. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 
©2015. — 319, [1] lpp. : il. ; 23 cm. — Recepšu rādītājs: 316.
318. lpp. — Oriģ. nos.: Healthy, quick & light. — ISBN 978
9984235349 (brošēts).

UDK	 641.55(083.12)

655 Poligrāfiskā rūpniecība. Iespiešana. 
Izdevējdarbība. Grāmattirdzniecība

1. pasaules kara atklātnes Latvijas Kara muzeja kolekcijā = 
World War I postcards in the collection of the Latvian War 
Museum / sastādītājs Krišs Kapenieks ; tulkojums angļu 
valodā: Klāvs Zariņš ; dizains: Inga Poļevska. — [Rīga] : 
Latvijas Kara muzejs, ©2015. — 330 lpp. : diagr., faksimili, 
il., portr. ; 22×23 cm. — Teksts paralēli latviešu un angļu 
valodā. — ISBN 9789934827082 (iesiets).

UDK	 655.3.066.32(083.82)
	 676.813(083.82)
	 94(100)”1914/1918”(083.82)

656 Transporta un pasta pakalpojumi. Satiksmes 
organizācija un kontrole

International Conference «Reliability and Statistics 
in Transportation and Communication» (15 : 2015 : 
Rīga, Latvija). The 15th International conference «Relia
bility and statistics in transportation and communication» 
(RelStat’15) : 2124 October 2015, Riga, Latvia : abstracts / 
organised by Transport and Telecommunication Institute 
(Latvia), The K. Kordonsky Charitable Foundation (USA) 
in cooperation with Latvian Academy of Science (Latvia) ; 
edited by Igor V. Kabashkin, Irina V. Yatskiv. — Riga : Trans
port and Telecommunication Institute, 2015. — 91, [1] lpp. : 
il., tab. ; 30 cm + 1 CD. — Pielikums: CD: Reliability and sta
tistics in transportation and communication (RelStat’15) : 
the 15th International conference, 2124 October, 2015. Riga, 
Latvia : proceedings. ISBN 9789984818795 (pdf dokumen
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ti ar html indeksu). — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 
9789984818788 (brošēts).

UDK	 656(062)
	 621.39(062)
	 004(062)

657 Grāmatvedība

Leibus, Inguna. Pašnodarbināto grāmatvedība un no
dokļi / Inguna Leibus ; redaktore, priekšvārda autore Vita 
Zariņa ; literārā redaktore Sandra Priedīte ; fotogrāfs Atis 
Ieviņš. — Atkārtots un atjaunots 7. izdevums. — Rīga : Lie
tišķās informācijas dienests, 2016. — 143 lpp. : sh., tab. ; 
22 cm. — (Bilances bibliotēka). — ISBN 978998489609
0 (brošēts).

UDK	 657(474.3)
	 336.226(474.3)

662 Sprāgstvielas. Kurināmais

Jansone, Inga. Ziemāju labības kā izejviela atjaunojamās 
enerģijas ieguvei Latvijā : promocijas darbs lauksaimniecī
bas zinātņu doktora grāda ieguvei, lauksaimniecības noza
re, laukkopības apakšnozare / Inga Jansone ; zinātniskā va
dītāja Zinta Gaile ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 
Lauksaimniecības fakultāte. Agrobiotehnoloģijas institūts, 
Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts. — Jelgava, 
2016. — 154 lp. : diagr., il., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 111.
122. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, 
anotācija arī angļu valodā.

UDK	 662.767.2:633.1(043)
	 662.636:633.1(043)
	 661.722(043)

68 Gatavu vai samontētu preču rūpniecība,  
amati un arodi

Kapče, Māra. Konstruēšana, modelēšana, šūšana / Māra 
Kapče ; Vitas Lēnertes vāka un iekārtojuma dizains ; re
dakcija un ilustrācijas: Ilze Sausiņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2016. — 144 lpp. : il., tab. ; 25 cm. — ISBN 97899340
43062 (iesiets).

UDK	 687.02

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

Dženkinsa, Elisona. Mājokļa pārvērtības : 300 padomi, 
paņēmieni un knifi prasmīgai remontdarbu veikšanai / Eli
sona Dženkinsa ; no angļu valodas tulkojis Guntis Kalns ; 
redaktors Gints Tenbergs. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. — 
176 lpp. : il., tab. ; 25 cm. — Rādītājs: 172.175. lpp. — Oriģ. 
nos.: 300 tips for painting and decorating. — ISBN 978
9934055942 (brošēts).

UDK	 69.059.25(035)

7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Ceturksnis = Quarter : UPB art/māksla : izstādes kata
logs / redaktors Valentīns Petjko ; teksts: Laima Slava ; 
foto: Normunds Brasliņš, Karlīna Vītoliņa ; izstādes kurato
re Sandra Krastiņa. — Daugavpils : Daugavpils Marka Rot

ko mākslas centrs, 2016. — [52] lpp. : il. ; 20 cm. — «Izstāde 
Daugavpils Marka Rotko centrā no 2016. gada 5. februāra 
līdz 10. aprīlim»—Iespiedziņās. — «UPB holdings 2016. 
gadā atzīmē savas dibināšanas 25. jubileju. Tas ir gadsimta 
ceturksnis»—Titullapā. — Teksts paralēli latviešu un angļu 
valodā. — ISBN 9789934535277 (brošēts).

UDK	 7.036/.038(474.3)(083.824)
	 7.074(474.321.2)(083.824)

Gerharde-Upeniece, Ginta. Māksla un Latvijas valsts, 
19181940 = Art et état en Lettonie, 19181940 / Ginta Ger
hardeUpeniece ; zinātniskie konsultanti: Ilgvars Butulis, 
Mārtiņš Mintaurs ; latviešu teksta literārā redaktore Māra 
Ņikitina ; tulkojums franču valodā: Dita Podskočija ; fran
ču teksta redaktores: AnneSophie Lelong, Olivia Leroy ; 
bibliogrāfijas sastādītāja Dagnija Celmiņa ; priekšvārdu 
sarakstīja Žils Bonviāls ; mākslinieki: Ineta Berkmane, Jā
nis Murovskis ; foto: Leons Balodis, Normunds Brasliņš, 
Māra Brašmane, Ēriks Fridrihsons, Didzis Grodzs, Roberts 
Johansons, Mārtiņš Lapiņš, Krišs Rake, Vilis Rīdzenieks, Jā
nis Rieksts. — Rīga : Neputns, ©2016. — 367 lpp. : faksimili, 
il., portr. ; 28 cm. — Personu rādītājs: 356.366. lpp. — Bib
liogrāfija: 346.355. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts 
latviešu valodā, ievads un nodaļu kopsavilkumi franču va
lodā. — ISBN 9789934512735 (iesiets).

