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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

001 Zinātne un zināšanas kopumā. Garīgā darba 
organizācija

Zini, mini, izmēģini — iepazīsti zinātni : eksperimentē, iz-
tēlojies, radi : pieraksti savas spožās idejas / ilustrējusi Ha-
rieta Rasela ; no angļu valodas tulkojusi Renāte Punka. — 
Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2017. — 96 lpp. : ilustrācijas ; 
25 cm. — Oriģinālnosaukums: This book thinks you’re a 
scientist. — ISBN 978-9984-23-607-0 (brošēts).

UDK	 001-047.42(0.053.2)
	 5-047.42(0.053.2)

002 Dokumentācija. Grāmatas. Raksti. Autorība

Grāmata Latvijā : Latvijas Nacionālās bibliotēkas pastā-
vīgā ekspozīcija = Book in Latvia : permanent exihibition 
of the National Library of Latvia / teksts, foto un dizains: 
Latvijas Nacionālā bibliotēka. — Rīga : Latvijas Nacionālā 
bibliotēka, [2016]. — [8] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Teksts 
paralēli latviešu un angļu valodā.

UDK	 002.2(474.3)(091)(083.824)

087.5 Izdevumi bērniem un jauniešiem

Ferndons, Džons. Iepazīsti lietas! / Džons Ferndons, Robs 
Bītijs ; no angļu valodas tulkojis Gundars Kalns ; redaktors 
Guntis Kalns. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017. — 80 lpp. : 
ilustrācijas ; 30 cm. — Alfabētiskais rādītājs: 80. lpp. — 
Oriģinālnosaukums: Stuff you should know!. — ISBN 978-
9934-0-6379-4 (brošēts).

UDK	 087.5
	 62(02.053.2)

Kavamura, Jajo. Pepe un Mille / teksts, ilustrācijas: Jajo 
Kavamura ; no vācu valodas tulkojusi Sarmīte Lomovce-
va. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017. 

Kas patīk Millei?. — [10] lpp. : ilustrācijas ; 16 cm. — 
«18+ mēneši»—Uz vāka. — Oriģinālnosaukums: Pepe & 
Milli. Das mag Milli. — ISBN 978-9934-0-6494-4 (iesiets).

Kas patīk Pepem?. — [10] lpp. ; ilustrācijas ; 16 cm. — 
«18+ mēneši»—Uz vāka. — Oriģinālnosaukums: Pepe & 
Milli. Das mag Pepe. — ISBN 978-9934-0-6495-1 (iesiets).
UDK	 087.5

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

159.9 Psiholoģija

Čepmens, Gerijs. 5 mīlestības valodas bērniem / Gerijs 
Čepmens un Ross Kempbels ; no angļu valodas tulkojusi 
Antra Lezdiņa ; redaktore Kristīne Kupce. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, ©2017. — 234 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — Biblio-
grāfija: [229.]-234. lpp. — Oriģinālnosaukums: The 5 love 
languages of children. — ISBN 978-9934-0-6429-6 (iesiets).

UDK	 159.922.7

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Bībele / Bībeles tulkošanas komisija: komisijas koordina-
tors Juris Cālītis ; Vecās Derības tulkotāji: Uldis Bērziņš, 
Laila Čakare, Enoks Neilands, Knuts Skujenieks, Ilmārs 
Zvirgzds ; Jaunās Derības tulkotāji: Aleksandrs Bite, Dainis 
Zeps ; valodu konsultantes: Maija Baltiņa, Ināra Ķemere ; 
literārā redaktore: Milda Klampe ; māksliniece Ilze Makst-
niece ; pielikumu no norvēģu valodas tulkojis Viestarts 
Gailītis ; ievadu tulkotāji: Laila Čakare, Kristīne Maže, Alvils 
Sausiņš. — Rīga : Latvijas Bībeles biedrība, 2016. — 1465, 
[1] lpp., [16] lpp. iel. : ilustrācijas, kartes ; 22 cm. — Skaid-
rojošā vārdnīca: [1417.]-1460. lpp. — «Karšu izstrāde un 
saturs: Norwegian Bible Society, Oxford Cartographers, 
2012»—Titullapas 2. pusē. — Bibliogrāfija zemsvītras piezī-
mēs. — Trešais Bībeles tulkojums latviešu valodā. — ISBN 
978-9984-834-70-2 (iesiets) (melns vāks).

UDK	 27-23

Bībele / Bībeles tulkošanas komisija: komisijas koordina-
tors Juris Cālītis ; Vecās Derības tulkotāji: Uldis Bērziņš, 
Laila Čakare, Enoks Neilands, Knuts Skujenieks, Ilmārs 
Zvirgzds ; Jaunās Derības tulkotāji: Aleksandrs Bite, Dainis 
Zeps ; valodu konsultantes: Maija Baltiņa, Ināra Ķemere ; 
literārā redaktore: Milda Klampe ; māksliniece Ilze Makst-
niece ; pielikumu no norvēģu valodas tulkojis Viestarts 
Gailītis ; ievadu tulkotāji: Laila Čakare, Kristīne Maže, Alvils 
Sausiņš. — Rīga : Latvijas Bībeles biedrība, 2016. — 1465, 
[1] lpp., [16] lpp. iel. : ilustrācijas, kartes ; 22 cm. — Skaid-
rojošā vārdnīca: [1417.]-1460. lpp. — «Karšu izstrāde un 
saturs: Norwegian Bible Society, Oxford Cartographers, 
2012»—Titullapas 2. pusē. — Bibliogrāfija zemsvītras piezī-
mēs. — Trešais Bībeles tulkojums latviešu valodā. — ISBN 
978-9984-834-71-9 (iesiets) (zils vāks).

UDK	 27-23
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Deglēra, Rozlīna. Piecpadsmit dienu lūgšanas kopā ar 
tēvu Mariju Eugēniju no Bērna Jēzus — karmelītu, Dzīvības 
Mātes institūta dibinātāju / Rozelīna Deglēra, Žoela Gišā-
ra ; redaktors, teoloģiskais konsultants un ievada autors 
Andris Kravalis ; no franču valodas tulkojusi Inese Gagai-
ne ; vāka autors: Ainārs Vanags. — [Rīga] : Dzīvības Strau-
mes, 2016. — 116 lpp. ; 19 cm. — (15 dienu lūgšanas). — 
Oriģinālnosaukums: Prier 15 jours avec Marie-Eugène de 
l’Enfant-Jésus. — ISBN 978-9984-874-43-2 (brošēts).

UDK	 272-534.3
	 272-584

Inokentijs, Hersonas un Taurijas arhibīskaps. Svētā 
Sīrijas Efrēma lūgšana / Svētītājs Inokentijs, Hersonas un 
Taurijas arhibīskaps ; atbildīgais par izdevumu arhiman-
drīts Jānis (Sičevskis) ; tulkojums: Anastasija Kampe ; re-
dakcija: Anna Āboliņa. — Rīga : LPB Sinodes izdevniecības 
nodaļa, 2016. — 64 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-8530-5-0 
(brošēts).

