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0  VISPĀRĪGĀ NODAĻA

001  Zinātne un zināšanas kopumā.  
Garīgā darba organizācija

Izgudrojumi : stāvbilžu modeļi, kas veidoti pēc 
Leonardo da Vinči zīmējumiem : lasītājiem ve-
cumā no 8 gadiem / teksts: Jasper Bark ; stāv-
bildes: David Lawrence ; dizains: David Haw-
cock ; latviešu izdevuma teksts: Renāte Punka, 
Olita Rause. — [Rīga] : Jāņa Rozes apgāds, 
2013. — [14] lpp. : il. ; 29 cm + 1 lp. — ISBN 
978-9984-23-439-7 (ies.). — [0313002186]

001.894(450)

003  Rakstības sistēmas un raksti

Liesma,  Agne. Senbaltu spēka zīmju ABC : 
pe lē kā ak mens skola / Agne Liesma ; atbildī-
gā re dak to re Ieva Heimane ; literārā redak-
to re Li  gita Smil ga ; Ingus Feldmaņa vāka 
gra fis kais no for mējums. — Rīga : Jumava, 
[2013]. — 112 lpp., [1] salocīta lp. : il. ; 20 cm. — 
Bib lio grā fi ja: 112. lpp. — ISBN 978-9934-11-
456-4. — [0313002242]

003.62(=174)+133.4(=174)

004  Datorzinātne un datortehnoloģija. 
Skaitļošana. Datu apstrāde

Bunžs,  Ziedonis. Mikrokontrolleri / Ziedonis 
Bunžs. — Rīga : Drukātava, 2013. — 192 lpp. : 
sh., tab. ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 191.-192. lpp. 
(47 nos.). — ISBN 978-9984-853-89-5 : 2000 
eks. — [0313002370] 004.312.46(075.8)

06  Vispārīga rakstura organizācijas

EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdī-
bas divpusējā finanšu instrumenta 2004.-2009. 
programmas «NVO fonds» projekti Latvijā : 
idejas, iespējas, risinājumi / Sabiedrības integ-
rācijas fonds ; ievadu sarakstīja Aija Bauere. — 
[Rīga] : Sabiedrības integrācijas fonds, 2011. — 
132 lpp. : diagr., il. ; 21 cm. — Kopsavilkums 
krievu valodā. — [0313002165]

061.2(474.3)+339.727.22(474.3)

08  Jaukta satura krājumi. Kolektīvi darbi

087.5  Izdevumi jauniešiem

Andersone,  Gita. Zīmē, krāso un skaiti! : 6 
gadi / Gita Andersone ; Evijas Unāmas, Agijas 
Stakas un Jutas Tīronas ilustrācijas ; Māras Al-
ševskas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2013]. — [40] lp. : il. ; 14×20 cm. — Nosaukums 
no vāka. — Autore uzrādīta vāka 4. lpp. — 
ISBN 978-9934-0-3594-4. — [0313001913]

087.5

Draiskā mode : vairāk nekā 300 uzlīmju : lieto 
uzlīmes vairākkārt / Nellijas Raienas un Keitijas 
Džeksones ilustrācijas ; no angļu valodas tul-
kojusi Inga Orinska. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2013. — 24, lpp, [10] lp. uzlīmes : il. ; 30 cm. — 
(Stila studija). — Oriģ. nos.: Fun fashion. — 
ISBN 978-9934-0-3811-2. — [0313002116] 087.5

Lidmašīnas : augstu debesīs : ar uzlīmēm : 
5+ / Disney ; tulkojusi Diāna Alksne ; redak-
tore Ilze Collenkopfa. — Rīga : Egmont Latvija, 
[2013]. — 24 lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 30 cm. — 
(Disney lidmašīnas). — (Mācies ar prieku! 
ABC). — Aprakstīts pēc vāka. — Oriģ. nos.: Pla-
nes — fun to learn. ABC — high in the sky. — 
ISBN 978-9984-43-795-8. — [0313002028] 087.5

