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1.–15. oktobris

0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

004 Datorzinātne un datortehnoloģija. Skaitļošana. 
Datu apstrāde

Odītis, Ivo. Biznesa procesu izpildes laika verificēšana : 
promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai 
datorzinātnes nozarē, apakšnozare: datu apstrādes sistē-
mas un datortīkli / Ivo Odītis ; darba zinātniskais vadītājs 
Jānis Bičevskis ; darba recenzenti: Audris Kalniņš, Egils 
Ginters, Mihails Augustons ; Latvijas Universitāte. Dato-
rikas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2016. — 
28 lpp. : diagramma, ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
28. lpp.

UDK	 004.415.2.031.43(043)
	 004.415.5(043)
	 658:004.62(043)

Odītis, Ivo. Biznesa procesu izpildes laika verificēšana : 
promocijas darbs doktora grāda iegūšanai datorzinātnes 
nozarē, apakšnozare: datu apstrādes sistēmas un datortīk-
li / Ivo Odītis ; Latvijas Universitāte. Datorikas fakultāte. — 
Rīga, 2016. — 103 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
31 cm + pielikums (1 sēj., 80 lp.). — Atsevišķais pielikuma 
sējums satur saistītās publikācijas. — Bibliogrāfija: 95.-
99. lp. un saistīto publikāciju beigās. — Teksts latviešu 
valodā, anotācija arī angļu valodā, publikācijas pielikumā 
angļu valodā.

UDK	 004.415.2.031.43(043)
	 004.415.5(043)
	 658:004.62(043)

Odītis, Ivo. Runtime verification of business processes : 
summary of doctoral thesis submitted for the degree of 
doctor of computer science, subfield of data processing 
systems and data networking / Ivo Odītis ; supervisor: 
Jānis Bičevskis ; reviewers: Audris Kalniņš, Egils Ginters, 
Mikhail Auguston ; University of Latvia. Faculty of Compu-
ting. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2016. — 27 lpp. : dia-
gramma, ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 26.-27. lpp.

UDK	 004.415.2.031.43(043)
	 004.415.5(043)
	 658:004.62(043)

005 Pārvaldība. Vadzinības

Mācību metodes supervīzijā : metodiskais materiāls / au-
tori: Anne-Marie Aubert, Ester Väljaots, Evija Apine, Inese 
Stankus-Viša, Kaidi Peets, Kaupo Saue, Kristīne Mārtinsone, 
Mårten Kae Paulsen, Piret Bristol, Signe Vesso, Sigrid Melts, 
Tiina Merkuljeva, Triin Vana ; no angļu valodas tulkojusi 
Evija Apine. — [Rīga] : [izdevējs nav zināms], [2015]. — 1 
tiešsaistes resurss (65 lapas, PDF) : shēmas, tabulas ; 
2,20 MB. — Metodiskais materiāls ir izstrādāts Nordplus 
Pieaugušo sadarbības projekta «Mācību programmas 
supervīzijā un mācību metodes NPAD — 2013/10014» (Nor-
dplus Adult Collaboration Project «Supervizion training 
programme curriculum and toolkit NPAD — 2013/10014») 
ietvaros. 

UDK	 005.963.2(072)

087.5 Izdevumi bērniem un jauniešiem

Grāmata—puzle mazuļiem / [ilustrācijas]: Vera Brügge-
mann. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016.

Kas brauc, lido un peld?. — [10] lpp. : ilustrācijas ; 
20 cm. — Cietlapu grāmata. — «24 mēneši+»—Uz 
vāka. — «5 puzles, 4-6 gabaliņi»—Uz vāka. — Aprak-
stīts pēc vāka un iespiedziņām. — Oriģ. nos.: Puzzlebuch. 
Fahrzeuge. — ISBN 978-9934-0-6280-3 (brošēts).

Kas dzīvo laukos?. — [10] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — 
Cietlapu grāmata. — «24 mēneši+»—Uz vāka. — «5 puz-
les, 4-6 gabaliņi»—Uz vāka. — Aprakstīts pēc vāka un 
iespiedziņām. — Oriģ. nos.: Puzzlebuch. Bauernhof. — 
ISBN 978-9934-0-6281-0 (brošēts).
UDK	 087.5

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

13 Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves metafizika. 
Ezotērika

Grosa, Silvija. Brīvmūrniecība. Zīmes un Rīgas arhitektū-
ra : ceļvedis / Silvija Grosa ; literārā redaktore Māra Ņiki-
tina ; māksliniece Annija Grosa ; fotogrāfi: Jānis Brencis, 
Vilnis Lapiņš ; ģerboņu dizains: Edgars Sims ; recenzen-
ti: Ilmārs Dirveiks, Valdis Pīrāgs. — Rīga : Sana Solaris, 
©2016. — 134 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes ; 30 cm. — 
Kartes izgatavotas izdevniecībā «Jāņa sēta». — Bibliogrāfi-
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ja: 98.-104. lpp. un rādītāji: 108.-134. lpp. — ISBN 978-9934-
14-773-9 (brošēts).

UDK	 133:061(474.362.2)(091)
	 061.251(474.362.2)(091)
	 72.04(474.362.2)

Grosa, Silvija. Freemasonry. Signs and the architecture of 
Riga : guidebook / Silvija Grosa ; translators: Elīna Brasli-
ņa, Emīls Ķīlis ; proof-reader Iveta Boiko ; designer Annija 
Grosa ; photographers: Jānis Brencis, Vilnis Lapiņš ; crest 
design: Edgars Sims ; reviewers: Ilmārs Dirveiks, Valdis Pī-
rāgs. — Rīga : Sana Solaris, ©2016. — 134 lpp. : faksimili, 
ilustrācijas, kartes ; 30 cm. — Kartes izgatavotas izdevnie-
cībā «Jāņa sēta». — Bibliogrāfija: 98.-105. lpp. un rādītāji: 
108.-134. lpp. — Oriģ. nos.: Brīvmūrniecība. Zīmes un Rīgas 
arhitektūra. — ISBN 978-9934-14-774-6 (brošēts).

UDK	 133:061(474.362.2)(091)
	 061.251(474.362.2)(091)
	 72.04(474.362.2)

14 Filozofiskās sistēmas un uzskati

Patočka, Jans. Kas ir čehi? / Jans Patočka ; tulkotājs, ko-
mentāru, priekšvārda autors un zinātniskais redaktors 
Igors Šuvajevs ; zinātniskās recenzentes: Māra Kiope, Na-
dežda Pazuhina ; literārā redaktore Arta Jāne ; foto: Jin-
držihs Pršibīks ; Latvijas Universitāte. Filozofijas un so-
cioloģijas institūts. — Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas 
institūts, 2016. — 135 lpp. : portrets ; 17 cm. — Bibliogrāfija: 
18.-21. lpp. — Oriģ. nos.: Co jsou Češi?. — ISBN 978-9934-
506-39-0 (brošēts).

UDK	 14(437.3)

Rubenis, Andris. Mākslinieka cerību un domu pasaule re-
nesanses laikmetā : tēlotājmāksla, arhitektūra, literatūra, 
poēzija, mūzika / Andris Rubenis ; mākslinieki: Rauls Lie-
piņš, Kaspars Podskočijs ; redaktors Aivars Kļaviņš. — Rīga : 
Autorizdevums, 2016. — 240 lpp. : faksimili ; 25 cm. — Uz 
vāka fragments no Leonardo da Vinči (Leonardo da Vinci, 
1452-1519) darba «Traktāts par glezniecību» (Trattato della 
pitura, sākts 1499). Uz muguriņas fragments no Alesandro 
Botičelli (Alessandro Botticelli, 1446-1497) gleznas «Svētās 
ģimenes bēgšana uz Ēģipti» (Jacquemart-André muzejs 
Parīzē). — Bibliogrāfija: 237.-240. lpp. — ISBN 978-9934-
8610-0-0 (iesiets).