UDK	 27-442.47
	 27-534.3

Kresvela, Alise. Normāla pārdabiska kristīga dzīve / Ali-
se Kresvela ; redaktore Ilze Kurša-Briede ; no angļu valo-
das tulkojusi Inese Gagaine. — Rīga : Dzīvības Straumes, 
2016. — 149, [1] lpp. ; 20 cm. — Par autori: [3.] lpp. — Oriģi-
nālnosaukums: The normal supernatural christian life. — 
ISBN 978-9984-874-42-5 (brošēts).

UDK	 27-468.6

Rozentāls, Linards. Izdzīvošana : sinodālais pārvaldes 
princips Latvijas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā 1948.-
1984. gadā / Linards Rozentāls ; recenzenti: Jouko Talo-
nens, Dace Balode, Valters Ščerbinskis ; literārā redaktore 
Gita Bērziņa ; vācu teksta literārā redaktore Maija Levāne ; 
vāka dizainere Ieva Tiltiņa. — Rīga : LU Akadēmiskais ap-
gāds, 2017. — 347 lpp. : ilustrācijas, tabula ; 24 cm. — (Ope-
ra Theologica Universitatis Latviensis ; Tomus 3). — Bib-
liogrāfija: 271.-278. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts 
latviešu valodā, kopsavilkums vācu valodā. — ISBN 978-
9934-18-200-6 (brošēts).

UDK	 274.5-732.3(474.3)(091)

Šteina, Edīte. Ziemassvētku noslēpums ; Krusta pagodinā-
šana — Ave Crux, Spes unica! ; Pārdomas / Edīte Šteina ; 
tulkojums no vācu valodas: Māsa Estere, Baiba Brūdere ; 
redaktore, teoloģiskā redaktore Baiba Brūdere ; literārā re-
daktore Dzintra Krievāne ; mākslinieks Mārtiņš Krūklis. — 
Rīga : KALA Raksti, ©2016. — 56 lpp. ; 15 cm. — Oriģināl-
nosaukums: Gesamtausgabe. — ISBN 978-9984-871-55-4 
(brošēts).

UDK	 272-584

Дегтярёва, Светлана Витальевна. Полное волноо-
бразное дыхание : (первый уровень — для пачина-
ющих) / Светлана Дегтярёва ; художник и редактор 
Владимир Яковлев ; автор мандалы на обложке Роман 
Ходырев. — Рига : Светлана Дегтярёва, 2016. — 44 lpp. : 
ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-14-813-2 (brošēts). — 
100 eks.

UDK	 233-852.5Y
	 612.26

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

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

Irchaev, Anvar. Subject financial planning savings of Uz-
bekistan households : thesis / Anvar Irchaev ; supervisor 
Inna Stecenko ; Baltic International Academy. — Riga, 
2017. — 156, 27 lp., [31] lp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 
31 cm. — Bibliogrāfija: 148.-156. lp. un zemsvītras piezīmēs.

UDK	 338(575.1)(043)

Irchaev, Anvar. Uzbekistānas mājsaimniecību ietaupījumu 
plānošana : promocijas darba kopsavilkums ekonomikas 
doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai = Subjekt 
financial planning savings of Uzbekistan households : 
summary of the doctoral thesis for obtaining the doctoral 
degree in economics (Dr. oec.) / Anvar Irchaev ; zinātnis-
kā vadītāja Inna Stecenko ; oficiālie recenzenti: Valērijs 
Praude, Iveta Mietule, Mareks Ciseks ; Baltijas Starptautis-
kā akadēmija. — Rīga : Baltijas Starptautiskā akadēmija, 
2017. — 114 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 30 cm. — 
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts paralēli latvie-
šu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-47-142-6 (brošēts).

UDK	 338(575.1)(043)

338.48 Tūrisms

Musayeva, Naila. Development of regional tourism in 
Azerbaijan : doctoral thesis submitted for the doctor de-
gree of economics, subfield — regional economics / Naila 
Musayeva ; scientific supervisor: Irēna Silineviča ; Daugav-
pils University. Department of Economics. — Daugavpils, 
2016. — 141, 6 lp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 31 cm. — 
Bibliogrāfija: 127.-141. lp. — Teksts angļu valodā, anotācija 
arī latviešu un krievu valodā.

UDK	 338.48(555)(043)

Musayeva, Naila. Reģionālā tūrisma attīstība Azerbaidžā-
nā : promocijas darba kopsavilkums ekonomikas doktora 
zinātniskā grāda iegūšanai reģionālās ekonomikas apakš-
nozarē = Development of regional tourism in Azerbaijan : 
summary of the thesis for obtaining the doctoral degree 
in economics (Dr. oec.), (speciality: regional economics) / 
Naila Musayeva ; promocijas darba zinātniskā vadītāja Irē-
na Silineviča ; oficiālie recenzenti: Olga Lavriņenko, Baiba 
Rivža, Marzena Piotrowska-Trybull ; Daugavpils Universi-
tāte. Ekonomikas katedra. — Daugavpils : Daugavpils Uni-
versitātes Akadēmiskais apgāds «Saule», 2016. — 99 lpp. : 
diagrammas, shēma, tabulas ; 21 cm. — «Ekonomikas no-
zare. Reģionālās ekonomikas apakšnozare»—Uz vāka. — 
Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-14-786-
4 (brošēts).

UDK	 338.48(555)(043)

34 Tiesības. Jurisprudence

Constitution of the Republic of Latvia. — Rīga : Saeima of 
the Republic of Latvia, ©2017. — [59] lpp. ; 21 cm. — «De-
voted to the 95th anniversary of the adoption of the Consti-
tution of the Republic of Latvia»—Priekštitullapā. — ISBN 
978-9934-8592-2-9 (iesiets). — 500 eks.

UDK	 342.4(474.3)(094)
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Latvijas Republikas Satversme. — Rīga : Latvijas Republi-
kas Saeima, ©2017. — [61] lpp. : faksimils ; 21 cm. — «Vel-
tījums Latvijas Republikas Satversmes 95. gadadienai»—
Priekštitullapā. — ISBN 978-9934-8592-1-2 (iesiets). — 500 
eks.

UDK	 342.4(474.3)(094)

373 Vispārējā izglītība

Šternfelde, Ina. Sīkās motorikas attīstīšana pirmsskolas 
vecuma bērniem : metodiskais materiāls / Ina Šternfelde ; 
redaktore Gunta Lejniece. — Rīga : Pētergailis, [2017]. — 
111 lpp., [4] lp. ielīmes : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — 
Metodiskajam materiālam ir elektronisks pielikums, to 
var pasūtīt izdevniecības mājas lapā. — Bibliogrāfija: 
111. lpp. — ISBN 978-9984-33-435-6 (brošēts).

UDK	 373.2(072)

5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

Jonušaite, Zina. Dabaszinības 4. klasei : skolotāja grāma-
ta / Zina Jonušaite ; redaktore Gunta Ansone ; mākslinieks 
Vilnis Laizāns. — Lielvārde : Lielvārds, ©2016. — 79 lpp. : 
ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Izdevums ir metodisks lī-
dzeklis, kas veidots komplektā ar digitālajiem materiāliem 
un darba lapām. — ISBN 978-9984-11-544-3 (spirāliesē-
jums).

UDK	 5(072)

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

Ģērmanis, Andris. Ukru pagasta dabas bagātības : [fo-
togrāmata] / Andris Ģērmanis, Agris Ģērmanis, Ilze Štrau-
sa. — Rīga : [Andris Ģērmanis], 2016. — 18 lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — ISBN 978-9934-8617-1-0 
(brošēts).