Lidmašīnas : krāsojamā grāmata : ar uzlīmēm / 
Disney ; tulkojusi Diāna Alksne ; redaktore 
Ilze Collenkopfa. — Rīga : Egmont Latvija, 
[2013]. — 32 lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 30 cm. — 
(Disney lidmašīnas). — Oriģ. nos.: Disney 
planes colouring book. — ISBN 978-9984-43-
798-9. — [0313002033] 087.5

Lidmašīnas : skaitļi un cipari : ar uzlīmēm : 
5+ / Disney ; tulkojusi Diāna Alksne ; redak-
tore Ilze Collenkopfa. — Rīga : Egmont Latvija, 
[2013]. — 24 lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 30 cm. — 
(Disney lidmašīnas). — (Mācies ar prieku! 
123). — Aprakstīts pēc vāka. — Oriģ. nos.: Pla-
nes — fun to learn. 123 — plane numbers. — 
ISBN 978-9984-43-794-1. — [0313002029] 087.5

Lidmašīnas : uzdevumu grāmata : ar uzlī-
mēm / Disney ; tulkojusi Diāna Alksne ; redak-
tore Ilze Collenkopfa. — Rīga : Egmont Latvija, 
[2013]. — 32 lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 30 cm. — 
(Disney lidmašīnas). — Oriģ. nos.: Disney pla-
nes activity book. — ISBN 978-9984-43-799-6. — 
[0313002032] 087.5

Minnie : ar uzlīmēm : 5+ / Disney ; tulkojusi 
Eva Jansone ; redaktore Ilze Collenkopfa. — 
Rīga : Egmont Latvija, [2013]. — 24 lpp., [2] lp. 
uzlīmes : il. ; 30 cm. — (Mācies ar prieku! 
123). — Aprakstīts pēc vāka. — Oriģ. nos.: Min-
nie mouse activity book 123. — ISBN 978-9984-
43-796-5. — [0313002031] 087.5

Minnie : ar uzlīmēm : 5+ / Disney ; tulkojusi 
Eva Jansone ; redaktore Ilze Collenkopfa. — 
Rīga : Egmont Latvija, [2013]. — 24 lpp., [2] lp. 
uzlīmes : il. ; 30 cm. — (Mācies ar prieku! 
ABC). — Aprakstīts pēc vāka. — Oriģ. nos.: 
Minnie mouse activity book ABC. — ISBN 978-
9984-43-797-2. — [0313002030] 087.5

Reiz senos laikos : radošai zīmēšanai : izveido 
un papildini pasaku attēlus! / ilustrējis Endijs 
Kuks ; no angļu valodas tulkojusi Guna Pitke-
vica. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — [64] lpp. : 
il. ; 25 cm. — Oriģ. nos.: Once upon a dood-
le. — ISBN 978-9934-0-3698-9. — [0313002225]

087.5

Vecvagare, Laura. am* saimes mūzika un kop-
būšanas : *ar mīļumu / Laura + Kaspars = Rū-
dis Vecvagari ; māksliniece Linda Jākobsone. — 
Liepāja ; Rīga : Made in Family : Jāņa Rozes 
apgāds, 2013. — 69 lpp. : il., notis ; 30 cm + 
1 CD. — ISBN 978-9984-23-442-7 (ies.). — 
[0313002187] 087.5+784.69

Viss par Lagūnu Blū : ar uzlīmēm / tulkojusi 
Eva Jansone ; redaktore Ilze Collenkopfa. — 
Rīga : Egmont Latvija, 2013. — [16] lpp., [2] lp. 
uzlīmes : il. ; 30 cm. — (Monster High). — 
Nosaukums no vāka. — Oriģ. nos.: Monster 
High. All about Lagoona. — ISBN 978-9984-43-
793-4. — [0313002027] 087.5

Zvirbule,  Baiba. Alfabēta fejas pārsteigumi : 
krāsojamā pasaku grāmata / produkta autore: 
Baiba Zvirbule. — Āņi, Ādažu novads : BM Sis-
tēma, [2013]. — [16] lpp. : il. ; 30 cm. — (Baiba 
School). — Izdevējziņas precizētas ISBN aģen-
tūrā. — ISBN 978-9934-8414-2-2. — [0313001990]