UDK	 14(4)”13/15”
	 7.034(4)”13/15”

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

316 Socioloģija

«Kultūru migrācija Latvijā: virzienu dinamika. Zieme-
ļi—Dienvidi un citi virzieni», zinātniskā konference 
(2 : 2015 : Rīga, Latvija). Kultūru migrācija Latvijā: virzie-
nu dinamika : ziemeļi—dienvidi un citi virzieni : otrā zināt-
niskā konference : ziņojumu krājums / krājuma sastādītāji 
un priekšvārda autori: Māris Kūlis, Andris Hiršs ; konferen-
ces zinātniskā komiteja: Viktors Hausmanis, Gunita Zariņa, 
Renāte Siliņa-Piņķe, Maija Kūle, Anita Rožkalne. — Rīga : 
LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016. — 86 lpp. ; 
21 cm. — Krājums sagatavots pētnieciskās sadarbības pro-
jekta «Kultūru migrācija Latvijā» ietvaros. — Bibliogrāfija 
rakstu beigās. — Teksts latviešu valodā, priekšvārds un 

rakstu kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN 978-9934-506-
37-6 (brošēts).

UDK	 316.73(474.3)(062)

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

Vizgunova, Elizabete. NATO valstu reakcija uz karadarbī-
bu Ukrainā un izmaiņas to rīcībpolitikā / autori: Elizabete 
Vizgunova, Uģis Romanovs ; zinātniskais redaktors Andris 
Sprūdis. — Rīga : Latvijas Ārpolitikas institūts, [2015]. — 1 
tiešsaistes resurss (48 lapas, PDF) : karte ; 962,12 KB. — 
«Latvijas Ārpolitikas institūta analīze pēc Latvijas Repub-
likas Aizsardzības ministrijas pasūtījuma»—Datnes sā-
kumlapā. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.

UDK	 327.51

336 Finanses

Rupeika-Apoga, Ramona. Finanšu instrumentu tiešsais-
tes tirdzniecība : mācību līdzeklis / Ramona Rupeika-Apo-
ga ; recenzenti: Inta Brūna, Costas E. Kyritsis, Krišs Kal-
niņš. — Rīga : Admiral Markets UK Ltd., 2016. — 200 lpp. : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 
197.-198. lpp. — ISBN 978-9934-14-928-3 (iesiets).

UDK	 336(07)

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

Reforma gospodarki narodowej: doswiadczenie Polski i 
perspektywy dla Ukrainy : monografia zbiorowa = National 
economic reform: experience of Poland and prospects for 
Ukraine : collective monograph / pod redakcją A. Pawlik, 
K. Szaposznykow ; Uniwersytet Jana Kochanowskiego w 
Kielcach, Polska. Zakład Przedsiębiorczości i Innowacji. — 
Kielce, Poland ; Rīga : Baltija Publishing, 2016. — 459 lpp. : 
diagrammas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Titullapā norādīta 
izdošanas vieta: Kielce, Poland, iespiedziņās: Rīga. — Bib-
liogrāfija rakstu beigās. — Teksts angļu un ukraiņu valodā, 
nosaukums arī poļu valodā. — ISBN 978-9934-8585-4-3 
(brošēts). — 150 eks.

UDK	 338(438)
	 338(477)

339 Tirdzniecība. Starptautiskās ekonomiskās 
attiecības. Pasaules ekonomika

Dilemmas of Europeanisation : political choices and eco-
nomic transformations in the Eastern partnership coun-
tries / editors: Aldis Austers, Ilvija Bruge, Andris Spruds ; 
English language editor: Livija Uskale ; foreword by Andris 
Spruds ; conclusions: Ilvija Bruge ; cover design: Kristine 
Pluksna. — Rīga : Latvian Institute of International Affairs : 
Friedrich-Ebert-Stiftung, ©2016. — 239 lpp. : diagrammas, 
tabulas ; 22 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — 
ISBN 978-9984-583-74-7 (iesiets).

UDK	 339.94(4-11:4)
	 338.2(4-11)
	 327(4-11)
	 339.94(4-11)
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«Economic Development Strategy in Terms of Europe-
an Integration», international scientific-practical con-
ference (2016 : Kauņa, Lietuva). Economic development 
strategy in terms of European integration : international 
scientific-practical conference, May 27, 2016 : proceedings 
of the conference / Aleksandras Stulginskis University. 
Business and Rural Development Management Institu-
te, Black Sea Research Institute of Economy and Innova-
tion. — Riga : Baltija Publishing, 2016. — viii, 351 lpp. : 
diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija rakstu beigās. — Teksts angļu un ukraiņu valodā, 
viens raksts lietuviešu valodā. — ISBN 978-9934-8585-3-6 
(brošēts). — 100 eks.

UDK	 339.9(4)(062)

«Innovative Potential of Socio-Economic Systems: the 
Challenges of the Global World», international scien-
tific-practical conference (2016 : Lisabona, Portugāle). 
Innovative potential of socio-economic systems: the chal-
lenges of the global world : international scientific-prac-
tical conference, 30th June 2016 : proceedings of the con-
ference / Nova University, Nova School of Business and 
Economics. — Lisbon ; Rīga : Baltija Publishing, 2016. — vi, 
193 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Titullapā 
norādīta izdošanas vieta: Lisbon, iespiedziņās: Rīga. — Bib-
liogrāfija rakstu beigās. — Teksts angļu un ukraiņu valodā, 
viens raksts portugāļu valodā. — ISBN 978-9934-8585-5-0 
(brošēts). — 100 eks.

UDK	 339.9.01(062)

34 Tiesības. Jurisprudence

Civillikums un pārējie tiesību akti ar grozījumiem, kas iz-
sludināti līdz 19.11.2015. — 11. izdevums. — Rīga : Latvijas 
Vēstnesis, 2016. — 448 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-840-
45-1 (iesiets).

UDK	 347(474.3)(094)

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

Nacionālo bruņoto spēku 20 gadu vēstures konferences 
(2014. gada 27. novembris) referātu krājums / redkolēģija: 
Tālavs Jundzis, Ēriks Jēkabsons, Juris Ciganovs, Toms Ros-
toks, Jānis Bērziņš ; atbildīgais redaktors Edgars Engīzers ; 
priekšvārda autori: Andrejs Panteļējevs, Raimonds Grau-
be, Michael Clemmensen ; grafiskais dizains un salikums: 
Rekrutēšanas un jaunsardzes centrs. — Rīga : Latvijas Na-
cionālās aizsardzības akadēmijas Drošības un stratēģiskās 
pētniecības centrs, 2015. — 159 lpp. : ilustrācijas, portreti, 
tabulas ; 22 cm. — «2014. gada 27. novembrī Latvijas Kara 
muzejā notika starptautiska konference «Latvijas Nacionā-
lajiem bruņotajiem spēkiem — 20»»—Ievadā 7. lpp. — Bib-
liogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu un angļu 
valodā. — ISBN 978-9934-8572-3-2 (brošēts).

UDK	 355.1(474.3)(091)

37 Izglītība

Širina, Anita. Grupu darba metodes izmantošana skolā : 
metodiskais līdzeklis / Anita Širina. — Rīga : Profesionā-

lās pilnveides un supervīzijas centrs «AISMA», ©2016. — 
92 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — (Pedagoga bibliotēka ; 
12). — Bibliogrāfija: 75.-77. lpp. — ISBN 978-9934-8583-2-1 
(brošēts).