UDK	 502.172(474.33)
	 581.9(474.33)

51 Matemātika

Januma, Silva. Uzdevumu krājums matemātikā 7. klasei / 
Silva Januma ; redaktore Rudīte Kriķe ; Eduarda Groševa 
dizains ; Ilzes Šmites tehniskie zīmējumi. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, ©2017.

1. daļa. — 190 lpp. : ilustrācijas, tehniskie zīmējumi ; 
24 cm. — Mācību komplektā «Matemātika 7. klasei» ie-
tilpst: mācību grāmata (1. un 2. daļa), skolotāja grāmata, 
uzdevumu krājums (1. un 2. daļa). — ISBN 978-9934-0-
6145-5 (brošēts).

2. daļa. — 207 lpp. : ilustrācijas, tehniskie zīmējumi ; 
24 cm. — Mācību komplektā «Matemātika 7. klasei» ie-
tilpst: mācību grāmata (1. un 2. daļa), skolotāja grāmata, 
uzdevumu krājums (1. un 2. daļa). — ISBN 978-9934-0-
6820-1 (brošēts).
UDK	 51(076)

53 Fizika

Narica, Pāvels. Hroma-niķeļa tērauda virsmas krāsainās 
lāzermarķēšanas procesa optimizācija : promocijas darba 

kopsavilkums fizikas doktora (Dr. phys.) zinātniskā grāda 
iegūšanai = Chromium-nickel steel surface colour laser 
marking process optimization : summary of the thesis 
for obtaining the doctoral degree in physics (Dr. phys.) / 
Pāvels Narica ; promocijas darba zinātniskais vadītājs 
Lyubomir Lazov ; oficiālie recenzenti: Edmunds Tamanis, 
Jurģis Poriņš, Vlastimir Nikolić ; Daugavpils Universitāte. 
Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte. — Daugavpils : 
[b.i.], 2017. — 95 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
21 cm. — «Fizikas nozare. Cietvielu fizikas apakšnozare»—
Uz vāka. — Bibliogrāfija: 89.-95. lpp. — Teksts latviešu un 
angļu valodā. — ISBN 978-9984-44-203-7 (brošēts).

UDK	 535.374(043)
	 621.795.8:621.375.826(043)
	 669.14.018.8:621.375.826(043)

Narica, Pāvels. Hroma-niķeļa tērauda virsmas krāsainās 
lāzermarķēšanas procesa optimizācija : promocijas darbs 
fizikas doktora (Dr. phys.) zinātniskā grāda iegūšanai / Pā-
vels Narica ; darba zinātniskais vadītājs Lyubomir Lazov ; 
Daugavpils Universitāte. Dabaszinātņu un matemātikas 
fakultāte. — Daugavpils, 2016. — 137 lp. : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 125.-133. lp. — 
Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.

UDK	 535.374(043)
	 621.795.8:621.375.826(043)
	 669.14.018.8:621.375.826(043)

57 Bioloģijas zinātnes kopumā

Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis, profesors, Dr. 
biol. Arvīds Barševskis : biobibliogrāfija / atbildīgā redak-
tore Regīna Tereščenkova ; sastādītāja Marija Sivašova ; 
bibliogrāfiskā redaktore Skaidrīte Pudule ; priekšvārda tul-
kotāja Jeļena Tamane ; Daugavpils Universitātes bibliotē-
ka. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais 
apgāds «Saule», 2016. — 157 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 
21 cm. — (Zinātnieku biobibliogrāfija). — Personu rādītājs: 
147.-155. lpp. — Teksts latviešu valodā, priekšvārds arī an-
gļu valodā. — ISBN 978-9984-14-777-2 (brošēts).

UDK	 57(474.3)(092)(01)

59 Zooloģija

Dzīvnieki : atklāj apbrīnojamo dabas daudzveidību / no 
angļu valodas tulkojis Andris Piterāns ; tulkojuma redakto-
re Gunta Šustere. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017. — 80 lpp. : 
ilustrācijas ; 28 cm. — Rādītājs: 80. lpp. — Oriģinālnosau-
kums: Animals. — ISBN 978-9934-0-6232-2 (iesiets).

UDK	 59(0.053.2)

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes

Cilvēka ķermenis : kā darbojas organisms no galvas līdz 
papēžiem / no angļu valodas tulkojusi Kristīne Stalte ; 
tulkojuma redaktors Gints Tenbergs. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, ©2017. — 80 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — Rādītājs: 
80. lpp. — Oriģinālnosaukums: Human body. — ISBN 978-
9934-0-6233-9 (iesiets).

UDK	 611/612
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Danofs, Dadlijs Sets. Vīriešu seksuālā veselība : labākais 
padomdevējs kā vīrieši var saglabāt veselību un vitalitāti 
jebkurā vecumā / Dadlijs Sets Danofs ; atbildīgā redak-
tore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Marita Freija ; 
tulkojums latviešu valodā: Ingrīda Keviša. — Rīga : J.L.V., 
©2017. — 246, [2] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Par autoru: 
[248.] lpp. — Bibliogrāfija piezīmēs: 243.-[247.] lpp. — Ori-
ģinālnosaukums: The ultimate guide to male sexual hea-
lth. — ISBN 978-9934-20-025-0 (brošēts).

UDK	 612.61
	 613.88-055.1

Deinsa, Keitija. Kur rodas bērni? : pirmie jautājumi un 
atbildes / ilustrējusi Kristīne Pima ; teksta autore Keitija 
Deinsa ; no angļu valodas tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore 
Indra Putre. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017. — [12] lpp. : ilus-
trācijas ; 23 cm. — «Atver lodziņus un uzzini»—Uz vāka. — 
Oriģinālnosaukums: Where do babies come from?. — ISBN 
978-9934-0-6372-5 (iesiets).

UDK	 612.6
	 373.2

Jansone, Ilze. Elpošana, vingrojumi, stāja, aromterapi-
ja, akupresūra / Ilze Jansone. — [Rīga] : [Ilze Jansone], 
[2017]. — 100 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — (Dziednieces pie-
redze). — ISBN 978-9984-851-71-6 (brošēts).

UDK	 615.85

Ornišs, Dīns. Dr. Orniša programma sirds veselībai / Dīns 
Ornišs ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Gunta Šus-
tere ; tulkojums: Ligita Lukstraupe. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2017. — 719 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 23 cm. — Par au-
toru: [718.]-719. lpp. — Bibliogrāfija: [669.]-689. lpp. un al-
fabētiskais rādītājs: [693.]-717. lpp. — Oriģinālnosaukums: 
Dr. Dean Ornish’s programm for reversing heart disease. — 
ISBN 978-9934-0-5913-1 (iesiets).

UDK	 616.1
	 641.564(083.12)

Strubergs, Pēteris. Anatolijs Danilāns. Dakteris ar atvērtu 
sirdi / Pēteris Strubergs ; atbildīgā redaktore Liene Sobo-
ļeva. — Rīga : Jumava, ©2016. — 232, [5] lpp., [16] lpp. iel. : 
faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — ISBN 978-9934-
20-049-6 (brošēts).