UDK	 7.036/.037(474.3)
	 7:32(474.3)

Vinfrija, Opra. Ko es skaidri zinu / Opra Vinfrija ; no an
gļu valodas tulkojusi Kārina Pētersone ; Ilzes Isakas vāka 
dizains ; redaktore Kristīne Kupce. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2016. — 217, [2] lpp. : il. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: What I know 
for sure. — ISBN 9789934057731 (iesiets).

UDK	 7.097.071.1(73)
	 821.111(73)-94

Ziediņš, Visvaldis. Visvaldis Ziediņš: travels in the ima
gination : exhibition, 13 June26 July 2015, The American 
University Museum at the Katzen Arts Center, Washington 
DC / text: Eleanor Heartney, Ieva Kalniņa ; photos: Jānis Pi
pars, Normunds Brasliņš ; proofreader Iveta Boiko ; orga
nized by Institute for Contemporary Art, Riga. — Riga : In
stitute for Contemporary Art, ©2015. — 63 lpp. : il., portr. ; 
25 cm. — Izstādes katalogs. — «The exhibition is supple
mented by Ieva Kalniņa’s (formerly Kulakova) book «Mo
vement. Visvaldis Ziediņš» (2012), an English edition»—Ti
tullapas otrā pusē. — ISBN 9789934145155 (brošēts).

UDK	 7.071.1(474.3)(083.824)
	 7.036/.037(474.3)(083.824)

73 Tēlniecība

Latgale. Daugavpils keramikas studija = Latgale. Daugav
pils ceramics studio = Латгале. Даугавпилсская студия 
керамики / teksts: Janīna Kursīte, Valentīns Petjko (arī 
redaktors) ; tulkojums: Aina Špaca (angļu val.), Valentīna 
Smertjeva (krievu val.) ; foto, dizains: Sanri. — [Daugav
pils] : Tautas lietišķās mākslas studija «Latgale», [2016]. — 
[93] lpp. : il. ; 23 cm. — Ietver bibliogrāfiju. — Teksts lat
viešu, angļu un krievu valodā. — ISBN 9789934535239 
(brošēts).

UDK	 738.077(474.346.1)(083.82)
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741/744 Zīmēšana un rasēšana (māksla)

Mana pirkstiņzīmogu grāmata : pirmsskolas vecuma bēr
niem / no vācu valodas tulkojusi Eva Mārtuža. — Rīga : 
Lauku Avīze, [2016]. — 63 lpp. : il. ; 26 cm. — Oriģ. nos.: 
Mein FingerabdruckStempelbuch. — ISBN 978993415
1224 (iesiets).

UDK	 741.02(0.053.2)

745/749 Rūpnieciskā māksla un daiļamatniecība. 
Lietišķā māksla

Lūse, Laura. Tapetes Latvijā : 18. gs.20. gs. pirmā puse : 
promocijas darba kopsavilkums / Laura Lūse ; zinātniskā 
vadītāja Silvija Grosa ; oficiālie recenzenti: Ojārs Spārītis, 
Ilmārs Dirveiks, Jānis Kalnačs ; Latvijas Mākslas akadēmi
ja = Wallpaper in Latvia from 18th century until the first 
half of 20th century : summary of the doctoral thesis / 
Laura Lūse ; scientific supervisor Silvija Grosa ; The Art 
Academy of Latvia. — [Rīga] : Latvijas Mākslas akadēmija, 
2015. — 46 lpp. ; 21 cm. — Teksts paralēli latviešu un angļu 
valodā, ar atsevišķām titullapām, nosaukums uz vāka abās 
valodās. — ISBN 9789934541070 (brošēts).

UDK	 747.03(474.3)(043)
	 7.048(474.3)(043)
	 691.145(474.3)(091)(043)

Lūse, Laura. Tapetes Latvijā : 18. gs.20. gs. pirmā puse : 
promocijas darbs / Laura Lūse ; zinātniskā vadītāja Silvi
ja Grosa ; Latvijas Mākslas akadēmija. — [Rīga], 2015. — 
188 lp. : il., tab. ; 31 cm + pielikums 1 sēj. (118 lp.). — Ti
tullapas noformējumā: 1. daļa: Promocijas darbs — 2. daļa: 
Pielikums. — Bibliogrāfija: 154.188. lp. un zemsvītras pie
zīmēs.

UDK	 747.03(474.3)(043)
	 7.048(474.3)(043)
	 691.145(474.3)(091)(043)

Papīra rokdarbi bērniem no 3 gadiem : ar origami / no 
vācu valodas tulkojis Kaspars Poikāns. — Rīga : Lauku Avī
ze, [2016]. — 62, [1] lpp. : il. ; 26 cm. — Oriģ. nos.: Basteln 
mit Papier für Kinder ab 3 Jahren. — ISBN 978993415
1279 (iesiets).

UDK	 745.54(0.053.2)

Pauls-Vīgnere, Edīte. Koronetes : 80 galvas rotas, vaina
gi, cepures, tiāras un diadēmas = 80 headdresses, crowns, 
hats, tiaras and diadems / Edīte Pauls Vīgnere ; teksta 
autore Nora Ikstena ; foto: Valdis Ošiņš ; dizains: Sandra 
Ošiņa ; latviešu teksta redaktors un tulkotājs angļu valodā 
Mārcis Ošiņš ; redaktori angļu valodā: Māris Ceplis, Daina 
Dagnija. — Rīga : Izglītības un kultūras atbalsta biedrība 
«Balta», ©2016. — 183, [1] lpp. : il. ; 30 cm. — Teksts latviešu 
un angļu valodā. — ISBN 9789934147555 (iesiets).

UDK	 745.52.071.1(474.3)(084.12)
	 745.52(474.3)(084.12)

75 Glezniecība

Papvērta, Sāra. Tas ir Monē / Sāra Papvērta ; Odas van 
Reinas ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Renāte Pun
ka. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2015. — 70, [10] lpp. : il., 

portr. ; 23 cm. — Bibliogrāfija: [80.] lpp. — Oriģ. nos.: This 
is Monet. — ISBN 9789984235233 (iesiets).