UDK	 37.013.42

371 Audzināšanas un izglītības organizēšana. 
Skolvedība

Programmas «Erasmus+» vadlīnijas / European Com-
mission. — [Rīga] : [Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūra], 2016. — 1 tiešsaistes resurss (328 lapas, PDF) : 
tabulas ; 6,93 MB. — «Pretrunīgu nozīmju gadījumā starp 
valodu versijām noteicošā ir versija angļu valodā. Versija 
2(2016): 07/01/2016»—Datnes sākumlapā. — Bibliogrāfija: 
325.-327. lapā un zemsvītras piezīmēs. — Oriģ. nos.: Eras-
mus+ programme guide.

UDK	 371.214.5(4)

377 Speciālā izglītība. Aroda, tehniskā un 
profesionālā izglītība. Arodkoledžas, institūti. 
Politehnikumi

Blūma, Dainuvīte. Skolotāju izglītība Latvijā paradigmu 
maiņas kontekstā (1991-2000) = Teacher education in the 
context of paradigm shift in Latvia (1991-2000) / Dainuvīte 
Blūma ; recenzenti: Margarita Teresevičiene, Anita Līdaka ; 
literārā redaktore Austra Celmiņa-Ķeirāne ; vāka autors 
Agris Dzilna ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģi-
jas un mākslas fakultāte. Izglītības pētniecības institūts. — 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2016. — 225 lpp. : shēmas ; 
24 cm. — (Izglītības pētniecība Latvijā ; Nr. 9). — Bibliogrā-
fija: 203.-225. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums 
angļu valodā. — ISBN 978-9934-527-46-3 (brošēts).

UDK	 377.8(474.3)

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

Austrums, Ģirts. Tautas senās godu un audzināšanas tra-
dicijas / Ģirts Austrums. — [Alūksne] : Eraksti, 2016. — 1 
tiešsaistes resurss (157 lapas, PDF) ; 646 KB. — Iespiestais 
izdevums: Ģirts Austrums, 1939. 

UDK	 392(=174)
	 398.8(=174)

5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

51 Matemātika

Helmane, Ineta. Matemātika 3. klasei : darba lapas / Ineta 
Helmane, Anita Dāvīda ; redaktore Ināra Dzērve ; mākslinie-
ce Marita Maizīte. — 1. izdevums. — Lielvārde : Lielvārds, 
©2016. — [88] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — «Mācī-
bu līdzeklis komplektizdevumā ar mācību grāmatām «Ma-
temātika 3. klasei» Pirmā grāmata, ISBN 9789984115160. 
Otrā grāmata, ISBN 9789984115177»—Titullapā. — Mācību 
grāmatas apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un 
zinātnes ministrija 2015. un 2016. gadā. — ISBN 978-9984-
11-518-4 (brošēts).

UDK	 51(076)
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54 Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Docents Gunārs Slaidiņš : biobibliogrāfija / sastādītāja, 
bibliogrāfiskā rādītāja redaktore Anita Kalniņa ; atbildīgais 
redaktors Andris Actiņš ; bibliogrāfiskā rādītāja sastādītā-
jas: Anita Kalniņa, Dagnija Ivbule ; biogrāfiskā apcerēju-
ma autors Uldis Alksnis ; latviešu valodas teksta literārā 
redaktore Ruta Puriņa ; tulkojums angļu valodā: Andra 
Damberga ; foto: Aldis Zekunde. — Rīga : LU Akadēmiskais 
apgāds, ©2016. — 139 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portre-
ti ; 21 cm. — (Latvijas Universitātes zinātnieki). — Personu 
rādītājs: 133.-138. lpp. — Teksts latviešu valodā, ievads arī 
angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-169-6 (brošēts).

UDK	 544(474.3)(092)(01)

59 Zooloģija

Kruševičs, Andžejs. Par putniem / Andžejs Kruševičs ; 
no poļu valodas tulkojis Marians Rižijs ; redaktors Gints 
Tenbergs. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 119, [1] lpp. : 
ilustrācijas ; 27 cm. — Rādītājs: 117. lpp. — «Grāmata visai 
ģimenei»—Uz vāka. — Oriģ. nos.: O ptakach. — ISBN 978-
9934-0-6084-7 (iesiets).

UDK	 598.2(035)

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes

60 iedvesmojošas mandalas : krāsojami attēli pieauguša-
jiem. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — [48] lpp. : ilustrāci-
jas ; 19 cm. — (Antistress). — Oriģ. nos.: Mandaly: omalo-
vánky pro dospělé. — ISBN 978-9934-0-6431-9 (brošēts).

UDK	 615.851.8

Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse : 
monogrāfija / recenzenti: Juris Dragūns, Natālija Ivanova, 
Aleksejs Ruža ; autoru kolektīva vadītāja Kristīne Mārtin-
sone ; zinātniskās redaktores: Ieva Bite, Kristīne Mārtinso-
ne, Velga Sudraba ; Aigara Truhina vāka dizains un zīmē-
jumi ; literārā redaktore Elīna Vanaga. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, ©2016. — 623, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti, shēmas, 
tabulas ; 23 cm. — Personu rādītājs: 617.-[624.] lpp. — Par 
autoriem: 605.-[613.] lpp. — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — 
Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 
978-9934-0-6247-6 (iesiets).

UDK	 615.851(474.3)

Siliņš, Ivars. Mans gājiens : profesora Ivara Siliņa atmi-
ņas / sastādītāji: Ivars Siliņš, Kamena Kaidaka ; literārā 
redaktore Ieva Miķelsone ; māksliniece Ieva Upmace. — 
Rīga : Skaldu raksti, 2016. — 208 lpp. : faksimili, ilustrāci-
jas, portreti ; 24 cm. — Par autoru: 207.-208. lpp. — ISBN 
978-9934-14-989-4 (iesiets).

UDK	 61(474.3)(092)

624 Civilās un strukturālās inženierbūves kopumā

Koka tiltu projektēšanas vadlīnijas / Meža un koksnes pro-
duktu pētniecības un attīstības institūts. — Jelgava : Meža 
un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts, 
2015. — 1 tiešsaistes resurss (128 lapas, PDF) : ilustrācijas, 

rasējumi, tabulas ; 6,03 MB. — «Versija 3.0»—Datnes sā-
kumlapā. — Bibliogrāfija: 125.-128. lapā.

UDK	 624.21

630 Mežsaimniecība

Ģērmanis, Andris. Ukru gārša / Andris Ģērmanis ; foto-
grāfiju autori: Agris Ģērmanis, Ilze Štrausa ; kartogrāfe 
Nora Rustanoviča ; vāka dizains Inese Gura ; vāka fotog-
rāfijas autors Viesturs Vintulis. — Rīga : Andris Ģērmanis, 
©2016. — 201 lpp. : ilustrācijas, karte ; 21 cm. — Bibliogrāfi-
ja: 117.-129. lpp. — ISBN 978-9934-8617-0-3 (brošēts).

UDK	 630*4(474.3)
	 502.5(474.3-751)

631 Lauksaimniecība kopumā

Lauksaimniecības bruto segumu aprēķini par 2015. 
gadu / sastādītāja Liene Kalniņa ; literārā redaktore Dace 
Millere ; dizains: Liega Ozola ; foto: Iveta Tomsone, Dai-
nis Arbidāns ; Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 
centrs. — Ozolnieki : Latvijas Lauku konsultāciju un izglītī-
bas centrs, 2016. — 88 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shē-
mas, tabulas ; 30 cm. — 500 eks.

UDK	 631.162(474.3)(05)

7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Bobkeen, Xandr. Xandr Bobkeen : [gleznu albums] / 
[Xandr Bobkeen]. — [Rīga] : [b.i.], 2015. — 69 lpp. : ilus-
trācijas, portrets ; 30 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — Teksts 
paralēli latviešu, krievu un angļu valodā.