UDK	 614.253.1(474.3)(092)

639 Medības. Zveja. Zivju audzēšana

Siliņš, Einārs. Copes meistara padomi / Einārs Siliņš ; at-
bildīgā redaktore Irīna Meļņika. — Rīga : Jumava, ©2017. — 
142, [1] lpp., [32] lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 
978-9934-20-036-6 (brošēts).

UDK	 639.2.081.4

658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība. 
Tirdzniecības organizācija

Collaboration synergy of ICE and EKOSOC-LV projects / 
scientific reviewers: Elita Jermolajeva, Elina Konstanti-
nova ; chief editor Baiba Rivza ; summary by Baiba Rivza, 
Maiga Kruzmetra, Viktoria Zaluksne ; Latvia University of 
Agriculture, Latvian Academy of Agricultural and Forestry 
Sciences, Latvian Academy of Sciences. — Jelgava : Latvia 
University of Agriculture, 2017. — [84] lpp. : diagrammas, 

ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras pie-
zīmēs. — Teksts angļu valodā, kopsavilkums arī latviešu 
valodā. — ISBN 978-9984-48-252-1 (brošēts).

UDK	 658.589
	 658-055.2

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

Būvniecība Latvijā : ilgtspējas izaicinājumi / Latvijas Bū-
vuzņēmēju partnerība. — [Rīga] : Latvijas Būvuzņēmēju 
partnerība, [2016]. — 32 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, 
portreti, shēma ; 30 cm.

UDK	 69(474.3)

7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Baltijas baltkrievu mākslinieku apvienība «Maju Gonar» = 
Аб’яднання мастакоў-беларусаў Балтыі «Маю гонар» : 
1991 — 2016 : 25 gadu jubileja / sastādītājs un priekšvārda 
autors Vjačka Ceļešs ; redaktore Tatjana Kosuha. — [Rīga] : 
[b.i.], [2016]. — 14 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — 
Teksts paralēli latviešu un baltkrievu valodā.

UDK	 7.071.1(474)(=161.3)(083.824)
	 7:061(474)(=161.3)(083.824)

[Lielā vāze] / teksts sagatavots ar tulkotāju palīdzību: 
Beatrise Arnicāne, Gunta Brjuhovecka, Jeļena Budanceva, 
Edgars Ceske, Jānis Frišvalds, Dita Podskočija. — [Rīga] : 
Borisa un Ināras Teterevu fonds, [2016]. — [79], [1] lpp. ; 
30 cm. — Kataloģizētāja piešķirts nosaukums. — Izdevu-
mā nodrukātais Garlība Merķeļa darba «Vidzemes senat-
ne» fragments tulkots no vācu piecās valodās. Latviskais 
teksts atveidots uz Ojāra Pētersona objekta «Lielā vāze», 
kas atrodas pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas. Izdevums 
ir šī darba sastāvdaļa. — Teksts paralēli latviešu, franču, 
angļu, spāņu, krievu un vācu valodā.

UDK	 7.038.55-027.555(474.362.2)

Worlds of dream and fantasy : 17 november 2016—31 ja-
nuary 2017 : [an international group exhibition] = Sapņu 
un fantāzijas pasaules = Мир снов и фантазий / kurato-
ri: Māris Čačka, Nour Nouri. — [Daugavpils] : [Daugavpils 
Marka Rotko mākslas centrs], [2016]. — [25] lpp. : ilustrā-
cijas ; 21 cm. — Starptautiskas mākslinieku grupas izstāde 
Daugavpils Marka Rotko centrā. — Teksts paralēli angļu, 
latviešu un krievu valodā.

UDK	 7.038(083.824)

75 Glezniecība

Saule, Vigeo. Lai runā mani darbi, tajos jau viss ir iekšā : 
[gleznu katalogs] / Vigeo Saule. — Skrīveri : [Tūrisma infor-
mācijas centrs], [2016?]. — [9] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — 
Teksts paralēli latviešu, angļu, vācu un krievu valodā.

UDK	 75.071.1(474.3)

76 Grafiskā māksla. Lietišķā grafika

Starptautiskais Latgales grafikas simpozijs (5 : 2016 : 
Daugavpils, Latvija). 5. starptautiskais Latgales grafikas 
simpozijs : 2016. gada 17.-28. oktobris, Daugavpils : sim-
pozija katalogs = The 5th international Latgale graphic art 
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symposium : October 17-28, 2016, Daugavpils : symposium 
catalogue / simpozija kurators, teksta autors: Māris Čač-
ka ; redaktors Valentīns Petjko ; foto: Baiba Priedīte ; tul-
kojums: Maruta Lubāne. — Daugavpils : Daugavpils Mar-
ka Rotko mākslas centrs, 2016. — [47] lpp. : ilustrācijas ; 
20 cm. — Īsas ziņas par māksliniekiem: [41.-44.] lpp. — 
Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-
535-38-3 (brošēts).

UDK	 76.038(083.824)

77 Fotogrāfija un līdzīgi procesi

Starks, Ansis. Ansis Starks. Portreti RL : žurnāla «Rīgas 
Laiks» intervēto personību fotoportreti : izstāde 17.06.-
22.08.2016, Mākslas stacija «Dubulti» : katalogs = Ansis 
Starks. Portraits RL : photographic portraits commissio-
ned for the magazine «Rīgas Laiks» : exhibition 17.06.-
22.08.2016 : catalogue / kuratore, teksta autore un sastā-
dītāja Inga Šteimane ; vāks: Krišs Salmanis ; dizains: Anna 
Aizsilniece ; tulkojums angļu valodā: Broņislava Kalni-
ņa. — Rīga : Fonds Kultūras forums ; Mākslas stacija Du-
bulti, 2016. — 15 lpp. : portreti ; 26 cm. — Teksts paralēli 
latviešu un angļu valodā.

UDK	 77-051(474.3)(083.824)
	 77.041.5(474.3)(083.824)

78 Mūzika

Landorfa, Sandra. Izredzēts : Viktors Lapčenoks dzīvē un 
dziesmās / Sandra Landorfa ; literārā redaktore Dzintra 
Ludborža ; grāmatas un vāka dizains: Guntars Ošenieks ; 
vāka foto: Veronika Kudlāne. — [Rīga] : Upe tuviem un tā-
liem, ©2017. — 207 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — 
ISBN 978-9934-8320-2-4 (iesiets).

UDK	 78.071.2(474.3)

Дмитрий Смирнов и Федор Шаляпин : два русских 
гения, или Из истории мировой оперы : сборник 
материалов / составитель-соавтор Сергей Журавлёв ; 
Петровская академия наук и искусств. Балтийское 
отделение, Шаляпинское общество Латвии. — Рига : 
Родина, [2017]. — 51 lpp., [32] lp. : faksimili, ilustrācijas, 
portreti ; 30 cm. — Bibliogrāfija tekstā.

UDK	 78.071.2(470+571)

793 Sabiedriskas izklaides un izpriecas.  
Kustību māksla. Deja

Morningstārs, Džeisons. Fiasko : galda stāstu spēles 
(lomu spēles) : rokasgrāmata / Džeisons Morningstārs ; 
Stīva Segedija redakcijā ; krāsu ilustrācijas un vāka di-
zains: Džons Harpers ; no angļu valodas tulkojis Guntis 
Veiskats. — [Rīga] : Jaunkurzeme IK, ©2017. — 176 lpp. : 
ilustrācijas ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 168. lpp. un rādītājs: 
169.-171. lpp. — Oriģinālnosaukums: Fiasco. — ISBN 978-
9934-19-026-1 (iesiets).