UDK	 75.071.1(44)
	 75.036.2(44)

76 Grafiskā māksla. Lietišķā grafika

Murovskis, Jānis. Neizprotamā attāluma sajūta = The in
comprehensible feeling of distance : izstādes katalogs / Jā
nis Murovskis ; izstādes kurators Māris Čačka ; redaktors 
Valentīns Petjko ; teksts: Anita Vanaga, Jānis Murovskis 
(arī foto) ; dizains: Pāvels Terentjevs ; tulkojums: Aina Špa
ca. — Daugavpils : Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, 
2016. — [48] lpp. : il. ; 20 cm. — Teksts paralēli latviešu un 
angļu valodā. — ISBN 9789934535260 (brošēts).

UDK	 76.071.1(474.3)(083.824)

792 Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski uzvedumi

Jauna sezona, jauns nosaukums, jauns zīmols = New sea
son, new name, new brand : Latvijas Nacionālā opera un 
balets, 2015/2016 / tekstu redakcija: Laura Tabūna ; teksti: 
Mikus Čeže, Laura Tabūna ; tulkojumi: Kaija Straumanis, 
Astra IrmejaŠēfere ; priekšvārdu sarakstīja: Zigmars Lie
piņš, Aivars Leimanis, Mārtiņš Ozoliņš ; foto: Egons Kera, 
Žanis Legzdiņš, Dace Pudāne, Raitis Puriņš, Vilis Rīdze
nieks, Jānis Riņķis, Andris Tone. — [Rīga] : Latvijas Na
cionālā opera un balets, 2015. — [40] lpp. : il. ; 25 cm. — 
Bibliogrāfija piezīmēs. — Teksts paralēli latviešu un angļu 
valodā.

UDK	 792.54(474.3)
	 792.82(474.3)
	 725.821(474.362.2)(091)

Kleins, Ivars. Iemiesošanās : starp mākslu un privāto dzī
vi / Ivars Kleins ; Eduarda Groševa vāka dizains ; redak
tore Zaiga Lasenberga ; fotogrāfiju autori: Valdis Brauns, 
Jānis Deinats, Dominiks Gedzjuns, Gunārs Janaitis, Ojārs 
Jansons, Kristaps Kalns, Egons Kera, Kaspars Kviesis, Gints 
Mālderis, Andris Vītiņš, Oļegs Zernovs. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, ©2016. — 175, [1] lpp., [16] lpp. iel. : il. ; 23 cm. — ISBN 
9789934057311 (iesiets).

UDK	 792.028(474.3)
	 792.071.2.028(474.3)

793 Sabiedriskas izklaides un izpriecas.  
Kustību māksla. Deja

Burvju māksla : vairāk nekā 100 triku, paņēmienu un 
ilūziju / latviskojusi Diāna Alksne ; redaktore Ilze Col
lenkopfa. — Rīga : Egmont Latvija, [2016]. — 64 lpp. : il. ; 
26 cm. — Grāmatai klāt pievienota burvju nūjiņa. — ISBN 
9789934162107 (spirāliesējums).

UDK	 793.8(02.053.2)

Jautrie labirinti : vairāk nekā 100 līku loču piedzīvojumu / 
teksts: Bekija Vilsone ; ilustrācijas: Lorna Andersone, Džīna 
Kloda, Samanta Meredita, Sofija Rorbaha ; tulkojums: Re
nāte Punka, Inga Karlsberga. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 
©2015. — 128 lpp. : il. ; 27 cm. — Oriģ. nos.: Totally amazing 
mazes. — ISBN 9789984235486 (brošēts).

UDK	 793.7(02.053.2)
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8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

81 Valodniecība un valodas

Parčinska, Melita. Angļu valoda veterinārmedicīnā : stu
dentiem, veterinārārstiem, interesentiem = Veterinary me
dical english : for students, practitioners, any interested 
persons / Melita Parčinska ; Elitas Šicas Vāveres dizains ; 
Alises Šicas ilustrācijas. — [Jelgava] : Melita Parčinska, 
©2015. — 198, [1] lpp. : il. ; 30 cm. — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — Bibliogrāfija: 198.[199.] lpp. — Teksts 
angļu un latviešu valodā. — ISBN 9789934146237 (bro
šēts).

UDK	 811.111’243:636.09(075)

811.174 Latviešu valoda

Alfabēts : 33 burtu pārsteigumi. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2016. — 1 sēj. : il. ; 18×12 cm. — (Mācies ar brīnumkar
tītēm!). — Aprakstīts pēc kārbas. — «Komplektā ir 16 ab
pusēji lasāmas atbīdāmas kartītes ar attēliem, visiem 33 
latviešu alfabēta burtiem un skaitļiem. Ir arī ieteikumi ve
cākiem, kā palīdzēt bērnam attīstīt dažādas prasmes»—Uz 
vāka. — Oriģ. nos.: Alphabet. Slide & learn flash cards. — 
ISBN 9789934055980.

UDK	 811.174’351(02.053.2)
	 087.5

Latviešu valoda, matemātika, vēsture pamatskolai shēmās 
un tabulās : rokasgrāmata / sastādītāji: Inese Auziņa, Juris 
Goldmanis, Valdis Klišāns, Rudīte Kriķe ; redaktori: Valdis 
Klišāns, Ingrīda Kreicberga, Daina Randare ; Vitas Lēnertes 
vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 207 lpp. : il., 
tab. ; 25 cm. — ISBN 9789934051326 (iesiets).

UDK	 811.174’36(035)
	 51(035)
	 94(035)

Партала, Владимир. Корневой латышскорусский 
словарь : буква C / В.А. Партала. — Рига : [Партала Вла
димир], 2015. — [9] lpp. ; 21 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — 
Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Teksts paralēli 
latviešu un krievu valodā. — ISBN 9789934144349 (bro
šēts).