UDK	 7.071.1(474.3)(084.1)
	 7.037.5(474.3)(084.1)

Ivanovs, Vladimirs. Vladimirs Ivanovs. Mākslinieka pē-
dās = По следам художника = In the artist’s footsteps : 
[izstādes katalogs] / Vladimirs Ivanovs ; izstādes kura-
tors, dizains, foto: Larisa Kaimiņa ; redaktors, tulkojums 
krievu valodā: Ludmila Žilvinska ; teksts: Valda Mežbār-
de ; tulkojums angļu valodā: Ilona Stole ; foto: Staņislavs 
Grahoļskis. — Daugavpils : Daugavpils Novadpētniecības 
un mākslas muzejs, 2016. — [85] lpp. : ilustrācijas, por-
treti ; 17×24 cm. — Izstāde Daugavpils Novadpētniecības 
un mākslas muzejā no 2016. gada 3. jūnija līdz 27. septem-
brim. — Teksts paralēli latviešu, krievu un angļu valodā. — 
ISBN 978-9934-14-909-2 (brošēts).

UDK	 7.071.1(=161.1)(474.346.1)(083.824)
	 7.036/.037(=161.1)(474.346.1)(083.824)

Mirdzas Tālbergas unikālā kolekcija : Ventspils, 20. gs. 
50.-70. gadi / teksts: Ieva Rupenheite, Stella Lindenberga ; 
redaktors Armands Vijups ; vāka foto: Valdis Jansons. — 
Ventspils : Ventspils muzejs, 2016. — [40] lpp. : faksimili, 
ilustrācijas, portreti ; 27 cm. — Uz vāka atlokiem papīra 
lelles un izgriežami tērpi. — Bibliogrāfija zemsvītras piezī-
mēs. — ISBN 978-9934-8600-1-0 (brošēts).

UDK	 7.074(474.323)(086.84)
	 791.635-05(084.12)(083.824)
	 688.721.272:688.721.3(084.11)(083.824)
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Tulpes no baroka līdz jūgendstilam : [izstādes katalogs] / 
teksts: Agrita Tipāne ; foto: Baiba Buceniece ; dizains: 
Gatis Buravcovs, Ieva Masule ; redaktore Zaiga Bogdāno-
va. — Rīga : Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība, 
[2016]. — 12 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Aprakstīts pēc vāka 
un iespiedziņām. — Izstāde «Tulpes no baroka līdz jūgend-
stilam» notika muzejā «Rīgas Jūgendstila centrs» no 28. 
aprīļa līdz 12. jūnijam (2016). — ISBN 978-9934-8577-2-0 
(brošēts).

UDK	 7.043(083.824)
	 7.035.93(083.824)

72 Arhitektūra

Zālīte, P. Kristaps Morbergs un viņa lielais dāvinājums Lat-
vijas Universitātei / Pēteris Zālīte. — [Alūksne] : Eraksti, 
©2016. — 1 tiešsaistes resurss (34 lapas, PDF) : faksimili, 
portreti ; 4,31 MB. — Iespiestais izdevums: Pēteris Zālīte, 
1928., atsevišķs iespiedums no Latvijas Universitātes rak-
sti, XVIII. 

UDK	 72.071.1(474.3)

75 Glezniecība

Ģērmanis, Juris. Juris Ģērmanis. Gleznas / teksti: Juris 
Ģērmanis, Andrejs Kaufmanis, Jānis Streičs ; tulkojums: 
Velga Vīgante ; foto: Jānis Brencis. — Rīga : Rīgas pašval-
dības kultūras iestāžu apvienība, ©2016. — 107, [5] lpp. : 
ilustrācijas, portreti ; 31 cm. — Teksts paralēli latviešu un 
angļu valodā. — ISBN 978-9934-8577-3-7 (iesiets).

UDK	 75.071.1(474.3)(084.1)
	 75.036/.038(474.3)(084.1)

78 Mūzika

Medveckis, Arturs. Kārlis Rūdolfs Kreicbergs un viņa 
laiks: identitāte pedagoga dzīvesdarbībā : promocijas 
darba kopsavilkums doktora zinātniskā grāda iegūšanai 
pedagoģijā, apakšnozare: vispārīgā pedagoģija / Arturs 
Medveckis ; darba zinātniskā vadītāja Alīda Samuseviča ; 
darba recenzenti: Aīda Krūze, Velta Ļubkina, Inta Klāsone ; 
Liepājas Universitāte. Izglītības zinātņu institūts = Kārlis 
Rūdolfs Kreicbergs and his time: the identity of the peda-
gogue in his life : summary of the thesis for obtaining the 
doctoral degree in pedagogy, subfield: general pedagogy / 
Arturs Medveckis ; scientific advisor of the doctoral the-
sis Alīda Samuseviča ; official reviewers: Aīda Krūze, Vel-
ta Ļubkina, Inta Klāsone ; Liepaja University. Institute of 
Educational Sciences. — Liepāja : Liepājas Universitāte, 
2016. — 70, [2] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 20 cm. — Teksts 
latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām. — ISBN 
978-9934-522-87-1 (brošēts).

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

792 Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski uzvedumi

Alvis Hermanis / editor Laima Slava ; design: Inese Hof-
mane ; authors of texts: Alvis Hermanis, Normunds Nau-
manis, Edīte Tišheizere, Sarmīte Ēlerte ; translator Terēze 
Svilane ; photos by: Aivars Drāznieks, Andreas Pohlmann, 
Andrejs Grants, Arno Declair, Felipe Sanguinetti, Franz 

Neumayr, Georg Soulek, Gints Mālderis, Jānis Deinats, Ju-
lian Röder, Karl&Monika Forster, Marcello Norberth&Luca 
Manfrini, Marco Brescia&Rudy Amisano, Matthias Wys-
smann, Monika Pormale, Monika Rittershaus, Reinhard 
M. Werner, Ruth Walz, Tanja Dorendorf, Thomas Aurin, 
Кирилл Иосипенко ; on the cover: Alvis Hermanis, photo: 
Reinis Hofmanis. — Rīga : Neputns, ©2016. — 638, [1] lpp. : 
ilustrācijas ; 25×29 cm. — Bibliogrāfija tekstā. — Teksts 
angļu valodā, daži izrāžu nosaukumi, apraksti arī vācu un 
itāļu valodā. — ISBN 978-9934-512-91-9 (iesiets).

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

8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

Between truth and power: the role of authors in buil-
ding and changing Europe : speeches and essays / edi-
tor-in-chief, introduction: Anda Baklāne ; translation: SIA 
«Amber Line» (conference papers), Kārlis Streips (essays 
of Latvian writers), Karolīna Gavrilova (Sofi Oksanen’s 
paper) ; editing and proofreading: Sandra Meškova, Julia 
Stuart, Pēteris Cedriņš, Anda Baklāne ; design: Anete Krū-
miņa. — Riga : National Library of Latvia, 2016. — 80 lpp. : 
faksimili, ilustrācijas ; 30 cm. — Aprakstīts pēc vāka un 
iespiedziņām. — Konferences «Starp patiesību un varu: 
rakstnieku dažādās lomas Eiropas vēsturē» idejas autori: 
Andris Vilks, Vita Matīsa, Jānis Šiliņš, konferenci organizē 
Latvijas Nacionālā bibliotēka. — Izdevuma noformējumā 
izmantoti Andra Brežes grafikas darbi «Masters of the land 
V» (Zemes saimnieki V), «Mower IV» (Pļāvēja IV), «Hewer 
of light» (Gaismas izcirtējs). — Bibliogrāfija rakstu bei-
gās. — Oriģ. nos.: Starp patiesību un varu: rakstnieku da-
žādās lomas Eiropas vēsturē. — ISBN 978-9984-850-40-5 
(brošēts).

UDK	 82(082)(062)
	 316.7(4)(082)(062)

DeForge, Michael. Meat locker / Michael DeForge ; [re-
daktori]: David Schilter, Sanita Muižniece ; [dizains]: Mar-
kus Hälfiger. — [Rīga] : Grafiskie stāsti, 2016. — [24] lpp. : 
ilustrācijas ; 15 cm. — (Mini kuš! ; 43). — Izdevējziņas pre-
cizētas ISBN aģentūrā. — Aprakstīts pēc vāka un iespiedzi-
ņām. — ISBN 978-9934-518-48-5 (brošēts).

