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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

001 Zinātne un zināšanas kopumā.  
Garīgā darba organizācija

365 zinātnes eksperimenti : «zinātne vēl nekad nav biju-
si tik jautra!» / tulkojusi Evita Kāle ; redaktore Māra Kal-
ve. — Rīga : Pētergailis, ©2016. — 224 lpp. : ilustrācijas ; 
28 cm. — ISBN 978-9984-33-405-9 (iesiets).

UDK	 001-053.6
	 5-047.42
	 5(076.5)

004 Datorzinātne un datortehnoloģija. Skaitļošana. 
Datu apstrāde

Linkevičs, Gusts. Spējās paradigmas ieviešanas atbalsts 
programmatūras izstrādes organizācijās : promocijas dar-
ba kopsavilkums / Gusts Linkevičs ; zinātniskais vadītājs U. 
Sukovskis ; oficiālie recenzenti: Jānis Grabis, Rudīte Čeve-
re, Albertas Čaplinskas ; Rīgas Tehniskā universitāte. Da-
torzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte. Lietišķo 
datorsistēmu institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2016. — 
42 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrā-
fija: 37.-42. lpp. — ISBN 978-9934-10-901-0 (brošēts).

UDK	 004.413(043)

Linkevičs, Gusts. Spējās paradigmas ieviešanas atbalsts 
programmatūras izstrādes organizācijās : promocijas 
darbs / Gusts Linkevičs ; zinātniskais vadītājs U. Su-
kovskis ; Rīgas Tehniskā universitāte. Datorzinātnes un 
informācijas tehnoloģijas fakultāte. Lietišķo datorsistēmu 
institūts. — Rīga : RTU izdevniecība, 2016. — 230 lpp. : dia-
grammas, shēmas, tabulas ; 24 cm + 1 CD. — CD: promocijas 
darba pielikumi PDF un MS Word formātā. — Bibliogrāfija: 
195.-206. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu 
valodā.

UDK	 004.413(043)

Linkevičs, Gusts. Supporting implementation of the agile 
paradigm in software development companies : summary 
of the doctoral thesis / Gusts Linkevičs ; scientific super-
visor U. Sukovskis ; official reviewers: Jānis Grabis, Rudīte 
Čevere, Albertas Čaplinskas ; Riga Technical University. Fa-
culty of Computer Science and Information Technology. In-
stitute of Applied Computer Systems. — Riga : RTU Press, 
2016. — 43 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — 

Bibliogrāfija: 37.-43. lpp. — ISBN 978-9934-10-902-7 (bro-
šēts).

UDK	 004.413(043)

08 Jaukta satura krājumi. Kolektīvi darbi

365 jautājumi un atbildes / tulkojusi Evita Kāle ; redak-
tore Māra Kalve. — Rīga : Pētergailis, ©2016. — 225 lpp. : 
ilustrācijas ; 28 cm. — ISBN 978-9984-33-418-9 (iesiets).

UDK	 088-053.6

087.5 Izdevumi bērniem un jauniešiem

Divpadsmit mēneši : izkrāso pats! / Mētra Putāne, ilustrā-
cijas un teksts. — [Rīga] : J.L.V., [2017]. — [24] lpp. : ilustrā-
cijas ; 29 cm. — ISBN 978-9934-20-039-7 (brošēts).

UDK	 087.5

Kopā no karietes līdz elektromobilim : [krāsojamā grāmata 
bērniem]. — [Rīga] : CSDD : Rīgas Motormuzejs, [2016]. — 
[31] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-8662-1-0 
(iesiets).

UDK	 087.5
	 629.331(474.3)(02.053.2)

Krāsojamā grāmata / DevAR Technology. — [Rīga] : De-
vAR Baltic, 2016. 

Burvji. — [16] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — «DEVAR 
Kids»—Uz vāka. — «3D krāsojamā grāmata + aplikācija, 
grāmata ar papildināto realitāti mobilajām ierīcēm»—Uz 
vāka. — ISBN 978-9934-560-15-6 (brošēts).

Burvju ieleja. — [16] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — «DE-
VAR Kids»—Uz vāka. — «3D krāsojamā grāmata + apli-
kācija, grāmata ar papildināto realitāti mobilajām ierī-
cēm»—Uz vāka. — ISBN 978-9934-560-18-7 (brošēts).

Ceriņsala. — [16] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — «DEVAR 
Kids»—Uz vāka. — «3D krāsojamā grāmata + aplikācija, 
grāmata ar papildināto realitāti mobilajām ierīcēm»—Uz 
vāka. — ISBN 978-9934-560-19-4 (brošēts).

Dzīvie varoņi. — [16] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — «DE-
VAR Kids»—Uz vāka. — «3D krāsojamā grāmata + apli-
kācija, grāmata ar papildināto realitāti mobilajām ierī-
cēm»—Uz vāka. — ISBN 978-9934-560-12-5 (brošēts).

Noburtā klints. — [16] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — 
«DEVAR Kids»—Uz vāka. — «3D krāsojamā grāmata + 
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aplikācija, grāmata ar papildināto realitāti mobilajām ie-
rīcēm»—Uz vāka. — ISBN 978-9934-560-13-2 (brošēts).

Noslēpumainais mežs. — [16] lpp. : ilustrācijas ; 
29 cm. — «DEVAR Kids»—Uz vāka. — «3D krāsojamā 
grāmata + aplikācija, grāmata ar papildināto realitāti 
mobilajām ierīcēm»—Uz vāka. — ISBN 978-9934-560-
17-0 (brošēts).

Pamestā ferma. — [16] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — 
«DEVAR Kids»—Uz vāka. — «3D krāsojamā grāmata + 
aplikācija, grāmata ar papildināto realitāti mobilajām ie-
rīcēm»—Uz vāka. — ISBN 978-9934-560-14-9 (brošēts).

Pirāti un bruņinieki. — [16] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — 
«DEVAR Kids»—Uz vāka. — «3D krāsojamā grāmata + 
aplikācija, grāmata ar papildināto realitāti mobilajām ie-
rīcēm»—Uz vāka. — ISBN 978-9934-560-16-3 (brošēts).
UDK	 087.5

Live coloring book / DevAR Technology. — [Rīga] : DevAR 
Baltic, 2016. 

Fairyland. — [16] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — «DEVAR 
Kids»—Uz vāka. — «AR coloring book + application in 
augmented reality for mobile devices»—Uz vāka. — 
ISBN 978-9934-560-34-7 (brošēts).

Farmsberry. — [16] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — «DE-
VAR Kids»—Uz vāka. — «AR coloring book + application 
in augmented reality for mobile devices»—Uz vāka. — 
ISBN 978-9934-560-36-1 (brošēts).

Live heroes. — [16] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — «DE-
VAR Kids»—Uz vāka. — «AR coloring book + application 
in augmented reality for mobile devices»—Uz vāka. — 
ISBN 978-9934-560-33-0 (brošēts).

Pirates & knights. — [16] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — 
«DEVAR Kids»—Uz vāka. — «AR coloring book + appli-
cation in augmented reality for mobile devices»—Uz 
vāka. — ISBN 978-9934-560-37-8 (brošēts).
UDK	 087.5

Maini stilu! / [ilustrācijas]: Agnieszka Niedźwiadek. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017. 

Izskaties kā kinozvaigzne!. — [18] lpp, [4] lp. uzlīmes : 
ilustrācijas ; 30 cm. — «200+ atkārtoti izmantojamas uz-
līmes»—Uz vāka. — Oriģinālnosaukums: Restyling. — 
ISBN 978-9934-0-6346-6 (brošēts).

Izskaties kā rokzvaigzne!. — [18] lpp., [4] lp. uzlīmes : 
ilustrācijas ; 30 cm. — «200+ atkārtoti izmantojamas uz-
līmes»—Uz vāka. — Oriģinālnosaukums: Restyling. — 
ISBN 978-9934-0-6347-3 (brošēts).
UDK	 087.5
	 687.132.01(02.053.2)

Spalvinimo knygelė / DevAR Technology. — [Rīga] : De-
vAR Baltic, 2016. 

Alyvų sala. — [16] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — «DEVAR 
Kids»—Uz vāka. — «3D spalvinimo knygelė + progra-
ma realybės spalvinimo knygelė mobiliesiems prietai-
sams»—Uz vāka. — ISBN 978-9934-560-29-3 (brošēts).

Apleistas ūkis. — [16] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — «DE-
VAR Kids»—Uz vāka. — «3D spalvinimo knygelė + prog-
rama realybės spalvinimo knygelė mobiliesiems prietai-
sams»—Uz vāka. — ISBN 978-9934-560-24-8 (brošēts).

Burtininkai. — [16] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — «DE-
VAR Kids»—Uz vāka. — «3D spalvinimo knygelė + prog-

rama realybės spalvinimo knygelė mobiliesiems prietai-
sams»—Uz vāka. — ISBN 978-9934-560-25-5 (brošēts).

Gyvi herojai. — [16] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — «DE-
VAR Kids»—Uz vāka. — «3D spalvinimo knygelė + prog-
rama realybės spalvinimo knygelė mobiliesiems prietai-
sams»—Uz vāka. — ISBN 978-9934-560-22-4 (brošēts).

Magiškas slėnis. — [16] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — 
«DEVAR Kids»—Uz vāka. — «3D spalvinimo knygelė + 
programa, realybės spalvinimo knygelė mobiliesiems 
prietaisams»—Uz vāka. — ISBN 978-9934-560-28-6 
(brošēts).

Paslaptingas miškas. — [16] lpp. : ilustrācijas ; 
29 cm. — «DEVAR Kids»—Uz vāka. — «3D spalvinimo 
knygelė + programa realybės spalvinimo knygelė mobi-
liesiems prietaisams»—Uz vāka. — ISBN 978-9934-560-
27-9 (brošēts).

Piratai ir riteriai. — [16] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — 
«DEVAR Kids»—Uz vāka. — «3D spalvinimo knygelė + 
programa realybės spalvinimo knygelė mobiliesiems 
prietaisams»—Uz vāka. — ISBN 978-9934-560-26-2 
(brošēts).

Užkerėta uola. — [16] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — «DE-
VAR Kids»—Uz vāka. — «3D spalvinimo knygelė + prog-
rama, realybės spalvinimo knygelė mobiliesiems prietai-
sams»—Uz vāka. — ISBN 978-9934-560-23-1 (brošēts).
UDK	 087.5

Sport cars vs. destroyers : 3D game in augmented reality : 
color and play / DevAR Technology. — [Rīga] : DEVAR Bal-
tic, 2016. — [28] lpp. : ilustrācijas ; 21×29 cm. — «DEVAR 
Kids»—Uz vāka. — ISBN 978-9934-560-32-3 (brošēts).