087.5

Zvirbule, Baiba. Mācies alfabētu kopā ar alfa-
bēta feju : krāsojamā grāmata / produkta au-
tore: Baiba Zvirbule. — Āņi, Ādažu novads : 
BM Sistēma, [2013]. — [16] lpp. : il. ; 30 cm. — 
(Baiba School). — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-8414-3-9. — 
[0313001991] 087.5

Zvirbule,  Baiba. Mācies skaitīt kopā ar zināt-
nieku : krāsojamā grāmata / produkta autore: 
Baiba Zvirbule. — Āņi, Ādažu novads : BM Sis-
tēma, [2013]. — [16] lpp. : il. ; 30 cm. — (Baiba Sc-
hool). — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentū-
rā. — ISBN 978-9934-8414-4-6. — [0313001993]

087.5

Zvirbule,  Baiba. Zinātnieks skolā : krāsoja-
mā dzejoļu grāmata / produkta autore Baiba 
Zvirbule. — Āņi, Ādažu novads : BM Sistē-
ma, [2013]. — [16] lpp. : il. ; 30 cm. — (Baiba 
School). — Izdevējziņas precizētas ISBN aģen-
tūrā. — Autore uzrādīta vāka 4. lpp. — ISBN 
9934-8414-0-1. — [0313001992] 087.5

2  RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Brāļu draudzes lozungi, 2014 : Dieva vārds kat-
rai dienai : 284.(12.) gadagājums / Brāļu drau-
dzes misija ; tekstu sagatavoja Maija Frīdberga ; 
ievadu sarakstīja Gundars Ceipe ; vāka dizains: 
Evija Godiņa. — Rīga : AMNIS, [2013]. — 
[134] lpp. ; 15 cm. — ISBN 978-9984-876-08-5 
(spirālies.). — [0313002365] 275.2-774(474.3)
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Česters,  Tims. 100% draudze : evaņģēlija un 
kopienas centrālā loma / Tims Česters, Stīvens 
Timmiss ; atbildīgā redaktore Līva Fokrote ; 
tulkotāja Vēsma Sandberga ; ievadu sarakstī-
ja Kaspars Šterns ; priekšvārdu sarakstīja Īens 
Kofijs ; ilustrācijas Elīna Brasliņa ; mākslinieki: 
Dārta Hofmane, Reinis Hofmanis. — Rīga : 
Baltijas Pastorālais institūts, 2013. — 215 lpp. ; 
21 cm. — (BPI bibliotēka). — Latviešu izdevu-
mā izmantots Bībeles 1965. gada izdevuma re-
vidētais teksts (Latvijas Bībeles biedrība, 1997) 
un 2012. gada tulkojuma teksts (Latvijas Bībe-
les biedrība, 2012). — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs. — Oriģ. nos.: Total church. A radical 
reshaping around gospel and community. — 
ISBN 978-9984-49-867-6. — [0313002168] 27-72

Taimiņa,  Aija. Ticība un neticība Livonijā : 
Mārtiņš Luters & Matiass Knutsens / Aija Taimi-
ņa, Kaspars Kļaviņš ; literārās redaktore: Aina 
Blinkena, Ina Druviete. — [Rīga] : Kaspars Kļa-
viņš, 2013. — 144 lpp. : il., ģīm., faks. ; 22 cm. — 
Verlag Kaspars Kļaviņš, Salzburg—Titullapā. — 
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 
978-9984-49-906-2. — [0313002173]

274.5-9(474)+274.5-337(430)+
+299.2(430)(092)

3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Stikāne, Vija. Sieviete Livonijas sabiedrībā vi-
duslaikos un jauno laiku sākumā 13.-16. gs. : 
promocijas darbs / Vija Stikāne ; zinātniskais 
vadītājs I. Misāns ; Latvijas Universitāte. Vēs-
tures un Filozofijas fakultāte. — Rīga, 2012. — 
398 lp. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 372.-398. lp. un 
zemsvītras piezīmēs. — (Ies.). — [0313003979]

305-055.2(474)”12/15”(091)(043)+
+94(474)”12/15”(043)