UDK	 82-312.5:741

Kallio, Ville. P-FE/FRAF / Ville Kallio ; [redaktori]: David 
Schilter, Sanita Muižniece ; [dizains]: Markus Hälfiger. — 
[Rīga] : Grafiskie stāsti, 2016. — [24] lpp. : ilustrācijas ; 
15 cm. — (Mini kuš! ; 44). — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām. — ISBN 
978-9934-518-44-7 (brošēts).

UDK	 82-312.5:741

Reiz pasaku zemē / ilustrējusi Felicita Kūna ; pasakas pār-
stāstījusi Gizela Fišere, Bianka Bauere-Štadlere, Regīna S. 
Rosdočere ; no vācu valodas tulkojusi Sarma Neimane. — 
[Rīga] : Madris, [2016]. — 127 lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — Iz-
devējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Populārāko pasa-
ku adaptēti pārstāsti. — ISBN 978-9984-31-507-2 (iesiets).

UDK	 82-343
	 82-93-32
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Sailamaa, Anna. Everyone is hungry / Anna Sailamaa ; [re-
daktori]: David Schilter, Sanita Muižniece ; [dizains]: Mar-
kus Hälfiger. — [Rīga] : Grafiskie stāsti, 2016. — [24] lpp. : 
ilustrācijas ; 15 cm. — (Mini kuš! ; 46). — Izdevējziņas pre-
cizētas ISBN aģentūrā. — Aprakstīts pēc vāka un iespiedzi-
ņām. — ISBN 978-9934-518-46-1 (brošēts).

UDK	 82-312.5:741

Tessler, Daria. Music of changes / Daria Tessler ; [redak-
tori]: David Schilter, Sanita Muižniece ; [dizains]: Markus 
Hälfiger. — [Rīga] : Grafiskie stāsti, 2016. — [24] lpp. : ilus-
trācijas ; 15 cm. — (Mini kuš! ; 45). — Izdevējziņas preci-
zētas ISBN aģentūrā. — Aprakstīts pēc vāka un iespiedzi-
ņām. — ISBN 978-9934-518-45-4 (brošēts).

UDK	 82-312.5:741

81 Valodniecība un valodas

«Aktuāli jautājumi tulkojumzinātnē», konference (2 : 
2016 : Rīga, Latvija). Aktuāli jautājumi tulkojumzinātnē : 
2. pētnieku un studentu konference, 2016. gada 20. maijs : 
tēžu krājums / redaktori: Arvils Šalme, Gunta Ločmele, Jana 
Taperte, Marija Lapaine ; Latvijas Universitāte. Humanitā-
ro zinātņu fakultāte. Sastatāmas valodniecības un tulkoša-
nas nodaļa, Latvijas Tulku un tulkotāju biedrība. — Rīga : 
[Latvijas Universitāte], 2016. — 24 lpp. ; 21 cm. — Teksts 
latviešu, angļu, krievu un franču valodā. — ISBN 978-9934-
18-154-2 (brošēts).

UDK	 81’25(062)

Pilkijs, Deivs. Supervaronis Kapteinis Apakšbiksis un Ka-
reivīgās Knaibles kundzes neģēlības : Deiva Pilkija piektais 
episkais romāns / no angļu valodas tulkojusi Ieva Tarvida ; 
redaktore Diāna Romanoviča. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2016. — 165, [11] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — (Kapteinis 
Apakšbiksis ; 5). — Oriģ. nos.: Captain Underpants and the 
wrath of the wicked wedgie woman. — ISBN 978-9934-0-
6395-4 (iesiets).

UDK	 811.111(73)-93-34

811.174 Latviešu valoda

Gosa, Silga. Radošie uzdevumi literatūras un latviešu valo-
das stundām un erudīcijas konkursiem / Silga Gosa, Mari-
ka Šadrina, Inga Zemīte ; redaktore Inese Auziņa ; Guntas 
Plotkas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 101, 
[2] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 29 cm. — «Apgāda Zvaigzne 
ABC mācību un metodisko līdzekļu konkursa «Meklējam 
talantus» finālists»—Uz vāka. — ISBN 978-9934-0-6226-1 
(brošēts).

UDK	 811.174(076)
	 821.174(076)

Lodiņa, Solvita. Latviešu ābece sešgadniekiem : pasakas, 
dziesmas, mīklas, sakāmvārdi un rakstu rakstīšana / tek-
stu autore un pasaku atlasītāja Solvita Lodiņa ; māksliniece 
Agnija Saprovska ; literārā redaktore Elga Broka. — [Rais-
kums, Pārgaujas novads] : Kustība par latvisku kultūru iz-
glītībā, ©2016. — 216 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm + 1 DVD. — 
Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Uz vāka autores 
nav minētas. — «Mācību programma un tai atbilstošie 
mācību līdzekļi — grāmata, darba lapas, CD — ir izstrādāti 
atbilstoši Latvijas Republikas valsts pirmsskolas izglītības 
vadlīnijām»—Titullapas 2. pusē. — Grāmatā ir DVD datu 

tīne, kurā ir audio dziesmas un pasakas, 2 leļļu videofil-
mas un skolotājiem paredzēti teorētiski materiāli. — DVD 
nosaukums: Latviešu ābece sešgadniekiem : datu DVD. — 
ISBN 978-9934-8497-3-2 (iesiets).

UDK	 811.174(075.2)
	 392(=174)(075.2)
	 398(=174)(075.2)

82.0 Literatūra. Literatūrzinātne

Kurzemes rakstnieku silueti / Liepājas Universitāte. Kur-
zemes Humanitārais institūts ; zinātniskais redaktors un 
priekšvārda autors Edgars Lāms ; literārā redaktore Sigi-
ta Ignatjeva ; recenzenti: Ieva Kalniņa, Sandra Ratniece ; 
mākslinieks Uldis Baltutis ; foto: Juris Ģigulis, Lauma Kal-
niņa, Anda Krauze, Matīss Markovskis. — Liepāja : LiePA, 
2016.

4 : rakstu krājums. — 246 lpp. : portreti ; 22 cm. — 
Valsts pētījumu programma «Letonika — Latvijas vēs-
ture, valoda, kultūra, vērtības». — Bibliogrāfija rakstu 
beigās. — Kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-
522-85-7 (iesiets).
UDK	 82.0:821.174
	 821.174(092)

82.09 Literatūras kritika. Literatūras pētījumi

Gadsimtu mijas smiekli : bilingvāls zinātnisku rakstu 
krājums = Le rire fin de siècle : recueil bilingue d’articles 
scientifiques / sastādītāji un priekšvārda autori: Simona 
Sofija Valke, Pauls Daija, Nadège Langbour ; recenzenti: Ka-
tre Talviste, Skaidrīte Lasmane, Astra Skrābane ; tulkojums 
franču valodā: Kristīne Ceļamillere ; tulkojums angļu valo-
dā: Laine Kristberga ; latviešu valodas teksta literārā re-
daktore Sigita Kušnere ; franču valodas teksta literārās re-
daktores: Sandra Baziz, Laura Le Cleach ; mākslinieciskais 
noformējums: Juris Jonelis ; Latvijas Kultūras akadēmija, 
Latvijas Universitāte. Literatūras, folkloras un mākslas in-
stitūts. — Rīga : Zinātne, ©2016. — 190 lpp. : ilustrācijas ; 
19 cm. — «Latvijas Kultūras akadēmija sadarbībā ar Lat-
vijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas insti-
tūtu 2014. gada pavasarī organizēja starptautisku starpdis-
ciplināru konferenci «Gadsimtu mijas smiekli/Le rire fin 
de siècle», kas bija veltīta 19. un 20. gadsimta mijas kultū-
rai»—Priekšvārdā. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — 
Teksts latviešu un franču valodā, kopsavilkums angļu valo-
dā. — ISBN 978-9934-549-18-2 (iesiets).

