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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

005 Pārvaldība. Vadzinības

Panākumi dzīvē un biznesā : Latvijas uzņēmēju un vadī-
tāju vērtīgākie padomi / apkopojis, ievadu un pēcvārdu 
sarakstījis Kārlis Ozols ; redaktors Jānis Oga ; priekšvār-
da autors Raimonds Vējonis ; dizains Māris Garjānis. — 
[Rīga] : Mansards, [2016]. — 1 tiešsaistes resurss (148 la-
pas, ePUB) : portrets ; 1,16 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs. — ISBN 978-9934-12-137-1 (ePUB).

UDK	 005.5(474.3)
	 658(474.3)

06 Vispārīga rakstura organizācijas

Ziemciešu cilts : latviešu skautisma 100 gadi : 1917-2017 / 
grāmatas sastādītāji: Jānis Šķinķis, Ints Rupners, Alvis 
Eikstrēms, Maija Šķinķe ; literārā redaktore Inese Raubiš-
ķe ; ievadu sarakstīja Arnis Vējiņš ; pēcvārda autors Jānis 
Šķinķis ; zīmējumu autors Aivars Zandbergs ; māksliniece 
Zane Neimane. — Rīga : Vesta-LK, 2017. — 584 lpp. : fak-
simili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 31 cm. — (Laika grā-
mata). — «Latviešu skautu kustības izdevums»—Titulla-
pā. — Bibliogrāfija: 583.-584. lpp. — Teksts latviešu valodā, 
kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-511-29-5 
(iesiets).

UDK	 061.2-053.6(474.3)(091)
	 061.2-053.6(=174)(091)

087.5 Izdevumi bērniem un jauniešiem

Disney uzdevumu grāmata / tulkojusi Diāna Alksne ; re-
daktore Linda Kalna. — Rīga : Egmont Publishing, 2017. — 
23, [1] lpp., [2] lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — «Ar uz-
līmēm»—Uz vāka. — Oriģinālnosaukums: Disney classic 
activity book with stickers. — ISBN 978-9934-16-356-2 
(brošēts).

UDK	 087.5
	 791-57

Elena no Avaloras / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Lin-
da Kalna ; Disney. — Rīga : Egmont Publishing, 2017.

Krāsojamā grāmata. — [32] lpp., [2] lp. uzlīmes : ilus-
trācijas ; 30 cm. — «Ar uzlīmēm»—Uz vāka. — Oriģināl-

nosaukums: Elena of Avalor colouring book with stic-
kers. — ISBN 978-9934-16-351-7 (brošēts).
UDK	 087.5

Equestria girls / tulkojusi Diāna Alksne ; redaktore Linda 
Kalna. — Rīga : Egmont Publishing, 2017.

Krāsošanas māksla. — [32] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — 
(My little Pony. Equestria girls). — «Rodi mieru un atraisi 
iztēli!»—Uz vāka. — Oriģinālnosaukums: My little Pony. 
Equestria girls. — ISBN 978-9934-16-355-5 (brošēts).
UDK	 087.5

Gadalaiki / Konstancas Dropas ilustrācijas un teksts ; no 
vācu valodas tulkojusi Skana Neimane. — Rīga : Madris, 
[2017]. — [16] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — (Juniors / Kādēļ? 
Kāpēc? Kā tā?). — «2-4 gadi»—Uz vāka. — Oriģinālnosau-
kums: Jahreszeiten. — ISBN 978-9984-31-615-4 (spirāliesē-
jums).

UDK	 087.5

Ledus sirds / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Linda Kal-
na ; Disney. — Rīga : Egmont Publishing, 2017.

Krāsošanas māksla. — [32] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — 
«Rodi mieru un atraisi iztēli!»—Uz vāka. — Oriģinālno-
saukums: Frozen doodle book. — ISBN 978-9934-16-
354-8 (brošēts).

Krāsu virpulī. — [32] lpp., [2] lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 
30 cm. — «Ar uzlīmēm»—Uz vāka. — «Krāsojamā grā-
mata ar uzlīmēm pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma 
bērniem»—Vāka 4. lpp. — Oriģinālnosaukums: Frozen 
colouring book with stickers. — ISBN 978-9934-16-358-6 
(brošēts).
UDK	 087.5

Maša un Lācis / idejas un tēlu autors O. Kuzovkovs ; gal-
venais mākslinieks I. Trusovs ; ilustrētāji: M. Šantiko, N. 
Zalomajeva ; tulkojusi Anna Bērziņa. — Rīga : Egmont Pub-
lishing, [2017].

Krāsaina diena. — 32 lpp., [2] lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 
30 cm. — «Ar uzlīmēm»—Uz vāka. — «Krāsojamā un 
uzdevumu grāmata ar uzlīmēm pirmsskolas un jaunākā 
skolas vecuma bērniem»—Vāka 4. lpp. — Oriģinālno-
saukums: Маша и Медведь. — ISBN 978-9934-16-359-3 
(brošēts).
UDK	 087.5
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My little Pony / tulkojusi Diāna Alksne ; redaktore Linda 
Kalna. — Rīga : Egmont Publishing, [2017].

Darbiņu grāmata ar uzlīmēm. — 24 lpp., [2] lp. uzlī-
mes : ilustrācijas ; 30 cm. — (My little Pony). — Oriģi-
nālnosaukums: My little Pony. — ISBN 978-9934-16-353-1 
(brošēts).
UDK	 087.5

Princeses / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Linda Kalna ; 
Disney. — Rīga : Egmont Publishing, 2017.

Galma uzdevumi. — 24 lpp., [2] lp. uzlīmes : ilustrāci-
jas ; 30 cm. — (Disney princeses). — «Ar uzlīmēm»—Uz 
vāka. — «Krāsojamā un uzdevumu grāmata ar uzlīmēm 
pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem»—Vāka 
4. lpp. — Oriģinālnosaukums: Princess activity book 
with stickers. — ISBN 978-9934-16-357-9 (brošēts).
UDK	 087.5
	 791-57

Saposies ballei! : ietērp papīra lelles vēsturiskos tērpos! / 
Rozijas Hores teksts ; Ingridas Limanas ilustrācijas ; modes 
vēstures eksperte Džemima Klenka ; Nelupas Huseinas, 
Kerolas Dejas tērpu dizains ; no angļu valodas tulkojusi Ag-
ija Krasta ; redaktore Ilze Sausiņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2017. — 23, [1] lpp., [10] lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 31 cm. — 
«Vairāk nekā 140 uzlīmju»—Uz vāka. — Oriģinālnosau-
kums: Ball gowns. — ISBN 978-9934-0-6364-0 (brošēts).

UDK	 087.5
	 687.151(091)(02.053.2)

Uzmanies uz ielas! / Angelas Veinholdes teksts un ilus-
trācijas ; no vācu valodas tulkojusi Anna Kuzina. — Rīga : 
Madris, [2017]. — [16] lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — (Ju-
niors / Kādēļ? Kāpēc? Kā tā?). — «4-7 gadi»—Uz vāka. — 
Oriģinālnosaukums: Pass auf im Straßenverkehr. — ISBN 
978-9984-31-627-7 (spirāliesējums).

UDK	 087.5
	 656.142.05(02.053.2)

Vinnijs Pūks / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Linda Kal-
na ; Disney. — Rīga : Egmont Publishing, 2017.