UDK	 087.5

Sporta mašīnas pret iznīcinātājiem : 3D spēle papildinātā 
realitātē : izkrāso un spēlē / DevAR Technology. — [Rīga] : 
DEVAR Baltic, 2016. — [28] lpp. : ilustrācijas ; 21×29 cm. — 
«DEVAR Kids»—Uz vāka. — «Dzīvā krāsojamā grāmata ar 
papildināto realitāti mobilām ierīcēm»—Uz vāka. — ISBN 
978-9934-560-21-7 (brošēts).

UDK	 087.5

Sportiniai automobiliai prieš naikintojus : 3D žaidimas 
papildytos realybės : nuspalvink ir žaisk / DevAR Techno-
logy. — [Rīga] : DevAR Baltic, 2016. — [28] lpp. : ilustrāci-
jas ; 21×29 cm. — «DEVAR Kids»—Uz vāka. — ISBN 978-
9934-560-31-6 (brošēts).

UDK	 087.5

Uz riteņiem : [krāsojamā grāmata bērniem] / Skanas Ne-
imanes teksts ; mākslinieks Varis Lamsters. — Rīga : Mad-
ris, [2016]. — [15] lpp. : ilustrācijas ; 17×24 cm. — ISBN 978-
9984-31-663-5 (brošēts).

UDK	 087.5

Живая раскраска / DevAR Technology. — [Rīga] : DevAR 
Baltic, 2016. 

Затерянная ферма. — [16] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — 
«DEVAR Kids»—Uz vāka. — «3D раскраска + прило-
жение в дополненной реальности для мобильных 
устройств»—Uz vāka. — ISBN 978-9934-560-03-3 (bro-
šēts).

Пираты и рыцари. — [16] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — 
«DEVAR Kids»—Uz vāka. — «3D раскраска + прило-
жение в дополненной реальности для мобильных 
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устройств»—Uz vāka. — ISBN 978-9934-560-05-7 (bro-
šēts).

Волшебная долина. — [16] lpp. : ilustrācijas ; 
29 cm. — «DEVAR Kids»—Uz vāka. — «3D раскраска + 
приложение в дополненной реальности для мобиль-
ных устройств»—Uz vāka. — ISBN 978-9934-560-07-1 
(brošēts).

Волшебники. — [16] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — 
«DEVAR Kids»—Uz vāka. — «3D раскраска + прило-
жение в дополненной реальности для мобильных 
устройств»—Uz vāka. — ISBN 978-9934-560-04-0 (bro-
šēts).

Живые герои. — [16] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — 
«DEVAR Kids»—Uz vāka. — «3D раскраска + прило-
жение в дополненной реальности для мобильных 
устройств»—Uz vāka. — ISBN 978-9934-560-01-9 (bro-
šēts).

Заколдованный утёс. — [16] lpp. : ilustrācijas ; 
29 cm. — «DEVAR Kids»—Uz vāka. — «3D раскраска + 
приложение в дополненной реальности для мобиль-
ных устройств»—Uz vāka. — ISBN 978-9934-560-02-6 
(brošēts).

Сиреневый остров. — [16] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — 
«DEVAR Kids»—Uz vāka. — «3D раскраска + прило-
жение в дополненной реальности для мобильных 
устройств»—Uz vāka. — ISBN 978-9934-560-08-8 (bro-
šēts).

Таинственный лес. — [16] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — 
«DEVAR Kids»—Uz vāka. — «3D раскраска + прило-
жение в дополненной реальности для мобильных 
устройств»—Uz vāka. — ISBN 978-9934-560-06-4 (bro-
šēts).
UDK	 087.5

Спорткары против разрушителей : 3D игра в допол-
ненной реальности : раскрась и играй / DevAR Tech-
nology. — [Рига] : DevAR Baltic, 2016. — [28] lpp. : ilus-
trācijas ; 21×29 cm. — «DEVAR Kids»—Uz vāka. — ISBN 
978-9934-560-10-1 (brošēts).

UDK	 087.5

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

Rasels, Volters. Jaunā Visuma koncepcija / Volters Rasels ; 
no angļu valodas tulkojis Normunds Pukjans ; atbildīgā re-
daktore Marija Leščinska ; literārā redaktore Diāna Sper-
tāle. — [Rīga] : J.L.V., ©2016. — 207 lpp. : ilustrācijas, port-
rets ; 20 cm. — Oriģinālnosaukums: A new concept of the 
Universe. — ISBN 978-9934-20-003-8 (brošēts).

UDK	 113.2

159.9 Psiholoģija

Tombaka, Eva. Laimes tabletītes : lietošanas instrukcija 
un iespējamās blakusparādības / Eva Tombaka ; no lietu-
viešu valodas tulkojusi Daiga Lapāne ; Ivara Vimbas vāka 
grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Alīna Meln-
gaile. — Rīga : Jumava, ©2016. — 286, [1] lpp. ; 20 cm. — 
Bibliogrāfija: 284.-[287.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Lai-
mes piliules. — ISBN 978-9934-20-023-6 (brošēts).

UDK	 159.923.2
	 17.02

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Celms, Valdis. Baltu dievestības pamati = Baltų religijos 
pagrindai / teksts, zīmes, ilustrācijas: Valdis Celms ; tul-
kojums lietuviešu valodā: Dzintra Elga Irbīte ; atbildīgā 
redaktore Jūlija Dibovska ; zinātniskā redaktore Eva Mār-
tuža ; literārā redaktore Elīna Kokareviča, Rasa Vakarė ; 
priekšvārda autors Andrejs Broks ; pēcvārdu sarakstīja 
Guntis Kalnietis. — Rīga : Lauku Avīze, ©2016. — 278 lpp. : 
ilustrācijas ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 273.-275. lpp. un per-
sonu saraksts: 276.-278. lpp. — Teksts paralēli latviešu un 
lietuviešu valodā. — ISBN 978-9934-15-241-2 (iesiets).

UDK	 257.7(=174)

Dertelmane, Marija Magdalēna. Katrīna no Sjēnas : baz-
nīcas doktore / Marija Magdalēna Dertelmane, Meinolfs 
Lorums ; no vācu valodas tulkojusi Anda Purmalniece ; li-
terārā redaktore Astra Feldmane ; māksliniece Laura Feld-
berga ; teoloģiskais konsultants Sergejs Dominiks Ivanovs 
OP ; vāka attēls: glezna «Svētā Katrīna no Sjēnas» (detaļa), 
Andrea Vanni (ap 1330-1414). — Rīga : KALA Raksti, 2016. — 
164, [3] lpp. ; 21 cm. — (Mieram tuvu grāmata). — Grāmata 
izdota saistībā ar Sprediķotāju ordeņa (Ordo predicatorum 
OP) 800 gadu jubileju. — Bibliogrāfija: 161.-[165.] lpp. — 
Oriģinālnosaukums: Katharina von Siena: Lehrerin der 
Kirche. — ISBN 978-9984-871-49-3 (brošēts).

UDK	 27-36:929(450)

Goldšteins, Klifords. Ījaba grāmata : Bībeles studiju ma-
teriāls 2016. gada 4. ceturksnim / Klifords Goldšteins. — 
[Rīga] : Septītās dienas Adventistu baznīca, [2016]. — 102, 
[2] lpp. ; 20 cm. — (Bībeles studiju materiāls). — «Oktobris, 
novembris, decembris 2016»—Uz vāka. — Oriģinālnosau-
kums: The book of Job.

UDK	 27-243.62-277

Hazels, Franks. Svētais Gars un garīgums : Bībeles studi-
ju materiāls 2017. gada 1. ceturksnim / Franks Hazels. — 
[Rīga] : Septītās dienas Adventistu baznīca, [2016]. — 
88 lpp. ; 20 cm. — (Bībeles studiju materiāls). — «Janvāris, 
februāris, marts 2017»—Uz vāka. — Oriģinālnosaukums: 
The Holy Spirit and spirituality.

UDK	 27-144.896

Latvijas Pareizticīgās baznīcas kalendārs / Latvijas Pa-
reizticīgās baznīcas sinodes izdevums. — Rīga : Latvijas 
Pareizticīgās baznīcas sinode, [2016].

2017. — 199, [1] lpp., [14] lpp. iel. : ilustrācijas, portre-
ti ; 26 cm. — Alfabētiskais rādītājs: 186.-198. lpp. — ISBN 
978-9934-8654-1-1 (brošēts).
UDK	 271.2(059)

Lorums, Meinolfs. Dominiks / Meinolfs Lorums OP ; no 
vācu valodas tulkojusi Anda Purmalniece ; literārā redak-
tore Astra Feldmane ; māksliniece Laura Feldberga ; teo-
loģiskais konsultants Sergejs Dominiks Ivanovs OP ; vāka 
attēls: «Kristus izsmiešana», gleznas detaļa (svētais Domi-
niks), Fra Andželiko (1387-1455), Florence. — Rīga : KALA 
Raksti, 2016. — 129, [5] lpp. ; 21 cm. — (Mieram tuvu grā-
mata). — «Grāmata izdota saistībā ar Sprediķotāju ordeņa 
800 gadu jubileju»—Uz vāka. — Oriģinālnosaukums: Do-
minikus. — ISBN 978-9984-871-46-2 (brošēts).

UDK	 27-36:929(460)
	 27-789.33-9
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Marija Eugēnijs, tēvs. Tava mīlestība auga līdz ar mani : 
priekšlasījumi par Terēzi no Lizjē / Tēvs Marija Eugēnijs 
[no Bērna Jēzus] ; no franču valodas tulkojusi Kristīne Ceļ-
millere ; literārā redaktore Aija Balode ; māksliniece Laura 
Feldberga ; teoloģiskais konsultants Modris Lācis ; ievada 
autors Andris Kravalis. — Rīga : KALA Raksti, 2016. — 226, 
[3] lpp. ; 18 cm. — «Grāmata izdota saistībā ar Tēva Marijas 
Eugēnija beatifikāciju»—Uz vāka. — Bibliogrāfija zemsvīt-
ras piezīmēs. — Oriģinālnosaukums: Ton amour a grandi 
avec moi. — ISBN 978-9984-871-53-0 (brošēts).

UDK	 272-58
	 27-36:929(44)

Mērtons, Tomass. Septiņloku kalns : ticības autobiogrā-
fija / Tomass Mērtons ; no angļu valodas tulkojusi Vija 
Stabulniece ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore Ita An-
koriņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2016]. — 558, [1] lpp. ; 
23 cm. — Alfabētiskais rādītājs: 553.-[559.] lpp. — Oriģi-
nālnosaukums: The seven storey mountain. — ISBN 978-
9934-0-6342-8 (iesiets).

