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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

004 Datorzinātne un datortehnoloģija. Skaitļošana. 
Datu apstrāde

Radi ar kodu : izveido savu mājaslapu / sarakstījis Klaids 
Heters ; Gerija Lukena ilustrācijas ; Medoksa Filpota di-
zains ; redaktore Antra Jansone ; tulkotāja Santa Strēle-Iv-
bule. — Rīga : Egmont Publishing, [2017]. — 93, [1] lpp. : 
ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. — Virstitulā: CoderDojo. — 
Oriģinālnosaukums: Create with code. — ISBN 978-9934-
16-317-3 (brošēts).

UDK	 004.774.6(02.053.2)

Šmits, Eriks. Jaunais digitālais laikmets : kā nākotnē 
mainīsies mūsu dzīve, valstis un bizness / Eriks Šmits, 
Džareds Koens ; redaktore Sintija Buhanovska ; tulko-
jums latviešu valodā: Aija Čerņevska. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, ©2017. — 399, [1] lpp. ; 23 cm. — Par autoriem: 
[400.] lpp. — Bibliogrāfija piezīmēs: [326.]-383. lpp. un 
rādītājs: [384.]-399. lpp. — Oriģinālnosaukums: The new 
digital age. — ISBN 978-9934-0-3988-1 (iesiets).

UDK	 004.738.5:316.325

087.5 Izdevumi bērniem un jauniešiem

Mazā mārīte dārzā : [krāsojamā grāmata bērniem] / tek-
sta autore Irma Pikiene ; ilustrējusi Roberta Mašidlauskī-
te ; tulkojusi Iveta Ikale. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017. — 
[8] lp., [2] lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — «Izkrāso! 
Lipini!»—Uz vāka. — Oriģinālnosaukums: Boružiukas 
Taškiukas. Sode su draugais. — ISBN 978-9934-0-6860-7 
(brošēts).

UDK	 087.5

Mazā mārīte mežā : [krāsojamā grāmata bērniem] / tek-
sta autore Irma Pikiene ; ilustrējusi Roberta Mašidlauskī-
te ; tulkojusi Iveta Ikale. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017. — 
[8] lp., [2] lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — «Izkrāso! 
Lipini!»—Uz vāka. — Oriģinālnosaukums: Boružiukas 
Taškiukas. Miške su draugais. — ISBN 978-9934-0-6861-4 
(brošēts).

UDK	 087.5

Mazā mārīte pie ūdeņiem : [krāsojamā grāmata bērniem] / 
teksta autore Irma Pikiene ; ilustrējusi Roberta Mašid-
lauskīte ; tulkojusi Iveta Ikale. — Rīga : Zvaigzne ABC, 

©2017. — [8] lp., [2] lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — 
«Izkrāso! Lipini!»—Uz vāka. — Oriģinālnosaukums: Boru-
žiukas Taškiukas. Prie vandens su draugais. — ISBN 978-
9934-0-6862-1 (brošēts).

UDK	 087.5

Mazā mārīte pļavā : [krāsojamā grāmata bērniem] / tek-
sta autore Irma Pikiene ; ilustrējusi Roberta Mašidlauskī-
te ; tulkojusi Iveta Ikale. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017. — 
[8] lp., [2] lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — «Izkrāso! 
Lipini!»—Uz vāka. — Oriģinālnosaukums: Boružiukas 
Taškiukas. Pievoje su draugais. — ISBN 978-9934-0-6859-1 
(brošēts).

UDK	 087.5

Smurfi. Zudušais ciemats : darbošanās grāmata / [ilustrā-
cijas] : Peyo. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017. 

Smurfete. — 16 lpp, [2] lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 
30 cm. — Oriģinālnosaukums: Smurfs. Lost village. — 
ISBN 978-9934-0-6547-7 (brošēts).

Smurfu Papa. — 16 lpp, [2] lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 
30 cm. — Oriģinālnosaukums: Smurfs. Lost village. — 
ISBN 978-9934-0-6548-4 (brošēts).
UDK	 087.5
	 791-57

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

159.9 Psiholoģija

Pogrebinska, Jūlija. Mūsu dzīves krāsas / Jūlija Pogre-
binska ; no krievu valodas tulkojusi Sanda Anufrijeva ; re-
daktore Ieva Murāne ; par izdevumu atbild Veronika Lāce ; 
dizains: Danils Vorobjovs ; vāka ilustrācija: Anna Kolonta-
ja. — Rīga : Sol Vita, [2017]. — 145, [1] lpp. : ilustrācijas ; 
26 cm. — Oriģinālnosaukums: Цвета нашей жизни. — 
ISBN 978-9984-894-71-3 (brošēts).

UDK	 159.937.51

Saki, kāpēc tā? : mazo bērnu lielie jautājumi / tulkotājs 
Uldis Neimanis ; teksts: Charlotte Grossetête ; ilustrāci-
jas: Céline Chevrel, Yolande Damart, Mélanie Grandgirard, 
Pascal Vilcollet. — [Rīga] : Madris, [2017]. — 127, [1] lpp. : 
ilustrācijas ; 25 cm. — Oriģinālnosaukums: Dis pou-
rquoi?. — ISBN 978-9984-31-711-3 (iesiets).

UDK	 159.922.7
	 37.03
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Teplins, Sems. 101 optiskā ilūzija / teksts: Sems Teplins ; 
zīmējumi: Mets Djūrbers, Džasmīna Folknere ; no angļu 
valodas tulkojusi Agija Krasta ; redaktore Ilze Sausiņa. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017. — [112] lpp. : ilustrācijas ; 
25 cm. — Oriģinālnosaukums: 101 optical illusions. — ISBN 
978-9934-0-6493-7 (iesiets).

UDK	 159.937.3

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Birze, Āris. Nebaidies : īstas piezīmes un kaila patiesība, 
klusējot ar sevi Rišikešā, Indijā = Don’t be scared : raw 
notes from solitude and silence in Rishikesh, India / Āris 
Birze ; redaktori: Kristaps Ozoliņš (angļu val.), Līvija Bau-
mane-Andrejevska (latviešu val.) ; ilustrācijas un dizains: 
Āris Birze. — Rīga : Mansards, ©2017. — 205, [1] lpp. : ilus-
trācijas ; 21 cm. — Teksts paralēli latviešu un angļu valo-
dā. — ISBN 978-9934-12-161-6 (brošēts).

UDK	 24-583

Filipa evaņģēlijs / tulkotājs un ievada autors Ralfs Kokins ; 
pēcvārda autors Kaspars Simanovičs ; literārā redaktore 
Milda Klampe ; māksliniece Agata Muze. — Rīga : Latvijas 
Bībeles biedrība, ©2017. — 91, [1] lpp. ; 17 cm. — Bibliogrā-
fija: 36. lpp. — ISBN 978-9984-834-74-0 (brošēts).

UDK	 27-252.2

Kazimirs Vilnis / redaktore Valentīna Unda ; priekšvārdu 
sarakstīja Felicija Mičāne ; vāku dizains: Stella Elksne. — 
Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2017. — 
167, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 18 cm. — ISBN 
978-9984-29-283-0 (iesiets). — 500 eks.

UDK	 272-726.3(474.3)

Kohoiskis, Saimons. Vēdiskā mācība par pieciem dhar-
mas tipiem : kā labāk izprast savus dzīves uzdevumus / 
Saimons Kohoiskis ; no angļu valodas tulkojusi Dace Vana-
ga ; redaktors Elviss Ozols ; Māra Garjāņa vāka dizains. — 
[Rīga] : Lietusdārzs, ©2016. — 351, [1] lpp. : ilustrācijas, 
tabulas ; 23 cm. — Bibliogrāfija piezīmēs: [350.] lpp. — Ori-
ģinālnosaukums: The 5 dharma types. — ISBN 978-9984-
869-88-9 (brošēts).

UDK	 233-423.7(035)

Kostigovs, Vjačeslavs. Izredzētais. I Valentine / Vjačeslavs 
Kostigovs ; vāku mākslinieciskais noformējums: Vilmārs 
Blūms. — [Lizums, Gulbenes novads] : [Eco house develop-
ment], [2016]. — 241 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Grāmatā 
izmantotas rakstu vietas no 1965. gadā revidētās Bībeles 
latviešu valodā. — ISBN 978-9934-19-058-2 (iesiets). — 
300 eks.

UDK	 27-22

Sadhguru. Dzīve un nāve vienā elpas vilcienā : garīgās mā-
cības dzīves ceļā / Sadhguru ; no angļu valodas tulkojusi 
Velga Vīgante ; redaktors Elviss Ozols ; Māra Garjāņa vāka 
dizains. — [Rīga] : Lietusdārzs, ©2017. — 165, [2] lpp. : ilus-
trācijas ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: Life and death in 
one breath. — ISBN 978-9984-869-90-2 (brošēts).

UDK	 233-18
	 233-584

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

31 Demogrāfija. Socioloģija. Statistika

Jesiļevska, Svetlana. Inovāciju statistisko datu kvalitātes 
dimensiju novērtējums : promocijas darba kopsavilkums 
doktora grāda iegūšanai ekonomikas nozarē, apakšnozare: 
statistika / Svetlana Jesiļevska ; darba zinātniskā vadītāja 
Daina Šķiltere ; darba recenzenti: Mihails Hazans, Maija 
Šenfelde, Sarmīte Rozentāle ; Latvijas Universitāte. Bizne-
sa, vadības un ekonomikas fakultāte = Evaluation of inno-
vation statistics data quality dimensions : summary of doc-
toral thesis submitted for the doctoral degree in economics, 
subfield: statistics / Svetlana Jesiļevska ; supervisor Daina 
Šķiltere ; reviewers: Mihails Hazans, Maija Šenfelde, Sarmī-
te Rozentāle ; University of Latvia. Faculty of Business, Ma-
nagement and Economics. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2017. — 87, [1] lpp. : shēmas, tabulas ; 21 cm. — «Universi-
tas Latviensis»—Uz vāka. — Bibliogrāfija: 43.-[44.] un 87.-
[88.] lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām 
titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-
9934-18-208-2 (brošēts).