Sirsnīgās krāsās : krāsojamā grāmata pirmskolas un 
jaunākā skolas vecuma bērniem. — [32] lpp., [2] lp. uz-
līmes : ilustrācijas ; 30 cm. — (Disney Vinnijs Pūks). — 
«Ar uzlīmēm»—Uz vāka. — «Based on the «Winnie the 
Pooh» works by A.A. Milne and E.F. Shepard»—Vāka 
4. lpp. — Oriģinālnosaukums: Winnie the Pooh coloring 
book with stickers. — ISBN 978-9934-16-350-0 (brošēts).
UDK	 087.5

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

14 Filozofiskās sistēmas un uzskati

Misāne, Agita. Reliģija un latviešu nacionālisms ideju 
vēsturē Latvijā : promocijas darba kopsavilkums doktora 
grāda iegūšanai filozofijas nozarē, ideju vēstures apakš-
nozarē / Agita Misāne ; zinātniskā vadītāja Solveiga Krū-
miņa-Koņkova ; darba recenzenti: Maija Kūle, Anita Stašu-
lāne, Kaspars Kļaviņš ; Latvijas Universitāte. [Vēstures un 
filozofijas fakultāte. Filozofijas nodaļa] = Religion and Lat-
vian nationalism in the history of ideas in Latvia : summary 
of a doctoral thesis in philosophy, subfield of the history of 
ideas / Agita Misāne ; supervisor: Solveiga Krūmiņa-Koņ-

kova ; reviewers: Maija Kūle, Anita Stašulāne, Kaspars 
Kļaviņš ; University of Latvia. [Faculty of History and Phi-
losophy]. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2016. — 50 lpp. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts lat-
viešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka no-
formējums abās valodās.

UDK	 141.7(474.3)(043)
	 2-67(474.3)(043)

Misāne, Agita. Reliģija un latviešu nacionālisms ideju 
vēsturē Latvijā : promocijas darbs doktora zinātniskā grā-
da iegūšanai, izstrādāts filozofijas nozarē, ideju vēstures 
apakšnozarē / Agita Misāne ; zinātniskā vadītāja Solveiga 
Krūmiņa-Koņkova ; Latvijas Universitāte. Vēstures un filo-
zofijas fakultāte. Filozofijas nodaļa. — Rīga, 2016. — 211 lp. ; 
31 cm. — Bibliogrāfija: 197.-210. lp. un zemsvītras piezīmēs.

UDK	 141.7(474.3)(043)
	 2-67(474.3)(043)

159.9 Psiholoģija

Allens, Deivids. Mērķa sasniegšana : māksla panākt pro-
duktivitāti bez stresa / Deivids Allens ; literārā redakto-
re Sandra Meškova ; redaktors Valdis Zoldners ; no angļu 
valodas tulkojuši: Māris Garbers, Irēna Brālīte. — [Jelga-
va] : Zoldnera izdevniecība, 2017. — 252 lpp. : ilustrācijas, 
shēmas ; 25 cm. — (Biznesa literatūras Zelta fonds). — 
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un alfabētiskais rādī-
tājs: 247.-252. lpp. — Oriģinālnosaukums: Getting things 
done. — ISBN 978-9934-8303-1-0 (iesiets). — 1000 eks.

UDK	 159.923.2

Špicers, Gerhards. Hiperaktīvs bērns un uzmanības defi-
cīts : UDHS un UDS : padomi mierīgākai ikdienai / Gerhards 
Špicers ; no vācu valodas tulkojusi Ārija Servuta. — [Rīga] : 
J.L.V., [2017]. — 95 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — (Ģimenes 
ABC). — Alfabētiskais rādītājs: 94.-95. lpp. — Oriģinālno-
saukums: ADS und ADHS. — ISBN 978-9934-20-041-0 (bro-
šēts).

UDK	 159.922.76-056.49

Totēms un tabu: toreiz un tagad : kolektīvā monogrāfi-
ja / sastādītāja Ieva Stūre-Stūriņa ; zinātniskais redaktors 
Igors Šuvajevs ; zinātniskie recenzenti: Māra Kiope, Andris 
Rubenis ; literārā redaktore Arta Jāne ; tulkotāji: Igors Šu-
vajevs, Anne Sauka ; Latvijas Universitāte. Filozofijas un so-
cioloģijas institūts. — Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas 
institūts, 2016. — xiii, 273 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija rak-
stu beigās. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu 
valodā, ziņojumi tulkoti no angļu un vācu valodas. — ISBN 
978-9934-506-44-4 (brošēts).

UDK	 159.964.26(436)(092)(062)

16 Loģika. Epistemoloģija. Zināšanu teorija.  
Loģikas metodoloģija

Fenomenoloģija mūsdienu pasaulē = Phenomenology 
worldwide : kolektīva monogrāfija / sastādītāja un zināt-
niskā redaktore Maija Kūle ; zinātniskās recenzentes: Zaiga 
Ikere, Māra Rubene ; literārā redaktore Arta Jāne ; literā-
rais redaktors angļu valodā Jānis Vējš ; tulkotāji: Katrīna 
Smoļska, Sheila Beatty ; Latvijas Universitātes Filozofijas 
un socioloģijas institūts. — Rīga : LU Filozofijas un sociolo-
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ģijas institūts, 2016. — 321 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts 
latviešu un angļu valodā, daži raksti tulkoti no krievu un 
angļu valodas. — ISBN 978-9934-506-40-6 (brošēts).

UDK	 165.62(082)

Grīnfelde, Māra. Neredzamā pieredze : Žana Lika Mario-
na dotības fenomenoloģija : monogrāfija / autore, literārā 
redaktore: Māra Grīnfelde ; zinātniskie recenzenti: Ineta 
Kivle, Anita Stašulāne ; vāka dizains: Māris Kūlis ; Latvijas 
Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts. — Rīga : 
LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016. — vi, 329 lpp. ; 
22 cm. — (Filosofiskā bibliotēka. Pētījumi). — Bibliogrāfi-
ja: 300.-315. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personvārdu rādī-
tājs: 316.-318. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums 
angļu valodā. — ISBN 978-9934-506-42-0 (iesiets).

UDK	 165.62(44)(092)

Vēgners, Uldis. Tagad. Laika pieredzes filosofija : mono-
grāfija / autors, literārais redaktors Uldis Vēgners ; zināt-
niskie recenzenti: Žanete Narkēviča, Jānis Taurens ; vāka 
dizains: Māris Kūlis ; Latvijas Universitātes Filozofijas un 
socioloģijas institūts. — Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas 
institūts, 2016. — vii, 238 lpp. ; 22 cm. — (Filosofiskā bib-
liotēka. Pētījumi). — Bibliogrāfija: 211.-223. lpp. un zemsvīt-
ras piezīmēs, personvārdu rādītājs: 225.-226. lpp. — Teksts 
latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-
9934-506-43-7 (iesiets).

UDK	 165.62(430)(092)

17 Morāles filozofija. Ētika. Praktiskā filozofija

Ordine, Nučo. Nelietderīgā lietderīgums : manifests / Nučo 
Ordine ; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere ; literārais 
konsultants Arturs Hansons ; māksliniece Gita Treice ; 
pielikumā Abrahama Fleksnera eseja «Nelietderīgo zinību 
lietderīgums». — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2017. — 174, 
[1] lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 135.-[147.] lpp. un perso-
nu rādītājs: 169.-[175.] lpp. — Oriģinālnosaukums: L’utilita’ 
dell’inutile. — ISBN 978-9984-23-632-2 (brošēts).

UDK	 17.036.2

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Bulgakovs, Nikolajs. Vai paspēsim? : 33 «iemesli», kādēļ 
neapmeklēt baznīcu / Nikolajs Bulgakovs ; tulkojums: 
Anna Āboliņa ; vāka dizains: Kaspars Teodors Brambergs ; 
atbildīgais par izdevumu Nils Druvaskalns. — Rīga : LPB Si-
nodes izdevniecības nodaļa, 2016. — 94, [2] lpp. ; 17 cm. — 
Oriģinālnosaukums: Ещё успеем?: 33 «причины» не 
ходить в храм. — ISBN 978-9934-8530-6-7 (brošēts).