UDK	 811.174’374.8-022.215=161.1

82.09 Literatūras kritika. Literatūras pētījumi

Dzimums, literārā konvencija un jaunrade : no baroka 
līdz postmodernismam : rakstu krājums = Gender, literary 
convention, creativity : from baroque to postmodernism : 
proceedings / sastādītāja, galvenā redaktore un ievada au
tore Ausma Cimdiņa ; redakcijas kolēģija: Ausma Cimdiņa, 
Māra Grudule, Silvestrs Gaižūns, Ann Katherine Isaacs, Be
nedikts Kalnačs, Ieva Kalniņa, Maija Kūle, Ojārs Lāms, Ilze 
Rūmniece, Ludmila Sproģe, Pāvels Štols ; zinātniskie recen
zenti: Zaiga Ikere, Janīna Kursīte ; latviešu valodas tekstu 
redaktores: Sandra Liniņa, Ieva Zarāne ; ievadu tulkojusi 
Sarmīte Lietuviete ; vāka dizainu veidojusi Ieva Tiltiņa. — 
Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2015. — 346 lpp. : il., tab. ; 
24 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezī
mēs. — Teksts latviešu, angļu un krievu valodā ; saturs un 
ievads paralēli latviešu un angļu valodā ; rakstu kopsavil

kumi angļu un latviešu valodā. — ISBN 9789934181108 
(brošēts).

UDK	 82.09(082)
	 821.174.09(082)
	 141.72(082)

821 Daiļliteratūra

821.111 Angļu literatūra

Bērtone, Džesija. Miniatūriste : romāns / Džesija Bērto
ne ; no angļu valodas tulkojusi Sandra Rutmane ; redakto
re Kristīne Kupce. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 383, 
[1] lpp. ; 23 cm. — Oriģ. nos.: The miniaturist. — ISBN 978
9934058875 (iesiets).

UDK	 821.111-31

Railija, Lūsinda. Pusnakts roze / Lūsinda Railija ; no an
gļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; redaktore Margita 
Krasnā. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 525, [3] lpp. ; 
23 cm. — Bibliogrāfija: [528.] lpp. — Oriģ. nos.: The mid
night rose. — ISBN 9789934058592 (iesiets).

UDK	 821.111(417)-31

Railija, Lūsinda. Septiņas māsas : Maijas stāsts / Lūsinda 
Railija ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; re
daktore Elga Rusmane. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 
478, [1] lpp. ; 23 cm. — (Septiņas māsas / Lūsinda Railija ; 
1. grāmata). — «Septiņas māsas» aizsāk unikālu grāmatu 
ciklu, kura pamatā ir teiksmas par Septiņu Māsu zvaigznā
ju»—Uz vāka. — Bibliogrāfija: [479.] lpp. — Oriģ. nos.: The 
seven sisters. — ISBN 9789934058905 (iesiets).

UDK	 821.111(417)-31

Seterfīlda, Diāna. Trīspadsmitais stāsts : romāns / Diāna 
Seterfīlda ; no angļu valodas tulkojusi Maruta Lubāne ; vāka 
māksliniece Natālija Kugajevska. — 3. izdevums. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, ©2016. — 415, [1] lpp. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: 
The thirteenth tale. — ISBN 9789934052972 (brošēts).

UDK	 821.111-312.4

Treversa, Pamela L. Mērija Popinsa : [stāsts jaunākā sko
las vecuma bērniem] / Pamela L. Treversa ; no angļu valo
das tulkojušas: Vizma Belševica, Ieva Elsberga ; Ilzes Isakas 
vāka dizains ; redaktore Marika Taube. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, ©2016. — 187, [2] lpp. : il. ; 21 cm. — (Lasītprieks!, 
ISSN 14073730). — Oriģ. nos.: Mary Poppins. — ISBN 978
9934051548 (iesiets).

UDK	 821.111-93-32

821.111(73) Amerikāņu literatūra

Bleka, Holija. Dzelzs pārbaudījums / Holija Bleka, Kasan
dra Klēra ; Skota Fišera ilustrācijas ; tulkojusi Dace Andžā
ne ; redaktores: Ilze Collenkopfa, Antra Jansone. — Rīga : 
Egmont, [2016]. — 295, [2] lpp. : il. ; 22 cm. — (Maģistrija / 
Holija Bleka, Kasandra Klēra ; 1. grāmata). — Par autorēm: 
[297.] lpp. — Oriģ. nos.: The iron trial. — ISBN 9789934
162251 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-93-32

Robertsa, Nora. Montgomeriju ģimene : romāns / Nora 
Robertsa ; no angļu valodas tulkojusi Sintija Rimšele ; vāka 
dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. — Rīga : 
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Kontinents, ©2016. — 413 lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: The 
perfect hope. — ISBN 9789984358147 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-31

Rouela, Reinbova. Fanīte / Reinbova Rouela ; no angļu va
lodas tulkojusi Laura Dreiže ; Natālijas Kugajevskas vāka 
dizains ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2016. — 496 lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: Fangirl. — ISBN 
9789934052248 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-93-3

Vailda, Meredita. Vēlme : romāns / Meredita Vailda ; no 
angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs 
Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. — Rīga : Kontinents, 
©2016. — 411 lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: Hardpressed. — 
ISBN 9789984358178 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-31

821.112.2 Vācu literatūra

Kaspari, Sofija. Koraļļkoka zemē : romāns / Sofija Kaspa
ri ; no vācu valodas tulkojusi Iveta Galēja ; redaktore Anita 
Poļakovska. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 478, [2] lpp. ; 
23 cm. — Sofijas Kaspari triloģija: «Koraļļkoka zemē», «Fla
mingu lagūna», «Ūdenskrituma dziesma». — Oriģ. nos.: Im 
Land des Korallenbaums. — ISBN 9789934053962 (bro
šēts).

UDK	 821.112.2-31

821.112.2(436) Austriešu literatūra

Poznanski, Urzula. Saeculum : spriedzes romāns / Ur
zula Poznanski ; no vācu valodas tulkojis Juris Miesnieks ; 
Kristiana Kellera vāka dizains ; redaktore Diāna Romano
viča. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 398, [2] lpp. : il. ; 
22 cm. — Oriģ. nos.: Saeculum. — ISBN 9789934054693 
(brošēts).

UDK	 821.112.2(436)-93-3
	 821.112.2(436)-312.4

821.113.6 Zviedru literatūra

Lāgerkranca, Rūse. Kad pēdējoreiz es biju vislaimīgākā / 
Rūse Lāgerkranca ; ilustrācijas: Ēva Eriksone ; no zviedru 
valodas tulkojusi Mudīte Treimane ; redaktore Gundega 
Sēja. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 116, [2] lpp. : il. ; 
21 cm. — Turpinājums grāmatām par Dunni «Mana laimīgā 
dzīve» un «Mana sirsniņa lēkā un smejas». — ISBN 978
9934058073 (iesiets).