UDK	 27-789.255(73)(092)

Mēs tiksim pārvērsti / redaktore un sastādītāja Kristija 
K. Robinsone ; no angļu valodas tulkojusi Elīna Reķe-Bēr-
ziņa ; noformējis Ernests Treijs ; ilustrējusi Jekaterina 
Grjazeva-Veselkova. — Rīga : Patmos, ©2016. — 376 lpp. : 
ilustrācijas ; 24 cm. — Oriģinālnosaukums: We shall be 
changed. — ISBN 978-9934-548-09-3 (iesiets).

UDK	 27-534.4

Thérèse, de Lisieux, Svētā. Svētās Terēzes no Bērna Jēzus 
un no Svētā Vaiga vēstules / no franču valodas tulkojusi un 
priekšvārdu sarakstījusi redaktore Baiba Brūdere ; literā-
rās redaktores: Jūlija Garkuška, Dzintra Krievāne ; māks-
linieks Mārtiņš Krūklis ; Karmela Avots. — [Rīga] : Kala 
Raksti, ©2016.

1. — 204, [3] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Oriģinālnosaukums: 
Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face. Oeuvres 
complètes. Lettres. — ISBN 978-9984-871-50-9 (brošēts).
UDK	 27-36:929(44)(044)

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

31 Demogrāfija. Socioloģija. Statistika

Demogrāfija : statistisko datu krājums = Demography : 
collection of statistics / Centrālā statistikas pārvalde = 
Central Statistical Bureau of Latvia ; atbildīgā par izde-
vumu Sigita Šulca ; angļu valodas tulkojums Ieva Stangai-
ne-Ozoliņa ; kartes: Dāvis Kļaviņš. — Rīga : Centrālā statis-
tikas pārvalde, 2016.

2016. — 123 lpp. : diagrammas, kartes, tabulas ; 
29 cm. — (Demogrāfija = Demography, ISSN 1407-0723 ; 
2016). — «Arvien tuvāk faktiem un cilvēkiem!»—Uz 
vāka. — Paralēli latviešu, angļu valodā. — ISBN 978-
9984-06-488-8 (brošēts).
UDK	 314.02(474.3)(058)
	 311.312(474.3)(058)

316 Socioloģija

The new heroes — the old victims : politics of memory in 
Russia and the Baltics / authors: Rūta Bagdanavičiūtė, Kar-
sten Brüggemann, Deniss Hanovs, Mārtiņš Kaprāns, Tomas 
Kavaliauskas, Olga Procevska, Ilva Skulte, Madina Tlosta-
nova ; edited by Igors Gubenko, Deniss Hanovs, Vladislavs 
Malahovskis ; whit introduction by Ilva Skulte. — Rīga : 
Zinātne, ©2016. — 119 lpp. : diagrammas ; 22 cm. — Biblio-
grāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9934-549-26-7 (brošēts).

UDK	 316.64(474)(082)
	 316.64(470
	 571)(082)

331 Darbs. Nodarbinātība. Darba ekonomika.  
Darba organizācija

Darba samaksas struktūras apsekojuma rezultāti 2014. 
gadā : statistikas datu krājums = Results of the structure 
of earnings survey 2014 : collection of statistics / Centrālā 
statistikas pārvalde ; atbildīgā par izdevumu Lija Luste ; at-
bildīgā par angļu valodas tulkojumu Ieva Stangaine-Ozoli-
ņa. — Rīga : Centrālā statistikas pārvalde, 2016. — 135 lpp. : 
tabulas ; 29 cm. — «Arvien tuvāk faktiem un cilvēkiem!»—
Uz vāka. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — 
ISBN 978-9984-06-487-1 (brošēts).

UDK	 331.221(474.3)(083.41)(055)

Griņeviča, Līva. Jauniešu bezdarba ietekmējošo faktoru 
analīze Latvijā : promocijas darba kopsavilkums ekonomi-
kas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai = Analysis 
of factors influencing youth unemployment in Latvia : sum-
mary of the doctoral dissertation for the scientific degree 
of Dr. oec. / Līva Griņeviča ; promocijas darba zinātniskā 
vadītāja Baiba Rivža ; oficiālie recenzenti: Andra Zvirbule, 
Agita Līviņa, Maria Parlinska ; Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte. Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakul-
tāte. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
2016. — 113 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 112.-113. lpp. — Teksts latviešu un angļu valo-
dā. — ISBN 978-9984-48-246-0 (brošēts).

UDK	 331.56-053.6(474.3)(043.2)
	 331.56-053.6(474.3)(043)

Griņeviča, Līva. Jauniešu bezdarba ietekmējošo faktoru 
analīze Latvijā : promocijas darbs ekonomikas doktora (Dr. 
oec.) zinātniskā grāda iegūšanai = Analysis of factors in-
fluencing youth unemployment in Latvia / Līva Griņeviča ; 
promocijas darba zinātniskā vadītāja Baiba Rivža ; Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte. Ekonomikas un sabiedrī-
bas attīstības fakultāte. Ekonomikas un reģionālās attīstī-
bas institūts. — Jelgava, 2016. — 204, [41] lp. : diagrammas, 
shēmas, tabulas ; 31 cm. — «Promocijas darbs ir izstrādāts 
Ekonomikas nozares reģionālās ekonomikas apakšnoza-
rē»—Titullapā. — Bibliogrāfija: 188.-203. lp. — Teksts lat-
viešu valodā, anotācija arī angļu un krievu valodā, saturs, 
nodaļu nosaukumi un attēlu paraksti paralēli latviešu un 
angļu valodā.

UDK	 331.56-053.6(474.3)(043.2)
	 331.56-053.6(474.3)(043)
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Līne, Antra. Latvijas arodbiedrību stratēģiskās vadīšanas 
pilnveide : promocijas darba kopsavilkums doktora zināt-
niskā grāda iegūšanai vadībzinātnē (Dr. adm.), apakšno-
zare: sabiedrības vadība / Antra Līne ; darba zinātniskie 
vadītāji: Biruta Sloka, Andris Putniņš ; konsultants: Māris 
Pūķis ; darba recenzenti: Valērijs Praude, Anastasija Vilci-
ņa, Ligita Šimanskiene ; Latvijas Universitāte. Ekonomikas 
un vadības fakultāte = The development of strategic ma-
nagement in Latvian trade unions : summary of doctoral 
thesis submitted for the doctoral degree in management, 
subfield of public administration / Antra Līne ; research 
supervisors: Biruta Sloka, Andris Putniņš ; adviser of the 
doctoral thesis: Māris Pūķis ; reviewers: Valērijs Praude, 
Anastasija Vilciņa, Ligita Šimanskiene ; University of Latvia. 
Faculty of Economics and Management. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2016. — 117 lpp. : diagrammas, shēmas, tabu-
las ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 115.-117. lpp. — Teksts latviešu 
un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformē-
jums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-188-7 (brošēts).

UDK	 331.105.44(474.3)(043.2)
	 005.21(474.3)(043.2)
	 331.105.44(474.3)(043)

Līne, Antra. Latvijas arodbiedrību stratēģiskās vadīšanas 
pilnveide : promocijas darbs doktora zinātniskā grāda ie-
gūšanai vadībzinātnē (Dr.adm.), apakšnozare: sabiedrības 
vadība / Antra Līne ; darba zinātniskie vadītāji: Biruta 
Sloka, Andris Putniņš ; konsultants Māris Pūķis ; Latvijas 
Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte. Ekono-
misko sistēmu vadības teoriju un metožu katedra. — Rīga, 
2016. — 253 lp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 31 cm. — 
Bibliogrāfija: 208.-222. lp. — Teksts latviešu valodā, anotā-
cija arī angļu valodā.

UDK	 331.105.44(474.3)(043.3)
	 005.21(474.3)(043.3)
	 331.105.44(474.3)(043)

332 Reģionālā, teritoriālā, zemes, dzīvokļu 
ekonomika

Vilka, Ilze. Sociālā kapitāla elementu izpēte un novērtē-
jums ekonomikas attīstības kontekstā Latvijā : promocijas 
darbs doktora grāda iegūšanai ekonomikas nozarē, apakš-
nozare: Latvijas tautsaimniecība / Ilze Vilka ; zinātniskā 
vadītāja Ērika Šumilo ; Latvijas Universitāte. [Ekonomikas 
un vadības fakultāte]. — Rīga, 2016. — 205 lp. : diagram-
mas, shēmas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 153.-162. lp.

UDK	 332.14(474.3)(043.3)
	 338(474.3)(043)

338.43 Lauksaimniecības ekonomika.  
Pārtikas ražošanas ekonomika

Nordic-Baltic Agrometrics Conference «Mathematics 
and Statistics for the Sustainable Development» (10 : 
2016 : Jelgava, Latvija). Mathematics and statistics for 
the sustainable development : X Nordic-Baltic Agrometrics 
conference, September 15-17, 2016, Latvia University of Ag-
riculture : abstracts / editor in-chief: Anna Vintere ; Latvia 
University of Agriculture. — Jelgava : Latvia University of 
Agriculture, 2016. — 52 lp. : diagrammas, ilustrācijas, ta-

bulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-
9984-48-239-2 (spirāliesējums).

UDK	 338.43(062)

338(474.3) Latvijas ekonomika

Vilka, Ilze. Sociālā kapitāla elementu izpēte un novērtē-
jums ekonomiskās attīstības kontekstā Latvijā : promocijas 
darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai ekonomikas 
nozarē, apakšnozare: Latvijas tautsaimniecība / Ilze Vilka ; 
darba zinātniskā vadītāja Ērika Šumilo ; darba recenzenti: 
Daina Šķiltere, Anastasija Vilciņa, Maija Šenfelde ; Latvijas 
Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte = Study and 
evaluation of social capital elements within the context of 
economic development in Latvia : summary of doctoral 
thesis submitted for the doctoral degree in economics, su-
bfield of national economy of Latvia / Ilze Vilka ; super-
visor: Ērika Šumilo ; reviewers: Daina Šķiltere, Anastasija 
Vilciņa, Maija Šenfelde ; Latvijas Universitāte. Faculty of 
Economics and Management. — Rīga : Latvijas Universitā-
te, 2016. — 117 lpp. : shēmas, tabulas ; 21 cm. — «Universi-
tas Latviensis»—Uz vāka. — Bibliogrāfija: 54.-56. un 115.-
117. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām 
titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-
9934-18-192-4 (brošēts).