UDK	 27-636

Kalniņš, Jānis. Mans ceļš pie Dieva / Jānis Kalniņš ; māk-
slinieciskais noformējums: Līga Sakse. — Ceturtais papil-
dinātais izdevums. — Latvija : Eikon, 2017. — 143, [1] lpp. : 
ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — 
ISBN 978-9934-8605-2-2 (iesiets).

UDK	 271.2-726.3(474.3)(092)

Александр, епископ Даугавпилсский и Резекнен-
ский. Православие в Латгалии: от викариатства к 

епархии / епископ Даугавпилсский и Резекненский 
Александр. — Рига : Синод Латвийской Православной 
Церкви, 2016. — 40 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21×30 cm.

UDK	 271.22(474.3)-9

Александр, митрополит Рижский и всея Латвии. 
Храм св. Архистратига Михаила в селе Граверы / Алек-
сандр, митрополит Рижский и всея Латвии. — Рига : 
Синод Латвийской Православной Церкви, 2016. — 44, 
[1] lpp. : ilustrācijas, portrteti ; 25 cm.

UDK	 271.22(474.3)-9

Латвийский православный хронограф / Латвийская 
Православная Церковь ; Институт русского культур-
ного наследия Латвии ; редколлегия: Олег Пелевин, 
Татьяна Фейгмане, Оксана Дементьева. — Рига : Синод 
Латвийской Православной Церкви, 2016.

Выпуск 2. — 312 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — 
Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — 
ISBN 978-9934-8654-0-4 (iesiets).
UDK	 271.22(474.3)-9(05)

Православный церковный календарь / издание Си-
нода Латвийской Православной церкви. — Рига : Си-
нод Латвийской Православной церкви, 2016-2017.

2016. — 197 lpp., [18] lpp. iel. : ilustrācijas, portreti, ta-
bulas ; 26 cm.

2017. — 254, [1] lpp., [20] lpp. iel. : ilustrācijas, portreti, 
tabulas ; 26 cm. — ISBN 9789934865411 (kļūda).
UDK	 271.2(059)

Резекненскому кафедральному собору — 170 / 
оформление С. Кузнецова ; Приход Резекненского ка-
федрального собора Рождества Пресвятой Богороди-
цы Даугавпилсско-Резекненской епархии Латвийской 
Православной Церкви. — Резекне : Приход Резекнен-
ского кафедрального собора Рождества Пресвятой 
Богородицы Даугавпилсско-Резекненской епархии 
Латвийской Православной Церкви, 2016. — 24 lpp. : 
ilustrācijas ; 24 cm.

UDK	 271.22(474.3)-9

Трубецкой, Никанор. Прожитые годы / протоиерей 
Никанор Трубецкий ; ответственный редактор Олег 
Пелевин ; исполнительный редактор Оксана Демен-
тьева ; предисловие: Домника Никаноровна Кяско ; 
Латвийская Православная церковь. — Рига : Синод 
Латвийской Православной Церкви, 2016. — 40 lpp. : 
ilustrācijas, portrteti ; 20 cm.

UDK	 271.2-726.3(474.3)

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

332 Reģionālā, teritoriālā, zemes, dzīvokļu 
ekonomika

Minimālās platības saimniecību ilgtspējīgai saimniekoša-
nai lauksaimniecībā un mežsaimniecībā : zinātniska mono-
grāfija / Irina Pilvere, Aleksejs Nipers, Linards Sisenis, 
Agnese Krieviņa ; zinātniskie recenzenti: Andra Zvirbule, 
Elita Jermolajeva, Mudrīte Daugaviete ; teksta redaktore 
Gunta Grīnberga-Zālīte ; Latvijas Lauksaimniecības uni-
versitāte. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universi-
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tāte, 2016. — 112 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
30 cm. — Bibliogrāfija: 102.-106. lpp. un zemsvītras piezī-
mēs. — Kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9984-48-
238-5 (brošēts).

UDK	 332.334.2
	 631.1.017

336 Finanses

Prohorovs, Anatolijs. Uzņēmumu ienākuma nodoklis 
Latvijā un Igaunijā : tā ietekme uz uzņēmējdarbību, inves-
tīcijām, bezdarba līmeni, nodokļu ieņēmumiem un valsts 
ekonomisko izaugsmi : monogrāfija / Anatolijs Prohorovs ; 
zinātniskie redaktori: Kārlis Ketners, Marina Solesvīka, 
Vjačeslavs Dombrovskis ; redaktore Dzintra Birnbauma ; 
angļu teksta redaktors Bendžamins Bregins ; mākslinieks 
Ivans Tutovs. — Rīga : Zinātne, 2017. — 256 lpp. : diagram-
mas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — Par autoru: 6. lpp. — Bib-
liogrāfija: 179.-193. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavil-
kums angļu valodā. — ISBN 978-9934-549-29-8 (iesiets).

UDK	 336.226.12(474.3)
	 336.226.12(474.2)

338.48 Tūrisms

Jeroščenkova, Laura. Kultūras mantojuma izmantošana 
lauku tūrisma attīstībā : promocijas darba kopsavilkums 
ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai = 
The use of cultural heritage for the development of rural 
tourism : summary of the doctoral thesis for the scientific 
degree of Dr. oec. / Laura Jeroščenkova ; promocijas darba 
zinātniskais vadītājs Voldemārs Strīķis ; oficiālie recenzen-
ti: Ingrīda Jakušonoka, Tatjana Muravska, Jonas Jasaitis ; 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Ekonomikas un 
sabiedrības attīstības fakultāte. — Jelgava : Latvijas Lauk-
saimniecības universitāte, 2016. — 124 lpp. : diagrammas, 
tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 120.-124. lpp. — Teksts pa-
ralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-48-250-7 
(brošēts).

UDK	 338.483.12(474.3)(043)
	 338.483.12(4)(043)

Jeroščenkova, Laura. Kultūras mantojuma izmantoša-
na lauku tūrisma attīstībā = The use of culture heritage 
for the development of rural tourism : promocijas darbs 
ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai, 
reģionālās ekonomikas apakšnozarē / Laura Jeroščenko-
va ; promocijas darba vadītājs Voldemārs Strīķis ; Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte. Ekonomikas un sabiedrī-
bas attīstības fakultāte. Ekonomikas un reģionālās attīstī-
bas institūts. — Jelgava, 2016. — 187 lp. : diagrammas, shē-
mas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 134.-146. lp. — Teksts 
latviešu valodā, anotācija arī angļu un krievu valodā, attēlu 
paraksti angļu valodā.

UDK	 338.483.12(474.3)(043)
	 338.483.12(4)(043)

Simons, Aleksandrs. Analysis of the comments of the 
Qyer website from the destination marketing and tourist 
behavior approach as a means of attracting more Chinese 
tourists to Latvia : MA dissertation / Aleksandrs Simons ; 
supervisor Li Hong ; Beijing International Studies Univer-
sity. — [Rīga] : [Sava grāmata], 2017. — 131 lpp. : diagram-

mas, ilustrācija, shēma ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 126.-131. lpp. 
un zemsvītras piezīmēs. — Teksts angļu valodā, daļēji arī 
ķīniešu valodā. — ISBN 978-9934-552-40-3 (brošēts).

UDK	 338.48(474.3)

339 Tirdzniecība. Starptautiskās ekonomiskās 
attiecības. Pasaules ekonomika

Bobeica, Elena. Cenu un izmaksu konkurētspējas nozīme 
eiro zonas iekšējā un ārējā tirdzniecībā / Elena Bobeika 
(Elena Bobeica), Stiliani Kristodulopulu (Styliani Christo-
doulopoulou), Oļegs Tkačevs. — [Rīga] : Latvijas Banka, 
©2016. — 1 tiešsaistes resurss (46 lapas, PDF) : diagram-
mas, tabulas ; 3,22 MB. — (Pētījums / Latvijas Banka ; 
4/2016). — Virstitulā: Latvijas Banka. Eirosistēma. — Bib-
liogrāfija: 44.-46. lapā un zemsvītras piezīmēs. — Tulkots 
no: The role of price and cost competitiveness for intra- 
and extra-euro area trade of euro area countries. — ISBN 
978-9984-888-82-8 (PDF).