UDK	 821.113.6-93-32

821.131.1 Itāliešu literatūra

Stasi, Fabio. Čārlija pēdējā deja / Fabio Stasi ; no itāļu valo
das tulkojusi Tamāra Liseka ; tulkotājas redakcijā. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, ©2016. — 282, [3] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: 
L’ultimo ballo di Charlot. — ISBN 9789934054846 (ie
siets).

UDK	 821.131.1-31

821.133.1 Franču literatūra

Gunels, Lorāns. Dievs vienmēr ceļo anonīmi : romāns / 
Lorāns Gunels ; no franču valodas tulkojusi Inese Pēter
sone ; redaktore Elga Rusmane. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2016. — 384 lpp. ; 23 cm. — Oriģ. nos.: Dieu voyage tou
jours incognito. — ISBN 9789934052415 (iesiets).

UDK	 821.133.1-31

Selīne, Luī Ferdinands. Sarunas ar profesoru Y / Luī Fer
dinands Selīne ; no franču valodas tulkojusi Inta Geile ; 
mākslinieks Aldis Aleks. — [Rīga] : Omnia mea, ©2015. — 
102 lpp. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: Entretiens avec le Professeur 
Y. — ISBN 9789934834325 (brošēts).

UDK	 821.133.1-4

Visi ceļi ved uz Grand Hôtel Kabūrā. Prusta vēdeklis = Tous 
les chemins mènent au Grand Hôtel de Cabourg. L’éven
tail de Proust / izstādes kuratore un teksta autore: Helē
na Demakova. — [Rīga] : [Rīgas Marsela Prusta biedrība], 
2015. — [24] lpp. : il. ; 23 cm. — Izstāde Jūrmalas pilsētas 
muzejā, 2015. gada 5. maijs — 7. jūnijs. — Ietver Marsela 
Prusta darbu citātus. — Teksts paralēli latviešu un franču 
valodā.

UDK	 821.133.1(092)(083.8)
	 821.133.1-84=030.133.1=174

821.161.1 Krievu literatūra

Maša un Lācis / idejas un tēlu autors O. Kuzovkovs ; galve
nais mākslinieks I. Trusovs ; teksta autore Ņ. Imanova ; tul
kojusi Anna Bērziņa ; redaktore Ilze Collenkopfa. — Rīga : 
Egmont Latvija, [2016].

Paslēpes. — [24] lpp. : il. ; 27 cm. — (Ņem līdzi stās
tu!). — Grāmatas noformējums — somiņa. — «Ver vaļā, 
lasi un risini!»—Vāka 4. lpp. — Oriģ. nos.: Masha and the 
Bear. — ISBN 9789934162312 (brošēts).
UDK	 821.161.1-93-32

Tolstojs, Ļevs. Karš un miers : iepriekš nepublicēta ro
māna versija / Ļevs Tolstojs ; no krievu valodas tulkojusi 
Ineta Strazdiņa ; priekšvārdu sarakstīja Igors Zaharovs. — 
[Rīga] : J.L.V., ©2016. — 805, [1] lpp. ; 25 cm. — Oriģ. nos.: 
Война и мир. — ISBN 9789934118883 (iesiets).

UDK	 821.161.1-31

Померанцев, Игорь. Смерть в лучшем смысле этого 
слова / Игорь Померанцев ; редактор проекта Дмитрий 
Кузьмин ; обложка: Олег Пащенко (дизайн), Milena 
Findeis (фото) ; графика в книге: Лидия Стародубце
ва ; логотип «Поэзия без границ»: Андрей Черкасов. — 
Ozolnieki : Literature Without Borders, ©2015. — 70, 
[1] lpp. : il. ; 21 cm. — (Поэзия без границ ; 2). — «Latviski 
atdzejojis Einārs Pelšs (vāka ceturtajā lappusē)»—Titulla
pas otrā pusē. — ISBN 9789934856808 (brošēts).

UDK	 821.161.1-1

821.162.1 Poļu literatūra

Sapkovskis, Andžejs. Pēdējā vēlēšanās / Andžejs Sap
kovskis ; no poļu valodas tulkojis Māris Salējs ; Artūra Bēr
ziņa vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, ©2016. — 333, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: 
Ostatnie zyczenie. — ISBN 9789934053375 (iesiets).

UDK	 821.162.1-312.9
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821.174 Latviešu literatūra

Apškrūma, Kornēlija. Soliste : pasaka bērniem dzejā / 
Kornēlija Apškrūma ; māksliniece Maija Brence ; Māras 
Alševskas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 
44 lpp. : il. ; 30 cm. — ISBN 9789934052477 (iesiets).

UDK	 821.174-93-1

Čākurs, Jānis. Trešā grāmata : personālijas, grāmatu ap
skati un recenzijas / Jānis Čākurs ; autora redakcijā ; Māra 
Garjāņa dizains ; Anitas Rožkalnes priekšvārds ; vāka 
noformējumā izmantots Laura Ogas foto. — Rīga : Man
sards, ©2016. — 478, [1] lpp. ; 19 cm. — Bibliogrāfija: 436.
[456.] lpp. un personu rādītājs: 457.[479.] lpp. — ISBN 
9789934121272 (iesiets).

UDK	 821.174.09

Delvers, Tomass. Sunītis : stāsts / Tomass Delvers ; māksli
nieks Rihards Delvers. — [Rīga] : NT Klasika, ©2016. — 175, 
[1] lpp. ; 23 cm. — «1991. gads. Latvietis padomju armijā»—
Uz vāka. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 
9789934857027 (iesiets).

UDK	 821.174-31

Grietēna, Margarita. Kuģi lēni apledos : stāsti par mīlu, 
dzīvi, nāvi un eņģeļiem / Margarita Grietēna ; Natālijas Ku
gajevskas vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, ©2016. — 205, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978
9934056284 (iesiets).

UDK	 821.174-3

Jaunsudrabiņš, Jānis. Nāves deja : romāns / Jānis Jaun
sudrabiņš ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais noformē
jums. — Rīga : J.L.V., [2016]. — 215, [1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 
9789934117497 (brošēts).

UDK	 821.174-31

Joņevs, Jānis. Jelgava 94 : [romāns] / Jānis Joņevs ; re
daktors Kārlis Vērdiņš ; Reiņa Pētersona vāka dizains. — 
6. laidiens. — Rīga : Mansards, [2015]. — 311, [1] lpp. ; 
19 cm. — «Eiropas Savienības balva literatūrā 2014. Latvi
jas literatūras gada balva nominācijā «Labākā debija»»—
Uz aplikas. — ISBN 9789934121265 (brošēts).