31  Demogrāfija. Socioloģija. Statistika

316  Socioloģija

Boldāne,  Ilze. Latviešu etniskie stereotipi 20. 
gs. beigās—21. gs. sākumā: vēstures fakto-
ru ietekme : promocijas darbs doktora grā-
da iegūšanai vēstures nozarē, apakšnozare: 
etnoloģija / Ilze Boldāne ; darba zinātniskais 
vadītājs Jānis Bērziņš ; recenzenti: Ēriks Jēkab-
sons, Irēna Saleniece, Gunita Zariņa ; Latvijas 
Universitāte. «Latvijas Universitātes Latvijas 
vēstures institūts». Etnoloģijas nodaļa. — Rīga, 
2012. — 292 lp. : tab. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 
266.-285. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts 
latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā. — 
(Ies.). — [0313003978] 316.647.8(474.3)(043)+

+159.922.4(474.3)(043)

32  Politika

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

Cepurītis, Māris. Ārpolitikas mīti Latvijā: Eiro-
pas Savienība un Krievija / Māris Cepurītis, Ri-
nalds Gulbis ; literārā redaktore Agija Ābiķe ; 
vāka dizains: Egils Neihofers ; Latvijas Vēstures 
mazās bibliotēkas atbalsta fonds. — Rīga : Lat-
vijas Vēstures mazās bibliotēkas atbalsta fonds, 
2012. — 108 lpp. : diagr., tab. ; 24 cm. — Par 
autoriem: 107. lpp. — Bibliogrāfija: 88.-94. lpp. 
un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9984-49-
573-6. — [0313002234] 327(474.3)+323(474.3)

33  Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

331  Darbs. Nodarbinātība. Darba 
ekonomika. Darba organizācija

Bērtaitis, Imants. Darba aizsardzības speciālis-
ta pedagoģiskā kompetence : promocijas darbs 
pedagoģijas zinātnes nozarē, pieaugušo peda-
goģijas apakšnozarē / Imants Bērtaitis ; zināt-
niskā darba vadītājs Ludis Pēks ; Latvijas Lauk-
saimniecības universitāte. Tehniskā fakultāte. 
Izglītības un mājsaimniecības institūts. — Jelga-
va, 2013. — 162 lp. : il., tab., diagr. ; 31 cm + piel. 
(48 lp.). — Bibliogrāfija: 147.-161. lp. — Teksts 
latviešu valoda, anotācija arī angļu valodā. — 
(Ies.). — [0313003983]

331.45-057.4(043)+374.7(043)

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

338(474.3)  Latvijas ekonomika

Tautsaimniecības attīstības problēmas Latvi-
jā = Issues of Latvia’s national economy deve-
lopment : [rakstu krājums] / Tautsaimniecības 
attīstības institūts ; atbildīgais par izdevumu 
un priekšvārda autors Andris Sproģis ; redko-
lēģija: I. Kālis, J. Sproģis, E. Zelgalvis. — Rīga : 
Tautsaimniecības attīstības institūts, 2005.

Nr. 4. — 244 lpp. : diagr., tab. ; 30 cm. — 
Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu, 
angļu valodā, anotācijas rakstu beigās angļu 
valodā. — [0313002250] 338(474.3)(05)

37  Izglītība

Eco-education : handbook : research in and 
experience teaching/learning methods / editor 
and proofreader: Gunita Peipiņa ; material com-
piled by the Danish team: Susanne Berg, Anne 
Dissing Rasmussen, Birte Buhl, Benjamin Sib-
besen, Lone Hovgaard Haastrup, Søren Vester-
gaard, Amira Azzam, Conny Bredahl, Karsten 
Svensgaard, Thomas Johansen ; project «Vision 
of Effective Future School», February 2012, Aar-
hus, Denmark ; coordinating institution: Riga 
Education and Informative Methodological 
Centre, Latvia. — Riga : [Rīgas Izglītības In-
formatīvi metodiskais centrs], 2012. — 35 lpp. : 
il., ģīm., sh. ; 21 cm. — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — Bibliogrāfija tekstā. — ISBN 
978-9934-8336-1-8. — [0313002285]

37.033(035)+502.12(035)