UDK	 339.56(4)

34 Tiesības. Jurisprudence

Krastiņš, Uldis. Tieša nodoma tvērums krimināltiesībās : 
Krimināllikuma 9. panta otrās daļas paplašināts komentārs 
ar teorētiskām nostādnēm / Uldis Krastiņš ; grafiskais di-
zains: Santa Tulpe. — Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2017. — 
63 lpp. ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 62.-63. lpp. un zemsvītras 
piezīmēs. — ISBN 978-9934-508-45-5 (brošēts).

UDK	 343.236.4(474.3)
	 343.221.1(474.3)

Krimināllikums ; Par krimināllikuma spēkā stāšanās un 
piemērošanas kārtību : ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 
2017. gada 10. janvārim. — 15. izdevums. — Rīga : Tiesu 
namu aģentūra, ©2017. — 348 lpp. : tabulas ; 20 cm. — Jē-
dzienu alfabētiskais rādītājs: 301.-348. lpp. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-508-44-8 (bro-
šēts).

UDK	 343.2/.7(474.3)(094)

351 Valsts administratīvā pārvalde (policija)

Treļs, Ēriks. Policijas tiesības shēmās un tabulās : mācību 
līdzeklis Valsts policijas koledžas arodizglītības program-
mas «Policijas darbs» kadetiem / Ēriks Treļs [arī zināt-
niskais redaktors], Ērika Krutova ; literārā redaktore Rita 
Jaurēna ; fotoattēls Artūrs Andrejs Blomkalns. — Rīga : 
Valsts policijas koledža, 2016. — 1 tiešsaistes resurss (118 
lapas, PDF) : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 1,64 MB. — Zi-
ņas par autoriem: 118. lapā. — Bibliogrāfija: 112.-117. lapā 
un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-14-966-5 (PDF).

UDK	 351.74(075)

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

Lielais Brālis Tevi vēro: VDK un tās piesegstruktūras ; 
starptautiskās zinātniskās konferences «Lielais Brālis Tevi 
vēro: VDK un tās piesegstruktūras», veltītas 1991. gada 
Augusta puča izgāšanās divdesmit piektajai gadadienai 
un sekojošajai VDK likvidēšanai Latvijas Republikā, 2016. 
gada 11., 12. un 13. augustā Rīgā ziņojumi / zinātniskā re-
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daktore Kristīne Jarinovska ; literārie redaktori: Ieva Kalni-
ņa, Eoin Micheál McNamara ; recenzenti: Ivars Ījabs, Uldis 
Neiburgs ; foto: Kristīne Jarinovska, Kristīne Lindberga, 
Didzis Šēnbergs ; Latvijas Universitāte. [Latvijas vēstures 
institūts], LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās iz-
pētes komisija. — Rīga : LPSR Valsts drošības komitejas 
zinātniskās izpētes komisija, 2016. — 1 tiešsaistes resurss 
(613 lapas, PDF) : faksimili, ilustrācijas ; 19,73 MB. — (VDK 
zinātniskās izpētes komisijas raksti ; 3. sējums). — Bib-
liogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, 
ziņojumu kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN 978-9934-
8587-5-8 (PDF).

UDK	 355.40(474.3)(091)(062)
	 355.40(470+571)(091)(062)

Welscher, Alexander. Im dunklen Keller der Erinnerung / 
Autoren: Alexander Welscher, Norbert Beckmann-Dier-
kes ; wissenschaftliches Lektorat: Katja Wezel, Kaspars 
Zellis ; Cover-Design: Ieva Stūre. — [Rīga] : [Konrāda Aden-
auera fonda Rīgas birojs], 2016. — 283, [1] lpp. : ilustrāci-
jas ; 22×22 cm. — Bibliogrāfija: 261.-[281.] lpp. — ISBN 978-
9984-9161-6-3 (brošēts).

UDK	 355.40(474.3)(091)
	 94(474.3)
	 94(474.3)”1940/1991”

373 Vispārējā izglītība

Krauce, Antra. Uz skolu : [vingrinājumi] / Antra Krauce, 
Nora Razgaila ; māksliniece Renāte Logina. — [Rīga] : Dru-
kātava, ©2016. — 94 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm.

UDK	 373.3(076)

378 Augstākā izglītība. Augstskolas. Akadēmiskās 
studijas

Latvijas Universitāte. Latvijas Ūniversitāte, 1919-1929 / 
Latvijas Universitāte. — [Alūksne] : Eraksti, ©2016. — 1 
tiešsaistes resurss (354 lapas, PDF) : tabulas ; 2,93 MB. — 
Iespiestais izdevums: Latvijas Ūniversitātes izdevums, 
1929. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un rādītājs: 344.-
351. lapā.

UDK	 378.4(474.3)(091)

398 Folklora

Ērgļu vērtums : novada folklora rokrakstos un publikāci-
jās / sastādījis, ievada, biogrāfisko apcerējumu un komen-
tāru autors Gatis Ozoliņš ; zinātniskā recenzente Angelika 
Juško-Štekele ; mākslinieks Aldis Aleks ; redaktore Antra 
Legzdiņa ; LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts. — 
Rīga : Zinātne, ©2017. — 510, [1] lpp. : ilustrācija, notis, 
portreti ; 20 cm. — (Novadu folklora). — Bibliogrāfija: 
491.-[511.] lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 
484.-490. lpp. — ISBN 978-9934-549-30-4 (brošēts).

UDK	 398(474.3)

5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

54 Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Ķīmijas klade ar pielikumu. Roberts Akermanis / sastādī-
tāja Aiga Jaunskalže ; tekstu autores: Inguna Aleksandro-
viča, Aiga Jaunskalže, Dace Namsone ; vāka dizains: Dita 
Kiceja-Slavicka. — [Liepāja] : Nodibinājums «Liepājas no-
vada fonds», 2016. — 236 lpp. : faksimili, ilustrācijas, por-
treti ; 24 cm. — ISBN 978-9934-19-054-4 (brošēts).

UDK	 54(474.321.2)(092)
	 54(075.3)

55 Zemes zinātnes. Ģeoloģijas zinātnes

Lūke, Jānis. Klimata problēma / Jānis Lūke. — [Alūksne] : 
Eraksti, ©2016. — 1 tiešsaistes resurss (10 lapas, PDF) ; 
285 KB. — Iespiestais izdevums: Jānis Lūke, 1940.

UDK	 551.58

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes

Milevs, Angels. Keto diēta : ketogēnās diētas, svara zau-
dēšanas, tauku sadedzināšanas un zema ogļhidrātu satura 
uztura ceļvedis / Angels Milevs ; no angļu valodas tulkojusi 
Kristīna Guste ; atbildīgā redaktore Marija Leščinska. — 
[Rīga] : J.L.V., ©2017. — 71 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Ori-
ģinālnosaukums: Keto diet. — ISBN 978-9934-20-030-4 
(brošēts).

UDK	 613.2

636 Lopkopība un dzīvnieku audzēšana kopumā. 
Lopu audzēšana. Mājdzīvnieku audzēšana

Bite, Hugo Konstantīns. Pareiza zirgu apkalšana un nagu 
kopšana / H. Bitte. — [Alūksne] : Eraksti, 2016. — 1 tiešsais-
tes resurss (71 lapa, PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 9,68 MB. — 
Pirmizdevums: H. Bitte, 1928, Lauksaimniecības pārvaldes 
izdevums. — Tekstā 102 zīmējumi. — «Beigās izteicu patei-
cību personām, kuŗas veicinājušas šīs grāmatas klajā nāk-
šanu, kā kolēģiem veterinārārstam Pēterim Ozoliņam par 
ierosinājumu un padomiem, docentam V. Brencenam par 
recenziju, Veterinārvaldes priekšnieka palīgam K. Atrenam 
par rediģēšanu un pulkvedim Aleksandram Apsītim par sa-
ņemtiem zīmējumiem. Galvenās Intendantūras Pārvaldes 
Veterinārārsts, Pulkvedis-leitnants Bitte»—3. lapā. — Bib-
liogrāfija: 3. lapā.