UDK	 793.5/.7(035)

8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

(Ne)nopietnas atziņas par dzīvi. Vīriešiem / no angļu valo-
das tulkojusi Aija Eimane ; redaktore Marta Ābele. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, ©2017. — 144 lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. — 
Oriģinālnosaukums: Quotes that every man should live 
by. — ISBN 978-9934-0-6377-0 (iesiets).

UDK	 82-84(082)

Oceanus sarmaticus : литературный альманах / глав-
ный редактор Альберт Снегирёв ; заместитель глав-
ного редактора Вера Виноградова. — Каунас ; Рига : 
Центр культуры им. Л.П. Карсавина, 2017.

№ 1, 2017. — 304 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — 
ISBN 978-9934-19-123-7 (brošēts).
UDK	 82(051)

81 Valodniecība un valodas

Kuņicka, Kristīne. Latgales poļu valoda kā poļu valodas 
periferiālais dialekts: paaudžu atšķirību aspekts : promo-
cijas darba kopsavilkums filoloģijas doktora grāda iegū-
šanai valodniecības nozares sastatāmās un salīdzināmās 
valodniecības apakšnozarē = Polish langauge [!] in Latgale 
as peripheral dialect of Polish: generational differences : 
summary of the doctoral thesis for obtaining the doctoral 
degree in philology in the branch of linguistics, sub-branch 
of contrastive and comparative linguistics / Kristīne Ku-
ņicka ; promocijas darba zinātniskā vadītāja Jeļena Koroļo-
va ; oficiālie recenzenti: Ina Druviete, Igors Koškins, Anna 
Stafecka ; Daugavpils Universitāte. Humanitāro un sociālo 
zinātņu institūts. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes 
Akadēmiskais apgāds «Saule», 2016. — 95, [1] lpp. : tabulas ; 
21 cm. — «Valodniecības nozare. Sastatāmās un salīdzinā-
mās valodniecības apakšnozare»—Uz vāka. — Bibliogrāfi-
ja: 92.-[96.] lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu 
un angļu valodā. — ISBN 978-9984-14-783-3 (brošēts).

UDK	 811.162.1’27(474.38)(043)

Kuņicka, Kristīne. Latgales poļu valoda kā poļu valodas 
periferiālais dialekts: paaudžu atšķirību aspekts : promo-
cijas darbs / Kristīne Kuņicka ; zinātniskā vadītāja J. Ko-
roļova ; Daugavpils Universitāte. [Humanitāro un sociālo 
zinātņu institūts]. — Daugavpils, 2016. — 193 lp. : tabulas ; 
31 cm + pielikums (195 lp.). — Bibliogrāfija: 181.-193. lp. un 
zemsvītras piezīmēs.

UDK	 811.162.1’27(474.38)(043)

811.174 Latviešu valoda

Amor vincit omnia : Konstantīns Karulis dzīvē un darbos : 
monogrāfisks rakstu krājums / sastādītāja, zinātniskā re-
daktore komentāru un ievada autore Janīna Kursīte ; zināt-
niskie recenzenti: Maija Burima, Anna Stafecka ; redakcijas 
kolēģija: Tatjana Civjana, Ina Druviete, Ļubova Kiseļeva, 
Donata Mitaite ; redaktore Jolanta Treile ; mākslinieks Al-
dis Aleks. — Rīga : Zinātne, ©2017. — 350, [1] lpp., [16] lpp. 
ielīmes : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — Biblio-
grāfija zemsvītras piezīmēs; citēto K. Karuļa publikāciju 
saraksts: [342.]-346. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsa-
vilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-549-31-1 (iesiets).

UDK	 811.174(474.3)(092)
	 929
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Anspoka, Zenta. Latviešu valoda. Literatūra 4. klasei : mā-
cību grāmata / Zenta Anspoka ; redaktore Egina Birzgale ; 
māksliniece Marita Maizīte. — 1. izdevums. — Lielvārde : 
Lielvārds, ©2017.

2. daļa. — 239, [1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — «Apstip-
rinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes minis-
trija 2017. gadā»—Titullapā. — «Komplektizdevumā ie-
tilpst izdevumi: «Latviešu valoda 4. klasei. Darba lapas», 
«Latviešu valoda 4. klasei. Digitālās darblapas», «Skolo-
tāja grāmata 4. klasei»—Titullapas 2. pusē. — «Izdevu-
mi «Latviešu valoda. Literatūra 4. klasei. Pirmā daļa» un 
«Latviešu valoda. Literatūra 4. klasei. Otrā daļa» ir pare-
dzēti latviešu valodas kā integrēta kursa satura apguvei 
4. klasē»—Titullapas 2. pusē. — ISBN 978-9984-11-529-0 
(iesiets).
UDK	 811.174(075.2)
	 82(075.2)

Avoti vēl neizsīkst : latviešu valodas dialekti 21. gadsimtā / 
autores: Sarmīte Balode, Anete Daina, Liene Markus-Narvi-
la, Anna Stafecka, Daira Vēvere ; sastādītājas: Anna Stafecka, 
Liene Markus-Narvila ; atbildīgā redaktore Anna Stafecka ; 
recenzentes: Dangole Mikulēniene, Ieva Ozola ; tulkojums 
angļu valodā: Dace Strelēvica-Ošiņa ; Latvijas Universitātes 
Latviešu valodas institūts. — Rīga : LU Latviešu valodas in-
stitūts, ©2016. — 510, [1] lpp., [32] lpp. ielīmes : ilustrācijas, 
kartes, tabulas ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 459.-[475.] lpp. — 
Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 
978-9984-742-84-7 (iesiets). — 300 eks.

UDK	 811.174’28

Nītiņa, Daina. Jāņa Endzelīna lingvistiskie uzskati / Dai-
na Nītiņa ; recenzenti: Jurģis Pakeris, Ojārs Bušs ; atbildī-
gā redaktore Ilga Jansone ; grāmatā izmantoto foto autori: 
Ilga Jansone, Jānis Strupulis, Toms Grīnbergs. — Rīga : LU 
Latviešu valodas institūts, 2016. — 205, [1] lpp., [16] lpp. 
ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — Alfabētisks perso-
nu rādītājs: 193.-[201.] lpp. — Bibliogrāfija: 166.-[192.] lpp. 
un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9984-742-83-0 (ie-
siets). — 300 eks.

UDK	 811.174(474.3)(092)

Rūķe-Draviņa, Velta. Darbu izlase / Velta Rūķe-Draviņa ; 
sastādītāja, priekšvārda autore Ilga Jansone ; Jāņa Stradiņa 
ievads. — Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2017. — 798, 
[1] lpp., [16] lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, kartes, por-
treti ; 25 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras 
piezīmēs. — Teksts latviešu, angļu un vācu valodā ; kop-
savilkumi angļu, franču, krievu valodā. — ISBN 978-9984-
742-86-1 (iesiets). — 300 eks.