Learning to learn : handbook : research in te-
aching/learning methods / material compiled 
by the Latvian team: Sarmīte Katkeviča, Ingrī-
da Breidaka, Indra Egle, Irēna Līkopa, Inese 
Luka-Indāne, Dace Reknere, Daina Keidāne ; 
drawing of the cover by Ineta Zabarovska ; 
Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais 
centrs ; project «Vision of Effective Future Scho-
ol». — Riga : [Rīgas Izglītības un informatīvi me-
todiskais centrs] : «A plus G», 2011. — 115 lpp. : 
diagr., il., ģīm., tab. ; 21 cm. — Izdevējziņas 
precizētas ISBN aģentūrā. — Bibliogrāfija: 109.-
111. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-
9934-8336-0-1. — [0313002287] 37(035)

371  Audzināšanas un izglītības 
organizēšana. Skolvedība

Geka, Sarma. Sociālās spēles / Sarma Geka ; re-
daktore Rita Cimdiņa ; grafiskais dizains: Arta 
Muceniece. — Rīga : RaKa, 2013. — 64 lpp. : 
il. ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 64. lpp. — ISBN 978-
9984-46-284-4. — [0313002328] 371.382+794

Leadership in a democratic school / handbo-
ok : research in teaching/learning methods / 
editor and proofreader: Gunita Peipiņa ; edited 
by Jolanta Navickaitė, Renaldas Čiužas, Sand-
ra Rone ; foreword by Signe Neimane ; Rīgas 
Izglītības un informatīvi metodiskais centrs ; 
project «Vision of Effective Future School». — 
Riga : [Rīgas Izglītības un informatīvi metodis-
kais centrs], 2012. — 130 lpp. : diagr., il., ģīm., 
tab. ; 21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — Bibliogrāfija atsevišķu rakstu bei-
gās. — ISBN 978-9934-8336-3-2. — [0313002286]

371.21(035)

373  Vispārējā izglītība

Freiberga,  Inese. Literārais darbs kā līdzeklis 
pirmsskolas vecuma bērna personības attīstības 
sekmēšanai pedagoģiskajā procesā : promoci-
jas darbs pedagoģijas zinātņu doktora grāda ie-
gūšanai pirmsskolas pedagoģijas apakšnozarē / 
Inese Freiberga ; promocijas darba zinātniskā 
vadītāja Daina Lieģeniece ; Liepājas Univer-
sitāte. Izglītības zinātņu institūts. — Liepāja, 
2013. — 274 lp. : il., diagr., tab. ; 30 cm + 1 CD-R. 
Pielikumā: CD-R, ielīmēts 214. lp. Iekļauti ap-
taujas dati. — Bibliogrāfija: 199.-209. lp. — 
Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valo-
dā. — (Ies.). — [0313003977] 373.2(043)

The quality of teaching : handbook / editor and 
proofreader: Gunita Peipiņa ; edited by Jolanta 
Navickaitė, Renaldas Čiužas ; Rīgas Izglītības 
un informatīvi metodiskais centrs ; project 
«Vision of Effective Future School», 2012, Bir-
žai. — Riga : [Rīgas Izglītības un informatīvi 
metodiskais centrs], 2012. — 87 lpp. : diagr., il., 
ģīm., tab. ; 21 cm. — Uz vāka: NORDPLUS Ho-
rizontal Project Vision of Effective Future Sc-
hool. — Bibliogrāfija tekstā. — ISBN 978-9934-
8336-2-5. — [0313002288] 373(035)

Vilde, Ilze. Sākumskolēnu muzikalitātes attīstī-
ba mūzikas mācībās : promocijas darbs pedago-
ģijas doktora grāda iegūšanai skolas pedagoģi-
jas apakšnozarē / Ilze Vilde ; zinātniskā vadītāja 
Z. Anspoka ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, 
psiholoģijas un mākslas fakultāte. Pedagoģijas 
doktorantūras studiju programma. — Rīga, 
2013. — 140, 69 lp. : il., diagr., tab. ; 31 cm + 
1 CD. Pielikumā: 1. CD: promocijas darba un 
pielikumu elektroniskā versija PDF formā-
tā. — Bibliogrāfija: 136.-142. lp. — (Ies.). — 
[0313003976] 373.3(043.3)+37.036(043.3)+

+78:373.3(043.3)