UDK	 311.2(043)

Jesiļevska, Svetlana. Inovāciju statistisko datu kvalitātes 
dimensiju novērtējums : promocijas darbs doktora zināt-
niskā grāda iegūšanai ekonomikas nozarē, zinātnes apakš-
nozare: statistika / Svetlana Jesiļevska ; darba zinātniskā 
vadītāja Daina Šķiltere ; Latvijas Universitāte. Biznesa, va-
dības un ekonomikas fakultāte. — Rīga, 2017. — 282 lp. : 
diagrammas, shēmas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 201.-
217. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, 
anotācija arī angļu valodā.

UDK	 311.2(043)
	 005.591.6(043.3)
	 311(043.3)

327(474.3) Latvijas starptautiskās attiecības. 
Starptautiskie jautājumi. Ārpolitika

Latvian foreign and security policy : yearbook / editors: 
Andris Sprūds, Ilvija Bruge, Karlis Bukovskis ; translation 
from Latvian: Diana Strausa, Nicholas Saule Archdeacon ; 
cover design: Kristīne Plūksna-Zvagule ; Latvian Institute 
of International Affairs. — Rīga : Latvian Institute of Inter-
national Affairs, 2017.

2017. — 1 tiešsaistes resurss (256 lapas, PDF) : dia-
grammas, karte, shēmas, tabulas ; 1,32 MB. — Resurss 
pieejams arī iespiestā formā. — Bibliogrāfija rakstu bei-
gās. — Oriģinālnosaukums: Latvijas ārējā un drošības 
politika. — ISBN 978-9984-583-96-9 (PDF).
UDK	 327(474.3)”20”(058)

Latvijas ārējā un drošības politika : gadagrāmata / redak-
tori: Andris Sprūds, Ilvija Bruģe, Kārlis Bukovskis ; tulkoju-
mi no angļu valodas: Santa Pelše ; latviešu valodas redak-
tore Līga Bērziņa ; priekšvārdu sarakstīja Andris Sprūds ; 
Edgara Rinkēviča ievadvārdi ; vāka dizains: Kristīne Plūks-
na-Zvagule ; Latvijas Ārpolitikas institūts. — Rīga : Latvijas 
Ārpolitikas institūts, ©2017.

2017. — 1 tiešsaistes resurss (256 lapas, PDF) : dia-
grammas, kartes, tabula ; 5,35 MB. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās. — ISBN 978-9984-583-98-3 (PDF).
UDK	 327(474.3)”20”(058)
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The centenary of Latvia’s foreign affairs / authors: Aldis 
Austers, Edijs Bošs, Raimonds Cerūzis, Mārtiņš Daugulis, 
Martins Hausdens, Ivars Ījabs, Didzis Kļaviņš, Andis Ku-
dors, Džordans T. Kuks, Andrejs Plakans, Diāna Potjomki-
na, Gunda Reire, Andris Sprūds, Valters Ščerbinskis, Jānis 
Taurēns ; editors: Diāna Potjomkina, Andris Sprūds, Val-
ters Ščerbinskis ; scientific reviewers: Ainārs Lerhis, Toms 
Rostoks ; translation from Latvian: Alise Krapāne, Jurijs Sa-
veļjevs, Pāvels Smišļājevs ; English language editor Dillon 
J. Ramos ; cover design: Līga Rozentāle. — [Riga] : Latvian 
Institute of International Affairs, ©2016. Ideas and per-
sonalities. — 1 tiešsaistes resurss (288 lapas, PDF) : dia-
grammas, ilustrācijas, portreti ; 6,24 MB. — Par autoriem: 
281.-285. lpp. — Bibliogrāfija: 276.-280. lapā un rakstu bei-
gās. — Oriģinālnosaukums: Latvijas ārlietu simtgade. Ide-
jas un personības. — ISBN 978-9934-567-00-1 (PDF).

UDK	 327(474.3)”19”

332 Reģionālā, teritoriālā, zemes, dzīvokļu 
ekonomika

Starptautiskā konference «Nekustamais īpašums un 
būvniecība Baltijā» (20 : 2017 : Rīga, Latvija). Nekusta-
mais īpašums un būvniecība Baltijā 2017 : 20. starptautiskā 
konference, 2017. gada 10. martā, Rīga, Latvija : konferen-
ces materiāli = Real Estate and Construction in the Baltics 
2017 : 20 International conference, March 10, 2017, Riga, 
Latvia : conference proceedings / Rīgas Menedžeru sko-
la ; redaktori Grigorijs Gudkins, Lilija Matisāne. — Rīga : 
Rīgas Menedžeru skola, 2017. — [154] lpp. : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Ziņas par autoriem pirms 
ziņojumiem. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 
978-9984-832-38-8 (spirāliesējums).

UDK	 332.7(474)(062)
	 69(474.3)(063)

336 Finanses

Tkačevs, Oļegs. The impact of sovereign bond yields on 
fiscal disciplin / Oļegs Tkačevs, Kārlis Vilerts. — [Rīga] : 
Latvijas Banka, ©2016. — 1 tiešsaistes resurss (28 lapas, 
PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 1 MB. — (Working 
paper / Latvijas Banka ; 5/2016). — Bibliogrāfija: 26.-28. 
lapā. — ISBN 978-9984-888-83-5 (PDF).

UDK	 336

339 Tirdzniecība. Starptautiskās ekonomiskās 
attiecības. Pasaules ekonomika

Rīgas Tehniskā universitāte. Studentu zinātniskā kon-
ference (57 : 2016 : Rīga, Latvija). Starptautisko ekono-
misko sakaru, transporta un loģistikas aktuālās problē-
mas 2016 : apvienotais 57. RTU studentu zinātniskās un 
tehniskās konferences Starptautisko ekonomisko sakaru, 
transporta ekonomikas un loģistikas katedras sekcijas un 
SESTELK studentu zinātniskās konferences tēžu krājums : 
2016. gada 18.-19. aprīlis un 23.-24. novembris / redkolēģi-
ja: Velga Ozoliņa, Remigijs Počs ; atbildīgā par izdevumu 
Nadežda Škindere ; literārā redaktore Ieva Zarāne ; priekš-

vārdu sarakstīja Velga Ozoliņa ; vāka dizainere Jekaterina 
Lukina ; Rīgas Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas 
un vadības fakultāte. Starptautisko ekonomisko sakaru 
un muitas institūts. — Rīga : RTU izdevniecība, 2017. — 
100 lpp. : shēma ; 24 cm. — Krājumā ietvertas 57. RTU 
studentu zinātniskās un tehniskās konferences ietvaros 
rīkotās RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes 
studentu konferences (2016. gada 18.-19. aprīlis) tēzes un 
Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas 
un loģistikas katedras (SESTELK) studentu zinātniskās 
konferences (2016. gada 23.-24. novembris) tēzes. — ISBN 
978-9934-10-913-3 (brošēts).

UDK	 339.9(062)
	 656(062)

34 Tiesības. Jurisprudence

Kelmere, Laila. Kapitālsabiedrības likvidācijas process 
un finanšu pārskatu sagatavošana / Laila Kelmere ; re-
cenzente Ingrīda Jakušonoka ; literārā redaktore Līvija 
Baumane-Andrejevska ; vāka dizainu veidojusi Andra Lie-
piņa. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2017. — 166 lpp. : 
diagrammas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 161.-
166. lpp. — ISBN 978-9934-18-209-9 (brošēts).

UDK	 347.736(474.3)
	 658.14/.17(474.3)

352 Zemākais pārvaldes līmenis. Vietējā pārvalde. 
Municipālā administrācija. Vietējās varas institūcijas

Jēkabsone, Inga. Rīgu pavadošo administratīvo teritoriju 
pārvaldība labklājības uzlabošanai : promocijas darba kop-
savilkums doktora grāda iegūšanai vadībzinātnes nozarē, 
apakšnozare: sabiedrības vadība / Inga Jēkabsone ; darba 
zinātniskā vadītāja Biruta Sloka ; recenzenti: Signe Bāliņa, 
Baiba Rivža, Lilita [!] Šimanskiene ; Latvijas Universitāte. 
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte = The manage-
ment of Riga accompanying administrative territories for 
the promotion of well-being : summary of doctoral thesis 
submitted for the doctor’s degree in management science, 
subfield of public administration / Inga Jēkabsone ; super-
visor Biruta Sloka ; reviewers: Signe Bāliņa, Baiba Rivža, Li-
gita Šimanskiene ; University of Latvia. Faculty of Business, 
Management and Economics. — Rīga : Latvijas Universitā-
te, 2017. — 61 lpp. : kartes, shēmas, tabulas ; 21 cm. — «Uni-
versitas Latviensis»—Uz vāka. — Bibliogrāfija: 61. lpp. — 
Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, 
vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-216-
7 (brošēts).

UDK	 352/354(474.3)(043)

Jēkabsone, Inga. Rīgu pavadošo administratīvo teritoriju 
pārvaldība labklājības uzlabošanai : promocijas darbs / 
Inga Jēkabsone ; promocijas darba vadītāja Biruta Sloka ; 
Latvijas Universitāte. Biznesa, vadības un ekonomikas 
fakultāte. — Rīga, 2017. — 222 lp. : diagrammas, kartes, 
shēmas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 162.-180. lp. un 
zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, anotācija 
arī angļu valodā.

UDK	 352/354(474.3)(043)
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355/359 Militārās lietas. Kara māksla. Militārā 
zinātne. Aizsardzība. Bruņotie spēki

Suvorovs, Viktors. Spiegošanas pamati : kā strādāja visva-
renākā un visnoslēgtākā 20. gadsimta izlūkošanas organi-
zācija / Viktors Suvorovs ; no krievu valodas tulkojis Jānis 
Kalve ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis 
Esītis. — Rīga : Dienas Grāmata, ©2017. — 399, [1] lpp. ; 
22 cm. — Oriģinālnosaukums: Основы шпионажа. — 
ISBN 978-9934-546-38-9 (iesiets).