UDK	 821.174-31

Jūrups, Maris. Liepziedi… …et folia urticae …un nātru 
lapas / Maris Jūrups ; Madaras Kapenieces zīmējums. — 
[Liepāja] : LiePA, [2016]. — 191, [1] lpp. : portr. ; 20 cm. — 
ISBN 9789934522710 (brošēts).

UDK	 821.174-1

Karlisone, Anita. Kad gulbji nāk pagalmā : dzejoļi bēr
niem / Anita Karlisone ; autores sakārtojumā. — [Ogre] : 
[Anita Zeiliņa], ©2016. — 65 lpp. ; 21 cm. — Izdevējziņas 
precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 9789934147975 (bro
šēts).

UDK	 821.174-93-1

Kokle-Līviņa, Vēsma. Būt savā tuvumā : dzeja, kas uzru
nā… / Vēsmas KoklesLīviņas ilustratīvais noformējums un 
redakcija ; vāka grafiskais noformējums: Ivars Vimba. — 
Rīga : Jumava, ©2015. — 87, [1] lpp. : il. ; 17 cm. — ISBN 
9789934117947 (brošēts).

UDK	 821.174-1

Kristapsons, Fricis. Senlolots sapnis / Fricis Kristapsons 
(Vīksna) ; sakārtojums un priekšvārds: Juris Šironovs ; 

redakcija: Zigurds Kalmanis. — Talsi : Aleksandra Pelēča 
lasītava, 2015. — 99 lpp. : faksimili, il., portr. ; 24 cm. — 
Bibliogrāfija: 85.86. lpp. — ISBN 9789934513190 (bro
šēts). — ISBN 9789934513183 (kļūda).

UDK	 821.174(092)
	 821.174-1

Krūze, Harijs. Caur mirkļiem : [dzeja] / Harijs Krūze ; ie
vadvārdi: Sandra Vensko ; vāka dizains: Dace Solovjeva. — 
Varakļāni : Domu pērles, 2016. — 99 lpp. : portr. ; 21 cm. — 
ISBN 9789934857539 (iesiets).

UDK	 821.174-1

Pizāne-Dilba, Inga. Tu neesi sniegs : dzeja / Inga Pizāne ; 
redaktors Jānis Rokpelnis ; māksliniece Ieva Ekmane. — 
Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2016. — 61, [1] lpp. ; 19 cm. — 
ISBN 9789984235776 (brošēts).

UDK	 821.174-1

Rainis, Aspazija kaj esperanto / kompilis Mirdza Burg
meister ; por eldoni preparis Alīda Zigmunde. — Talsi : 
Aleksandra Pelēča lasītava, 2015. — 127 lpp. : faksimili, il., 
portr. ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 117.125. lpp. — Dzeja paralē
li esperanto un latviešu valodā. — ISBN 9789934513206 
(brošēts).

UDK	 821.174(092)
	 821.174-1=030.174=922
	 821.174(082.2)

Rēdmane, Ilga. No šūplādes dziļumiem : dzeja / Ilga Rēd
mane. — [Ogre] : [Ilga Rēdmane], 2016. — 140 lpp. : il. ; 
19 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 
9789934843662 (iesiets).

UDK	 821.174-1

Silaroze, Atis. Varavīksne kaklasaitē : dzeja / Atis Sila
roze ; Arnolda Auziņa, Māras Grudules priekšvārdi ; vāka 
dizains: Ēriks Pokulis. — Rīga : [Atis Silaroze], ©2016. — 
206 lpp. : notis ; 21 cm. — «Dzejas krājumu veltu Latvijas 
Valsts Neatkarības 100. gadskārtai!»—Titullapā. — ISBN 
9789934142796 (iesiets).

UDK	 821.174-1

Skujenieks, Knuts. Samen im schnee : Gedichte = Sēkla 
sniegā un ārpuskrājuma dzejoļi / Knuts Skujenieks ; no 
latviešu valodas atdzejojis, priekšvārdu sarakstījis Val
dis Bisenieks ; Lauras Silenieces vāka mākslinieciskais 
noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Jirgensone. — 
Rīga : Klagenfurt : Jumava ; Wieser, ©2016. — 207 lpp. ; 
21×12 cm. — Teksts paralēli latviešu un vācu valodā. — 
ISBN 9789934118500 (brošēts); 9783990291733.

UDK	 821.174-1=030.174=112.2

Stāsti / Māra Svīre, Ēriks Kūlis, Aivars Kļavis, Gundega 
Repše, Arno Jundze, Dace Rukšāne ; Vitas Lēnertes vāka 
dizains ; redaktore, sakārtojums: Inese Auziņa. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, ©2016. — 143, [1] lpp. ; 23 cm. — (Lieldru
ka). — ISBN 9789934059353 (iesiets).

UDK	 821.174-34(082)

Štelmahere, Ruta. Krekls : [dzejoļu krājums] / Ruta Štel
mahere ; redaktors Jānis Rokpelnis ; māksliniece Anna 
Aizsilniece. — Rīga : Neputns, ©2016. — 70 lpp. ; 20 cm. — 
ISBN 9789934512759 (brošēts).

UDK	 821.174-1
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Tirzmaliete. Kur zelta tauriņš svētkus svin … : dzejas izla
se / Tirzmaliete ; Normunda Treija priekšvārds un nodaļu 
komentāri ; vāka noformējums: Rihards Freijs ; noformēju
mam izmantotas Kaivas Treijas fotogrāfijas ; priekšvārdā 
Ferdinanda Knoka fotogrāfija. — Rīga : NT2015, ©2016. — 
57, [2] lpp. : il., portr. ; 22 cm. — «Tirzmalietei — 140»—
[5.] lpp. — «Tirzas perioda (18761912) skaistākās dzejas 
izlase. Trīsdesmit viens daiļrades sākumposma dzejolis»—
Uz vāka. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978
9934858000 (iesiets).

UDK	 821.174-1

Virza, Edvarts. Straumēni / Edvarts Virza ; Oskara Norīša 
ilustrācijas ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; priekš
vārdu sarakstīja Diāna Jance ; vāka grafiskais noformē
jums: Ivars Vimba. — Rīga : Jumava, ©2016. — 231, [1] lpp. ; 
21 cm. — ISBN 9789934118975 (iesiets).