UDK	 82.09(062)

821 Daiļliteratūra

821.111 Angļu literatūra

Aberkrombijs, Džo. Pusķēniņš : romāns / Džo Aberkrom-
bijs ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lukstraupe ; redak-
tore Gundega Sēja. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 348, 
[1] lpp. : karte ; 21 cm. — (Sašķeltā jūra / Džo Aberkrom-
bijs ; 1. grāmata). — ISBN precizēts ISBN aģentūrā. — Tri-
loģijas «Sašķeltā jūra» pirmā daļa. — Oriģ. nos.: Half a 
king. — ISBN 97809934055423 (kļūda). — ISBN 978-9934-
0-5542-3 (iesiets).

UDK	 821.111-93-3
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Veba, Hollija. Noskumušais kucēns / Hollija Veba ; Sofi-
jas Viljamsas ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Inga 
Harmsone ; redaktore Margita Krasnā. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, ©2016. — 123, [3] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Oriģ. 
nos.: Ellie the homesick puppy. — ISBN 978-9934-0-5895-0 
(brošēts).

UDK	 821.111-93-34

Veba, Hollija. Viena pati naktī / Hollija Veba ; Sofijas Vil-
jamsas ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Ita Lap-
sa ; redaktore Oļesja Burkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2016. — 123, [4] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Oriģ. nos.: 
Alone in the night. — ISBN 978-9934-0-6008-3 (brošēts).

UDK	 821.111-93-34

821.111(73) Amerikāņu literatūra

Kūncs, Dīns. Bezcerīgie : romāns / Dīns Kūncs ; no an-
gļu valodas tulkojusi Ina Strautniece ; redaktors Gun-
tis Kalns. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 319, [1] lpp. ; 
23 cm. — Par autoru: [320.] lpp. — Oriģ. nos.: Innocence. — 
ISBN 978-9934-0-5672-7 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-312.4

Rasela, Reičela Renē. Nikijas dienasgrāmata / Reičela 
Renē Rasela ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa ; 
redaktore Daina Grūbe. — [Atkārtots izdevums]. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, ©2016. 

Ne pārāk laimīgas dzīves stāsti. — 282 lpp. : ilustrā-
cijas ; 20 cm. — (Nikijas dienasgrāmata / Reičela Renē 
Rasela ; [1]). — Oriģ. nos.: Dork diaries. Tales from a 
not-so-fabulous life. — ISBN 978-9934-0-6378-7 (bro-
šēts).
UDK	 821.111(73)-93-32

Toda, Anna. Pēc mūsu strīda / Anna Toda ; no angļu valo-
das tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Anda Brazauska. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 685 lpp. ; 23 cm. — (After / 
Anna Toda ; 2. grāmata). — Pasaulslavenā bestsellera «Af-
ter. Pēc mūsu tikšanās» turpinājums. — Oriģ. nos.: After we 
collided. — ISBN 978-9934-0-6303-9 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-31

821.112.2 Vācu literatūra

Feldhauzs, Hanss Jirgens. Patiešām traki! : komiksu ro-
māns / Feldhauzs ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Kras-
tiņa ; redaktore Margita Krasnā. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2016. — 236, [4] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Oriģ. nos.: 
Echt abgefahren!. — ISBN 978-9934-0-5638-3 (iesiets).

UDK	 821.112.2-93-34

Kaspari, Sofija. Ūdenskrituma dziesma : romāns / Sofija 
Kaspari ; no vācu valodas tulkojusi Iveta Galēja ; redaktore 
Anita Poļakovska. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 381, 
[3] lpp. ; ģenealoģiskā tabula, karte ; 23 cm. — (Argentīnas 
sāga / Sofija Kaspari ; 3. grāmata). — Sofijas Kaspari tri-
loģija: «Koraļļkoka zemē», «Flamingu lagūna», «Ūdenskri-
tuma dziesma». — Oriģ. nos.: Das Lied des Wasserfalls. — 
ISBN 978-9934-0-6273-5 (brošēts).

UDK	 821.112.2-31

821.113.6 Zviedru literatūra

Starks, Ulfs. Proti svilpot, Juhanna? / Ulfs Starks ; māks-
liniece Anna Hēglunda ; no zviedru valodas tulkojusi Inga 
Grezmane ; redaktore Inese Zandere. — [Rīga] : Liels un 
mazs, ©2016. — 56, [4] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Izdevē-
jziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Oriģ. nos.: Kan du vissla 
Johanna?. — ISBN 978-9934-533-61-7 (iesiets).

UDK	 821.113.6-93-32

821.133.1 Franču literatūra

Legardiņjē, Žils. Pilnīgs ku-kū! : romāns / Žils Legardiņ-
jē ; no franču valodas tulkojusi Ilze Fogele ; redaktore Ita 
Ankoriņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 303, [1] lpp. ; 
23 cm. — Oriģ. nos.: Complètement cramé!. — ISBN 978-
9934-0-5899-8 (iesiets).

UDK	 821.133.1-31

Miso, Gijoms. Centrālparks : romāns / Gijoms Miso ; no 
franču valodas tulkojusi Maija Indraša ; redaktore Iveta 
Polkmane. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 269, [3] lpp. ; 
22 cm. — (Zvaigznes detektīvu klubs). — Oriģ. nos.: Central 
park. — ISBN 978-9934-0-6167-7 (iesiets).

UDK	 821.133.1-312.4

821.161.1 Krievu literatūra

Русло : ежегодный альманах Русской писательской 
организации Латвии / Русская писательская органи-
зация Латвии, Литературная творческая мастерская 
«Русло» ; редактор-составитель и автор предисловия, 
с. 3-4, Анатолий Буйлов. — Рига : [Русло], 2016. — 302, 
[1] lpp. : portreti ; 20 cm. — ISBN 978-9934-8410-3-3 (bro-
šēts).

UDK	 821.161.1(474.3)(051)

Соловьёв, Владимир Михайлович. Прозрение : сбор-
ник стихов / Владимир Соловьёв ; редакторы: Светла-
на Даугуле, Светлана Семёнова ; составитель: Сергей 
Воробьёв ; предисловие: Людмила Межиньш. — Рига : 
Владимир Соловьёв, 2016. — 155, [4] lpp. : portrets ; 
22 cm. — Vāka 2. lpp. autora portrets. — ISBN 978-9934-
14-951-1 (iesiets).

UDK	 821.161.1-1(474.3)

821.161.2 Ukraiņu literatūra

Romanišina, Romana. Zvaigznes un magoņu sēkliņas / 
Romana Romanišina un Andrijs Lesivs ; no ukraiņu valodas 
tulkojis Māris Salējs ; redaktore Ingmāra Balode. — [Rīga] : 
Liels un mazs, ©2016. — [23] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — 
Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Oriģ. nos.: Зірки 
і макові зернята. — ISBN 978-9934-533-68-6 (iesiets).

UDK	 821.161.2-93-32

821.174 Latviešu literatūra

Austris. Sirds, kāpēc nevari būt viena? : romāns no Lat-
vijas mākslinieku dzīves / Austris. — [Alūksne] : Eraksti, 
©2016. — 1 tiešsaistes resurss (91 lapa, PDF) : faksimils ; 
837 KB. — Iespiestais izdevums: Austris, 1936. 

UDK	 821.174-31
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Erss, Ādolfs. Jautrās rīdzinieces : [stāstu krājums] / Ādolfs 
Erss. — [Rīga] : J.L.V., [2016]. — 197, [1] lpp. : ilustrācijas ; 
20 cm. — ISBN 978-9934-11-979-8 (brošēts).