UDK	 355.40(47+57)(091)

37 Izglītība

Skaitļi izglītībā : Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku 
arodbiedrības informatīvais izdevums / informāciju ap-
kopoja Ilze Priževoite ; redakcija: Liāna Kļaviņa ; Latvijas 
Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība. — [Rīga] : 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība, 
2016. — 18 lpp. : diagrammas, tabulas ; 21 cm.

UDK	 37(474.3)(083.41)

371 Audzināšanas un izglītības organizēšana. 
Skolvedība

Purviņš, Māris. Mācību sasniegumus ietekmējošie faktori 
Latvijas vispārizglītojošajās skolās : promocijas darba kop-
savilkums doktora grāda iegūšanai vadībzinātnes nozarē, 
apakšnozare: izglītības vadība / Māris Purviņš ; darba zi-
nātniskais vadītājs Andrejs Geske ; darba recenzenti: And-
ris Grīnfelds, Karine Oganisjana, Jūlija Stukaļina ; Latvijas 
Universitāte. [Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakul-
tāte] = Influencyng factors of learning achievement in com-
prehensive schools in Latvia : summary of doctoral thesis 
submitted for the degree of doctor in management science, 
sub-branch: educational management / Māris Purviņš ; 
supervisor Andrejs Geske ; reviewers: Andris Grīnfelds, 
Karine Oganisjana, Jūlija Stukaļina ; University of Latvia. 
[Faculty of Education, Psychology and Art]. — Rīga : Lat-
vijas Universitāte, 2017. — 64 lpp. : diagrammas, tabulas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 61.-64. lpp. — Teksts latviešu un 
angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums 
abās valodās. — ISBN 978-9934-556-21-0 (brošēts).

UDK	 371.26(474.3)(043.2)

Purviņš, Māris. Mācību sasniegumus ietekmējošie faktori 
Latvijas vispārizglītojošajās skolās : promocijas darbs dok-
tora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē, apakšnoza-
re: izglītības vadība / Māris Purviņš ; zinātniskais vadītājs 
Andrejs Geske ; darba recenzenti: Andris Grīnfelds, Karine 
Oganisjana, Jūlija Stukaļina ; Latvijas Universitāte. Pedago-
ģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. — Rīga, 2017. — 
167 lp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrā-
fija: 147.-161. lp.

UDK	 371.26(474.3)(043)

373 Vispārējā izglītība

Cālēna gudrību somiņa : [pirmsskolas vecuma bērniem] / 
no spāņu valodas tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore Indra 
Putre. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017. — [16] lp. : ilustrāci-
jas ; 26 cm. — Grāmatas noformējums — somiņa. — «Aiz-

raujošas nodarbības katrai dienai»—Uz vāka. — «Lasi un 
raksti! Zīmē un krāso! Iepazīsti skaitļus! Griez un līmē!»—
Uz vāka. — «4 gadi»—Uz vāka. — Oriģinālnosaukums: Mi 
gran cuaderno de vacaciones. 4 años. — ISBN 978-9934-0-
6490-6 (brošēts).

UDK	 373.2

Pandas gudrību somiņa : [pirmsskolas vecuma bērniem] / 
no spāņu valodas tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore Indra 
Putre. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017. — [16] lp. : ilustrāci-
jas ; 26 cm. — Grāmatas noformējums — somiņa. — «Aiz-
raujošas nodarbības katrai dienai»—Uz vāka. — «Lasi un 
raksti! Iepazīsti skaitļus un figūras! Krāso un rotaļājies! 
Griez un līmē!»—Uz vāka. — «4 gadi»—Uz vāka. — Oriģi-
nālnosaukums: Mi gran cuaderno de vacaciones. 3 años. — 
ISBN 978-9934-0-6488-3 (brošēts).

UDK	 373.2

Pūcītes gudrību somiņa : [pirmsskolas vecuma bērniem] / 
no spāņu valodas tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore Indra 
Putre. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017. — [16] lp. : ilustrāci-
jas ; 26 cm. — Grāmatas noformējums — somiņa. — «Aiz-
raujošas nodarbības katrai dienai»—Uz vāka. — «Lasi 
un raksti! Iepazīsti skaitļus! Zīmē un rotaļājies! Griez un 
līmē!»—Uz vāka. — «4 gadi»—Uz vāka. — Oriģinālnosau-
kums: Mi gran cuaderno de vacaciones. 3/4 años. — ISBN 
978-9934-0-6489-0 (brošēts).

UDK	 373.2

Zaķēna gudrību somiņa : [pirmsskolas vecuma bērniem] / 
no spāņu valodas tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore Indra 
Putre. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017. — [16] lp. : ilustrāci-
jas ; 26 cm. — Grāmatas noformējums — somiņa. — «Aiz-
raujošas nodarbības katrai dienai»—Uz vāka. — «Iepazīsti 
skaitļus! Vēro, krāso un rotaļājies! Lasi un raksti! Griez un 
līmē!»—Uz vāka. — «4/5 gadi»—Uz vāka. — Oriģinālno-
saukums: Mi gran cuaderno de vacaciones. 4/5 años. — 
ISBN 978-9934-0-6491-3 (brošēts).

UDK	 373.2

378 Augstākā izglītība. Augstskolas. Akadēmiskās 
studijas

Doktorantūras absolventu gadagrāmata = Yearbook of 
RTU PhD awardees / Rīgas Tehniskā universitāte ; priekš-
vārdu sarakstīja: Leonīds Ribickis, Tālis Juhna, Lauris Bise-
nieks. — Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, [2017].

2016. — [128] lpp. : portreti ; 21 cm. — Teksts paralē-
li latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-10-924-9 
(brošēts).
UDK	 378.6:62(474.362.2)(092)(058)

398 Folklora

Mistrāls, Frederiks. Provansas pasakas : izlase / Frede-
riks Mistrāls ; no franču valodas tulkojusi un pēcvārdu 
sarakstījusi Inta Geile ; literārā konsultante Dace Lāže ; 
mākslinieks Aldis Aleks ; noformējumā izmantotas I. Geiles 
un K. Ābeles fotogrāfijas. — [Rīga] : Omnia mea, ©2017. — 
79 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Contes 
de Provence. — ISBN 978-9934-8343-4-9 (iesiets).

UDK	 398.21(=133.2)
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Teikas par zvaigznājiem / sakārtoja un ievadu sarakstī-
ja Aija Rancāne ; māksliniece Elīna Moisjuka Vanaga. — 
[Rīga] : Alis, ©2017. — 64 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — ISBN 
978-9934-504-23-5 (brošēts).

UDK	 398.22

Vasaraudze, Lidija. Pieneņpūkas = Одуванчики : mīk-
las / Lidija Vasaraudze, Jevģenijs Golubevs [tulkojums krie-
vu valodā] ; redaktore I. Strazdonika-Pļačko ; ilustrācijas: 
O. Koteņeva ; Daugavpils Radošās inteliģences biedrība Di-
na-Art. — Daugavpils : [Dina-Art], 2016. — 60 lpp. : ilustrā-
cijas ; 21 cm. — Teksts latviešu un krievu valodā. — ISBN 
978-9934-8391-4-6 (brošēts).

UDK	 398.6(=174)

5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

54 Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Katkevičs, Juris. Soltupeites ivdiņi (Soltupītes ūdeņi) / 
Juris Katkevičs. — Rīga : jks, 2016. — 187 lpp. : faksimili, ģe-
nealoģiskā tabula, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 22 cm. — 
ISBN 978-9934-19-154-1 (brošēts).

UDK	 547(474.3)(092)
	 821.174-94

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes

Bēta, Gunta. Māsu profesionālā lietpratība pacientu izglī-
tošanas procesā : promocijas darbs pedagoģijas zinātņu 
doktora grāda iegūšanai pieaugušo pedagoģijas apakšno-
zarē / Gunta Bēta ; darba zinātniskā vadītāja Anita Līdaka ; 
Liepājas Universitāte. Izglītības zinātņu institūts. — Lie-
pāja, 2017. — 163, [51] lp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 
31 cm. — Bibliogrāfija: 142.-160. lp. — Teksts latviešu valo-
dā, anotācija arī angļu valodā.

UDK	 614.253.5(043)

Laba redze : kā to saglabāt un kā ārstēt / sastādījusi Ruta 
Darbiņa ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformē-
jums. — Rīga : Avots, ©2017. — 105, [5] lpp. ; 21 cm. — 
(Mazā veselības bibliotēka). — ISBN 978-9934-534-50-8 
(brošēts).

UDK	 617.7

Lapinskis, Vincs. 101 zāļu vēsture / Vincs Lapinskis ; no 
lietuviešu valodas tulkojusi Rosita Būmane ; literārais re-
daktors Jānis Loja ; vāka māksliniece Iveta Bambere. — 
Rīga : Medicīnas apgāds, 2017. — 115, [1] lpp., [8] lpp. iel. : 
ilustrācijas, karte, portreti ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 114.-
[116.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Šimtas ir viena vaistų at-
radimo istorija. — ISBN 978-9984-813-92-9 (brošēts).

UDK	 615(091)

Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference (75 : 2017 : 
Rīga, Latvija). International medical section : 75th Confe-
rence of the University of Latvia, [24th of February, 2017] : 
book of abstracts = Medicīnas sekcija : Latvijas Universitā-
tes 75. zinātniskā konference, 2017. gada 24. februārī : tēžu 
krājums / compiled by: Danute Ražuka-Ebela, Olga Sjomi-
na, Evita Gašenko ; responsible for publishing: M. Leja, V. 
Folkmanis ; University of Latvia. — Riga : University of Lat-

via, 2017. — 179 lpp. : tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija dažu 
rakstu beigās. — Teksts angļu valodā, viens raksts latviešu 
valodā. — ISBN 978-9934-18-217-4 (brošēts).