378  Augstākā izglītība. Augstskolas. 
Akadēmiskās studijas

Rīgas Stradiņa universitātes doktorantūra, 
2013 / sastādītājs A. Pētersons ; ievadvārdus 
sa rakstīja: Jānis Gardovskis, Ilze Akota, Aigars 
Pētersons, Sandra Lejniece, Dace Bandere, Rit-
ma Rungule, Osvalds Joksts, Jeļena Staburova ; 
Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas Stra-
diņa universitāte, 2013. — 105 lpp. : diagr., il., 
ģīm., tab. ; 24 cm. — Teksts latviešu, angļu valo-
dā. — ISBN 978-9984-793-31-3. — [0313002276]

378.6:61(474.3-25)
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379.8  Brīvais laiks

Rīga  (Latvija).  Dome.  Izglītības,  kultūras  un 
sporta  departaments. Rīgas interešu izglītības 
nominācijas laureāti 2011. gadā / Rīgas domes 
Izglītības, kultūras un sporta departaments. — 
Rīga : Rīgas domes Izglītības, kultūras un spor-
ta departaments, 2011. — 20 lpp. ; 21 cm. — 
[0313002280] 379.8(474.3-25)

Rīga  (Latvija).  Dome.  Izglītības,  kultūras  un 
sporta  departaments. Rīgas interešu izglītības 
nominācijas laureāti 2012. gadā / Rīgas domes 
Izglītības, kultūras un sporta departaments. — 
Rīga : Rīgas domes Izglītības, kultūras un spor-
ta departaments, 2012. — 24 lpp. ; 21 cm. — 
[0313002281] 379.8(474.3-25)

5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

51  Matemātika

Barkanovs,  Jevgenijs. Ievads galīgo elementu 
metodē : mācību grāmata / Jevgenijs Barka-
novs ; Rīgas Tehniskā universitāte. Būvniecī-
bas fakultāte. Materiālu un konstrukciju insti-
tūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2013.

1. sējums. — 94 lpp. : diagr., il. ; 25 cm. — 
Bibliogrāfija: 48.-49. lpp. (22 nos.). — ISBN 
978-9934-10-452-7 : 400 eks. — [0313002339]

2. sējums. — 173 lpp. : diagr., il., tab. ; 
25 cm. — Bibliogrāfija: 91. lpp. (15 nos.). — 
ISBN 978-9934-10-453-4 : 400 eks. — 
[0313002340] 517.962.1(075.8)

58  Botānika

Tjarve,  Didzis. Parastās priedes radiālā pie-
auguma parametriska analīze vides izmaiņu 
noteikšanai : promocijas darbs / Didzis Tjarve ; 
darba vadītājs Valdis Ģirts Balodis ; recenzenti 
Ģederts Ieviņš, Imants Liepa, Viesturs Melecis ; 
Latvijas Universitāte. Bioloģijas fakultāte. Bo-
tānikas un ekoloģijas katedra. — Rīga, 2013. — 
68, [49] lp. : il., diagr., kartes, tab. ; 30 cm. — Bib-
liogrāfija: 61.-67. lp. — Teksts latviešu valodā, 
kopsavilkums arī angļu valodā. — (Ies.). — 
[0313003989]

581.522.5(043)+581.526.426(043)+
+581.84(043)+581.522.5(474.3)(043)

6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. 
TEHNIKA

61  Medicīnas zinātnes

Biksone, Gaļina. Solis pa solim pacientu kon-
sultēšanā 2 : zāļu lietošana un ar to saistītās 
aprūpes problēmas / Gaļina Biksone, Atis Beh-
manis ; literārā redaktore Inguna Mīlgrāve ; 
priekšvārdu sarakstīja R. Muceniece. — 2., pa-
pildinātais un pārstrādātais izdevums. — Rīga : 
Aptiekas un Partneri, 2013. — 544 lpp. : il., sh., 
tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 525.-529. lpp. un 
rādītājs: 530.-531., 534.-540. lpp. — ISBN 978-
9984-49-788-4. — [0313002227]