UDK	 811.174(081.2)

821 Daiļliteratūra

821.111 Angļu literatūra

Delanijs, JP. Mikimoto pērles : romāns / JP Delanijs ; no 
angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; redaktore Solvita 
Velde ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. — Rīga : Kontinents, 
©2017. — 397 lpp. ; 21 cm. — (Pasaules bestsellers). — Ori-
ģinālnosaukums: The girl before. — ISBN 978-9984-35-
848-2 (iesiets).

UDK	 821.111-312.4

Malpasa, Džodija Ellena. Miesassargs : romāns / Džodija 
Ellena Malpasa ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; 
vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. — 
Rīga : Kontinents, ©2017. — 425 lpp. ; 21 cm. — Oriģināl-
nosaukums: The protector. — ISBN 978-9984-35-861-1 (ie-
siets).

UDK	 821.111-31

821.111(73) Amerikāņu literatūra

Klementa, Dženifera. Lūgšanas par nolaupītajām : ro-
māns / Dženifera Klementa ; no angļu valodas tulkojusi 
Silvija Brice ; tulkotājas redakcijā. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2017. — 234, [2] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: 
Prayers for the stolen. — ISBN 978-9934-0-6096-0 (ie-
siets).

UDK	 821.111(73)-31

Pilkijs, Deivs. Dogmens : [komikss bērniem] / autors un 
ilustrators Deivs Pilkijs ; krāsu mākslinieks Hosē Garibal-
di ; no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska ; redakto-
re Veronika Pužule. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017. — 231, 
[1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Dog 
man. — ISBN 978-9934-0-6556-9 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-93-32
	 82-93-341

821.112.2 Vācu literatūra

Lesings, Gotholds Efraims. Emīlija Galoti : traģēdija pie-
cos cēlienos / Gotholds Efraims Lesings ; Imanta Tuņķe-
ļa tulkojums latviešu valodā ; redaktore Ilga Jaunozoliņa ; 
Raivja Zemberga vāka dizains. — [Augšlīgatne] : Celtnes 
apgāds, [2016]. — 134 lpp. ; 18 cm. — Oriģinālnosaukums: 
Emilia Galotti. — ISBN 978-9934-19-069-8 (brošēts).

UDK	 821.112.2-21

Rābe, Marks. Šoks : psiholoģisks spriedzes romāns / 
Marks Rābe ; no vācu valodas tulkojis Juris Miesnieks ; 
redaktore Egija Smaļķe. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017. — 
302, [2] lpp. ; 22 cm. — (Zvaigznes detektīvu klubs). — Ori-
ģinālnosaukums: Der Schock. — ISBN 978-9934-0-6001-4 
(brošēts).

UDK	 821.112.2-312.4

Zīgners, Ingo. Mazais pūķis Kokosrieksts. Nebaidies! : 
[stāsts pirmsskolas vecuma bērniem] / Ingo Zīgners ; no 
vācu valodas tulkojusi Līga Lediņa. — Rīga : Jāņa Rozes ap-
gāds, ©2017. — 65, [6] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Oriģi-
nālnosaukums: Der kleine Drache Kokossnuss. Hab keine 
Angst!. — ISBN 978-9984-23-619-3 (iesiets).

UDK	 821.112.2-93-32

821.131.1 Itāliešu literatūra

Bosko, Federīka. Mīlestības patiesā nozīme : romāns / Fe-
derīka Bosko ; no itāļu valodas tulkojusi Tamāra Liseka ; 
tulkotājas redakcijā. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017. — 431, 
[1] lpp. ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: Il peso specifico 
dell’amore. — ISBN 978-9934-0-6410-4 (iesiets).

UDK	 821.131.1-31
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Ferrante, Elena. Jaunais uzvārds : romāns / Elena Fer-
rante ; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere ; tulkotājas 
redakcijā. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017. — 479, [1] lpp. ; 
23 cm. — (Neapoles tetraloģija / Elena Ferrante ; 2. grāma-
ta). — Oriģinālnosaukums: Storia del nuovo cognome. — 
ISBN 978-9934-0-6639-9 (iesiets).

UDK	 821.131.1-31

821.133.1 Franču literatūra

Bisī, Mišels. Melnās ūdensrozes : kriminālromāns / Mišels 
Bisī ; no franču valodas tulkojusi Agnese Kasparova ; Arņa 
Kilbloka vāka dizains ; redaktore Margita Krasnā. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, ©2017. — 367, [1] lpp. ; 23 cm. — (Zvaigznes 
trilleris). — Oriģinālnosaukums: Nymphéas noirs. — ISBN 
978-9934-0-6338-1 (iesiets).

UDK	 821.133.1-312.4

Triks, Olivjē. Pēdējais lapzemietis : detektīvromāns / 
Olivjē Triks ; no franču valodas tulkojusi Inga Mackēviča ; 
Induļa Martinsona vāka mākslinieciskais noformējums ; 
atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Evelī-
na Zilgalve. — Rīga : Lauku Avīze, ©2017. — 477, [1] lpp. ; 
22 cm. — «Ziemeļu trilleris»—Uz vāka. — Oriģinālnosau-
kums: Le dernier Lapon. — ISBN 978-9934-15-292-4 (ie-
siets).

UDK	 821.133.1-312.4

821.161.1 Krievu literatūra

12 dzejnieki no Krievijas : antoloģija = 12 поэтов из 
России : антология / atdzejotāji: Inga Gaile, Ingmāra 
Balode, Jānis Elsbergs, Jānis Rokpelnis, Pēteris Draguns, 
Aivars Eipurs, Andris Akmentiņš, Kārlis Vērdiņš, Arvis Vi-
guls, Edvīns Raups, Liāna Langa ; sastādītāji: Sergejs Timo-
fejevs, Aleksandrs Zapoļs ; latviešu teksta redaktors Vents 
Zvaigzne ; grāmatas dizains: Aleksejs Muraško, Tom Mra-
zauskas. — [Rīga] : Orbīta, 2017. — 237 lpp. ; 21 cm. — An-
toloģijā iekļauti dzejoļi, kuru autori, 12 Krievijas dzejnieki, 
bija atbraukuši uz Rīgu un piedalījās programmā «Dzejas 
sūtņi», un kurus atdzejojuši mūsdienu latviešu dzejnie-
ki. — Teksts paralēli latviešu un krievu valodā. — ISBN 
978-9934-8476-6-0 (iesiets).

UDK	 821.161.1-1=030.161.1=174

821.172 Lietuviešu literatūra

Šukis, Daiņus. Ezītis, kurš mīlēja slepeni : notikumi jautra-
jā lauku sētā / Daiņus Šukis ; no lietuviešu valodas tulkojusi 
Madara Skudra ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā 
redaktore Sigita Kušnere. — Rīga : Lauku Avīze, ©2017. — 
[43] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: Ežys, 
kuris mylėjo slapta. — ISBN 978-9934-15-294-8 (iesiets).

UDK	 821.172-93-32

821.174 Latviešu literatūra

Atnāc! Paliec! : [dzejoļu krājums] / autori: Jans Ikes, Dzidra 
Melnudre, Līga Slišāne, Inese Strautmale, Jānis Veinbergs ; 
vāka dizains: Dace Solovjeva. — Varakļāni : Domu Pērles, 
2016. — 197 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — (Pārdo-
mas vārsmās). — ISBN 978-9934-555-18-3 (brošēts).