UDK	 61(062)

Rucins, Martins. Design of pharmacophoric group con-
taining 1,4-dihydropyridine derivatives and determination 
of spectrum of pharmacological activities : doctoral thesis 
submitted for the degree of doctor of pharmacy, subfield: 
pharmaceutical chemistry / Martins Rucins ; scientific 
supervisors: Ruta Muceniece, Aiva Plotniece ; official re-
viewers: Māra Jure, Nikolajs Sjakste, Saulius Grigalevičius ; 
University of Latvia. Faculty of Medicine. — Rīga, 2017. — 
81 lp., [71] lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — 
Promocijas darbs ietver arī saistītās publikācijas. — Biblio-
grāfija: 62.-80. lp. un saistīto publikāciju beigās. — Teksts 
angļu valodā, anotācija arī latviešu valodā.

UDK	 615.015(043)

Ruciņš, Mārtiņš. Farmakoforas grupas saturošu 1,4-di-
hidropiridīna atvasinājumu dizains un to farmakoloģiskās 
darbības spektra noteikšana : promocijas darba kopsavil-
kums doktora grāda iegūšanai farmācijas nozarē, apakšno-
zare: farmācijas ķīmija / Mārtiņš Ruciņš ; darba zinātniskie 
vadītāji: Ruta Muceniece, Aiva Plotniece ; darba recenzenti: 
Māra Jure, Nikolajs Sjakste, Saulius Grigalevičius ; Latvijas 
Universitāte. Medicīnas fakultāte = Design of pharmacop-
horic group containing 1,4-dihydropyridine derivatives 
and determination of spectrum of pharmacological activi-
ties : summary of doctoral thesis submitted for the degree 
of doctor of pharmacy, subfield: pharmaceutical chemis-
try / Martins Rucins ; scientific supervisors: Ruta Mucenie-
ce, Aiva Plotniece ; official reviewers: Māra Jure, Nikolajs 
Sjakste, Saulius Grigalevičius ; University of Latvia. Faculty 
of Medicine. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2017. — 80 lpp. : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — «Universi-
tas Latviensis»—Uz vāka. — Bibliogrāfija: 78.-80. lpp. — 
Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, 
vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-225-
9 (brošēts).

UDK	 615.015(043)

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

Kļaviņš, Inārs. CV (Curriculum Vitae) — manas dzīves 
gājums / Inārs Kļaviņš. — Rīga : LabaReklāma, 2017. — 
11 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 30 cm.

UDK	 621.3(474.362.2)(092)
	 929(474.3)

629 Transportlīdzekļu inženierija

Gorbačovs, Oļegs. Aviācijas personāla svarīgāko profe-
sionālo iemaņu novērtēšana : promocijas darba kopsavil-
kums / Oļegs Gorbačovs ; zinātniskais vadītājs V. Šesta-
kovs ; oficiālie recenzenti: Mārtiņš Kleinhofs, Aleksandrs 
Andronovs, Jonas Stankunas ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte. Ae-
ronautikas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2017. — 
33 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrā-
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fija: 32.-33. lpp. — ISBN 978-9934-10-925-6 (brošēts) ; ISBN 
9789934199256 (kļūda).

UDK	 629.73.083-057.2(043)
	 629.73:005.953.2(043)

Gorbačovs, Oļegs. Aviācijas personāla svarīgāko profesio-
nālo iemaņu novērtēšana : promocijas darbs / Oļegs Gor-
bačovs ; zinātniskais vadītājs V. Šestakovs ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fa-
kultāte. Aeronautikas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecī-
ba, 2017. — 123, [20] lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 
24 cm. — Bibliogrāfija: 120.-123. lpp. — Teksts latviešu va-
lodā, anotācija arī angļu valodā.

UDK	 629.73.083-057.2(043)
	 629.73:005.953.2(043)

Gorbačovs, Oļegs. Evaluation of professionally important 
qualities of aircraft maintenance personnel : summary of 
doctoral thesis / Olegs Gorbacovs ; scientific adviser V. 
Sestakovs ; official reviewers: Martins Kleinhovs, Jonas 
Stankunas, Aleksandrs Andronovs ; Riga Technical Uni-
versity. Faculty of Mechanical Engineering, Transport and 
Aeronautics. Institute of Aeronautics. — Riga : RTU Press, 
2017. — 34 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — 
Bibliogrāfija: 33.-34. lpp. — ISBN 978-9934-10-926-3 (bro-
šēts).

UDK	 629.73.083-057.2(043)
	 629.73:005.953.2(043)

63 Lauksaimniecība. Mežsaimniecība. Medības. 
Zivsaimniecība

Zinātniski praktiskā konference «Līdzsvarota lauk-
saimniecība» (2017 : Jelgava, Latvija). Līdzsvarota lauk-
saimniecība : zinātniski praktiskās konferences tēzes : 2017. 
gada 23. februārī / Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 
Lauksaimniecības fakultāte, Latvijas Agronomu biedrība, 
Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija ; 
atbildīgie par izdevumu: Dzidra Kreišmane, Dace Siliņa ; 
redkolēģija: Aldis Kārkliņš, Edīte Kaufmane, Līga Lepse, 
Daina Jonkus, Ināra Turka, Ilze Skrabule, Sanita Zute, Iveta 
Gūtmane ; priekšvārdu sarakstīja Zinta Gaile. — Jelgava : 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, ©2017. — 52 lpp. : 
tabulas ; 30 cm. — ISBN 978-9984-48-255-2 (brošēts). — 
250 eks.

UDK	 63(062.537)
	 63(062)

632 Augu bojājumi. Augu slimības. Augu kaitēkļi, 
augiem kaitīgie organismi. Augu aizsardzība

European Weed Research Society. Working Group «We-
eds and Biodiversity» Workshop (6 : 2016 : Rīga, Lat-
vija). Proceedings of 6th workshop of the EWRS working 
group «Weeds and biodiversity» : Riga, Latvia, September 
28-29, 2016 / European Weed Research Society. — [Rīga] : 
[Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs], [2016]. — 
43 lpp. ; 21 cm.

UDK	 632.51(4)(062)

Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu 
saraksts / Valsts augu aizsardzības dienests ; sagatavojuši: 
Vents Ezers, Regīna Čūdere, Laila Krupenko, Anitra Lest-
lande, Maija Gudoviča ; ievada, 5. lpp., autore K. Lifānova ; 

vāka noformējumam izmantota Ineses Liepiņas fotogrāfi-
ja. — Rīga : Valsts augu aizsardzības dienests, 2017.

2017. — 359 lpp. : tabulas ; 30 cm. — ISBN 9984679799 
(atkārtots) (kļūda).
UDK	 632.95(474.3)

Latvijā izplatītākās nezāles un to ierobežošanas iespējas / 
izdevumu izstrādāja Latvijas Augu aizsardzības pētniecī-
bas centrs, Agroresursu un ekonomikas institūts, Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte ; kartes sagatavoja Rihards 
Landorfs. — [Rīga] : [Latvijas Augu aizsardzības pētniecī-
bas centrs], [2016]. — 23 lpp. : ilustrācijas, kartes, tabulas ; 
21 cm. — Informācija sagatavota lauksaimniecībā izman-
tojamā zinātnes projekta «Ieteikumu izstrāde vējauzas un 
citu izplatītu nezāļu sugu ierobežošanas pasākumiem Lat-
vijas apstākļos» ietvaros. 

UDK	 632.51(474.3)

633/635 Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Dārza darbi Mēness un Saules ritmos / sastādījusi Indra 
Andersone ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais nofor-
mējums. — Rīga : Avots, ©2017. — 247 lpp. : ilustrācijas ; 
17 cm. — ISBN 978-9934-534-52-2 (brošēts).

UDK	 634

Rukšāns, Jānis. Pavasara puķes : skaistākās šķirnes un 
padomi / teksts, foto: Jānis Rukšāns ; Aijas Andžānes vāka 
mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Jūli-
ja Dibovska ; literārā redaktore Sandra Priedīte. — Rīga : 
Lauku Avīze, ©2017. — 116, [3] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-15-284-9 (brošēts).

UDK	 635.92

Rukšāns, Jānis. The world of crocuses / Jānis Rukšāns ; 
foreword by Chris Brickell ; back cover picture: Līga Popo-
va. — [Rīga] : The Latvian Academy of Sciences, 2017. — 
568 lpp. : ilustrācijas, kartes ; 30 cm. — «Šis darbs ir mana 
dāvana Latvijai tās simtgadu jubilejā»—Titullpapā. — Par 
autoru: 11.-12. lpp. / Rihards Kondratovičs. — Bibliogrāfija: 
559.-564. lpp. — ISBN 978-9934-19-125-1 (iesiets).

UDK	 635.92:582.572.7
	 582.572.7

637 Lauksaimniecības dzīvnieku un medījamo 
dzīvnieku produkti

Kovaļčuks, Aleksandrs. Vistu olu eļļas ieguve un kvalitā-
te = Hen egg oil extraction and quality : promocijas darbs 
inženierzinātņu doktora (Dr. sc. ing.) zinātniskā grāda iegū-
šanai pārtikas zinātnes nozares pārtikas produktu kvalitā-
te apakšnozarē / Aleksandrs Kovaļčuks ; promocijas darba 
vadītājs Māra Dūma ; promocijas darba konsultants Vies-
turs Kreicbergs ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 
Pārtikas tehnoloģijas fakultāte. Ķīmijas katedra. — Jelgava, 
2017. — 116 lp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 
31 cm. — Bibliogrāfija: 103.-116. lp. — Teksts latviešu valo-
dā, anotācija arī angļu valodā, saturs, nodaļu nosaukumi un 
attēlu paraksti paralēli latviešu un angļu valodā.