UDK	 338(474.3)(043)

339 Tirdzniecība. Starptautiskās ekonomiskās 
attiecības. Pasaules ekonomika

Afterthoughts: Riga 2016 International forum of China 
and Central and Eastern European countries / editor Māris 
Andžāns ; scientific editor Andris Sprūds ; authors of the 
articles: Māris Andžāns, Ivan Beker, Una Aleksandra Bērzi-
ņa-Čerenkova, Chen Xin, Alexandru Georgescu, Jakub Jakó-
bowski, Bojan Lalic, Liu Zuokui, Long Jing, Vichal Makocki, 
Svetlana Mihic, Anastas Vangeli, Viljar Veebel, Nikola Ziv-
lak ; foreword by Edgars Rinkēvičs, Andris Sprūds, Edvīns 
Bērziņš ; cover design: Kristīne Plūksna. — Riga : Latvian 
Institute of International Affairs, ©2016. — 62, [1] lpp. : dia-
grammas, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Bibliogrāfija rak-
stu beigās. — ISBN 978-9984-583-93-8 (brošēts).

UDK	 339.9(062)
	 339.94(510:4)(062)

351 Valsts administratīvā pārvalde (policija)

Vaivade, Anita. Nemateriālais kultūras mantojums starp-
tautiskajās un Latvijas tiesībās : monogrāfija / Anita Vai-
vade ; recenzenti: Jānis Lazdiņš, Sergejs Kruks ; redaktore 
Gita Bērziņa ; angļu valodas redaktors Džefrijs Grīnvalds ; 
franču valodas redaktors Žans Žaks Rangnuārs ; mākslinie-
ce Dita Pence. — Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas 
institūts, ©2016. — 367 lpp. : shēmas, tabulas ; 21 cm. — 
(Studia humanitarica). — Bibliogrāfija: 294.-307. lpp. un 
zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 308. lpp. un priekš-
metu rādītājs: 309.-312. lpp. — Teksts latviešu valodā, kop-
savilkumi angļu un franču valodā. — ISBN 978-9984-893-
24-2 (brošēts).

UDK	 351.85:930.85
	 351.85:930.85(474.3)
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355/359 Militārās lietas. Kara māksla. Militārā 
zinātne. Aizsardzība. Bruņotie spēki

The Baltic Sea Region: hard and soft security reconside-
red / editors: Māris Andžāns, Ilvija Bruģe ; authors: Mika 
Aaltola, Kristiāns Andžāns, Māris Andžāns, Reinis Āboltiņš, 
Ilvija Bruģe, Tomas Janeliūnas, Kai-Olaf Lang, Wojciech Lo-
renz, Claudia Morsut, Henrik Praks, Gunda Reire, Kristina 
Rimkūnaitė, Anke Schmidt-Felzmann, Bengt Sundelius, 
Margarita Šešelgytė, Ivan Timofeev, Viljar Veebel ; scien-
tific editor Andris Sprūds ; cover design: Līga Rozentāle ; 
layout: Oskars Stalidzāns. — Riga : Latvian Institute of In-
ternational Affairs, 2016. — 206 lpp. : diagrammas, kartes, 
tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-
9984-583-88-4 (brošēts).

UDK	 355.02(4)(082)
	 327(4)(082)

Zaldātu zābakos : padomju armijas stāsti / Ivara Vimbas 
vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Irīna 
Meļņika ; sastādījums: Lilita Vīksna ; priekšvārdu saraks-
tīja Kārlis Dambītis ; pēcvārda autors Imants Liepiņš ; uz 1. 
vāka Ata Ieviņa foto. — Rīga : Jumava, ©2016. — 374, [1] lpp., 
[24] lpp. iel. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — ISBN 
978-9934-20-013-7 (brošēts).

UDK	 355.1(=174)(47
	 57)(092)

378 Augstākā izglītība. Augstskolas. Akadēmiskās 
studijas

Daugavpils Universitāte. Starptautiskā zinātniskā kon-
ference (58 : 2016 : Daugavpils, Latvija). Daugavpils 
Universitātes 58. starptautiskās zinātniskās konferences 
tēzes = Abstracts of the 58rd International scientific confe-
rence of Daugavpils University / Daugavpils Universitāte ; 
atbildīgā par izdevumu: I. Zuģicka. — Daugavpils : Daugav-
pils Universitātes Akadēmiskais apgāds «Saule» : Daugav-
pils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija, 2016. — 1 
tiešsaistes resurss (164 lapas, PDF) ; 1,64 MB. — Teksts lat-
viešu, angļu un krievu valodā. — ISBN 978-9984-14-760-4 
(PDF).

UDK	 378.4(474.346.1)(05)

Rēzeknes Augstskola. Rēzeknes Augstskolas gadagrāma-
ta / ievada autors Edmunds Teirumnieks. — Rēzekne : Rē-
zeknes Augstskola, [2016].

2014./2015. studiju gads. — 1 tiešsaistes resurss (86 la-
pas, PDF) : diagrammas, portrets, tabulas ; 2,58 MB.
UDK	 378(474.384.2)(05)

379.8 Brīvais laiks

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 
gadagrāmata / Rīga Dome. Izglītības, kultūras un sporta 
departaments ; foto: G. Andersone, G. Dieziņš, Kr. Eihmanis, 
R. Freimanis, D. Grodzs, A. Jonikāns, L. Kalniņa, J. Kalniņš, I. 
Ķīķulis, J. Ramonovskis, I. Strangots, Z. Zālmanis. — Rīga : 
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, 
2016.

2015. — 1 tiešsaistes resurss (61 lapa, PDF) : diagram-
mas, ilustrācijas, tabulas ; 17,53 MB. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs.
UDK	 379.8(474.362.2)(05)

5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

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

Vides rādītāji Latvijā 2015. gadā : statistisko datu krā-
jums = Environmental indicators in Latvia 2015 : collec-
tion of statistics / Centrālā statistikas pārvalde = Central 
Statistical Bureau of Latvia ; atbildīgā par izdevumu And-
ra Lazdiņa ; atbildīgā par angļu valodas tulkojumu Ieva 
Stangaine-Ozoliņa. — Rīga : Centrālā statistikas pārvalde, 
2016. — 46 lpp. : diagrammas, tabulas ; 29 cm. — (Vides 
rādītāji Latvijā = Environmental indicators in Latvia, ISSN 
1407-0766 ; 2015). — Teksts paralēli latviešu, angļu valo-
dā. — ISBN 978-9984-06-486-7 (brošēts).

UDK	 502/504(474.3)(083.41)(05)

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes

Kučiks, Pēteris. Dvēsele Ziemeļuputeņos / Pēteris Ku-
čiks. — [Alūksne] : Pēteris Kučiks, ©2016. — 144, [3] lpp. : 
ģenealoģiskās tabulas, ilustrācijas, portreti ; 24 cm.

UDK	 614.253.1(474.367)(092)

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-
20-016-8 (iesiets).

UDK	 614.253.1(474.3)(092)

623 Militārā tehnika

Digital infantry battlefield solution : introduction to grou-
nd robotics : DIBS project / editor Uģis Romanovs ; authors 
of the articles: Māris Andžāns, Jānis Bērziņš, Jeff Durst, 
Asta Maskaliunaite, Agris Nikitenko, Juris Ķiploks, James 
Rogers, Uģis Romanovs, Zdzislaw Sliwa, Kuldar Väärsi, Ti-
anbao Zhang ; English language editor James Rogers ; cover 
design: Kristīne Plūksna. — Riga : Milrem, ©2016.

Part 1. — 127 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
21 cm. — Milrem in collaboration with Estonian Natio-
nal Defence College, Latvian National Defence Academy, 
Latvian Institute of International Affairs, Riga Technical 
University, University of Tartu. — Par autoriem: 125.-
127. lpp. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9984-
583-91-4 (brošēts).
UDK	 623(082)

63 Lauksaimniecība. Mežsaimniecība. Medības. 
Zivsaimniecība

Tūns, Matiass. Marijas Tūnas biodinamiskā lauksaimnie-
cība : stādīšanas, sēšanas, augu kopšanas un ražas novāk-
šanas kalendārijs / Matiass Tūns ; no vācu valodas tulko-
jusi Ilze Žola ; vāku noformējuma un 59., 61. lpp. foto: Vija 
Sileviča ; 53. lpp. foto: Anna Margrieta Legzdiņa. — Rīga : 
Alis, 2016.

2017. — 71 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 21 cm. — Ar A3 
ieliktni «Marijas Tūnas biodinamikas kalendārs 2017». — 
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Bibliogrāfija: 69. lpp. — Oriģinālnosaukums: Aussaatta-
ge. — ISBN 978-9934-504-21-1 (brošēts).
UDK	 63(059)

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

Avens, Armands. TOP fotoreceptes.lv. / teksts, fotogrā-
fijas: Armands Avens ; Aigara Truhina dizains. — [Rīga] : 
[Zvaigzne ABC], 2016. Krājumi : receptes soli pa solim!. — 
135, [7] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — ISBN 978-9934-0-6426-
5 (iesiets).

UDK	 641.4(083.12)

Šternberga, Ance Anna. Topi vesels ar mājas ēdienu / 
Ance Anna Šternberga ; fotogrāfe Amalija Andersone ; 
māksliniece Gundega Kalendra ; redaktore Daiga Bitē-
na. — [Valgunde, Jelgavas novads] : Autores izdevums, 
[2016]. — 256 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — Par au-
tori: 13. lpp. — Bibliogrāfija: 256. lpp. — ISBN 978-9934-19-
053-7 (iesiets).

UDK	 641.56(083.12)
	 613.2(083.12)

Veģetārie ēdieni : svaigi, veselīgi un garšīgi / no vācu va-
lodas tulkojusi Sigita Kušnere ; atbildīgā redaktore Jūlija 
Dibovska ; literārā redaktore Elīna Kokareviča. — Rīga : 
Lauku Avīze, ©2017. — 236, [3] lpp. : ilustrācijas ; 16 cm. — 
(Ātri, lēti, gardi). — Recepšu saraksts: [238.-239.] lpp. — 
Oriģinālnosaukums: Vegetarisch. — ISBN 978-9934-15-
240-5 (iesiets).

UDK	 641.564(083.12)

Zommere, Laima. Gatavosim kopā : pavārgrāmata : integ-
rēts mācību līdzeklis / Laima Zommere, Ieva Finka ; galve-
nais redaktors Vilnis Purēns ; fotogrāfijas, dizains: Rudīte 
Kravale. — Rīga : RaKa, ©2016. — 97 lpp., [3] lp. : ilustrāci-
jas ; 30 cm. — ISBN 978-9984-46-359-9 (brošēts).