UDK	 821.174-1(082)

Aulmane, Dzintra. Mazais jēriņš : [stāsts pirmsskolas 
vecuma bērniem] / teksts, ilustrācijas: Dzintra Aulmane ; 
redaktore Inese Pelūde ; Māras Alševskas vāka dizains. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017. — 29 lpp. : ilustrācijas ; 
25×31 cm. — ISBN 978-9934-0-6147-9 (iesiets).

UDK	 821.174-93-32

Baltais klusums : [dzejoļu krājums] / autori: Inese Apsā-
ne, Dace Gintere, Ilze Jackēviča-Voitkeviča, Māris Lapiņš, 
Rasma Svikle ; vāka dizains: Dace Solovjeva. — Varakļā-
ni : Domu Pērles, 2016. — 141 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 
20 cm. — (Pārdomas vārsmās). — ISBN 978-9934-555-16-9 
(brošēts).

UDK	 821.174-1(082)

Briedis, Andris. Dzīve ir spēle : aforismi / Andris Briedis ; 
atbildīgā redaktore Irīna Meļņika ; vāka grafiskais nofor-
mējums: Ivars Vimba. — Rīga : Jumava, ©2017. — 119 lpp. ; 
18 cm. — «Bet gadi skien kā brieži…»—Titullapā. — ISBN 
978-9934-20-040-3 (iesiets).

UDK	 821.174-84

Dāliju sapnis : [dzejoļu krājums] / autori: Inese Apsāne, 
Sandija Legzdiņa-Stieģele, Dzidra Melnudre, Ivo Ronis, Vil-
mārs Tereško ; vāka dizains: Dace Solovjeva. — Varakļā-
ni : Domu Pērles, 2016. — 131 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 
20 cm. — (Pārdomas vārsmās). — ISBN 978-9934-555-12-1 
(brošēts).

UDK	 821.174-1(082)

Kalninskis, Toms. Zaķa Garauša laimes zeme : [stāsts 
pirmsskolas vecuma bērniem] / teksts un ilustrācijas: 
Toms Kalninskis ; dizains: Natālija Kugajevska ; redaktore 
Inese Pelūde. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017. — [23] lpp. : 
ilustrācijas ; 25×31 cm. — ISBN 978-9934-0-6592-7 (iesiets).

UDK	 821.174-93-32

Kalniņa, Sarmīte. Rietumpuses logs : [dzeja] / Sarmīte 
Kalniņa ; ilustrācijas: Kitija Zeidenberga ; vāka foto: Dace 
Hermane. — [Varakļāni] : Domu pērles, 2016. — [115] lpp. : 
ilustrācijas, portreti ; 18 cm.

UDK	 821.174-1

Katkevičs, Juris. Toli Lukašovka / teksts, fotogrāfijas: Juris 
Katkevičs ; redaktore Ruta Šterna ; fotogrāfi: A. Andžāns, I. 
Pastare, A. Pastare, J. Denisova, A. Leščinskis, G. Kunakova, 
M. Katkevičs, M. Brunavs, Ivars Puķe. — Rīga : jks, 2017. — 
279 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — ISBN 978-9934-
19-127-5 (iesiets).

UDK	 821.174-94
	 547(474.3)(092)

Kreituse, Anita. Puika, kas zīmēja kaķus : pēc japāņu pa-
sakas motīviem / Anita Kreituse ; redaktore Olita Rause ; 
tulkojums latviešu valodā: Renāte Punka. — Rīga : Jāņa 
Rozes apgāds, ©2017. — 44, [7] lpp. : ilustrācijas ; 31 cm. — 
Tulkots no: Japanese fairy tales: the boys who draw cats. — 
ISBN 978-9984-23-623-0 (iesiets).

UDK	 821.174-343

Lejiņš, Jānis. Vīrieša sirds : romāns / Jānis Lejiņš ; redakto-
re Daina Grūbe ; Kristas Jūlijas Kreišmanes vāka dizains. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017. — 428, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 
978-9934-0-6778-5 (iesiets).

UDK	 821.174-31
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Liepdruviete, Līvija. Nu, paskat! : [dzejoļi pirmsskolas 
vecuma bērniem] / Līvija Liepdruviete ; autores redak-
cijā ; Stellas Elksnes dizains ; Irīnas Povhas vāka zīmē-
jums. — Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 
©2017. — 32 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 15×20 cm. — Teksts 
latviešu un latgaliešu valodā. — ISBN 978-9984-29-282-3 
(brošēts). — 300 eks.

UDK	 821.174-93-1

Lukjanskis, Egils. Rēta akmenī ; Krievu leitnanta mīļākā : 
divi romāni vienā grāmatā / Egils Lukjanskis ; Dinas Ābeles 
vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore 
Inga Ābelīte ; pēcvārda autore Linda Kusiņa ; Dinas Ābeles 
vāka mākslinieciskais noformējums. — Rīga : Lauku Avīze, 
©2017. — 535, [1] lpp. : portrets ; 22 cm. — ISBN 978-9934-
15-273-3 (iesiets).

UDK	 821.174-31

Man pieder tik daudz… : [dzejoļu krājums] / autori: Jānis 
Bukonts, Cīrulis, Una Imula, Ilva Šimone, Raimonds Šulcs ; 
vāka dizains: Dace Solovjeva. — Varakļāni : Domu Pērles, 
2016. — 139 lpp. : portreti ; 20 cm. — (Pārdomas vārs-
mās). — ISBN 978-9934-555-17-6 (brošēts).

UDK	 821.174-1(082)

Manfelde, Andra. Virsnieku sievas : romāns / Andra Man-
felde ; redaktore Gundega Blumberga ; vēstures konsultants 
Vents Zvaigzne ; mākslinieks Jānis Esītis ; pēcvārda tulko-
jums: Aija Uzulēna. — Rīga : Dienas Grāmata, ©2017. — 
252, [3] lpp. ; 22 cm. — (Mēs. Latvija, XX gadsimts : vēstures 
romānu sērija ; 10). — Teksts latviešu valodā, pēcvārds arī 
angļu valodā. — ISBN 978-9934-546-36-5 (iesiets).

UDK	 821.174-311.6

Mēs — mīlestības noburtie : [dzejoļu krājums] / autori: 
Edgars Bautris, Gunita Kalniņa, Zaiga Vasiļevska ; vāka di-
zains: Dace Solovjeva. — Varakļāni : Domu Pērles, 2016. — 
97 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — (Pārdomas vārs-
mās). — ISBN 978-9934-555-22-0 (brošēts).

UDK	 821.174-1(082)

Priede, Dace. Saule špagas asmenī : romāns / Dace Prie-
de ; redaktore Bārbala Simsone ; Artūra Bērziņa vāka di-
zains. — [Atkārtots izdevums]. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2017.

1. grāmata. — 383, [1] lpp. ; 23 cm. — Grāmata sagatavo-
ta pēc 1994. gada izdevuma. — ISBN 978-9934-0-6524-8 
(iesiets).
UDK	 821.174-31

Steļmaka, Ineta. Jasmīnziedu reibumā : [dzeja] / Ineta 
Steļmaka ; vāka foto: Dace Solovjeva. — [Varakļāni] : Domu 
pērles, ©2016. — 37 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-555-21-
3 (brošēts).