UDK	 636.1.083.42

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

Šmakovkas vēstures grāmata / sastādīja Lolita Koz-
lovska ; tulkoja: Valentīns Lukaševics (latgaliešu valoda), 
Irīna Gorkina (krievu valoda), Sandra Celmiņa (angļu valo-
da). — Daugavpils : Daugavpils pilsētas pašvaldības tūris-
ma attīstības un informācijas aģentūra, 2016. — 144 lpp. : 
ilustrācijas ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 140.-143. lpp. — Teksts 
latviešu un latgaliešu valodā, priekšvārds arī krievu un an-
gļu valodā. — ISBN 978-9934-19-091-9 (iesiets).

UDK	 641.87:663.5(474.38)(091)
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Vilmansone, Linda. Visas vakariņas : [ēdienu receptes] / 
Linda Vilmansone ; fotogrāfs Māris Kiseļovs ; tekstu redak-
tore Marta Kukarane. — [Jūrmala] : Lienes Vilnītes izdev-
niecība, 2016. — 226, [6] lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — ISBN 
978-9934-8567-1-6 (iesiets).

UDK	 641.55(083.12)
	 642.16/.17(083.12)

7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Lagzdiņš, Jānis. Klusā daba ar tauri / Jānis Lagzdiņš ; foto: 
Dainis Kārkluvalks, Jānis Lagzdiņš ; priekšvārdu sarakstī-
ja Guna Millersone. — Talsi : Jānis Lagzdiņš, 2016. — 111, 
[1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 31 cm. — ISBN 978-
9934-19-097-1 (iesiets).

UDK	 7.071.1(474.324)(084.1)

71 Teritoriālā plānošana. Reģionālā, 
pilsētbūvnieciskā un lauku plānošana.  
Ainavas, parki, dārzi

Vilsone, Kendra. Sapnis par dārzu : kā risināt dārza dizai-
na dilemmas / Kendra Vilsone ; no angļu valodas tulkojusi 
Anne Sauka ; literārā konsultante Inga Karlsberga ; zināt-
niskais konsultants Uldis Zommers. — Rīga : Jāņa Rozes 
apgāds, ©2017. — 143 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Biblio-
grāfija: 139. lpp. un alfabētiskais rādītājs: 140.-141. lpp. — 
Oriģinālnosaukums: My garden is a car park and other de-
sign dilemmas. — ISBN 978-9984-23-609-4 (iesiets).

UDK	 712.3
	 635.9

75 Glezniecība

Neimiševa, Ludmila. Darbnīca «Baltars» / Ludmila Nei-
miševa ; māksliniece Anta Pence ; literārā redaktore Guna 
Pence ; tulkojums angļu valodā: Terēze Svilane ; angļu tek-
sta redaktors Filips Birzulis ; fotogrāfi: Normunds Brasliņš, 
Reinis Hofmanis, Natālija Jevsejeva, Eduards Kraucs, Jānis 
Pipars, Vilis Rīdzenieks, Jānis Rieksts, Pēteris Zonvalds. — 
Rīga : Neputns, ©2016. — 108, [3] lpp. : faksimili, ilustrāci-
jas, portreti ; 26 cm. — (Latvijas mākslas klasika). — Bib-
liogrāfija: [109.] lpp. un atsaucēs. — Teksts paralēli latviešu 
un angļu valodā. — ISBN 978-9934-565-06-9 (brošēts).

UDK	 75.055(474.3)
	 738.1(474.3)

78 Mūzika

Šmidchens, Guntis. Dziesmu vara : nevardarbīgā nacio-
nālā kultūra Baltijas dziesmotajā revolūcijā / Guntis Šmid-
chens ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Beķere ; dziesmas 
no vācu valodas tulkojis Ingmārs Bisenieks, no lietuviešu 
valodas Jānis Elsbergs, no igauņu valodas Guntars Godiņš ; 
literāra redaktore Ingmāra Balode ; zinātniskais redaktors 
Valdis Muktupāvels ; Zigmunda Lapsas dizains. — [Rīga] : 
Mansards, ©2016. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) : faksimili, 
ilustrācijas, notis ; 8,09 MB. — Vāka noformējumā izman-
tots Viļa Naujika (Vilius Naujikas) foto. — Ietver bibliogrā-
fiju, diskogrāfiju, filmogrāfiju, vietvārdu rādītāju, dziesmu 

anotācijas un rādītāju. — Oriģinālnosaukums: The power 
of song. — ISBN 978-9934-12-154-8 (ePUB).

UDK	 78.091(474)
	 784.087.68(474)
	 78:32(474)

8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

811.174 Latviešu valoda

Ābolniece, Ligita. Frazeoloģismi Viesītē un tās apkār-
tnē / Ligita Ābolniece ; dizains: Inga Kārkliņa ; ievada au-
tors Ģirts Šimanauskis ; pēcvārda autore Ilma Svilāne. — 
[Sala] : [Autores izdevums], 2017. — 143 lpp. : ilustrācijas ; 
18 cm. — ISBN 99841921113 (kļūda).

UDK	 811.174’373.74(474.344)

Šlāpins, Ilmārs. Jauno latviešu valoda / Ilmārs Šlāpins ; 
redaktore Antonija Skopa-Šlāpina. — Otrais, papildinātais 
izdevums. — [Rīga] : Ascendum, ©2017. — 184, [3] lpp. ; 
16 cm. — (Satori bibliotēka). — ISBN 978-9934-8560-4-4 
(brošēts).

UDK	 811.174’374.2’373.4

Валерьян, И. Этноцид латгалов в Латвии : санкшепа 
или компендиум книги И. Валерьяна / И. Валерьян ; 
фото Л. Щебренко. — Олайне : Лангала, 2016. — 185 lpp. : 
ilustrācija, tabulas ; 21 cm. — Grāmatas pamatā ir autora fi-
loloģijas maģistra darbs, kas bija izstrādāts 1995. gadā, bet 
LU Filoloģijas fakultātes un Baltu valodu katedras vadība 
neatļāva to aizstāvēt. — Bibliogrāfija: 173.-182. lpp. — Ori-
ģinālnosaukums: Latgaļu etnocīds: noliegtā civilizācija. — 
ISBN 978-9934-14-743-2 (brošēts).

UDK	 811.174’282(474.38)

821 Daiļliteratūra

821.111 Angļu literatūra

Makintoša, Klēra. Es ļāvu tev iet : trilleris / Klēra Makin-
toša ; no angļu valodas tulkojusi Ina Strautniece ; Vitas 
Lēnertes vāka dizains ; redaktore Gunta Šustere. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, ©2017. — 398, [1] lpp. ; 23 cm. — (Zvaigznes 
trilleris). — Oriģinālnosaukums: I let you go. — ISBN 978-
9934-0-6254-4 (iesiets).

UDK	 821.111-312.4

821.111(73) Amerikāņu literatūra

Čboski, Stīvens. Čārlijs, malā stāvētājs : romāns / Stīvens 
Čboski ; no angļu valodas tulkojusi Sintija Zariņa ; redak-
tors Aldis Vēvers. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017. — 255, 
[1] lpp. ; 20 cm. — Oriģinālnosaukums: The Perks of being a 
wallflower. — ISBN 978-9934-0-6744-0 (brošēts).