UDK	 641.55(083.12)(075)

656 Transporta un pasta pakalpojumi. Satiksmes 
organizācija un kontrole

Starptautiskā lidosta «Rīga» = International Airport RIX : 
[gadagrāmata] / Starptautiskā lidosta «Rīga» = Interna-
tional Airport RIX. — [Rīga] : Starptautiskā lidosta «Rīga», 
[2016].

2015. — 1 tiešsaistes resurss (19 lapas, PDF) : diagram-
mas, ilustrācijas, karte ; 14,66 MB. — Teksts latviešu va-
lodā.

2015. — 1 tiešsaistes resurss (19 lapas, PDF) : diagram-
mas, ilustrācijas, karte ; 14,72 MB. — Teksts krievu valo-
dā. 

2015. — 1 tiešsaistes resurss (19 lapas, PDF) : diagram-
mas, ilustrācijas, karte ; 14,61 MB. — Teksts angļu valodā.
UDK	 656.71(474.362.2)(058)

658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība. 
Tirdzniecības organizācija

Petersdorfs, Vinands. Domāšanas kļūdas, kas maksā nau-
du : no dāvanu iegādes līdz nodokļiem — profesionāļu pa-
domi / Vinands fon Petersdorfs, Patriks Berno ; no vācu va-
lodas tulkojusi Renāte Siliņa ; Ivara Vimbas vāka grafiskais 

noformējums ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; literā-
rā redaktore Brigita Šoriņa. — Rīga : Jumava, ©2016. — 221, 
[1] lpp. ; 20 cm. — Oriģinālnosaukums: Denkfehler, die uns 
Geld kosten. — ISBN 978-9934-20-022-9 (brošēts).

UDK	 658.8.013
	 159.98:33

662 Sprāgstvielas. Kurināmais

Niedrīte, Indra. Assessment of natural gas supply system 
security : summary of the doctoral thesis / Indra Nied-
rite ; scientific supervisor N. Zeltins ; official reviewers: 
Anatolijs Borodinecs, Vilnis Kreslins, Karlis Brinkis ; Riga 
Technical University. Faculty of Civil Engineering. Institu-
te of Heat, Gas and Water Technology. — Riga : RTU Press, 
2017. — 25 lpp. : ilustrācijas, kartes ; 24 cm. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-10-904-1 (brošēts).

UDK	 662.76:656.56(474.3)(043)
	 622.691(474.3)(043)

Niedrīte, Indra. Dabasgāzes apgādes sistēmas drošuma 
novērtējums : promocijas darba kopsavilkums / Indra 
Niedrīte ; zinātniskais vadītājs N. Zeltiņš ; oficiālie recen-
zenti: Anatolijs Borodiņecs, Vilnis Krēsliņš, Kārlis Briņķis ; 
Rīgas Tehniskā universitāte. Būvniecības inženierzinātņu 
fakultāte. Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts. — 
Rīga : RTU Izdevniecība, 2017. — 25 lpp. : ilustrācijas, kar-
tes ; 24 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 
978-9934-10-905-8 (brošēts).

UDK	 662.76:656.56(474.3)(043)
	 622.691(474.3)(043)

Niedrīte, Indra. Dabasgāzes apgādes sistēmas drošuma 
novērtējums : promocijas darbs / Indra Niedrīte ; zinātnis-
kais vadītājs Namejs Zeltiņš ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte. Siltuma, gāzes un 
ūdens tehnoloģijas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 
2017. — 109 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, shēmas, 
tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 103.-109. lpp. — Teksts lat-
viešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā.

UDK	 662.76:656.56(474.3)(043)
	 622.691(474.3)(043)

68 Gatavu vai samontētu preču rūpniecība,  
amati un arodi

Meijers-Stablē, Bertrāns. 12 modistes, kas izmainīja vēs-
turi / Bertrāns Meijers-Stablē ; no franču valodas tulkojusi 
Dagnija Dreika ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska. — 
[Rīga] : J.L.V. [2016]. — 365, [2] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 
23 cm. — Bibliogrāfija: 363.-[366.] lpp. — Oriģinālnosau-
kums: 12 couturières qui ont changé l’histoire. — ISBN 978-
9934-20-004-5 (brošēts).

UDK	 687.01(092)

Vasiļjevs, Aleksandrs. Skaistums cauri gadsimtiem / 
Aleksandrs Vasiļjevs ; no krievu valodas tulkojusi Irīda 
Miska ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais nofor-
mējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārā re-
daktore Ineta Strazdiņa. — Rīga : Jumava, ©2016. — 702, 
[1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — Biblio-
grāfija piezīmēs: 696.-[703.] lpp. — Oriģinālnosaukums: 
Красота в изгнании. — ISBN 978-9934-20-010-6 (iesiets).

UDK	 687.01(=161.1)(100)(091)
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69 Celtnieka (būvēšanas) arods. Būvmateriāli. 
Būvdarbu veikšanas tehnoloģija un process

Zajacs, Aleksandrs. Assessment of development scena-
rios of district heating systems : doctoral thesis / Alek-
sandrs Zajacs ; scientific supervisor A. Borodiņecs ; Riga 
Technical University. Faculty of Civil Engineering. Institute 
of Heat, Gas and Water Technology. — Riga : RTU Press, 
2017. — 106, [2] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, shē-
mas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 98.-106. lpp. — Teksts 
angļu valodā, anotācija arī latviešu valodā.

UDK	 697.34(474.3)(043)

Zajacs, Aleksandrs. Assessment of development scena-
rios of district heating systems : summary of the doctoral 
thesis / Aleksandrs Zajacs ; scientific supervisor A. Borodi-
ņecs ; official reviewers: Egils Dzelzītis, Gaidis Klāvs, Janek 
Laanearu ; Riga Technical University. Faculty of Civil Engi-
neering. Institute of Heat, Gas and Water Technology. — 
Riga : RTU Press, 2017. — 22 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, 
tabula ; 24 cm. — ISBN 978-9934-10-907-2 (brošēts).

UDK	 697.34(474.3)(043)

Zajacs, Aleksandrs. Centralizēto siltumapgādes sistē-
mu attīstības scenāriju novērtējums : promocijas darba 
kopsavilkums / Aleksandrs Zajacs ; zinātniskais vadītājs 
A. Borodiņecs ; oficiālie recenzenti: Egils Dzelzītis, Gaidis 
Klāvs, Janek Laanearu ; Rīgas Tehniskā universitāte. Būv-
niecības inženierzinātņu fakultāte. Siltuma, gāzes un ūdens 
tehnoloģijas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2017. — 
22 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabula ; 24 cm. — ISBN 
978-9934-10-906-5 (brošēts).

UDK	 697.34(474.3)(043)

7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolas skolotāju 
mākslas darbu izstāde «Rožu pavasaris» (2016 : Rīga, 
Latvija). Rožu pavasaris : Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas 
vidusskolas skolotāju mākslas darbu izstāde, 23.03.2016.-
05.09.2016. / sastādītājas: Vita Jurjāne, Ieva Spalviņa ; 
teksts: Baiba Guste ; kataloga dizains: Matīss Zvaigzne ; 
darbu reprodukcijas: Raimo Lielbriedis ; uz kataloga vāka: 
Madaras Gulbis darba «Atver logu» fragments. — Rīga : 
Jaņa Rozentāla Rīgas māksla vidusskola, 2016. — 50 lpp. : 
ilustrācijas ; 21 cm.

UDK	 7.072.2(474.3)
	 7.071.4(474.362.2)(083.824)

Klīga / teksts: Santa Mičule, Luīze Lismane, Herkuless Poi-
rots. — [Rīga] : Klīga, [2016]. — 100 lpp. : faksimili, ilustrā-
cijas ; 24 cm. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — 
ISBN 978-9934-19-094-0 (brošēts).

UDK	 7.038(474.3)

75 Glezniecība

Jelgavas tautas gleznošanas studijai 60 / teksts: Anda Kal-
niņa, Ivars Klaperis ; foto: Raitis Supe. — Jelgava : Jelgavas 
pilsētas pašvaldības iestāde «Kultūra», [2016]. — 93 lpp. : 
ilustrācijas ; 16×25 cm.

UDK	 75(474.334.2)(084)
	 75.077(474.334.2)(083.82)
	 75.036/.038(474.334.2)(083.82)

76 Grafiskā māksla. Lietišķā grafika

Piranēzi, Džovanni Batista. Piranēzi. Romas antikvitā-
tes = Roman antiquities : izstādes katalogs = exhibition 
catalogue / Džovanni Batista Piranēzi ; sastādītāja un at-
bildīgā redaktore Valentīna Opolā ; teksts: Giovanni Po-
lizzi, Ojārs Spārītis, Valentīna Opolā ; recenzenti: Eduards 
Kļaviņš, Werner von Sengbusch, John Wilton-Ely ; latviešu 
valodas redaktore Mārīte Āboltiņa ; tulkotājs angļu valodā 
Uldis Brūns ; tulkotāji no angļu valodas: Sintija Kuršins-
ka, Andris Mellakauls ; angļu valodas redaktori: Stephen 
Kuzyk, Roberts Līsmanis ; itāļu teksta tulkotājas: Līna Bir-
zaka-Priekule, Antra Fricberga ; māksliniece Inese Hofma-
ne ; foto: Reinis Hofmanis. — Rīga : Latvijas Nacionālais 
mākslas muzejs, ©2016. — 253 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 
27 cm. — Izstādes «Piranēzi. Romas antikvitātes» Mākslas 
muzejā «Rīgas Birža», 28.07.-11.08.2013., katalogs. — Bib-
liogrāfija: 253. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts pa-
ralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-538-09-4 
(iesiets).

UDK	 76.071.1(450)(083.824)
	 762.2(450)(083.824)
	 7:069(474.362.2)(083.824)

78 Mūzika

Foigts, Tomass. Tenors Jonass Kaufmans / Tomass Foigts ; 
no vācu valodas tulkojusi Vija Ozola ; redaktore Sarmīte 
Lomovceva. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017. — 271 lpp. : 
ilustrācijas, portreti ; 23 cm. — Personvārdu rādītājs: 257.-
268. lpp. — Oriģinālnosaukums: Jonas Kaufmann. Tenor. — 
ISBN 978-9934-0-6512-5 (iesiets).

UDK	 78.071.2(430)
	 78.071.2(430)(047.53)

Mūzikas noslēpumi : rakstu krājums / autores sastādītā-
jas: T. Mikušina, J. Iļjina ; no krievu valodas tulkojusi Lauma 
Ērgle ; redaktore Ieva Šuplinska ; par izdevumu atbild Ve-
ronika Lāce. — Rīga : Sol Vita, [2016]. — 93, [2] lpp. : ilustrā-
cijas ; 18 cm. — (Garīgi tikumiskā kultūra). — Bibliogrāfija: 
93. lpp. — ISBN 978-9984-894-69-0 (brošēts).