UDK	 637.414(043)
	 665.219:637.414(043)

Kovaļčuks, Aleksandrs. Vistu olu eļļas ieguve un kvalitā-
te : promocijas darba kopsavilkums Dr. sc. ing. zinātniskā 
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grāda iegūšanai = Hen egg oil extraction and quality : sum-
mary of the doctoral thesis for the scientific degree of Dr. sc. 
ing. / Aleksandrs Kovaļčuks ; promocijas darba zinātniskā 
vadītāja Māra Dūma ; promocijas darba zinātniskais kon-
sultants Viesturs Kreicbergs ; oficiālie recenzenti: Imants 
Atis Skrupskis, Līga Skudra, Ida Jākobsone ; Latvijas Lauk-
saimniecības universitāte. Pārtikas tehnoloģijas fakultāte. 
[Ķīmijas katedra]. — Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte], 2017. — 48 lpp. : diagrammas, shēmas, tabu-
las ; 21 cm. — Teksts latviešu un angļu valodā.

UDK	 637.414(043)
	 665.219:637.414(043)

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

Baltais lācis : pasaku pavārgrāmata bērniem : 16 recep-
tes / ideja un ilustrācijas: Māra Viška ; pasaka: Uldis Dau-
gaviņš ; receptes: Mārtiņš Sirmais ; redaktore Inese Zan-
dere ; dizains: Rūta Briede, Artis Briedis. — Rīga : Liels un 
mazs, ©2017. — 37, [2] lpp. : ilustrācijas ; 31 cm. — ISBN 
978-9934-533-81-5 (iesiets).

UDK	 641.55(083.12)(02.053.2)
	 821.174-93-32

656 Transporta un pasta pakalpojumi. Satiksmes 
organizācija un kontrole

Pitkevičs, Nikolajs. Osta, pilsēta, cilvēki : vēsturisks ap-
skats (1959-1991) = Порт, город, люди : исторический 
обзор (1959-1991) / teksta autors Nikolajs Pitkevičs ; tul-
kojusi latviešu valodā Dorota Maksimova ; krievu teksta 
literārā redaktore Nadežda Rennova ; latviešu teksta li-
terārā redaktore Oksana Āboliņa ; priekšvārdu sarakstīja 
Jānis Lancers. — Ventspils : [Nikolajs Pitkevičs], 2017. — 
264 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti ; 31 cm. — 
Bibliogrāfija: 234. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts 
paralēli latviešu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-14-
791-3 (iesiets).

UDK	 656.615(474.323)(091)

657 Grāmatvedība

Kusins, Jānis. Gada pārskats un iepriekšējo periodu kļū-
das : palīglīdzeklis grāmatvežiem / Jānis Kusins, Vita Zari-
ņa. — Rīga : Biznesa augstskola «Turība», 2017. — 351 lpp. : 
ilustrācijas, tabulas ; 20 cm. — (Uzņēmējdarbības bibliotē-
ka ; Nr. 69). — ISBN 978-9934-543-09-8 (brošēts).

UDK	 657.37(07)

664 Pārtikas ražošana un konservēšana

Ķirse, Asnate. Effect of advanced processing methods on 
the quality of pulse spreads during shelf-life : doctoral dis-
sertation for the scientific degree (Dr. sc. ing.) in engine-
ering sciences in the field of food science and subfield of 
food quality = Progresīvu apstrādes paņēmienu ietekme 
uz pākšaugu pastēšu kvalitāti uzglabāšanas laikā / Asna-
te Ķirse ; scientific supervisor Daina Kārkliņa ; Latvia Uni-
versity of Agriculture. Faculty of Food Technology. Depart-
ment of Food Technology. — Jelgava, 2017. — 110 lp., [8] lp. : 
diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 31 cm. — Biblio-

grāfija: 94.-109. lp. — Teksts angļu valodā, anotācija arī lat-
viešu valodā, saturs, nodaļu nosaukumi un attēlu paraksti 
paralēli angļu un latviešu valodā.

UDK	 664.849:635.65(043)

Ķirse, Asnate. Effect of advanced processing methods on 
the quality of pulse spreads during shelf-life : summary of 
the doctoral dissertation for the scientific degree of Dr. sc. 
ing. = Progresīvu apstrādes paņēmienu ietekme uz pākšau-
gu pastēšu kvalitāti uzglabāšanas laikā : promocijas darba 
kopsavilkums Dr.sc.ing. zinātniskā grāda iegūšanai / Asna-
te Ķirse ; scientific supervisor Daina Kārkliņa ; official re-
viewers: Lija Dukaļska, Dace Šantare, Pēteris Rivža ; Latvia 
University of Agriculture. Faculty of Food Technology. [De-
partment of Food Technology]. — Jelgava : [Latvia Univer-
sity of Agriculture], 2017. — 55 lpp. : diagrammas, shēmas, 
tabulas ; 21 cm. — Teksts angļu un latviešu valodā.

UDK	 664.849:635.65(043)

7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Fixing what isn’t broken. What is reconstruction in con-
temporary art? : an incomplete guide = Salabot to, kas nav 
salauzts. Kā rekonstruēt laikmetīgo mākslu? : nepilnīgs ceļ-
vedis / texts: Simon van der Weele (editor), Glenn Wharton, 
Harvey Molotch, Kitija Vasiļjeva, Inga Lāce, Māra Žeikare ; 
translation: Madara Berga, Sabīne Ozola, Inga Tillere ; lan-
guage editing: Ilze Jansone (LV), Will Pollard (ENG) ; design 
and illustrations: Daniela Treija. — Rīga : Latvian Centre 
for Contemporary Art, 2016. — 83, [1] lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija tekstā. — Teksts paralēli angļu un 
latviešu valodā.

UDK	 7.025.4(062)
	 7.038.53(062)
	 7.038.54(062)

Open fields : art and science research practices in the 
network society / scientific editors: Rasa Smite (editor in 
chief), Raitis Smits, Armin Medosch ; scientific editorial 
board: Lev Manovich, Ilva Skulte, Jānis Kleperis ; editing: 
Daina Siliņa, Robert Buckmaster ; design and layout: Mār-
tiņš Ratniks, Madara Kļavinska. — Riga : Liepaja : RIXC, the 
Centre for New Media Culture ; LiepU MPLab — Art Rese-
arch Lab of Liepaja University, 2016. — 255 lpp. : ilustrā-
cijas ; 26 cm. — (Acoustic space, ISSN 1407-2858 ; 15). — 
Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 
978-9934-8434-5-7 (brošēts).

UDK	 7:004
	 7.038.53

Pazudis arhīvā : laikmetīgās mākslas izstāde = Lost in 
the archive : contemporary art exhibition : 05.02.2016.-
27.03.2016. / kuratori: Inga Lāce, Andra Silapētere ; re-
daktors Kārlis Vērpe ; dizains: Anna Salmane ; teksti: Inga 
Lāce, Tanels Randers, Andra Silapētere, Kārlis Vērpe ; lite-
rārā redakcija, tulkojumi: Valsts [!] Miķelsons, Laura Ozoli-
ņa. — Rīga : Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, 2016. — 
111, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Mākslinieku biogrāfijas: 
[100.]-107. lpp. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts pa-
ralēli latviešu un angļu valodā.

UDK	 7.038(083.824)
	 7.038(474.3)(083.824)
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Rubenis, Andris. Baroks un klasicisms : laikmeta teorēti-
ķu un mākslinieku redzējums / Andris Rubenis ; māksli-
nieki: Rauls Liepiņš, Kaspars Podskočijs ; redaktors Aivars 
Kļaviņš. — Rīga : Autorizdevums, 2017. — 232 lpp. : ilus-
trācijas ; 25 cm. — Bibliogrāfija piezīmēs: 228.-232. lpp. — 
ISBN 978-9934-8610-1-7 (iesiets).

UDK	 7.034.7
	 7.035.2

72 Arhitektūra

The FAD book / sastādītāji: Igors Malovickis, Dina Suha-
nova ; teksti: Dina Suhanova, Jānis Dripe, Igors Malovic-
kis ; tulkotāji: Mila Orlova (RU), Benjamin Breggin (ENG) ; 
teksta redaktors Benjamin Breggin ; koncepcija, dizains, 
ilustrācijas: Igors Malovickis. — Rīga : Biznesa, mākslas un 
tehnoloģiju augstskola RISEBA, [2017?].

1, The first five years of FAD, 2011-2016. — 256 lpp. : 
ilustrācijas, kartes, plāni, portreti ; 25 cm. — Teksts para-
lēli latviešu, angļu un krievu valodā. — ISBN 978-9984-
705-34-7 (brošēts).
UDK	 72.071.5(474.3)
	 378:7(474.362.2)

745/749 Rūpnieciskā māksla un daiļamatniecība. 
Lietišķā māksla

Conference of Baltic Glass Artists and Art Historians 
(2017 : Rīga, Latvija). Glass art in Baltic context: past, chal-
lenges and prospects : abstracts : Riga, 3 February 2017 / 
compiler of the paper abstracts Baiba Nurža ; design: Ma-
rija Groza. — Riga : Art Academy of Latvia, 2017. — 1 tieš-
saistes resurss (13 lapas, PDF) : ilustrācijas ; 744,76 KB. — 
Organised by the Department of Glass Art in collaboration 
with the Department of Art History and Theory of the Art 
Academy of Latvia. — Īsas ziņas par autoriem tēžu bei-
gās. — ISBN 978-9934-541-26-1 (PDF).

UDK	 748(474)(062)

Līne, Lilita. Mana pieredze mājturības un tehnoloģiju 
stundās 4. klasei / Lilita Līne ; vāka mākslinieciskais no-
formējums: Lilita Līne. — Grobiņa : Pauliņa, ©2017. — 97, 
[1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — (Skolotājs-skolo-
tājam). — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-
9934-8646-0-5 (spirāliesējums).