615(035)+616-07(035)+
+616-085(035)+614.253.8+615.12

Ginekoloģija / Ilzes Vībergas redakcijā ; auto-
ri: Ilona Auziņa, Svetlana Andrējeva, Ieva 
Baidekalne, Dace Baltiņa, Eva Barkāne, Jurģis 
Dzenis, Ludmila Eņģele, Biruta Geidāne, Zane 
Grabe, Valerija Grjunberga, Irina Jermakova, 
Līga Kozlovska, Olita Kravčenko, Gunta Laz-
dāne, Nellija Lietuviete, Ronalds Mačuks, Dace 
Matule, Aija Medne, Dace Melka, Ludmila 
Minuhina, Sanda Reinika, Aija Tula, Ineta Va-
saraudze, Ilze Vīberga, Marija Zvaigznīte, Jana 
Žodžika ; redaktores: Daina Freimantāle, Ginta 
Poriete ; medicīnas redaktore Maija Šetlere ; 
vāka māksliniece Iveta Bambere. — Rīga : Me-
dicīnas apgāds, 2013. — 509 lpp., [8] lpp. iel. : il., 
sh., tab. ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 503.-509. lpp. 
(146 nos.). — ISBN 978-9984-813-62-2 (ies.). — 
[0313002378] 618

Ingerleibs, M. Parazītu izdzīšana : kad ar vese-
līgu dzīvesveidu nepietiek / M. Ingerleibs ; no 
krievu valodas tulkojusi Maruta Kusiņa ; redak-
tors Gints Tenbergs ; māksliniece M. Šapovalo-
va. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 134 lpp. : 
il., tab. ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 130.-131. lpp. — 
Oriģ. nos.: Избавление от паразитов — лямб-
лий, червей, глистов. — ISBN 978-9934-0-
3689-7. — [0313002327] 616-093/-098

Jansone, Ilze. Ogas veselībai un dziedniecībai / 
Ilze Jansone. — Rīga : Ilze Jansone, 2013. — 
33, [7] lpp. : il. ; 18 cm. — (Dziednieces piere-
dze). — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentū-
rā. — ISBN 978-9984-868-63-9. — [0313002349]

615.322

Marcinkeviča,  Dace. Mājas aptieciņa gripas 
un saaukstēšanās laikā / Dace Marcinkeviča ; 
atbildīgā redaktore Dace Krecere ; literārā re-
daktore Brigita Šoriņa ; Nataļjas Kugajevskas 
mākslinieciskais noformējums. — Rīga : Juma-
va, [2013]. — 101, [2] lpp. : il., tab. ; 20 cm. — 
Bibliogrāfija: [103.] lpp. — ISBN 978-9934-11-
464-9. — [0313002252] 615.89

Marcinkevičs, Zbigņevs. m. quadriceps statis-
ku slodzi pavadošās hemodinamiskās reakcijas 
augšstilba maģistrālo artēriju gultnēs : promo-
cijas darbs / Zbigņevs Marcinkevičs ; darba va-
dītājs Juris Imants Aivars ; recenzenti: Immanu-
els Taivans, Līga Aberberga-Augškalne, Alfrēds 
Jānis Sīpols ; Latvijas Universitāte. Bioloģijas fa-
kultāte. — Rīga, 2013. — 110 lp. : il., diagr., tab. ; 
31 cm. — Bibliogrāfija: 93.-109. lp. — Teksts 
latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā. — 
(Ies.). — [0313003990] 612.133(043.3)

Miķelsone,  Indra. Vazodilatācijas intensitā-
tes un insulīna rezistences rādītāju saistība ar 
endoteliālo (dis)funkciju raksturojošo signāl-
molekulu koncentrācijām hroniskiem smēķētā-
jiem : promocijas darbs doktora grāda iegūša-
nai bioloģijas nozarē, apakšnozare: cilvēka un 
dzīvnieku fizioloģija / Indra Miķelsone ; darba 
vadītājs Pēteris Tretjakovs ; recenzenti: Līga 
Aberberga-Augškalne, Gunta Strazda, Baiba 
Jansone ; Latvijas Universitāte. Bioloģijas fakul-
tāte. — Rīga, 2013. — 138 lp. : il., diagr., tab. ; 
30 cm. — Bibliogrāfija: 113.-130., 136.-138. lp. — 
Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valo-
dā. — (Ies.). — [0313003991]