UDK	 781.1
	 159.98:78

Škilbanu sīvas / sastādītāja Edīte Husare ; raksti: Edīte 
Husare, Anda Beitāne ; dizains: Daina Salmiņa ; angļu va-
lodas redaktore Amanda Jātniece. — [Kārsava] : Latggolys 
Producentu Grupa, ©2016. — 144 lpp. : ilustrācijas, notis ; 
13 cm + 1 CD (12 cm). — Bibliogrāfija: 144. lpp. — Teksts lat-
viešu valodā, ievads un dziesmas latgaliešu dialektā, kopsa-
vilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-14-991-7 (iesiets).

UDK	 78.071:398(474.382)(091)
	 784.4(474.382)

Trejasmens (mūzikas grupa). No ropažnieku dzīves / 
Trejasmens ; sastādītājs Andrejs Planders ; noformējums: 
Mikus Čavarts ; tulkojums angļu valodā: Amanda Jātnie-
ce. — [Rīga] : Lauska, ©2016. — 71 lpp. : faksimili, ilustrā-
cijas, portreti ; 13 cm + 2 CD (12 cm). — Pielikumā: Lauska 
CD067A/B. — Bibliogrāfija: 7. lpp. — Teksts latviešu va-
lodā, tautasdziesmu saturs arī angļu valodā. — ISBN 978-
9934-8276-8-6 (iesiets).

UDK	 784.4(474.362)
	 398(474.362)
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792 Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski uzvedumi

Guļevska, Lia. Jānis Kubilis. Kad gadiem es pāri skatos… / 
Lia Guļevska, Lilija Dzene ; atbildīgā redaktore Liene So-
boļeva. — Rīga : Jumava, ©2016. — 317, [2] lpp., [16] lpp. 
iel. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — Jāņa Kubiļa lomas: 311.-
[318.] lpp. — Bibliogrāfija: [166.] lpp. — ISBN 978-9934-20-
031-1 (brošēts).

UDK	 792.071.2.028(474.3)

8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

Zaļā jaunava : [komikss] / autors, dizains: Anastasija 
Oprisņaka. — Rīga : Sava grāmata, 2016. — 15, [1] lpp. : ilus-
trācijas ; 21 cm. — Veidots pēc Kārļa Skalbes pasakas «Zaļā 
jaunava». — ISBN 978-9934-552-37-3 (brošēts).

UDK	 82-312.5:741

81 Valodniecība un valodas

Live ABC : first ABC book in augmented reality 3D : with 
stickers / DevAR Technology. — [Rīga] : DevAR Baltic, 
2016. — 48 lpp., [2] lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 29 cm. — «DE-
VAR Kids»—Uz vāka. — «Live ABC in augmented reality 
(AR) for mobile devices»—Uz vāka. — ISBN 978-9934-560-
00-2 (iesiets).

UDK	 811.111’351(02.053.2)
	 087.5

Vorda, Sallija. Mazais runā : BabyTalk programma : kā at-
tīstīt un stiprināt bērna prasmi klausīties, saprast un sa-
zināties no 0 līdz 4 gadiem / Dr. Sallija Vorda ; redaktore 
Ilze Vācere ; tulkojums: Zelma Buile ; Guntas Plotkas vāka 
dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017. — 383, [1] lpp. ; 
23 cm. — Bibliogrāfija: 371.-[384.] lpp. — Oriģinālnosau-
kums: BabyTalk. — ISBN 978-9934-0-6109-7 (iesiets).

UDK	 81’232

Живая азбука : первая азбука в дополненной реаль-
ности 3D : с наклейками / DevAR Technology. — [Рига] : 
DEVAR Baltic, 2016. — 45 lpp., [2] lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 
29 cm. — «DEVAR Kids»—Uz vāka. — «Живая азбука в до-
полненной реальности для мобильных устройств»—
Uz vāka. — ISBN 978-9934-560-11-8 (iesiets).

UDK	 811.161.1’351(02.053.2)
	 087.5

811.174 Latviešu valoda

Golubova, Vita. Latviešu valoda : mācību grāmata : 2. kla-
se / Vita Golubova, Iveta Ikale, Anita Lanka ; māksliniece 
Alise Landsberga ; redaktore Indra Putre ; Edgara Švanka 
dizains ; Lauras Mortensenas-Floresas vāka dizains ; foto-
grāfiju autori: Māra Alševska, Gints Balodis, Vita Golubova, 
Aija Pitkevica, Svetlana Semjonova, Edgars Švanks, Marika 
Taube ; noformējumā izmantots Lienes Pitkevicas zīmē-
jums. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016.

2. — 191 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm + 1 brošūra (39, 
[1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm). — (Raibā pasaule ; 2. kla-
se). — Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un 
zinātnes ministrija 2016. gadā. — Pielikums: Lasīsim 2 : 
tekstu grāmatiņa. — ISBN 978-9934-0-6245-2 (iesiets).
UDK	 811.174(075.2)

Integrācija sākas ar mācīšanos: Latvijas pieredze 21. gad-
simtā : [rokasgrāmata] skolotājam darbā ar migrantiem / 
literārā redaktore, sastādītāja un priekšvārda autore Sani-
ta Lazdiņa ; Latviešu valodas aģentūra. — [Rīga] : Latviešu 
valodas aģentūra, ©2016. — 224 lpp. : ilustrācijas, portreti, 
tabulas ; 22 cm. — (Bilingvālo mācību skolotājam ; 4). — 
Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9984-829-34-0 
(brošēts).

UDK	 811.174’243(474.3)(082)

Kursīte, Janīna. Zīmju valoda: latviešu žesti : monogrāfi-
ja / Janīna Kursīte ; recenzentes: Baiba Krogzeme-Mosgor-
da ; Ieva E. Kalniņa ; redkolēģija: Ieva Kalniņa, Ojārs Lāms, 
Māra Grudule, Pāvels Štolls, Inga Stepukoniene ; literārās 
redaktores: Ruta Puriņa, Gita Bērziņa ; kopsavilkumu angļu 
valodā tulkojusi Andra Damberga ; vāka dizains: Agris Dzil-
na. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2016. — 302 lpp. ; 
ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — (Latvijas gadu gredzeni li-
teratūrā). — Bibliogrāfija: 289.-299. lpp. — Teksts latviešu 
valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-
194-8 (brošēts).

UDK	 811.174’221
	 159.925(474.3)
	 316.772.2(474.3)

Laipa, A2. / Ilze Auziņa, Maija Berķe, Anta Zazareva, Ar-
vils Šalme ; redaktore Skaidrīte Ivanišaka ; dizains Edgars 
Švanks. — Rīga : Latviešu valodas aģentūra, ©2016. 

Latviešu valoda : mācību grāmata. — 200 lpp. : ilus-
trācijas, tabulas ; 29 cm. — «Mācību līdzekļu komplektā 
A2: mācību grāmata, darba burtnīca, elektroniskie mācī-
bu materiāli»—Vāka 4. lpp. — ISBN 978-9984-829-31-9 
(brošēts).
UDK	 811.174’243(075.4)

Šalme, Arvils. Latviešu valodas prasmes līmeņi : augstā-
kais līmenis C1, C2 : vadlīnijas / Arvils Šalme, Ilze Auziņa ; 
zinātniskā konsultante Inita Vītola ; recenzentes: Laimute 
Balode, Linda Lauze ; vāka dizains: Vanda Voiciša. — Rīga : 
Latviešu valodas aģentūra, ©2016. — 74 lpp. : tabulas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 71.-74. lpp. — ISBN 978-9984-829-
37-1 (brošēts).

UDK	 811.174’24

Šalme, Arvils. Latviešu valodas prasmes līmeņi : pamat-
līmenis A1, A2 ; vidējais līmenis B1, B2 / Arvils Šalme, Ilze 
Auziņa ; zinātniskā konsultante Inita Vītola ; recenzentes: 
Laimute Balode, Linda Lauze ; vāka dizains: Vanda Voici-
ša. — Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2016. — 231 lpp. : 
tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 228.-231. lpp. un alfabētiski 
sistemātiskais priekšmetu rādītājs: 221.-[227.] lpp. — ISBN 
978-9984-829-36-4 (brošēts).

UDK	 811.174’24

821 Daiļliteratūra

821.111 Angļu literatūra

Hovards, Mārtins. Auniņš Šons : Sūnulejas stāstiņi / Mār-
tins Hovards ; Endija Džeinsa ilustrācijas ; no angļu valodas 
tulkojusi Ieva Strelēvica ; redaktore Marika Taube. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, ©2017. 

Lielā bumbošanās. — 112 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — 
(Auniņš Šons. Sūnulejas stāstiņi). — Oriģinālnosaukums: 
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Shaun the Sheep. On the ball. — ISBN 978-9934-0-6361-9 
(brošēts).

Visi uz jūru!. — 111, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — (Au-
niņš Šons. Sūnulejas stāstiņi). — Oriģinālnosaukums: 
Shaun the Sheep. Flock to the seaside. — ISBN 978-9934-
0-6511-8 (brošēts).
UDK	 821.111-93-32

Moja, Džodžo. Pēc tevis : romāns / Džodžo Moja ; no an-
gļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; redaktore Elīna 
Vanaga. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017. — 365, [1] lpp. ; 
23 cm. — Romāna «Pirms atkal tiksimies» turpinājums. — 
Oriģinālnosaukums: After you. — ISBN 978-9934-0-6337-4 
(iesiets).

UDK	 821.111-31

Reina, Alise. Tumsas skūpsts : romāns / Alise Reina ; no 
angļu valodas tulkojusi Ilona Ozoliņa-Čiu ; Ivara Vimbas 
vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Eva Jan-
sone. — Rīga : Jumava, ©2016. — 326, [2] lpp. ; 20 cm. — (Iz-
glābtais / Alise Reina ; 1. grāmata). — Oriģinālnosaukums: 
The darkness within him. — ISBN 978-9934-20-000-7 
(brošēts).

UDK	 821.111-993

Teilore, Lulū. Sniega eņģelis : romāns / Lulū Teilore ; 
no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: 
Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. — Rīga : Konti-
nents, [2016]. — 463 lpp. ; 21 cm. — (Pasaules bestsel-
lers). — Oriģinālnosaukums: The snow angel. — ISBN 978-
9984-35-855-0 (iesiets).