UDK	 821.174-3

Virza, Edvarts. Straumēni / Edvarts Virza ; Oskara Norīša 
ilustrācijas ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; priekš
vārdu sarakstīja Diāna Jance ; vāka grafiskais noformē
jums: Ivars Vimba. — Rīga : Jumava, ©2016. — 231, [1] lpp. ; 
21 cm. — ISBN 9789934118982 (brošēts).

UDK	 821.174-3

Zandberga, Zoja. Dzeja : latviešu un krievu valodā, 2007
2015 / Zoja Zandberga ; redaktors Kirils Bobrovs ; Ulda 
Baltuta dizains. — [Liepāja] : LiePA, 2015. — 125, [2] lpp. ; 
15×11 cm. — Teksts latviešu un krievu valodā. — ISBN 978
9934522697 (iesiets).

UDK	 821.174-1
	 821.174-1=161.1

Zandere, Inese. Lupatiņu rīts : [stāsts pirmsskolas ve
cuma bērniem] / Inese Zandere ; ilustrējis Reinis Pēter
sons ; dizains: Rūta Briede, Artis Briedis ; teksts autores 
redakcijā. — [Rīga] : Liels un mazs : Atom art, ©2015. — 
93, [2] lpp. : il. ; 14×19 cm. — «… citi Lupatiņu piedzīvojumi 
atrodami animācijas filmu cikla «Lupatiņi» DVD diskā ie
kļautajās 6 filmiņās un CD «LuPantiņi», kurā skan Jēkaba 
Nīmaņa dziesmas»—Vāka 4. lapā. — ISBN 9789934533
419 (iesiets).

UDK	 821.174-93-32

Zušmane-Kreicberga, Guna. Caur dzīvi mīlot : dzeja / 
Guna ZušmaneKreicberga. — [Latvija] : Autores izde
vums, [2015]. — 83 lpp. ; 19 cm. — ISBN 9789934837586 
(brošēts).

UDK	 821.174-1

Zvirgzdiņš, Juris. Cekulaina zīle dzied… : stāsti par Rīgas 
vēsturi / Juris Zvirgzdiņš, Inguna Cepīte ; redaktores: Dag
nija Dreika, Evija Kļave ; konsultants Vitolds Muižnieks ; 
māksliniece Ilze Ramane. — Rīga : Pētergailis, [2015]. — 
80, [8] lpp. : il. ; 23 cm. — ISBN 9789984334172 (iesiets).

UDK	 821.174-93-32
	 94(474.362.2)

82–93 Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Frosta, Lulū. Pusnakts feja / autores: Lulū Frosta, Frena 
Briļevska un Lorna Brauna. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 
©2016. — [18] lpp. : il. ; 12×16 cm. — Autores uzrādītas vāka 
4. lpp. — Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām. — Cietlapu 

grāmata. — Oriģ. nos.: The moonlight tooth fairy. — ISBN 
9789984235509 (iesiets).

UDK	 82-93-32

Labais dinozaurs / tulkojis Valērijs Černejs ; redaktore 
Antra Jansone ; Disney, Pixar. — Rīga : Egmont Latvija, 
[2016]. — [24] lpp. : il. ; 27 cm. — (Ņem līdzi stāstu!). — 
«Ver vaļā, lasi un risini!»—Vāka 4. lpp. — Grāmatas nofor
mējums — somiņa. — Oriģ. nos.: The good dinosaur. Carry 
along. — ISBN 9789934162305 (brošēts).

UDK	 82-93-32

Miedziņu gaidot : sirsnīgi vakara stāsti jaukiem, krāsai
niem sapņiem / latviskojis Edvīns Raups ; redaktore Ilze 
Collenkopfa. — Rīga : Egmont Latvija, ©2016. — 176 lpp. : 
il. ; 28 cm. — ISBN 9789934162114 (iesiets).

UDK	 82-93-32

Mūsu poniji / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Ilze Collen
kopfa. — Rīga : Egmont Latvija, [2015]. 

Pārpratums Ponijvilā. — 24 lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 
30 cm. — (My little Pony). — «Radoši darbiņi, košas uzlī
mes»—Uz vāka. — Oriģ. nos.: My little Pony. — ISBN 978
9934162336 (brošēts).
UDK	 82-93-32

Pasakas pirms miedziņa / no angļu valodas tulkojusi Ita 
Lapsa ; redaktore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2016. — 176 lpp. : il. ; 26 cm. — Oriģ. nos.: The big book of 
bedtime stories. — ISBN 9789934057724 (iesiets).

UDK	 82-93-32

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

902 Arheoloģija

Zariņa, Gunita. Ikšķiles 13.15. gadsimta iedzīvotāji = 13th
15th century population of Ikšķile / Gunita Zariņa ; recen
zenti: Vitolds Muižnieks, Raili Allmäe, Muntis Auns ; tulko
jums angļu valodā: Valdis Bērziņš, Dardega Legzdiņa, Ansis 
Zariņš ; redaktores: Ināra Stašulāne (latviešu val.), Antra 
Legzdiņa (angļu val.) ; grāmatas dizains: Mārtiņš Plotka. — 
Rīga : Zinātne, ©2016. — 135, [1] lpp. : diagr., il., karte, tab. ; 
25 cm. — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — Teksts paralēli 
latviešu un angļu valodā. — ISBN 9789934549083 (ie
siets).

UDK	 902(474.361)

908 Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Tukmanis, Visvaldis. Caur laikiem : no Talsiem līdz Sa
smakai, no Šķēdes līdz Ģibzdei / Visvaldis Tukmanis ; Zi
gurda Kalmaņa mākslinieciskais iekārtojums. — Talsi : 
Aleksandra Pelēča lasītava, 2015.

Pirmā daļa. — 684 lpp. : faksimili, il., karte, portr. ; 
28 cm. — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — ISBN 9789934
513084 (iesiets).
UDK	 908(474.324)

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

Paviluosta apylinkės : Pāvilosta, Saka: Ulmale, Akmeņrags, 
Saka, Rīvas, Orgsaļiena, Saļiena, Strante, Vērgale: Vērgale, 
Ploce, Bebe, Saraiķi, Ziemupe / Paviluosto nuovado tu
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rizmo informacijos centras, Ziemupės / Vērgalės turizmo 
informacijos centras ; dizainas: Maruta Bože ; viršelio fo
tografijos: M. Kurčanova, V. Ģēģere ; fotografijos: L. Spjute, 
A. Brūklis, A. Ģēģere, E. Lipinga, A. Ozoliņa, D. Bērznieks, I. 
Vanaga, Ē. Grausmanis, D. Vītola, V. Ģēģere, M. Kurčanova, 
V. Sants, M. Kreitenbergs, V. Braže, A. Mūrniece. — Pāvilo
sta : Pāvilostas seniūniju savivaldybe, 2016. — 26 lpp. : il., 
kartes ; 21 cm. — Aprakstīts pēc vāka. 