UDK	 821.111(73)-312.7

Devero, Džūda. Lepnums un aizspriedumi. Mistera Dārsi-
ja atgriešanās : romāns / Džūda Devero ; no angļu valodas 
tulkojusi Biruta Vaivode ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; re-
daktore Solvita Velde. — Rīga : Kontinents, ©2017. — 425, 
[1] lpp. ; 21 cm. — (Pasaules bestsellers). — Oriģinālnosau-
kums: The girl from Summer Hill. — ISBN 978-9984-35-
852-9 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-31
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Rigss, Rensoms. Dvēseļu krātuve : trešais romāns par 
Mis Peregrīnes brīnumbērniem / Rensoms Rigss ; no an-
gļu valodas tulkojusi Ligita Lukstraupe ; redaktore Daina 
Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017. — 458, [5] lpp. : ilus-
trācijas ; 21 cm. — (Mis Peregrīnes nams brīnumbērniem / 
Rensoms Rigss ; [3]). — Oriģinālnosaukums: Library of 
souls. — ISBN 978-9934-0-6264-3 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-93-3

821.112.2(436) Austriešu literatūra

Cveigs, Stefans. Šaha novele un citi stāsti / Stefans Cveigs ; 
no vācu valodas tulkojusi Valija Brutāne ; atbildīgā redak-
tore Irīna Meļņika ; grāmatas noformējumam izmantots 
Ivara Heinrihsona darbs. — Rīga : Jumava, ©2017. — 220, 
[3] lpp. ; 20 cm. — Tulkots no: Novellen. — ISBN 978-9934-
20-018-2 (brošēts).

UDK	 821.112.2(436)-34

Glatauers, Daniels. Mūžam tavs : romāns / Daniels Gla-
tauers ; no vācu valodas tulkojusi Silvija Brice ; tulkotājas 
redakcijā. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017. — 223, [1] lpp. ; 
21 cm. — (Zvaigznes trilleris). — Oriģinālnosaukums: Ewig 
dein. — ISBN 978-9934-0-6340-4 (iesiets).

UDK	 821.112.2(436)-31

821.113.5 Norvēģu literatūra

Ibsens, Henrihs. Pērs Gints : [luga] / Henrihs Ibsens ; 
Māras Alševskas vāka dizains ; tulkojis Jānis Akuraters ; 
redaktore Inese Auziņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017. — 
253, [1] lpp. ; 21 cm. — (Vajadzīga grāmata). — Oriģinālno-
saukums: Peer Gynt. — ISBN 978-9934-0-6630-6 (iesiets).

UDK	 821.113.5-2

821.113.6 Zviedru literatūra

Lāgerkranca, Rūse. Dzīve Dunnes skatījumā / [teksts]: 
Rūse Lāgerkranca ; [ilustrācijas]: Ēva Eriksone ; no zvied-
ru valodas tulkojusi Mudīte Treimane ; redaktore Gundega 
Sēja. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017. — 105, [2] lpp. : ilustrā-
cijas ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Livet enligt Dunne. — 
ISBN 978-9934-0-6594-1 (iesiets).

UDK	 821.113.6-93-32

821.131.1 Itāliešu literatūra

Dante Aligjēri. Jaunā dzīve / Dante Aligjēri ; no itāļu va-
lodas tulkojis Valdis Bisenieks ; atbildīgā redaktore Irīna 
Meļņika. — Rīga : Jumava, ©2016. — 42 lpp., [4] lp. ielīmes : 
ilustrācijas ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Vita nuova. — 
ISBN 978-9934-20-012-0 (iesiets).

UDK	 821.131.1-1
	 821.131.1-3

821.133.1 Franču literatūra

Edgāra, Silēna. 14-14 : [romāns jauniešiem] / Silēna Ed-
gāra, Pols Beorns ; no franču valodas tulkojusi Valērija La-
sovska ; literārais konsultants Dens Dimiņš ; mākslinieks 
Mārtiņš Zutis. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2017. — 250, 

[5] lpp. : karte ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: 14-14. — ISBN 
978-9984-23-633-9 (iesiets).

UDK	 821.133.1-93-3

Fermīns, Maksanss. Zen : romāns / Maksanss Fermīns ; 
no franču valodas tulkojusi Ilze Fogele ; Ilzes Isakas vāka 
dizains ; redaktore Ita Ankoriņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2017. — 123, [2] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: 
Zen. — ISBN 978-9934-0-6579-8 (iesiets).

UDK	 821.133.1-31

Miso, Gijoms. Neatstājot pēdas : [detektīvromāns] / Gi-
joms Miso ; no franču valodas tulkojusi Maija Indraša ; re-
daktore Iveta Polkmane. — 2. izdevums. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, ©2017. — 351, [1] lpp. ; 22 cm. — (Zvaigznes detektīvu 
klubs). — Oriģinālnosaukums: L’appel de l’ange. — ISBN 
978-9934-0-6747-1 (brošēts).

UDK	 821.133.1-312.4

821.134.1 Katalāņu literatūra

Kuponss, Žaume. Glābsim Nautilu! : [stāsts jaunākā skolas 
vecuma bērniem] / Žaume Kuponss un Liliana Furtuņa ; no 
katalāņu valodas tulkojusi Dace Meiere ; atbildīgā redak-
tore Renāte Neimane ; literārais redaktors Māris Salējs. — 
Rīga : Lauku Avīze, ©2017. — 141, [2] lpp. : ilustrācijas ; 
20 cm. — Oriģinālnosaukums: Salvemos el Nautilus!. — 
ISBN 978-9934-15-272-6 (brošēts).

UDK	 821.134.1-93-32

821.161.1 Krievu literatūra

Semjonova, Svetlana. Kam pieder sēne? : pasakas bēr-
niem / Svetlana Semjonova ; no krievu valodas tulkojusi 
Lidija Vasaraudze un Vita Vīksne ; redaktore Vita Vīksne = 
Чей гриб? : сказки для детей / Светлана Семёнова ; пе-
ревод на латышский Лидии Васараудзе и Виты Викс-
не ; редактор Вита Виксне. — Rīga : [Kultūras dialogs], 
2016. — 24 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — (Lasām bilingvā-
li! = Читаем билингвально!). — Par autori: uz 3. vāka. — 
Teksts paralēli latviešu un krievu valodā. — ISBN 978-
9934-19-035-3 (brošēts). — 300 eks.

UDK	 821.161.1-93-343=030.161.1=174(474.3)

Žuravļovs, Sergejs. Zelta kariete, pūces acis jeb Bauskas 
pils nostāsti : lirika, mazās poēmas, liriski vēsturiskās mi-
niatūras / teksts, noformējums, redakcija: Sergejs Žurav-
ļovs. — Bauska ; Rīga : Strops, ©2017. — 32 lpp. : ilustrāci-
jas ; 21 cm.

UDK	 821.161.1-1(474.3)

Журавлёв, Сергей Анатольевич. Будто струны не-
видимых гуслей : из Латгальских встреч и впечатле-
ний : лирика, посвящения, поэмы / текст, оформление: 
Сергей Журавлёв. — Рига : Родина, [2016]. — 60 lpp. : 
ilustrācija ; 22 cm. — «©Петровская академия наук и 
искусств. Балтийское отделение, ©Профессиональ-
ная писательская творческая организация «Родина», 
©Русский культурный центр «Улей»—[2.] lpp. — Teksts 
krievu valodā, daļēji arī latviešu un angļu valodā.

UDK	 821.161.1-1(474.3)
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Журавлёв, Сергей Анатольевич. Латвийские этю-
ды, или С музой от Гауи до Венты : лирика, миниатю-
ры, поэмы ; из латышской поэзии / текст, переводы, 
оформление, редакция: Сергей Журавлёв ; Професси-
ональная творческая писательская организация «Ро-
дина». — Рига : Русский культурный центр «Улей», 
2017. — 139 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 30 cm. — Teksts 
krievu valodā, daļēji arī latviešu un angļu valodā, atsevišķi 
dzejoļi atdzejoti no latviešu valodas.