UDK	 821.174-34

Gail ogles atmiņu pavardā : padomju deportācijās cietušo 
Valkas un tās apkaimes iedzīvotāju atmiņu stāsti / sastā-
dītājas: Tamāra Elziņa, Aija Priedīte ; Andas Nordenas di-
zains ; ievadu sarakstīja Vents Armands Krauklis ; priekš-
vārda autors Ingrīda Sebre ; pēcvārdu sarakstīja Kārlis 
Albergs. — [Cēsis] : Autos, 2016. — 295 lpp. : faksimili, ilus-
trācijas, portreti ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 295. lpp. — ISBN 
978-9934-8576-2-1 (iesiets).

UDK	 821.174-94(082)

Gailīte, Skaidrīte. Sintijas stāsts : par dzīvi kā gaismas 
zibsni / Anna Skaidrīte Gailīte ; redaktore Zaiga Lasenber-
ga ; Eduarda Groševa vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2016. — 255, [1] lpp., [16] lp. ielīmes : ilustrācijas, portre-
ti ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-6235-3 (iesiets).

UDK	 821.174-94

Jansone, Dzintra Regīna. Mans naivums… : dzejoļi / Dzin-
tra Regīna Jansone. — [Alūksne] : Eraksti, ©2016. — 1 tieš-
saistes resurss (145 lapas, PDF) : portrets ; 508 KB. 

UDK	 821.174-1

Kūlis, Ēriks. Iesākumā bija vārds : portretējumi, impre-
sijas, sarakste / Ēriks Kūlis ; Ivara Vimbas vāka grafiskais 
noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; izman-
totas Ērika Kūļa, Andras Kūlas, Pētera Jaunzema, Lijas Brī-
dakas fotogrāfijas. — Rīga : Jumava, ©2016. — 188, [3] lpp. : 
ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — «Māris Čaklais, Jānis Peters, 
Ēriks Hānbergs u.c.»—Uz vāka. — ISBN 978-9934-11-974-3 
(brošēts).

UDK	 821.174(092)
	 821.174(092)(044)

Kūlis, Ēriks. Mīlošie un mēnessērdzīgie : stāsti / Ēriks Kū-
lis ; mākslinieks Arnis Kilbloks ; redaktore Anda Brazaus-
ka. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 348, [2] lpp. ; 21 cm. — 
«Stāsti «Kaža dvēsele neteica nekā», «Klusa nakts, svēta 
nakts», «Mazā kaķa Ziemassvētki» un «Rudenīgas etīdes» 
ir iekļauti arī stāstu krājumā «Flamingo Jēpis», ko 2000. 
gadā izdevusi izdevniecība «Enigma»»—Titullapas otrā 
pusē. — ISBN 978-9934-0-5387-0 (iesiets).

UDK	 821.174-32

Kūlis, Ēriks. Vainīgais : romāns / Ēriks Kūlis ; Arņa Kilblo-
ka vāka dizains ; redaktors Aldis Vēvers. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, ©2016. — 204, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-
6282-7 (iesiets).

UDK	 821.174-31

Liepiņa, Anita. Lejuplādes : [dzeja] / Anita Liepiņa ; vāka 
zīmējums un dizains: Solveiga Vikšere ; Valijas Fedotovas 
foto. — Rīga : Sava grāmata, 2016. — 185, [7] lpp. : ilustrāci-
jas ; 21 cm. — Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām. — ISBN 
978-9934-552-16-8 (brošēts).

UDK	 821.174-1

Mājas : Jelgavas izglītības pārvaldes un Jelgavas Latviešu 
biedrības 2015. gadā organizētā skolēnu dzejas konkursa 
labāko dzejoļu krājums / projekta vadītāja Vija Zelmene ; 
literārais konsultants Aivars Eipurs ; priekšvārdu sarakstī-
ja Gunta Auza ; māksliniece Ilze Emse-Grīnberga. — Jelga-

va : Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Jelgavas izglītī-
bas pārvalde» : Jelgavas Latviešu biedrība, 2016. — 111 lpp. : 
ilustrācijas ; 22 cm. — Ilustrācijām izmantoti Jelgavas 
Mākslas skolas audzēkņu darbi. — Autori uzrādīti satu-
rā. — ISBN 978-9934-8539-1-3 (brošēts).

UDK	 821.174-1(474.334.2)(082)
	 821.174-9(474.334.2)

Ormane, Lienīte. Garlaicībai — nē! : fantāziju grāmata ar 
uzdevumiem / teksts, zīmējumi: Lienīte Ormane ; atbil-
dīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārā redaktore Lilita 
Vīksna. — Rīga : Jumava, 2016. — [28] lpp. : ilustrācijas ; 
15×21 cm. — ISBN 978-9934-11-962-0 (brošēts).

UDK	 821.174-93-32

Peters, Jānis. Teātra dziesmas : Liepājas, Valmieras teāt-
ris ; dziesmas no kinofilmām / Jānis Peters ; Jāņa Pavlovska 
mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene 
Soboļeva ; foto: Arnis Blumbergs, Guntis Grunte, Valdis 
Lavrinovičs, Matīss Markovskis, Ziedonis Safronovs. — 
Rīga : Jumava, 2016. — 279 lpp., [8] lpp. ielīmes : ilustrā-
cijas, portreti ; 22 cm. — «Latvijai 100»—Titullapas 2. 
pusē. — ISBN 978-9934-11-964-4 (iesiets).

UDK	 821.174-1
	 821.174-192

Pohodņeva, Maija. Naida simetrija : [romāns] / Mai-
ja Pohodņeva, Modris Pelsis ; Natālijas Kugajevskas vāka 
dizains ; redaktors Aldis Vēvers. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2016. — 335, [1] lpp. ; 21 cm. — (Zvaigznes trilleris). — 
ISBN 978-9934-0-6392-3 (iesiets).

UDK	 821.174-312.4

Pyura skreine : literatu dorbu krōjums / krōjuma sakōrto-
jums un priekšvārds: Aija Zuja ; vōka dizains: Igors Madžu-
lis. — [Rēzekne] : Latgales ūdensroze, 2016. — 85, [1] lpp. : 
ilustrācijas, notis ; 20 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — Autori uzrādīti saturā. — ISBN 978-9934-14-
984-9 (brošēts).

UDK	 821.174’282(082)

Rožkalne, Anita. Kārļa Zariņa burvju aplis / Anita Rož-
kalne ; recenzenti: Raimonds Briedis, Ieva Kalniņa, Jānis 
Zālītis ; redaktore Ieva E. Kalniņa ; kopsavilkuma tulkotāja 
angļu valodā Elita Saliņa ; vāka mākslinieks Aivars Plotka ; 
izmantotas Emanuela fon Egerta, Nikolaja Gamperta, Dai-
ņa Kārkluvalka, Aleksandra Paleja, Jāņa Rieksta, Viļa Rīdze-
nieka, Anitas Rožkalnes, Roberta Svižeņeca, Pētera Zonval-
da fotogrāfijas. — Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, 
folkloras un mākslas institūts, ©2016. — 511 lpp., [48] lpp. 
iel. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — Vāka dizai-
nam izmantota Kārļa Zariņa pildspalva no Talsu novada 
muzeja fondiem (TNM 10246/5); autores foto. — Personu 
rādītājs: 483.-511. lpp. — Bibliogrāfija zemsvītras piezī-
mēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valo-
dā. — ISBN 978-9984-893-16-7 (iesiets).

UDK	 821.174-94

Rožudārzs, Lilija. «Kad nātres Tavu sirdi dzeļ…» : psiholo-
ģiskais romāns / Lilija Rožudārzs. — [Latvija] : [Lilija Ro-
žudārzs], [2016].