UDK	 821.111-31

821.111(73) Amerikāņu literatūra

Brauns, Pīrss. Rīta zvaigzne : [romāns] / Pīrss Brauns ; 
no angļu valodas tulkojusi Santa Linkuma ; redaktore Mai-
ja Džeriņa ; mākslinieks Reinis Liepa. — Rīga : Prometejs, 
[2016]. — 535, [1] lpp. ; 22 cm. — (Sarkanās sacelšanās tri-
loģija / Pīrss Brauns ; 3. grāmata). — Oriģinālnosaukums: 
Morning star. — ISBN 978-9934-553-05-9 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-311.9

821.111(94) Austrāliešu literatūra angļu valodā

Stedmena, M. L. Gaisma okeānā : romāns / M. L. Sted-
mena ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; re-
daktore Dace Barone. — 2. izdevums. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, ©2017. — 341, [2] lpp. : karte ; 22 cm. — Oriģinālno-
saukums: The light between oceans. — ISBN 978-9934-0-
6658-0 (brošēts).

UDK	 821.111(94)-31

821.112.2 Vācu literatūra

Mīrsva, Anete. Samsona ceļojums : stāsts par zēna un suņa 
draudzību / Anete Mīrsva ; no vācu valodas tulkojusi Inga 
Karlsberga ; mākslinieks Mārtiņš Zutis ; literārā konsultan-
te Raita Saleniece. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2016. — 
155, [5] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: 
Samsons Reise. — ISBN 978-9984-23-617-9 (iesiets).

UDK	 821.112.2-93-3

Tekentrupa, Brita. Laika noskaņas / Brita Tekentrupa ; no 
vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga ; literārā konsultan-
te Olita Rause. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2016. — 158, 
[2] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Rādītājs: [160.] lpp. — Ori-
ģinālnosaukums: Alle Wetter. — ISBN 978-9984-23-628-5 
(iesiets).

UDK	 821.112.2-93-3

821.112.2(494) Šveiciešu literatūra vācu valodā

Hese, Hermanis. Stepes Vilks : [romāns] / Hermanis 
Hese ; no vācu valodas tulkojuši Ģirts Bļodnieks un Alīda 
Bļodniece. — Rīga : J.L.V., [2017]. — 293, [1] lpp. ; 18 cm. — 
Oriģinālnosaukums: Der Steppenwolf. — ISBN 978-9934-
20-015-1 (brošēts).

UDK	 821.112.2(494)-31

821.113.5 Norvēģu literatūra

Nesbē, Jū. Doktors Proktors un pasaules gals. Varbūt. / Jū 
Nesbē ; no norvēģu valodas tulkojusi Marta Roķe ; redak-
tore Gundega Sēja. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017. — 358, 
[1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Doktor 
Proktor og verdens undergang. Kanskje. — ISBN 978-9934-
0-6432-6 (iesiets).

UDK	 821.113.5-93-31

821.113.6 Zviedru literatūra

Bakmans, Frēdriks. Omce sūta sveicienus un atvainojas : 
[romāns] / Frēdriks Bakmans ; no angļu valodas tulkojusi 
Renāte Punka ; mākslinieks Tomass Folks. — Rīga : Jāņa 
Rozes apgāds, ©2016. — 349, [2] lpp. ; 22 cm. — Oriģināl-
nosaukums: Min mormor hälsar och säger förlåt. — ISBN 
978-9984-23-630-8 (iesiets).

UDK	 821.113.6-31

De la Mote, Anderss. UltiMatum : spēle ar laiku : [detek-
tīvromāns] / Anderss de la Mote ; no zviedru valodas tul-
kojusi Ieva Pudure ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redakto-
re Iveta Polkmane. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2016]. — 381, 
[3] lpp. ; 23 cm. — (Zvaigznes detektīvu klubs). — «Sērijā 
par Dāvidu Saraku izdots arī romāns «MemoRandom»»—
Vāka 4. lpp. — Oriģinālnosaukums: UltiMatum. — ISBN 
978-9934-0-6409-8 (iesiets).

UDK	 821.113.6-312.4

821.133.1 Franču literatūra

Martēna-Ligāna, Agnese. Neuztraucies, mīļā, tev viss iz-
dosies! : romāns / Agnese Martēna-Lingāna ; no franču 
valodas tulkojusi Ilze Fogele ; vāka fotogrāfija un māksli-
nieciskais noformējums: Ilze Fogele ; atbildīgā redaktore 
Marija Leščinska ; literārā redaktore Ruta Šterna. — [Rīga] : 
J.L.V., ©2017. — 263 lpp. ; 23 cm. — Romāna «Laimīgie lasa 
grāmatas un dzer kafiju» turpinājums. — Oriģinālnosau-
kums: La vie est facile, ne t’inquiète pas. — ISBN 978-9934-
20-028-1 (brošēts).

UDK	 821.133.1-31
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821.134.1 Katalāņu literatūra

Kuponss, Žaume. Uzrodas Flata kungs! : [stāsts jaunākā 
skolas vecuma bērniem] / Žaume Kuponss un Liliana Fur-
tuņa ; no katalāņu valodas tulkojusi Dace Meiere ; atbildīgā 
redaktore Renāte Neimane ; literārais redaktors Māris Sa-
lējs. — Rīga : Lauku Avīze, ©2017. — 125, [2] lpp. : ilustrāci-
jas ; 20 cm. — Oriģinālnosaukums: Llega el sr. Flat!. — ISBN 
978-9934-15-271-9 (brošēts).

UDK	 821.134.1-93-320.

821.161.1 Krievu literatūra

Matjuškina, Katja. Jautrais zvēru detektīvs : [stāsts jau-
nākā skolas vecuma bērniem] / Katja Matjuškina, Katja 
Okovitaja ; no krievu valodas tulkojusi Irīda Miska ; auto-
ru un Soņas Katalovas zīmējumi ; atbildīgā redaktore Irīna 
Meļņika ; literārā redaktore Lilita Vīksna ; A. Timofejeva un 
autoru dzeja. — Rīga : Jumava, ©2017. — 95 lpp. : ilustrāci-
jas ; 24 cm. — Oriģinālnosaukums: Ыыы смешно!. — ISBN 
978-9934-11-998-9 (brošēts).

UDK	 821.161.1-93-32

Vagnere, Jana. Vongezers : trilleris / Jana Vagnere ; no 
krievu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; redaktore Ita An-
koriņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2016]. — 398 lpp. ; 23 cm. — 
(Zvaigznes trilleris). — Oriģinālnosaukums: Вонгозеро. — 
ISBN 978-9934-0-6434-0 (iesiets).

UDK	 821.161.1-31

821.174 Latviešu literatūra

Auziņš, Arnolds. Kā toreiz Virdžīnijā : romāns / Arnolds 
Auziņš ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; Māras Rik-
manes ilustrācijas ; redaktore Dzintra Zālīte ; foto: Valdis 
Semjonovs. — Rīga : Lauku Avīze, 2017. — 206, [1] lpp. : 
faksimils, ilustrācijas, portrets ; 20 cm. — (Lata romāns ; 
1 (211)). — Bibliogrāfija: [207.-208.] lpp. — ISBN 978-9934-
15-275-7 (brošēts).

UDK	 821.174-31

Āboltiņa, Alfonija. Izelīnes dienasgrāmata / Alfonija. — 
[Latvija] : [b.i.], 2016. — 127 lpp. : faksimili, ilustrācijas, por-
treti ; 25 cm. — ISBN 978-9934-19-095-7 (iesiets).

UDK	 821.174-94

Belševica, Vizma. Tās dullās Paulīnes dēļ un citi stāsti / 
Vizma Belševica ; Veronikas Frolovas vāka dizains. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2016]. — 117, [2] lpp. ; 21 cm. — Grāmata 
sagatavota pēc 1979. gada izdevuma. — ISBN 978-9934-0-
6430-2 (iesiets).

UDK	 821.174-34

Bērsons, Ilgonis. Segvārdi un segburti : noslēpumi un 
meklējumi / Ilgonis Bērsons ; redaktore Līvija Bauma-
ne-Andrejevska ; Alda Aleka dizains un vāka dizains ; 1. 
vāka noformējumā izmantota Friča Makstnieka grāmatzī-
me, uz 4. vāka Ulda Zemzara zīmējums. — Rīga : Mansards, 
2016.

2. grāmata. — 393, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, por-
treti ; 20 cm. — Palīgrādītāji: 358.-[394.] lpp. — ISBN 
978-9934-12-155-5 (iesiets).
UDK	 821.174(092)

Egle, Jana. Gaismā : stāsti / Jana Egle ; māksliniece Aija 
Andžāne ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā re-
daktore Inga Žolude. — Rīga : Lauku Avīze, ©2016. — 127, 
[1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-15-168-2 (iesiets).

UDK	 821.174-34

Ermlere, Franciska. Meistarstiķis : detektīvromāns / 
Franciska Ermlere ; mākslinieks Artūrs Bērziņš ; atbildī-
gā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Elīna 
Kokareviča. — Rīga : Lauku Avīze, ©2016. — 174, [1] lpp. ; 
21 cm. — (Rīgas detektīvs). — ISBN 978-9934-15-255-9 (ie-
siets).

UDK	 821.174-312.4

Freiberga, Agita. Baltiem ziediem laime zied : [dzejoļu 
krājums] / Agita Freiberga, Mora Saule (Mārīte Svara), 
Diamanta Serebro ; idejas autore, vāka dizains: Dace So-
lovjeva. — Varakļāni : Domu pērles, 2016. — 153 lpp. : ilus-
trācijas, portreti ; 20 cm. — (Pārdomas vārsmās). — ISBN 
978-9934-555-14-5 (brošēts).

UDK	 821.174-1(082)

Heinrihsons, Arno. Georgs : neticams, bet gandrīz patiess 
stāsts / Arno Heinrihsons ; mākslinieciskais noformējums: 
Lauris Ermansons. — [Sunīši, Garkalnes novads] : Autoriz-
devums, 2016. — 163 lpp. : ilustrācijas ; 19×30 cm. — ISBN 
978-9934-19-075-9 (brošēts).

UDK	 821.174-3

Jankevica, Silvija. Nesēj akmeņos, nesēj ērkšķos : [kristīgā 
dzeja] / Silvija Jankevica. — [Latvija] : [Silvija Jankevica], 
2016. — 160, [4] lpp. ; 17 cm.

UDK	 821.174-141

Keišs, Pēteris. Dzīve ir vienreizēja / Pēteris Keišs ; literārā 
redaktore, priekšvārda autore un grāmatas dizainere Līga 
Slišāne. — [Varakļāni] : [Dace Solovjeva], 2016. — 311 lpp. : 
faksimili, ilustrācijas, portreti ; 31 cm. — Izdevējs iespie-
dziņās: Domu pērles. — Bibliogrāfija: 309. lpp. un personu 
rādītājs: 302.-309. lpp. — ISBN 978-9934-555-19-0 (iesiets).