UDK	 821.161.1-1(474.3)

Журавлёв, Сергей Анатольевич. С гусиным пером в 
Бауском крае : лирика, этюды, поэмы / текст, оформ-
ление, составление, редакция: Сергей Журавлёв ; Про-
фессиональная творческая писательская организация 
«Родина». — Бауска ; Рига : Русский культурный центр 
«Улей», 2017. — 116 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Bibliogrā-
fija: 111.-113. lpp.

UDK	 821.161.1-1(474.3)

Меллер, Дмитрий Николаевич. Размышления на 
вечные темы : из духовно-философской лирики, по-
этических воспоминаний, посвящений / Дмитрий 
Меллер ; предисловия, редакция, составление, оформ-
ление: Журавлёв С.А. ; Профессиональная творческая 
писательская организация «Родина». — Рига : Русский 
культурный центр «Улей», ©2017. — vi, 14 lpp. : ilustrā-
cijas ; 30 cm.

UDK	 821.161.1-1(474.3)

Однажды… : сборник историй, записанных со слов 
моряков Владимиром Новиковым = Once there was 
a time… : stories of seafarers presented by Vladimir No-
vikov / редакционная коллегия: Александр Надеж-
ников (главный редактор), Лариса Ильинская, Оль-
га Николаева, Тоби Джеймс Фрейзер ; иллюстрации: 
Владимир Новиков ; редактор русских текстов Инара 
Озерская ; перевод на английский язык: Нина Караго-
дина. — Рига : Rīdzene-1, 2016. — 191 lpp. : ilustrācijas ; 
22 cm. — Izdevums veltīts uzņēmuma «LAPA Ltd.» 25 gadu 
jubilejai. — Teksts paralēli krievu un angļu valodā. — ISBN 
9984-553-37-X (iesiets).

UDK	 821.161.1-34=030.161.1=111(082)

Поваляева, Наталья. Мэри-Энн и чудовище с Окс-
форд-стрит / Н. Поваляева [текст], оформление ; редак-
тор Е. Соковенина. — [Rīga] : Эдвенчер Пресс, 2016. — 1 
tiešsaistes resurss (ePUB) : ilustrācijas ; 2,58 MB. — ISBN 
978-9934-536-19-9 (ePUB).

UDK	 821.161.1-3

821.174 Latviešu literatūra

Amanta. Trīs mirstoši veči pūš pieneņpūkas : [stāsti] / 
Amanta. — Rīga : Sava grāmata, 2017. — 143 lpp. ; 21 cm. — 
ISBN 978-9934-552-41-0 (brošēts).

UDK	 821.174-34

Ābele, Inga. Duna : romāns / Inga Ābele ; redaktore Dace 
Sparāne-Freimane ; vēstures konsultants Vents Zvaigzne ; 
mākslinieks Jānis Esītis ; pēcvārda tulkojums: Aija Uzu-
lēna. — Rīga : Dienas Grāmata, ©2017. — 430, [2] lpp. ; 
22 cm. — (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; 7). — Bibliogrāfija: 

428.-[429.] lpp. — Teksts latviešu valodā, pēcvārds arī an-
gļu valodā. — ISBN 978-9934-546-35-8 (iesiets).

UDK	 821.174-31

Beitiņa, Maigone. Latvietis raksta latviski : darbu izla-
se / Maigone Beitiņa ; sastādītājas: Maigone Beitiņa, Ieva 
Ozola ; redaktore un ievada autore Ieva Ozola ; Liepājas 
Universitāte. — Liepāja : LiePA, 2016. — 1 tiešsaistes re-
surss (PDF) : ilustrācijas, portrets, tabulas ; 2,34 MB. — 
Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Avoti un 
literatūra: 316.-329. lapā un zemsvītras piezīmēs ; M. Bei-
tiņas darbu bibliogrāfija: 330.-336. lapā. — Teksts latviešu 
valodā, rakstu kopsavilkumi angļu, vācu valodā. — ISBN 
9789934522963 (kļūda).

UDK	 821.174.09

Belševica, Vizma. Bille / Vizma Belševica ; Māris Garjānis, 
dizains. — [Rīga] : Mansards, [2016]. — 1 tiešsaistes resurss 
(ePUB) ; 1,53 MB. — ISBN 978-9934-12-142-5 (ePUB). — 
ISBN 9789934121401 (kļūda).

UDK	 821.174-312.6

Belševica, Vizma. Nepazītā mīlestība un citi stāsti / Viz-
ma Belševica ; sastādītājs, redaktors un priekšvārda autors 
Jānis Elsbergs ; dizains: Zigmunds Lapsa. — [Rīga] : Man-
sards, [2016]. — 1 tiešsaistes resurss (219 lapas, ePUB) : 
faksimili, ilustrācijas ; 9,93 MB. — (Vizmas Belševicas ar-
hīva burtnīcas ; Nr. 1). — ISBN 978-9934-12-141-8 (ePUB) ; 
ISBN 9789934121395 (kļūda).

UDK	 821.174-34

Bražis, Ivars. Asinīs rūdītais : patiess stāsts par Ziemas-
svētku kauju un Latvijas atbrīvošanas cīņu dalībnieku 
kaprāli Indriķi Ekertu / Ivars Bražis ; redaktore Alīna Meln-
gaile ; Aigara Truhina mākslinieciskais noformējums. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. — 175, [1] lpp. : faksimili, ilus-
trācijas, kartes ; 23 cm. — Bibliogrāfija: [176.] lpp. — ISBN 
978-9934-0-6705-1 (iesiets).

UDK	 821.174-94

Budaha, Zina. Deja ar likteni : dzeja / Zina Budaha ; teksta 
redaktore, vāka dizains: Agnese Piļāne. — Ogre : Zina Bu-
daha, 2016. — 247 lpp. : ilustrācija, portrets ; 20 cm. — ISBN 
978-9934-558-14-6 (brošēts).

UDK	 821.174-1

Cīrule, Gabriela. Kritiens uz augšu : romāns / Gabrie-
la Cīrule ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore 
Bārbala Simsone ; noformējumā izmantoti Toma Kalninska 
zīmējumi. — Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017. — 239, [1] lpp. : 
tabula ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-6504-0 (iesiets) ; ISBN 
9789934065047 (kļūda).

UDK	 821.174-31

Dambis, Egils. Mīlestībā dzimusī : [dzeja] / Egils Dam-
bis ; vāka dizains: Agnese Piļāne. — Rīga : Egils Dambis, 
2016. — 263, [12] lpp. : ilustrācija, portrets ; 20 cm. — ISBN 
978-9934-558-13-9 (brošēts).

UDK	 821.174-1

Dambis, Egils. Salnas skartie : dzeja / Egils Dambis ; vāka 
dizains: Agnese Piļāne. — Rīga : Egils Dambis, 2016. — 
251 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 20 cm. — ISBN 978-9934-
558-11-5 (brošēts).

UDK	 821.174-1
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Dombrovska, Lidija. Alkas : romāns / teksts, mākslinie-
ce un vāka autore Lidija Dombrovska ; redaktore Dagnija 
Dreika ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. — Rīga : Sol 
Vita, [2017]. — 239 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-
9984-894-68-3 (iesiets).

UDK	 821.174-31

Dravniece, Aina. Manas sirds valodiņa : dzeja / Aina Drav-
niece ; noformējums: Agnese Piļāne. — [Rīga] : [Agnese Pi-
ļāne], 2016. — 117 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 19 cm. — ISBN 
978-9934-558-01-6 (iesiets).

UDK	 821.174-1

Dziļleja, Kārlis. Garlībs Merķelis : biogrāfisks romāns / 
Kārlis Dziļleja ; redaktore Sanda Rapa ; Māra Garjāņa di-
zains ; Andreja Grāpja priekšvārds ; Gvido Straubes pēc-
vārds. — [Rīga] : Mansards, [2016] ©2015. — 1 tiešsaistes 
resurss (ePUB) ; 1,17 MB. — Pirmizdevums: ©Kārlis Dziļ-
leja, 1935. — Bibliogrāfija priekšvārda beigās. — ISBN 978-
9934-12-138-8 (ePUB).