UDK	 913(474.321)(036)

Pāvilosta region : Pāvilosta, Saka parish: Ulmale, Akmeņ
rags, Saka, Rīvas, Orgsaļiena, Saļiena, Strante, Vērgale pa
rish: Vērgale, Ploce, Bebe, Saraiķi, Ziemupe / Pāvilosta 
Regional Council, Vērgale / Ziemupe TIC ; design: Maruta 
Bože ; cover photo: M. Kurčanova, V. Ģēģere ; photo: L. Spju
te, A. Brūklis, A. Ģēģere, E. Lipinga, A. Ozoliņa, D. Bērznieks, 
I. Vanaga, Ē. Grausmanis, D. Vītola, V. Ģēģere, M. Kurčanova, 
V. Sants, M. Kreitenbergs, V. Braže, A. Mūrniece. — Pāvilos
ta : Pāvilosta Regional Council, 2016. — 26 lpp. : il., kartes ; 
21 cm. — Apraksts pēc vāka. 

UDK	 913(474.321)(036)
	 (474.321)(036)

Rēzekne : pilsēta Latgales sirdī / Rēzeknes Tūrisma attīstī
bas centrs ; fotogrāfiju autori: Aleksandrs Tolopilo, Andrejs 
Vasjukevičs, Jānis Litavnieks, Aleksandrs Bondarenko, Ed
gars Pavlovskis. — Rēzekne : Rēzeknes Kultūras un Tūris
ma centrs, [2015?]. — 35 lpp. : il., karte ; 21 cm. — Apraks
tīts pēc vāka un iespiedziņām. — Teksts paralēli latviešu 
un angļu valodā.

UDK	 913(474.384.2)(036)

Rēzekne : pilsēta Latgales sirdī / Rēzeknes Tūrisma attīstī
bas centrs ; fotogrāfiju autori: Aleksandrs Tolopilo, Andrejs 
Vasjukevičs, Jānis Litavnieks, Aleksandrs Bondarenko, Ed
gars Pavlovskis. — Rēzekne : Rēzeknes Kultūras un Tūris
ma centrs, [2015?]. — 35 lpp. : il., karte ; 21 cm. — Apraks
tīts pēc vāka un iespiedziņām. — Teksts paralēli latviešu 
un krievu valodā.

UDK	 913(474.384.2)(036)

929 Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi

Ar Aizputi un novadu saistītie : biogrāfiska vārdnīca / 
datus vākusi un apkopojusi Mirdza Birzniece ; māksli
nieks Uldis Baltutis. — Liepāja : LiePA, 2015. — 291 lpp. ; 
22 cm. — Bibliogrāfija: 290.291. lpp. — ISBN 9789934
522673 (iesiets).

UDK	 929(474.32)

Kāpēc? : Smiltenes novada represēto atmiņu stāsti / sastā
dītāji: Arvīds Kaupe, Pārsla Jansone ; priekšvārdu sarakstī
ja: Pārsla Jansone, Gints Kukainis ; pēcvārda autors Arvīds 
Kaupe ; māksliniece Anda Nordena ; foto: Aivars Ošiņš. — 
[Cēsis] : Autos, 2016. — 277, [3] lpp. : faksimili, il., portr. ; 
25 cm. — Bibliogrāfija: [280.] lpp. — ISBN 97899348576
07 (iesiets).

UDK	 929(474.36)
	 908(474.36)”1941/1945”

94 Vispārīgā vēsture

Veigners, Ilgvars. Latvieši Rietumzemēs, 2015 / Ilgvars 
Veigners ; grāmatas noformējums: Inese Gura. — Rīga : 
[Ilgvars Veigners], 2015. — 900, [17] lpp. : il., kartes, tab. ; 
25 cm + piel. (brošūra, 38 lpp.). — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — Uz vāka autors nav uzrādīts. — Krājuma 
«Latvieši Rietumzemēs un vēl dažās zemēs» publikācija 
atjaunotā redakcijā. Pielikumā: Personu tematiskie rādītā
ji. — Teksts latviešu valodā, priekšvārds arī angļu un krie
vu valodā. — ISBN 9789934147715 (iesiets).

UDK	 94(=174)

94(474.3) Latvijas vēsture

Kangeris, Kārlis. Aiz šiem vārtiem vaid zeme : Salaspils 
nometne, 19411944 / Kārlis Kangeris, Uldis Neiburgs, Ru
dīte Vīksne ; recenzenti: Andrievs Ezergailis, Aivars Stran
ga ; māksliniece Aija Andžāne ; literārā redaktore Inga 
Bērze ; tulkotājas: Aija Abens (angļu valoda), Viktorija Ko
ļļegova (krievu valoda). — Rīga : Lauku Avīze, ©2016. — 
431 lpp. : faksimili, il., portr. ; 22 cm. — Personu rādītājs: 
423.429. lpp. — Par autoriem: 430.431. lpp. — Bibliogrāfi
ja: 408.422. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu 
valodā, kopsavilkums angļu un krievu valodā. — ISBN 978
9934151286 (iesiets).

UDK	 94(474.3)”1941/1945”

Latvijas Kara muzeja gadagrāmata = Yearbook Latvian 
War Museum / Latvijas Kara muzejs ; redakcijas komisija: 
Ēriks Jēkabsons, Valters Ščerbinskis, Ilgvars Butulis, Aija 
Fleija ; sastādītājs Juris Ciganovs ; kopsavilkumus tulkoja: 
Klāvs Zariņš, Dainis Poziņš ; literārā redaktore Elita Priedī
te. — Rīga : Latvijas Kara muzejs, 2015.

16. — 220 lpp. : faks., il., portr., tab. ; 24 cm. — Biblio
grāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu un angļu 
valodā, kopsavilkumi latviešu un angļu valodā. — ISBN 
9789934827075 (brošēts).
UDK	 94(474.3)(058)
	 069:355(474.3)(058)