UDK	 821.174-94

Mārtuža, Eva. Pētera zvērests : [vēsturisks romāns] / Eva 
Mārtuža ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais no-
formējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā re-
daktore Evelīna Zilgalve. — Rīga : Lauku Avīze, ©2016. — 
412, [3] lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-15-262-7 (iesiets).

UDK	 821.174-311.6

Purvītis, Dainis. Sniegpārsliņas piedzīvojums : [stāsti] / 
Dainis Purvītis. — Rīga : Sava grāmata, 2016. — 46 lpp. ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-552-36-6 (brošēts).

UDK	 821.174-34

Ruks, Māris. Spoži un tumšsarkani : [dzejoļu krājums] / 
Māris Ruks. — Rīga : Antava, [2016]. — 106, [1] lpp. ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-8612-1-5 (brošēts).

UDK	 821.174-1

Skujiņš, Zigmunds. Ēnu aleja : [garstāsts] / Zigmunds 
Skujiņš ; literārā redaktore Antra Bula ; dizains: Anta Pen-
ce ; foto: Jāzeps Danovskis. — Rīga : Neputns, ©2016. — 
142 lpp. : ilustrācija, portreti ; 20 cm. — ISBN 978-9934-
565-04-5 (brošēts).

UDK	 821.174-3
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«Spārnu» stāsti : prozas kopkrājums / redaktores: Inta 
Tuza, Velga Deksne ; literārā konsultante un priekšvārda 
autore Lelde Stumbre ; Ivitas Ceriņas vāka dizains. — Do-
bele : Literātu biedrība «Spārni», 2016. — 240 lpp. : ilustrā-
cija, portreti ; 21 cm. — Teksts latviešu un krievu valodā. — 
ISBN 978-9934-8604-2-3 (brošēts).

UDK	 821.174-3(082)

Treimanis, Edvards. 150 epitafu jeb kapuzrakstu : piemi-
ņas panti latviešu rakstniekiem, māksliniekiem un kultūras 
darbiniekiem / Edvards Treimanis-Zvārgulis ; sastādītāji 
un priekšvārda autori: Eva Eglāja-Kristsone, Signe Raudive, 
Kārlis Vērdiņš ; mākslinieks Mārtiņš Zutis. — Rīga : LU Lite-
ratūras, folkloras un mākslas institūts, ©2016. — 181 lpp. : 
ilustrācijas ; 18 cm. — Ar īsām ziņām par personām. — Bib-
liogrāfija: 11. lpp. un personu rādītājs: 176.-181. lpp. — ISBN 
978-9984-893-26-6 (brošēts).

UDK	 821.174-193.6

Zvirgzdiņš, Juris. Ko nolaupīja gaisa balons jeb Tobiass, 
Paulīne un kaķis ceļo uz Spāniju : [stāsts jaunākā skolas 
vecuma bērniem] / Juris Zvirgzdiņš ; māksliniece Gundega 
Muzikante ; redaktore Inese Zandere ; dizains: Rūta Brie-
de, Artis Briedis. — [Rīga] : Liels un mazs, ©2016. — 86, 
[1] lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — ISBN 978-9934-533-78-5 
(iesiets).

UDK	 821.174-93-32

Хейнрихсон, Арно. Георг : невероятная, но почти 
правдивая история / Арно Хейнрихсон ; художествен-
ное оформление: Лаурис Эрмансонс ; литературный 
ре дактор: Татьяна Самуленкова. — Рига : Авторское 
из дание, 2016. — 163 lpp. : ilustrācijas ; 19×30 cm. — Oriģi-
nālnosaukums: Georgs. — ISBN 978-9934-19-076-6 (brošēts).

UDK	 821.174-3

821.511.111 Somu literatūra

Iteranta, Emmi. Ūdens atmiņa : romāns / Emmi Iteranta ; 
no somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; literārā kon-
sultante Olita Rause ; mākslinieks Tomass Folks. — Rīga : 
Jāņa Rozes apgāds, ©2016. — 237, [2] lpp. ; 22 cm. — Ori-
ģinālnosaukums: Teemestarin kirja. — ISBN 978-9984-23-
626-1 (iesiets).

UDK	 821.511.111-31

Parvela, Timo. Pauls spēlē futbolu : [stāsts jaunākā skolas 
vecuma bērniem] / Timo Parvela ; mākslinieks Pasi Pitke-
nens ; no somu valodas tulkojusi Ingrīda Peldekse ; redak-
tore Oļesja Burkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017. — 
106, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: 
Paten jalkapallokirja. — ISBN 978-9934-0-6481-4 (iesiets).

UDK	 821.511.111-93-32

821.511.113 Igauņu literatūra

Kivirehks, Andruss. Karnevāls un kartupeļu stāsti : [stās-
ti jaunākā skolas vecuma bērniem] / Andruss Kivirehks ; 
no igauņu valodas tulkojis Guntars Godiņš ; mākslinieks 
Edmunds Jansons ; redaktore Inese Zandere ; dizains: Ivs 
Zenne. — [Rīga] : Liels un mazs, ©2016. — 94, [1] lpp. : ilus-
trācijas ; 25 cm. — Oriģinālnosaukums: Karneval ja kartuli-
salat. — ISBN 978-9934-533-71-6 (iesiets).

UDK	 821.511.113-93-32

821.521 Japāņu literatūra

Murakami, Haruki. 1Q84 : triloģija / Haruki Murakami ; 
no japāņu valodas tulkojusi Ingūna Beķere ; redaktore Ani-
ta Poļakovska ; Arņa Kilbloka vāka dizains. — 2. izdevums. 

2. grāmata, Jūlijs — septembris. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2016]. — 398, [2] lpp. ; 20 cm. — Oriģinālnosaukums: 
1Q84. Book 2 (July-September). — ISBN 978-9934-0-
6518-7 (brošēts).

3. grāmata, Oktobris — decembris. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2017. — 479, [1] lpp. ; 20 cm. — Oriģinālnosaukums: 
1Q84. Book 3 (October-December). — ISBN 978-9934-0-
6519-4 (brošēts).
UDK	 821.521-31

82–93 Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Garā pupa : [krāsojamā grāmata bērniem] / teksta autore 
Skana Neimane ; māksliniece Mārīte Elksne. — Rīga : Mad-
ris, [2016]. — [15] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — ISBN 978-
9984-31-651-2 (brošēts).

UDK	 82-93-32
	 087.5

Kukulītis : [krāsojamā grāmata bērniem] / teksta autore 
Skana Neimane ; māksliniece Dzintra Aulmane. — Rīga : 
Madris, [2016]. — [16] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — ISBN 
978-9984-31-699-4 (brošēts).

UDK	 82-93-32
	 087.5

Navaro Durana, Rosa. Dons Kihots : stāsti bērniem / Ro-
sas Navaro Duranas pārstāsts ; Franseska Roviras ilustrāci-
jas ; redaktore Benita Briede ; tulkojums: Marta Kaulakāne, 
Madara Loce, Kristīne Ločmele, Linda Mičule, Linda Rein-
sone, Kristīne Treija ; priekšvārdu sarakstīja Pedro Jiménez 
Nácher ; pēcvārda autori: Dámaso López García, Alla Pla-
cinska. — Rīga : Mansards, ©2016. — 207 lpp. : ilustrācijas ; 
23 cm. — Teksts latviešu valodā, ievads un pēcvārds arī 
spāņu valodā. — Oriģinālnosaukums: El Quijote contado a 
los niños. — ISBN 978-9934-12-156-2 (iesiets).

UDK	 82-93-32

Pasaciņas 3 minūtēs / [ilustrācijas]: Guadalupe Guardia ; 
no spāņu valodas tulkojusi Anna Diāna Švanka ; redakto-
re Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 44, 
[1] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — Oriģinālnosaukums: Cuen-
tos en 3 minutos. — ISBN 978-9934-0-5917-9 (iesiets).

UDK	 82-93-32

Pasaciņas 5 minūtēs / [ilustrācijas]: Isabel Labad ; no spā-
ņu valodas tulkojusi Anna Diāna Švanka ; redaktore Guna 
Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. — 43, [2] lpp. : 
ilustrācijas ; 29 cm. — Oriģinālnosaukums: Cuentos en 5 
minutos. — ISBN 978-9934-0-5987-2 (iesiets).

UDK	 82-93-32

Sivēntiņš : [krāsojamā grāmata bērniem] / Skanas Neima-
nes literārā apdare ; mākslinieks Varis Lamsters. — Rīga : 
Madris, [2016]. — [16] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 
978-9984-31-639-0 (brošēts).

UDK	 82-93-32
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Vakara pasaciņas / no itāļu valodas tulkojusi Marta Ābe-
le ; redaktore Sarmīte Lomovceva. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2017. — [121] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — Oriģinālno-
saukums: Favole della buonanotte. — ISBN 978-9934-0-
6445-6 (iesiets).

UDK	 82-93-32

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

929 Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi

Kurzemes albums : laikmeta portrets 18. gadsimta bei-
gu—19. gadsimta pirmās puses piemiņas albuma attēlos = 
The Courland album : a portrait of an era through keepsake 
album images from the end of the 18th to the first half of 
the 19th century / sastādītāja un priekšvārda autore Līga 
Lindenbauma ; dizains: Inese Hofmane ; tekstu autori: 
Pauls Daija, Deniss Hanovs, Edvarda Šmita, Aija Taimiņa, 
Baiba Vanaga ; albuma attēlu anotācijas: Aija Taimiņa ; lite-

rārā redaktore Cilda Redliha ; tulkotāja angļu valodā Brigi-
ta Stroda ; angļu tekstu redaktore Iveta Boiko ; priekšvārdu 
sarakstīja Jānis Zuzāns. — Rīga : Neputns, ©2016. — 484, 
[3] lpp. : faksimili, ģenealoģiskā tabula, ilustrācijas, por-
treti ; 23 cm. — «KA»-Uz vāka. — Personu rādītājs: 340.-
[349.] lpp. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras 
piezīmēs. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-
9934-565-03-8 (iesiets).

UDK	 929.52474.32)(084)
	 741.03(474.32)(084)
	 75.056(474.32)(084)
	 7.035.364(474.32)(084)

Liepiņš, Jānis. Nezūdamība : piezīmes par latviešiem 
citu tautu vidū / Jānis Liepiņš ; Madaras Neikenas vāks ; J. 
Ērenpreisa, A. Grāvera, J. Danovska, V. Rieksta, Egerta, Klio 
foto darbnīcas fotoattēli. — Rīga : Jānis Liepiņš, 2016. — 
219 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 20 cm.

UDK	 929(474.3)