UDK	 745.5(072)
	 37.035.3

75 Glezniecība

Janis Rozentāls / sastādītājas: Aija Brasliņa, Laima Slava ; 
tekstu autori: Aija Brasliņa, Inta Pujāte, Valdis Villerušs, Ar-
turs Bērziņš, Ieva Celmiņa, Dace Čoldere, Pauli Ervi, Mērija 
Grīnberga, Aino Kallasa, Alberts Kronenbergs, Janis Rozen-
tāls, Otis Skulme, Uga Skulme, Maila Talvio, Indriķis Zeb-
eriņš ; ievadvārdi: Māra Lāce, Jānis Zuzāns ; dizains: Inga 
Ģibiete ; bibliogrāfijas sastādīja: Ingrīda Peldekse, Aivija 
Everte ; latviešu valodas redaktore Antra Bula ; tulkotājs 
angļu valodā Filips Birzulis ; tulkotāji no somu valodas: Aija 
Biezaite, Laimonis Kamara ; fotogrāfi: Sofie Badche, Juris 
Bokums, Normunds Brasliņš, Gustav Brodersen, Emanuel 
von Eggert, Irbe Grīnberga, Ernst von Hirscheydt, Natālija 
Jātniece, Carl Klein, Mārtiņš Lapiņš, Katri Lehtola, Ernests 

Macats, Daniel Nyblin, Jānis Ozols, Alexander Passeti, Jānis 
Pipars, Jānis Rieksts, Janis Rozentāls, Ellija Rozentāle, Eric 
Sundström, A. Suppanen, Andrejs Toše, Marika Vanaga, 
Ansis Zīle, Марк Кадысон, Юлиан Никонович. — Rīga : 
Neputns, ©2017. — 528 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portre-
ti ; 32 cm. — Bibliogrāfija: 465.-468. lpp. un rakstu beigās, 
personu rādītājs: 491.-492. lpp. — Teksts latviešu un angļu 
valodā. — ISBN 978-9934-565-09-0 (iesiets).

UDK	 75.071.1(474.3)(083.82)

792 Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski uzvedumi

Cēsu Teātrim 140 / informāciju apkopoja Juris Feldmanis, 
Rasma Bērziņa. — [Latvija] : Biedrība «Kultūra aTver», 
2016. — 56 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm.

UDK	 792.077(474.365)

796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Brice, Baiba. Visi desmit spēlējas : pirkstiņpanti un skan-
dējamās rotaļas bērna vingrināšanai un iepriecināšanai / 
Baiba Brice ; redaktore Oļesja Burkevica ; Vitas Lēnertes 
vāka dizains ; Alises Landsbergas ilustrācijas. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, ©2017. — 52, [3] lpp. : ilustrācijas, notis ; 
25 cm. — ISBN 978-9934-0-6542-2 (brošēts).

UDK	 796.11
	 796.13
	 371.382
	 373.2

8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

81 Valodniecība un valodas

Kačanova, Baiba. Leksikas lingvodidaktiskais saturs angļu 
valodas kā svešvalodas mācībā Latvijā : promocijas darba 
kopsavilkums filoloģijas doktora zinātniskā grāda iegūša-
nai valodniecības zinātņu nozares lietišķās valodniecības 
apakšnozarē / Baiba Kačanova ; promocijas darba zināt-
niskā vadītāja Diāna Laiveniece ; promocijas darba recen-
zenti: Sanita Lazdiņa, Tatjana Koķe, Dzintra Lele-Rozentā-
le ; Liepājas Universitāte. Humanitāro un mākslas zinātņu 
fakultāte = Linguodidactic content of lexis in acquisition of 
English as a foreign language in Latvia : summary of PhD 
thesis submitted for the conferment of the doctoral degree 
philology linguistics, subfield applied linguistics / Baiba 
Kačanova ; scientific advisor of PhD thesis: Diāna Laivenie-
ce ; reviewers of PhD thesis: Sanita Lazdiņa, Tatjana Koķe, 
Dzintra Lele-Rozentāle ; Liepaja University. Faculty of Hu-
manities and Arts. — Liepāja : LiePA, 2017. — 32, 32 lpp. : 
diagrammas, tabulas ; 21 cm. — Abpusēji lasāms izdevums, 
atsevišķas titullapas, dalīta paginācija. — Bibliogrāfija: 29.-
32., 28.-31. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 
978-9934-569-03-6 (brošēts).

UDK	 811.111’243(043)

Kačanova, Baiba. Leksikas lingvodidaktiskais saturs an-
gļu valodas kā svešvalodas mācībā Latvijā : promocijas 
darbs filoloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai va-
lodniecības nozares lietišķās valodniecības apakšnozarē / 
Baiba Kačanova ; darba zinātniskā vadītāja Diāna Laivenie-
ce ; Liepājas Universitāte. [Humanitāro un mākslas zinātņu 
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fakultāte]. — Liepāja, 2017. — 165, [33] lp. : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 149.-165. lp.

UDK	 811.111’243(043)

82.09 Literatūras kritika. Literatūras pētījumi

Kastiņš, Juris. Trigonometriskais punkts : pārdomas par 
Rietumeiropas literatūru = Der trigonometrische Punkt : 
Bekenntnisse über die Literatur Westeuropas / Juris 
Kastiņš ; zinātniskie recenzenti: Benedikts Kalnačs, Ilze 
Kangro, Edgars Lāms ; literārā redaktore Anita Helviga ; 
Liepājas Universitāte. Humanitāro un mākslas zinātņu fa-
kultāte. — Liepāja : LiePA, ©2016. — 241 lpp. ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija rakstu beigās. — Teksts paralēli latviešu un vācu 
valodā. — ISBN 978-9934-522-92-5 (brošēts).

UDK	 82.09(4)

821 Daiļliteratūra

821.111 Angļu literatūra

Blaitona, Enida. Slavenais piecnieks / Enida Blaitona ; no 
angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Anda Bra-
zauska ; māksliniece Una Leitāne. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2017.

5, Brīvdienas ar cirku. — 205, [2] lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — (Lasītprieks!, ISSN 1407-3730). — Oriģinālno-
saukums: The Famous five. Five go off in a caravan. — 
ISBN 978-9934-0-6302-2 (iesiets) ; ISBN 9789934063020 
(kļūda).
UDK	 821.111-93-32

Klārka, Džeina. Kaķu meitiņa Pūciņa : [stāsts jaunākā sko-
las vecuma bērniem] / Džeina Klārka ; no angļu valodas 
tulkojusi Ieva Strelēvica ; redaktore Guna Pitkevica ; māks-
linieks Ričards Bērns. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017. — 89, 
[7] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (Daktere Mince steidz palī-
gā). — Oriģinālnosaukums: Daisy the kitten. — ISBN 978-
9934-0-6186-8 (iesiets).

UDK	 821.111-93-32

Klārka, Džeina. Trusītis Salātiņš : [stāsts jaunākā skolas 
vecuma bērniem] / Džeina Klārka ; no angļu valodas tul-
kojusi Ieva Strelēvica ; redaktore Guna Pitkevica ; māksli-
nieks Ričards Bērns. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017. — 89, 
[7] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (Daktere Mince steidz palī-
gā). — Oriģinālnosaukums: Clover the Bunny. — ISBN 978-
9934-0-6187-5 (iesiets).

UDK	 821.111-93-32

Lendijs, Dereks. Kaulainais detektīvs Blēžgabals Jau-
kums / Dereks Lendijs ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Zā-
līte ; redaktors Guntis Kalns. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017. 

Rotaļas ar uguni. — 287, [1] lpp. ; 21 cm. — (Blēžagabals 
Jaukums / Dereks Lendijs ; 2). — Oriģinālnosaukums: 
Skulduggery Pleasant. Playing with fire. — ISBN 978-
9934-0-6607-8 (iesiets).
UDK	 821.111(417)-93-3

Railija, Lūsinda. Ēnu māsa : Zvaigznītes stāsts / Lūsinda 
Railija ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; re-
daktore Elga Rusmane. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017. — 
526 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — (Septiņas māsas / Lūsinda 
Railija ; 3. grāmata). — «Romānu cikls «Septiņas māsas»»—

Uz vāka. — Bibliogrāfija: [523.]-524. lpp. — Oriģinālnosau-
kums: The shadow sister. — ISBN 978-9934-0-6752-5 (ie-
siets).

UDK	 821.111(417)-31

Vuds, Toms. Ienaidnieks : romāns / Toms Vuds ; no angļu 
valodas tulkojusi Diāna Breita ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; 
redaktore Liene Akmens. — Rīga : Kontinents, ©2017. — 
457 lpp. ; 21 cm. — (Pasaules bestsellers). — Oriģinālno-
saukums: The enemy. — ISBN 978-9984-35-859-8 (iesiets).

UDK	 821.111-312.4

821.111(73) Amerikāņu literatūra

Berova, Dž. M. Taurenīte un Mazo pūkainīšu gadatirgus : 
[stāsts jaunākā skolas vecuma bērniem] / Dž.M. Berova ; 
tulkojusi Diāna Alksne ; redaktore Linda Kalna. — Rīga : 
Egmont Publishing, 2017. — 116, [26] lpp. : ilustrācijas ; 
20 cm. — (My little Pony). — Oriģinālnosaukums: Flut-
tershy and the Fine furry friends fair. — ISBN 978-9934-16-
367-8 (brošēts).

UDK	 821.111(73)-93-32

Šepetis, Rūta. Jūras sāļums : vēsturisks romāns / Rūta Še-
petis ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice ; tulkotājas 
redakcijā. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017. — 381, [2] lpp. : 
kartes ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: Salt to the sea. — 
ISBN 978-9934-0-6708-2 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-311.6

821.113.5 Norvēģu literatūra

Bjorks, Samuels. Pūce vienmēr medī naktī : [detektīvro-
māns] / Samuels Bjorks ; no angļu valodas tulkojusi Ilona 
Ozoliņa-Čiu ; Tatjanas Zubarevas vāka mākslinieciskais no-
formējums ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile. — Rīga : 
Jumava, ©2017. — 350, [1] lpp. ; 23 cm. — (Holgers Munks 
un Mīa Krīgere / Samuels Bjorks ; 2. grāmata). — (Skandi-
nāvu detektīvs). — «Pūce vienmēr medī naktī» ir otrā grā-
mata Mīas Krīgeres un Holgera Munka sērijā. — Oriģināl-
nosaukums: Uglen. — ISBN 978-9934-20-050-2 (brošēts).