1. sējums, Sūrstošās atmiņas. 1. burtnīca, Esam nomo-
dā. — 1 tiešsaistes resurss (16 lapas, PDF) ; 566 KB. — 
«Autore uzrādīta: ©Lilija Kondratjeva»—Datnes 2. 
lapā. — «Psiholoģiskais daiļdarbs … laika gaitā tiks sa-



9Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 19 2016. gada 1.–15. oktobris

cerēts un izdots 100 sējumos»—Autores priekšvārdā 2. 
lapā. 

1. sējums, Sūrstošās atmiņas. 2. burtnīca, Dzīvības asni 
spraucas caur sēru vainagu…. — 1 tiešsaistes resurss (17 
lapas, PDF) ; 436 KB.

1. sējums, Sūrstošās atmiņas. 3. burtnīca, Likteņu krust-
celēs. — 1 tiešsaistes resurss (19 lapas, PDF) ; 550 KB.

1. sējums, Sūrstošās atmiņas. 4. burtnīca, Nākotnes at-
spulgs bāreņu dvēselēs. — 1 tiešsaistes resurss (15 lapas, 
PDF) ; 357 KB.
UDK	 821.174-311.1

Rungulis, Māris. Pastaiga mirušo pilsētā : Pārupes spoku 
stāsti / Māris Rungulis ; mākslinieks Kristians Brekte ; re-
daktore Inese Zandere ; dizains: Ūna Laukmane. — [Rīga] : 
Liels un mazs, ©2016. — 158, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — 
Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-
533-69-3 (iesiets).

UDK	 821.174-93-3

Šmite, Linda. Lidojumam sakļauti spārni : romāns / Linda 
Šmite ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; Ināra Helmū-
ta ilustrācijas ; redaktore Dzintra Zālīte. — Rīga : Lauku 
Avīze, 2016. — 205, [3] lpp. : faksimils, ilustrācijas, port-
rets ; 20 cm. — (Lata romāns ; 10 (208)). — Bibliogrāfija: 
[207.] lpp. — ISBN 978-9934-15-235-1 (brošēts).

UDK	 821.174-31

Ziedonis, Rimants. Pastaiga : stāsti / Rimants Ziedonis ; 
Aigara Truhina vāka dizains ; redaktore Anda Brazauska ; 
uz vāka 4. lpp. autora portrets, foto: Andris Eglītis. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, ©2016. — 141, [2] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-
9934-0-6208-7 (iesiets).

UDK	 821.174-32

Икстена, Нора. Молоко матери / Нора Икстена ; пе-
ревод с латышского Людмилы Нукневич ; редактор 
Гундега Блумберга. — Rīga : Dienas Grāmata, ©2016. — 
167, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: Mātes piens. — ISBN 978-
9934-546-23-5 (brošēts).

UDK	 821.174-31

82–93 Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Bembijs. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — [16] lpp. : ilus-
trācijas ; 21 cm. — (Mana mazā pasaciņa). — Aprakstīts 
pēc vāka. — Oriģ. nos.: Bambi. — ISBN 978-9934-0-5964-3 
(brošēts).

UDK	 82-93-32

Nāriņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — [16] lpp. : ilus-
trācijas ; 21 cm. — (Mana mazā pasaciņa). — Aprakstīts pēc 
vāka un iespiedziņām. — Oriģ. nos.: La sirenita. — ISBN 
978-9934-0-5967-4 (brošēts).

UDK	 82-93-32

Pelnrušķīte. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — [16] lpp. : 
ilustrācijas ; 21 cm. — (Mana mazā pasaciņa). — Apraks-
tīts pēc vāka un iespiedziņām. — Oriģ. nos.: Cenicienta. — 
ISBN 978-9934-0-5968-1 (brošēts).

UDK	 82-93-32

Pīters Pens. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — [16] lpp. : 
ilustrācijas ; 21 cm. — (Mana mazā pasaciņa). — Aprakstīts 
pēc vāka un iespiedziņām. — Oriģ. nos.: Peter Pan. — ISBN 
978-9934-0-5970-4 (brošēts).

UDK	 82-93-32

Sarkangalvīte. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — [16] lpp. : 
ilustrācijas ; 21 cm. — (Mana mazā pasaciņa). — Aprakstīts 
pēc vāka. — Oriģ. nos.: Caperucita. — ISBN 978-9934-0-
5969-8 (brošēts).

UDK	 82-93-32

Sniegbaltīte. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — [16] lpp. : 
ilustrācijas ; 21 cm. — (Mana mazā pasaciņa). — Aprakstīts 
pēc vāka un iespiedziņām. — Oriģ. nos.: Blancanieves. — 
ISBN 978-9934-0-5971-1 (brošēts).

UDK	 82-93-32

Trīs sivēntiņi. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — [16] lpp. : 
ilustrācijas ; 21 cm. — (Mana mazā pasaciņa). — Apraks-
tīts pēc vāka un iespiedziņām. — Oriģ. nos.: Los tres cerdi-
tos. — ISBN 978-9934-0-5966-7 (brošēts).

UDK	 82-93-32

Vilks un septiņi kazlēni. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 
[16] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (Mana mazā pasaciņa). — 
Aprakstīts pēc vāka. — Oriģ. nos.: El lobo y los siete cabri-
tillos. — ISBN 978-9934-0-5965-0 (brošēts).

UDK	 82-93-32

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

908 Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Amoliņa, Ineta. Likteņi, mājas un cilvēki : Kocēnu novada 
personības / Ineta Amoliņa ; priekšvārdu sarakstīja Jānis 
Olmanis ; dizains: Rita Kalniņa ; foto autori: Raivis Kiršs, 
Eva Eglīte, Elīna Upīte, Marika Eglīte, Ilmārs Znotiņš, Uģis 
Raibacis, Jānis Tančers, Nils Sokolovs. — Kocēnu novads : 
Kocēnu novada dome, 2016. — 149 lpp. : faksimili, ilustrāci-
jas, portreti ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 148.-149. lpp.

UDK	 908(474.364)(092)
	 929(474.364)

Mana pilsēta Valka—Valga / teksts: Ligita Drubiņa, Diāna 
Magone ; foto: A.M. Dubļāns, V. Tipāns, D. Jansons, I. Krasti-
ņa, L. Drubiņa ; dizains: Marika Latsone. — [Valka] : Valkas 
novada dome, [2016]. — 22, [1] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — 
Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām. — ISBN 978-9984-
49-061-8 (brošēts).

UDK	 908(474.366)(076)

Pilsēta vārdā Libau : atmiņu krājums / latviešu valodā 
tulkoja Simona Laiveniece ; komentāri: Grigorijs Smirins ; 
dizains: Uldis Baltutis. — Liepāja : Atklātais sabiedriskais 
fonds «Liepājas ebreju mantojums», 2016. — 60, [44] lpp. : 
ilustrācijas ; 21 cm. — Oriģ. nos.: A town named Libau. — 
ISBN 978-9934-14-677-0 (brošēts).

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

Jakovičs, Aivars. Rīgas piejūra / teksts, foto, kartes: Aivars 
Jakovičs ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. — Rīga : Ju-
mava, ©2016.

1. daļa. — 311 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, plā-
ni, portreti, tabulas ; 21 cm. — (Rīgas ekotūrisma ceļ-
vedis). — Autors uz vāka nav uzrādīts. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-11-935-4 (bro-
šēts).
UDK	 913(474.362.2)(036)

94 Vispārīgā vēsture

Ikšelis, Aivars. Vācbalti — Vrangeļu dimensijas / Aivars 
B. Ikšelis ; mākslinieks Gints Veilands ; vāka noformēju-
mā izmantota Lilitas Postažas kolāža. — Valka : Stalkers 
A IK, 2016. — 119 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 
12×22 cm. — Bibliogrāfija tekstā. — ISBN 978-9934-14-965-
8 (brošēts).

UDK	 94(=112.2)(474.366)
	 908(474.366)