UDK	 821.174-1

Sukurs, Klāvs Knuts. Paģirpodiņš : klabpantu krāsojamā 
grāmata / Klāvs Knuts Sukurs ; ilustrācijas un dizains: Lī-
vija Daudze. — Rīga : Klāvs Knuts Sukurs, 2017. — 50 lpp. : 
ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-19-135-0 (brošēts).

UDK	 821.174-1

Tilaks, Dzintars. Pazīstamām personībām papildinā-
tas Pārdaugavas piezīmes / Dzintars Tilaks ; māksliniece 
un vāka dizaina autore Vita Lēnerte ; redaktore Gundega 

Sēja. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017. — 176 lpp. : ilustrācijas, 
portreti ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-6538-5 (iesiets).

UDK	 821.174-92

Tirzmaliete. Cik vajag priekš cilvēka laimes? : Tirzas pe-
rioda (1876-1912) īsstāsti: septiņi daiļrades sākumpos-
ma — līdz 1905. gadam — darbi / Tirzmaliete ; Normun-
da Treija sakārtojums, komentāri un ievads ; titullapas 
noformējumam izmantota Kaivas Treijas fotogrāfija ; vāka 
noformējums: Ints Vikmanis. — Rīga : NT2015, ©2017. — 
79 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Tirzmalietes (īst.v. Minna 
Dzelzkalne, 1876-1942) darbu apkopojumā uzmanība pie-
vērsta rakstnieces Tirzas periodā radītajiem stāstiem. Iz-
vēlētie gan saturiski, gan pēc formas un apjoma ir īsstāsti, 
kas raksturīgi Tirzmalietes daiļradei rakstnieciskās dar-
bības sākumgados no 1899. gada līdz 1905. gadam. — Bib-
liogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8580-3-1 
(iesiets). — 100 eks.

UDK	 821.174-34

Veinberga, Jana. Klavierkoncerts : romāns / Jana Veinber-
ga ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktors Aldis Vē-
vers. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017. — 270 lpp. ; 21 cm. — 
(Zvaigznes detektīvu klubs). — ISBN 978-9934-0-6684-9 
(iesiets).

UDK	 821.174-312.4

Viegliņa-Valliete, Gina. Dievs, piedod! : romāns / Gina 
Viegliņa-Valliete ; Tatjanas Zubarevas vāka māksliniecis-
kais noformējums ; atbildīgā redaktore Irīna Meļņika. — 
Rīga : Jumava, ©2017. — 221, [2] lpp. ; 20 cm. — «Romāns 
«Dievs, piedod!» aizsāk kādas ģimenes sieviešu hroniku, 
kas aptver četras paaudzes, un faktiski ir romāna «Atrade-
ne un eņģelis» (izdota apgādā «Jumava» 2016. gadā) pirmā 
daļa»—Vāka 4. lpp. — ISBN 978-9934-20-019-9 (brošēts).

UDK	 821.174-31

Zaļuma, Inta. Mana pirmā pieneņpūka : [dzeja] / Inta Za-
ļuma ; ilustrācijas: Santa Ķiršakmene ; vāka makets: Dace 
Solovjeva ; vāka foto: Baiba Zendere. — [Varakļāni] : Domu 
pērles, 2016. — [65] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm.

UDK	 821.174-1

82–93 Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Barbie un māsas / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Antra 
Jansone. — Rīga : Egmont Publishing, 2017. 

Glābjot kucēnus. Tropu piedzīvojums : stāsts mie-
dziņam. — [16] lpp., [2] lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 
20×20 cm. — (Barbie). — «Ar uzlīmēm»—Uz vāka. — 
Teksts tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: 
Barbie & her sisters in a Puppy chase. — ISBN 978-9934-
16-362-3 (brošēts).
UDK	 82-93-32

Mīļgrāmata maniem 2 gadiņiem / [teksts]: Etta Saunders ; 
[ilustrācijas]: Simon Mendez ; no angļu valodas tulkoju-
si Dace Rudzīte ; atdzejotāja un redaktore Guna Pitkevi-
ca. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017. — 93 lpp. : ilustrācijas ; 
27 cm. — Oriģinālnosaukums: Collection of stories for 2 
year olds. — ISBN 978-9934-0-5939-1 (iesiets).

UDK	 82-93-32
	 82-93-1
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Mīļgrāmata maniem 3 gadiņiem / [teksts]: Rachel Elliot ; 
[ilustrācijas]: Nicola Evans ; no angļu valodas tulkojusi 
Dace Rudzīte ; atdzejotāja un redaktore Guna Pitkevi-
ca. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017. — 93 lpp. : ilustrācijas ; 
27 cm. — Oriģinālnosaukums: Collection of stories for 3 
year olds. — ISBN 978-9934-0-5938-4 (iesiets).

UDK	 82-93-32
	 82-93-1

Skaistule un Briesmonis / Disney. — Rīga : Egmont Pub-
lishing, 2017. — [64] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — (Disney 
princeses. Kinoklasika). — Teksts tulkots no angļu valo-
das. — Oriģinālnosaukums: Beauty and the Beast. — ISBN 
978-9934-16-361-6 (iesiets).

UDK	 82-93-32

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

908 Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Gārsene un gārsenieši / grāmatu veidoja: Ausma Bērziņa, 
Alberts Kreņevskis, Edīte Pulere ; izmantots Jāņa Kulitāna 
savāktais un apkopotais materiāls ; literārā konsultante 
Lūcija Ķuzāne ; vāka noformējums: Edīte Pulere. — [Jē-
kabpils] : [Edīte Pulere], 2016. — 308 lpp., [1] ats. saloc. lp. 
karte : ilustrācijas ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 305.-307. lpp. — 
ISBN 978-9934-19-010-0 (brošēts).

UDK	 908(474.34)

Gārsene un gārsenieši / grāmatu veidoja: Ausma Bērziņa, 
Alberts Kreņevskis, Edīte Pulere ; izmantots Jāņa Kulitāna 
savāktais un apkopotais materiāls ; literārā konsultante 
Lūcija Ķuzāne ; vāka noformējums: Edīte Pulere. — [Jē-
kabpils] : [Edīte Pulere], 2016. — 308 lpp., [1] ats. saloc. lp. 
karte : ilustrācijas ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 305.-307. lpp. — 
ISBN 978-9934-19-010-0 (iesiets).

UDK	 908(474.34)

94 Vispārīgā vēsture

Linde, Māris. Baltu senatne / Māris Linde. — Rīga : Sava 
grāmata, 2016.

IV, Baltu tūkstošgadīgās cīņas. — 195, [1] lpp. : ilustrāci-
jas ; 21 cm. — (Citādā vēsture). — (Bibliotheca Lindana ; 
23). — ISBN 978-9934-552-18-2 (brošēts).
UDK	 94(=17)
	 257.7-264(=17)

Ozoliņš, Ojārs. Baltijas sacelšanās / Ojārs Ozoliņš. Impē-
riju lāsts / Māris Linde ; priekšvārdu sarakstīja Dace Ozo-
liņa. — Rīga : Sava grāmata, 2017. — 361 lpp. ; ilustrācijas, 
kartes, portreti, tabulas ; 21 cm. — (Bibliotheca Lindana ; 
30). — ISBN 978-9934-552-42-7 (brošēts).

UDK	 94(474)”1918/1945”