UDK	 821.113.5-312.4

821.113.6 Zviedru literatūra

Lindgrēne, Astrida. Karlsons, kas dzīvo uz jumta, lido 
atkal : [stāsts jaunākā skolas vecuma bērniem] / Astrida 
Lindgrēne ; redaktore Lolija Soma ; no zviedru valodas tul-
kojusi Elija Kliene ; māksliniece Ilona Vīklande. — Rīga : 
Zvaizgne ABC, ©2017. — 141, [2] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — 
(Lasītprieks!, ISSN 1407-3730). — Oriģinālnosaukums: 
Karlsson på taket flyger igen. — ISBN 978-9934-0-6780-8 
(brošēts).

UDK	 821.113.6-93-32

821.131.1 Itāliešu literatūra

Stīvensons, Stīvs. Dodža kronis : [stāsts jaunākā skolas 
vecuma bērniem] / Sers Stīvs Stīvensons ; Stefano Turko-
ni ilustrācijas ; no itāļu valodas tulkojusi Līva Sniķe ; at-
bildīgā redaktore Renāte Neimane. — Rīga : Lauku Avīze, 
©2017. — 130, [3] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — (Agata Mistē-
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rija / Stīvs Stīvensons ; 5). — Oriģinālnosaukums: La coro-
na del doge. — ISBN 978-9934-15-296-2 (brošēts).

UDK	 821.131.1-93-312.4

821.133.1 Franču literatūra

Mopasāns, Gijs de. Dzīve : [romāns] / Gijs de Mopasāns ; 
no franču valodas tulkojis Roberts Kroders. — Rīga : J.L.V., 
[2017]. — 287, [1] lpp. : portrets ; 18 cm. — Oriģinālnosau-
kums: Une vie. — ISBN 978-9934-20-056-4 (brošēts).

UDK	 821.133.1-31

821.135.1 Rumāņu literatūra

Kirovičs, Eudžens O. Spoguļu grāmata : spriedzes ro-
māns / Eudžens O. Kirovičs ; no angļu valodas tulkojusi 
Silvija Brice ; tulkotājas redakcijā. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2017. — 254, [1] lpp. ; 23 cm. — (Zvaigznes detektīvu 
klubs). — Oriģinālnosaukums: The book of mirrors. — 
ISBN 978-9934-0-6678-8 (iesiets).

UDK	 821.135.1-312.4=111

821.161.1 Krievu literatūra

Ramuss, Mihails. Atmiņu rasa / Mihails Ramuss ; no krie-
vu valodas tulkojusi Aina Zariņa. — [Ģibuļi, Talsu novads] : 
[Aina Zariņa], [2017]. — 128 lpp., [8] lpp. iel. : ilustrācijas, 
portreti ; 21 cm. — ISBN 978-9934-14-976-4 (brošēts).

UDK	 821.161.1-94

Turgeņevs, Ivans. Pirmā mīlestība : [romāns] / Ivans 
Turgeņevs ; tulkojis Kārlis Skalbe ; Aijas Andžānes vāka 
grafiskais noformējums. — Rīga : J.L.V., [2017]. — 190, 
[1] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 18 cm. — Oriģinālnosau-
kums: Первая любовь. — ISBN 978-9934-11-750-3 (bro-
šēts).

UDK	 821.161.1-31

Рижский альманах : проза, поэзия, публицистика, 
обзоры, переводы, критика : [сборник] / редакционная 
коллегия: Т. Зандерсон, Е. Матьякубова, Вл. Новиков ; 
гл. редактор Ирина Цыгальская ; художник Виктория 
Матисон. — Рига : Лорк, 2017.

Книга 7 (12). — 263, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, 
portrets ; 21 cm. — Ziņas par autoriem: 259.-[264.] lpp. — 
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-
8636-1-5 (brošēts).
UDK	 821.161.1(474.3)(051)

821.172 Lietuviešu literatūra

Kasparavičs, Ķēstutis. Īsi stāstiņi par šo un to : [stās-
ti pirmsskolas vecuma bērniem] / Ķēstutis Kasparavičs ; 
autora ilustrācijas ; no lietuviešu valodas tulkojusi Indra 
Brūvere ; redaktore Inguna Cepīte. — Rīga : Pētergailis, 
[2017]. — 54, [1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — (Īsi stāstiņi). — 
Oriģinālnosaukums: Apie šį bei tą. Trumpos istorijos. — 
ISBN 978-9984-33-440-0 (iesiets).

UDK	 821.172-93-32

821.174 Latviešu literatūra

Aivieksts, Aivars. Ielāps uz goda biksēm : viena vakara 
romāns / Aivars Aivieksts ; vāka salikums: Aija Pastare. — 
[Ugāle, Ventspils novads] : Visual studio, ©2017. — 186, 
[1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-523-38-0 (iesiets).

UDK	 821.174-31

Aspazija. Kopoti raksti / Aspazija ; sastādīja un priekš-
vārda autore Ausma Cimdiņa ; redakcijas kolēģija: Ausma 
Cimdiņa, Gaida Jablovska, Benedikts Kalnačs, Sigita Kuš-
nere, Iveta Ruskule, Anna Šmite, Inese Treimane, Jānis 
Zālītis ; bibliogrāfijas sastādītājas: Dagnija Ivbule, Inguna 
Mīlgrāve ; literārā redaktore Laura Slišāne ; vāka un iekš-
lapu dizainu veidojis Aivars Plotka. — Rīga : LU Akadēmis-
kais apgāds, ©2017.

1. sējums. — 815 lpp. : faksimili, portreti ; 20 cm. — 
«Latvija 100»—Priekštitullapā. — Bibliogrāfija: 755.-
813. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-18-
213-6 ; 978-9934-18-214-3 (iesiets).
UDK	 821.174(081.1)

Auziņa, Anna. Annas pūra govs : dzeja, 2011-2016 / Anna 
Auziņa ; redaktors Kārlis Vērdiņš ; dizains: Armands Zel-
čs. — Rīga : Neputns, ©2017. — 65, [6] lpp. : faksimili ; 
22 cm. — ISBN 978-9934-565-10-6 (brošēts).

UDK	 821.174-1

Auziņš, Arnolds. Pūcei aste noziedēja : [romāns] / Arnolds 
Auziņš ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. — Rīga : Jumava, 
©2017. — 221, [2] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-20-046-5 
(brošēts).

UDK	 821.174-31

Bārda, Fricis. Sapņu burvis : [dzejolis pirmsskolas vecu-
ma bērniem] / Fricis Bārda ; mākslinieks Svens Neilands ; 
dzejoļu izlases sastādītāja Inese Zandere ; dizains: Rūta 
Briede, Artis Briedis. — [Rīga] : Liels un mazs, ©2017. — 
[27] lpp. : ilustrācijas ; 11×15 cm. — (Biki buks : 100 dzejoļu 
izlase bērniem līdz 1940 ; 091). — «100 bilžu grāmatiņas — 
100 latviešu dzejoļi bērniem»—Vāka 4. lpp. — ISBN 978-
9934-533-72-3 (brošēts).

UDK	 821.174-93-1

Briede, Rūta. Kaiju karalienes noslēpums / R.B. [Rūta Brie-
de, ilustrācijas, teksts, dizains] ; redaktore Inese Zandere ; 
dizains: Artis Briedis. — [Rīga] : Liels un mazs, ©2017. — 
[40] lpp. : ilustrācijas ; 15×19 cm. — ISBN 978-9934-533-80-
8 (iesiets).

UDK	 821.174-93-32

Briedis, Leons. Cibrica Cabrica nedēļa : [dzejolis pirms-
skolas vecuma bērniem] / Leons Briedis ; mākslinieks Ar-
tis Briedis ; dzejoļu izlases sastādītāja Inese Zandere ; di-
zains: Rūta Briede, Artis Briedis. — [Rīga] : Liels un mazs, 
©2017. — [31] lpp. : ilustrācijas ; 11×15 cm. — (Biki buks : 
100 dzejoļu izlase bērniem 1940-1990 ; 094). — «100 bil-
žu grāmatiņas — 100 latviešu dzejoļi bērniem»—Vāka 
4. lpp. — ISBN 978-9934-533-75-4 (brošēts).

UDK	 821.174-93-1

Eglīte, Biruta. Ceturtais bauslis : stāsti par 100 gadiem Lat-
vijā / Biruta Eglīte ; Aijas Spridzānes redakcijā ; mākslinie-
ce Nataļja Kugajevska ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; 
literārā redaktore Aija Spridzāne ; foto: Jāzeps Danovskis, 
Valdis Semjonovs, Kristaps Kalns, Evija Trifanova, Reinis 
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Oliņš, Modris Helds. — Rīga : Lauku Avīze, ©2017. — 381, 
[2] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 381.-
[382.] lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-15-
286-3 (iesiets).

UDK	 821.174-94
	 929(474.3)

Gausiņa-Elksne, Sarmīte. Nosvinēt dzīvi : veltījuma dze-
joļi / Sarmīte Gausiņa-Elksne ; vāka dizains: Aija Pastare ; 
fotogrāfijas: Sarmīte Gausiņa-Elksne. — [Ugāle, Ventspils 
novads] : Visual studio, ©2017. — 122, [1] lpp. : ilustrācijas, 
portrets ; 21 cm. — ISBN 978-9934-523-39-7 (iesiets).

UDK	 821.174-1

Jaunsudrabiņš, Jānis. Vēja ziedi : Rasmas stāsts / teksts, 
ilustrācijas: Jānis Jaunsudrabiņš ; atbildīgā redaktore Eva 
Jansone. — Rīga : Jumava, ©2017. — 134, [1] lpp., [8] lpp. 
iel. : ilustrācijas, portrets ; 21 cm. — ISBN 978-9934-20-051-
9 (iesiets).