UDK	 821.174-312.6

Eglīte, Elizabete. Tikšanās laikā : [romāns jauniešiem] / 
Elizabete Eglīte ; mākslinieks Artūrs Bērziņš ; redakto-
re Laura Dreiže. — 2. izdevums. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2017. — 349, [1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-0-6777-8 
(brošēts).

UDK	 821.174-93-3

Ezerroze, Agnese. Nelauz mani ziedošu : dzeja / dzeja, 
vāka dizains: Agnese Ezerroze. — Rīga : Agnese Piļāne, 
2016. — 250 lpp. : ilustrācija, portrets ; 19 cm. — ISBN 978-
9934-558-12-2 (brošēts).

UDK	 821.174-1

Gailīte, Skaidrīte. Es stāstīšu visu… : purva trilleris / Anna 
Skaidrīte Gailīte ; mākslinieks Aigars Truhins ; redaktore 
Māra Rune ; vāka noformējumā izmantota Māras Alševskas 
fotogrāfija un attēls. — 2. izdevums. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
©2017. — 267, [2] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-0-6776-1 
(brošēts).

UDK	 821.174-31

Griezīgo šķautņu romantiķis Jānis Rokpelnis : zinātnisku 
rakstu krājums / autori: Juris Baldunčiks, Ieva E. Kalniņa, 
Anda Kubuliņa, Viesturs Vecgrāvis, Ronalds Briedis, Rai-
monds Briedis, Sigita Kušnere, Inta Čaklā, Marians Rižijs, 
Māra Rubene, Olga Senkāne ; sastādītāja Anda Kubuliņa ; 
redaktore Sigita Kušnere ; recenzenti: Ilze Brēmere, Edgars 
Lāms ; māksliniece Dina Ābele. — Rīga : LU Literatūras, fol-
kloras un mākslas institūts, ©2016. — 133 lpp. : portrets ; 
21 cm. — Jāņa Rokpeļņa septiņdesmitgades konference no-
tika 2015. gada 22. oktobrī, Rīgā. — «Grāmata sagatavota 
projekta «Letonika — Latvijas vēsture, valodas, kultūras, 
vērtības» apakšprojektā Nr. 4 «Kultūras un identitātes Lat-
vijā: mantojums un mūsdienu prakse»»—Titullapas otrā 
pusē. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latvie-
šu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9984-
893-22-8 (brošēts).

UDK	 821.174(092)

Grīnberga, Sandra. Pieskarties mirklim : [dzeja] / Sandra 
Grīnberga ; vāka dizains: Agnese Piļāne. — Rīga : Sandra 
Grīnberga, 2016. — 405 lpp. : portrets ; 20 cm. — ISBN 978-
9934-558-15-3 (brošēts).

UDK	 821.174-1

Gulbe-Trumpe, Anita. Es izvēlos… : [dzeja] / Anita Gul-
be-Trumpe ; vāka dizains: Aija Pastare ; priekšvārdu sa-
rakstīja Anita Čapkovska ; fotogrāfijas: Vineta Vaļukē-
viča-Cable. — [Ugāle, Ventspils novads] : Visual studio, 
©2016. — 98, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Teksts 
latviešu valodā, divi dzejoļi arī angļu valodā. — ISBN 978-
9934-523-35-9 (iesiets).

UDK	 821.174-1

Hānbergs, Ēriks. Labie gariņi uz sliekšņa, uz taciņas, uz 
ceļa un pēkšņumos : personību fotoportretu albums pagāt-
nes un tagadnes vēstījumu ieskāvumā / Ēriks Hānbergs ; 
Lijas Kalniņas vāka mākslinieciskais noformējums ; at-
bildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārā redaktore Inta 
Kārkliņa ; dzejas autori: Aleksandrs Čaks, Ādolfs Gaujietis, 
Zenta Mauriņa, Jēkabs Rūsiņš, Sandra Vensko, Gunita Boka, 
Daiga Dzilna, Mirdza Gūža, Gundega Rezevska. — Rīga : Ju-
mava, ©2017. — 311, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — 
ISBN 978-9934-20-037-3 (iesiets).

UDK	 821.174-92

Kalniņa, Lonija. Dvēseles čuksti : dzeja / Lonija Kalni-
ņa. — [Ogre] : [Lonija Klaniņa], 2016. — 208 lpp. : ilustrāci-
jas, portrets ; 18 cm. — ISBN 978-9934-8569-1-4 (brošēts).

UDK	 821.174-1

Literārā Akadēmija 2015 / priekšvārds: Osvalds Zebris ; 
redaktore Liepa Rūce ; titullatēlu veidojusi Agnese Čem-
me. — [Rīga] : Publicētava, [2016].

Starp pieturām. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) ; 
1,09 MB. — ISBN 978-9984-899-68-8 (ePUB).
UDK	 821.174-3(082)
	 821.174-1(082)

Loinerte, Luāna. Dzimtenes stāsti / Luāna Loinerte ; foto: 
Eiženija Anna Freimane. — Rīga : Ināras Giričas apgāds, 
2017. — 135 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — ISBN 978-
9984-9457-8-1 (brošēts).

UDK	 821.174-34

Neiburga, Andra. Stum stum : stāsti / Andra Neiburga ; 
mākslinieks Kirils Kirasirovs. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 
©2017. — 253, [2] lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9984-23-634-6 
(iesiets).

UDK	 821.174-34

Roga-Saulīte, Inguna. Ābolu dūmi : [romāns] / Inguna Ro-
ga-Saulīte ; atbildīgā redaktore Irīna Meļņika ; vāka māk-
slinieciskais noformējums: Aivis Saulītis. — Rīga : Jumava, 
©2017. — 269, [2] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-20-020-5 
(brošēts).

UDK	 821.174-312.4

Rubīne, Māra. Taureņi : haikas / Māra Celmiņa-Rubīne ; 
Laines Kainaizes ilustrācijas ; atbildīgā redaktore Eva Jan-
sone. — Rīga : Jumava, ©2017. — 79, [1] lpp. : ilustrācijas ; 
17 cm. — ISBN 978-9934-20-026-7 (brošēts).

UDK	 821.174-1
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Skuja, Marta. Naziņā : dzejūli / Marta Skuja. — [Alūksne] : 
Eraksti, ©2016. — 1 tiešsaistes resurss (39 lapas, PDF) ; 
263 KB. — Iespiestais izdevums: Marta Skuja, 1944.

UDK	 821.174-1

Starpdisciplināra zinātniskā konference «Andra Nei-
burga: valoda, dzimte, stāstījums, attēls» (2017 : Rīga, 
Latvija). Andra Neiburga: valoda, dzimte, stāstījums, 
attēls : starpdisciplināra zinātniskā konference : tēzes : 
Latvijas Nacionālā bibliotēka Rīga, 2017. gada 27. janvā-
ris / sastādītājs Jānis Ozoliņš ; literārā redaktore Sanda 
Rapa ; māksliniece Ieva Kauliņa. — Rīga : LU LFMI apgāds, 
[2017]. — [20] lpp. ; 21 cm. — Konference veltīta rakstnie-
ces Andras Neiburgas daiļradei. — ISBN 978-9984-893-27-
3 (brošēts).

UDK	 821.174(092)(062)

Špillere, Inta. Man lielas laimes nevajag : dzeja / Inta Špil-
lere ; vāka dizains: Agnese Piļāne. — [Rīga] : Inta Špillere, 
2016. — 250 lpp. ; 19 cm. — ISBN 978-9934-14-571-1 (bro-
šēts).

UDK	 821.174-1

Ziedonis, Imants. Mūžības temperaments : studijas par 
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