UDK	 821.174-34

Judina, Dace. Ceturtais kauliņš : detektīvromāns / Dace 
Judina ; vāka dizains un mākslinieciskais noformējums: 
Arturs Nīmanis ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā 
redaktore Dzintra Zālīte. — Rīga : Lauku Avīze, ©2017. — 
493, [2] lpp. : ģenealoģiskās tabulas ; 21 cm. — (Izmeklē 
Anna Elizabete / Dace Judina ; 7. grāmata). — ISBN 978-
9934-15-288-7 (iesiets).

UDK	 821.174-312.4

Kamara, Laimonis. Palaidņa puika : [dzejolis pirmsskolas 
vecuma bērniem] / Laimonis Kamara ; māksliniece Līva 
Kandevica ; dzejoļu izlases sastādītāja Inese Zandere ; di-
zains: Rūta Briede, Artis Briedis. — [Rīga] : Liels un mazs, 
©2017. — [19] lpp. : ilustrācijas ; 11×15 cm. — (Biki buks : 
100 dzejoļu izlase bērniem 1940-1990 ; 093). — «100 bil-
žu grāmatiņas — 100 latviešu dzejoļi bērniem»—Vāka 
4. lpp. — ISBN 978-9934-533-74-7 (brošēts).

UDK	 821.174-93-1

Kokle-Līviņa, Vēsma. Dzīve mirkļu mainībā : dzeja, sajūtas 
un notis / teksts, ilustrācijas: Vēsma Kokle-Līviņa ; atbildī-
gā redaktore Eva Jansone. — Rīga : Jumava, ©2017. — 127, 
[1] lpp. : ilustrācijas, notis ; 17 cm. — ISBN 978-9934-20-
047-2 (brošēts).

UDK	 821.174-1

Kronbergs, Juris. Sveicini! : [dzejolis pirmsskolas vecuma 
bērniem] / Juris Kronbergs ; mākslinieks Vilipsōns ; dzejo-
ļu izlases sastādītāja Inese Zandere ; dizains: Rūta Briede, 
Artis Briedis. — [Rīga] : Liels un mazs, ©2017. — [19] lpp. : 
ilustrācijas ; 11×15 cm. — (Biki buks : 100 dzejoļu izlase 
bērniem pēc 1990 ; 096). — «100 bilžu grāmatiņas — 100 
latviešu dzejoļi bērniem»—Vāka 4. lpp. — ISBN 978-9934-
533-77-8 (brošēts).

UDK	 821.174-93-1

Lapsa, Jānis. Kapteiņu stāsti : marīnistikas darbu izlase / 
Jānis Lapsa ; sastādītājs, priekšvārda autors Gints Šīmanis ; 
uz vāka Valda Brauna foto. — Salacgrīva : Jāņa Lapsas pie-
miņas biedrība, 2017. — 277, [2] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 
20 cm. — ISBN 978-9934-19-009-4 (brošēts).

UDK	 821.174-92
	 821.174-34

Leitis, Ingvars. Latviešus Sibīrijā meklējot : veloekspedī-
cija Rīga—Vladivostoka, 1975 / teksts: Ingvars Leitis ; fo-
togrāfijas: Uldis Briedis ; Raula Liepiņa dizains. — [Rīga] : 
Lietusdārzs, 2016. — 317, [2] lpp. : faksimili, ilustrācijas, 
karte, portreti ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 317. lpp. — ISBN 
978-9984-869-85-8 (brošēts).

UDK	 821.174-992

Līvāni — pilsēta mana un tava : literāri radošā konkursa 
darbu krājums / mākslinieks Raimonds Vindulis ; Līvā-
nu novada Centrālā bibliotēka. — Līvāni : Līvānu novada 
pašvaldība : Līvānu novada Centrālā bibliotēka, 2016. — 
82 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — ISBN 978-9934-19-103-9 
(brošēts).

UDK	 821.174-9(082)

Muciniece, Kristīne. Debesīs dotais solījums : [romāns] / 
Kristīne Muciniece ; redaktore Daiga Muižule ; vāka di-
zains: Elvijs Pūce. — [Lielplatone, Jelgavas novads] : [auto-
res izdevums], [2017]. — 286, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-
9934-8571-2-6 (iesiets).

UDK	 821.174-31

Paegle, Leons. Vilnītis rūķītis : [dzejolis pirmsskolas vecu-
ma bērniem] / Leons Paegle ; māksliniece Anita Rupeika ; 
dzejoļu izlases sastādītāja Inese Zandere ; dizains: Rūta 
Briede, Artis Briedis. — [Rīga] : Liels un mazs, ©2017. — 
[27] lpp. : ilustrācijas ; 11×15 cm. — (Biki buks : 100 dzejoļu 
izlase bērniem līdz 1940 ; 092). — «100 bilžu grāmatiņas — 
100 latviešu dzejoļi bērniem»—Vāka 4. lpp. — ISBN 978-
9934-533-73-0 (brošēts).

UDK	 821.174-93-1

Prāmalte, Zonne. Laika dzirnu rupjie milti : atmiņas / 
Zonne Prāmalte ; redaktore Solveiga Puķīte ; Ivitas Ceri-
ņas vāka dizains. — [Dobele] : Literātu biedrība «Spārni», 
2016. — 200 lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-8604-3-0 (ie-
siets).

UDK	 821.174-94

Pro Patria = Par Tēvzemi / Kuldīgas Tehnoloģiju un tūris-
ma tehnikums ; ievadvārdu autore Baiba Moļņika ; uz 1. 
vāka Daces Cines foto, uz 4. vāka Ivetas Rogas foto. — Lie-
pāja : LiePA, ©2017.

3., Jaunlatvieša Krišjāņa Valdemāra 190. jubilejai veltī-
tā literāro un pētniecisko darbu, pārspriedumu konkur-
sa darbi. — 245 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-569-00-5 
(brošēts).
UDK	 821.174-9(082)

Rokpelnis, Jānis. Muzejs : romāns / Jānis Rokpelnis ; re-
daktore Gundega Blumberga ; literārā redaktore Sanda 
Rapa ; dizains: Anta Pence. — Rīga : Neputns, ©2017. — 
86 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-565-12-0 (brošēts).

UDK	 821.174-31

Ziedonis, Imants. Trīs akmentiņi : [dzejolis pirmsskolas 
vecuma bērniem] / Imants Ziedonis ; māksliniece Anete 
Bajāre-Babčuka ; dzejoļu izlases sastādītāja Inese Zande-
re ; dizains: Rūta Briede, Artis Briedis. — [Rīga] : Liels un 
mazs, ©2017. — [23] lpp. : ilustrācijas ; 11×15 cm. — (Biki 
buks : 100 dzejoļu izlase bērniem 1940-1990 ; 095). — «100 
bilžu grāmatiņas — 100 latviešu dzejoļi bērniem»—Vāka 
4. lpp. — ISBN 978-9934-533-76-1 (brošēts).

UDK	 821.174-93-1
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821.511.113 Igauņu literatūra

Krulls, Haso. Kad akmeņi vēl bija mīksti : [dzejas izlase] / 
Hasso Krull (Haso Krulls) ; no igauņu valodas atdzejojis, sa-
stādījis un priekšvārdu sarakstījis Guntars Godiņš ; redak-
tore Sandra Godiņa ; māksliniece Estere Rožkalne. — Rīga : 
Mansards, ©2017. — 278, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — 
Oriģinālnosaukums: Kui kivid olid veel pehmed. — ISBN 
978-9934-12-163-0 (brošēts).

UDK	 821.511.113-1

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

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

Hausmane, Ausma. Vasaras ceļos : Vidusāzija, Pamirs, 
Krasnojarska, Omska, Novosibirska, Toljati, Karpati / Aus-
ma + Andris Hausmaņi. — [Liepāja] : [Andris Hausmanis], 
[2016]. — 60 lpp., [16] lp. iel. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm.

UDK	 913(470
	 571)
	 913(5-191.2)

94 Vispārīgā vēsture

Korjuss, Hanness. Ludzas igauņi : zemes dieva tauta / 
Hanness Korjuss ; zinātniskais redaktors priekšvārda au-
tors Saulvedis Cimermanis ; atbildīgā redaktore Jūlija Di-
bovska ; literārā redaktore Eva Mārtuža ; tulkotāji: Guntars 

Godiņš, Anna Leščinska ; vāka grafiskais noformējums: Bai-
ba Lūsīte-Teikmane. — Rīga : Lauku Avīze, ©2017. — 157, 
[1] lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 25 cm. — (Letoni-
kas bibliotēka). — Personu rādītājs: 147.-[158.] lpp. — Bib-
liogrāfija: 133.-[145.] lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 
978-9934-15-280-1 (iesiets).

UDK	 94(474.383)(=511.113)

Рочко, Иосиф. Евреи в Латгалии : исторические очер-
ки / Иосиф Рочко. — Даугавпилс : Музей «Евреи в Дау-
гавпилсе и Латгалии», 2016.

Книга вторая. — 531 lpp. : tabulas ; 21 cm. — Biblio-
grāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-14-820-0 
(iesiets).
UDK	 94(474.38)(=411.16)

94(474.3) Latvijas vēsture

Seskis, Jānis. Latvijas valsts izcelšanās pasaules kara 
notikumu norisē : atmiņas un apcerējumi (1914.-1921.) / 
J. Seskis ; redaktore, projekta vadītāja Helēna Grīnber-
ga ; mākslinieki: Rauls Liepiņš, Kaspars Podskočijs ; Ž. 
Nulensa priekšvārds. — Rīga : Rīgas balvas biedrība, 
©2016. — 407 lpp. : faksimils, ilustrācijas, karte, portreti ; 
22 cm. — Pirmais izdevums 1938. gadā. — Bibliogrāfija: 
406. lpp. — Teksts latviešu valodā, priekšvārds un teksts 
pielikumā arī franču valodā. — ISBN 978-9934-8658-0-0 
(iesiets).

UDK	 94(474.3)”1914/1918”