616-008.6(043)+612.1/.8(043)+
+611.018.74(043)

Moslijs, Maikls. Ātrā diēta : samaziniet svaru, 
uzturiet labu veselību un dzīvojiet ilgāk, perio-
diski badojoties! / Maikls Moslijs & Mimī Spen-
sere ; no angļu valodas tulkojusi Zelma Buile ; 
redaktore Dace Markota ; Ilzes Isakas vāka 
dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 215, 
[1] lpp., [8] lpp. il. : tab. ; 20 cm. — Par autoriem: 
215.-[216.] lpp. — Bibliogrāfija: 203.-209. lpp. 
un alfabētiskais rādītājs: 210.-213. lpp. — 
Oriģ. nos.: The fast diet. — ISBN 978-9934-0-
3913-3. — [0313002218] 613.2

Sāpes / Ināras Loginas redakcijā ; autori: G. 
Ancāne, D. Andersone, M. Arons, J. Bērziņš, I. 
Evansa, I. Golubovska, I. Hāznere, G. Iļķēns, D. 
Jēgere, O. Kalējs, I. Kokare, E. Lietuvietis, M. 
Māliņa, J. Mednieks, A. Miščuks, I. Paņihins, 
D. Rezeberga, M. Sevastjanova, I. Smiltens, 
A. Sondore, V. Sosārs, A. Strēlnieks, O. Suho-
rukovs, D. Šmite, I. Tolmanis, I. Vanags, E. Va-
siļevskis, A. Vētra ; redaktore Ginta Poriete ; 
medicīnas redaktore Maija Šetlere ; vāka māk-
sliniece Iveta Bambere. — Rīga : Medicīnas ap-
gāds, 2013. — 396, [1] lpp., [6] lpp. iel. : il., tab. ; 
25 cm. — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — ISBN 
978-9984-813-60-8 (ies.). — [0313002377]

616.8-009.7

Skutelis, Antons. Zāļu un uztura mijiedarbība 
un blaknes / Antons Skutelis, Ilze Bārene ; re-
daktore Daina Freimantāle ; vāka māksliniece 
Iveta Bambere. — Rīga : Medicīnas apgāds, 
2013. — 54 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
54. lpp. (15 nos.). — ISBN 978-9984-813-56-1. — 
[0313002373] 615.32

Vīksna, Arnis. Latvijas Ārstu biedrība : atskats 
un apskats, 1822-1939-1988-2013 / Arnis Vīk-
sna ; redakcija: Pēteris Apinis (virsredaktors), 
Vilnis Dzērve, Jānis Loja (literārais redaktors), 
Māris Pļaviņš, Maija Šetlere (redakcijas vadī-
tāja) ; uz 1. vāka Aivara Liepiņa foto. — Rīga : 
Medicīnas apgāds, 2013. — 206 lpp. : il., ģīm., 
faks., tab. ; 25 cm. — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — Bibliogrāfija: 186.-195. lpp. 
un personu rādītājs: 196.-206. lpp. — ISBN 978-
9984-813-58-5 (ies.). — [0313002376]

614.253.1(474.3)(092)

63  Lauksaimniecība. Mežsaimniecība. 
Medības. Zivsaimniecība

633/635  Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Orehovs, Andris. Dekoratīvo ziemciešu lietiš-
ķā ekoloģija / Andris Orehovs ; sastādītājas un 
priekšvārda autores: Inese Nāburga-Jermako-
va, Mariana Smona ; redaktore Anta Sparin-
ska ; zīmējumi: Lauma Strazdiņa ; foto: Andris 
Orehovs, Inese Nāburga-Jermakova, Lauma 
Strazdiņa, Uvis Suško, Ilma Nereta, Imants Bēr-
ziņš, Raivo Reinbergs, Gundega Muzikante ; 
uz vāka Andra Orehova foto no A. Irbes dār-
za. — Rīga : Botāniskā dārza draugu biedrība : 
Jumava, 2013. — 205 lpp. : il., tab. ; 22 cm. — 
Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Par 
autoru: 5.-6. lpp. — Bibliogrāfija: 166.-169. lpp. 
(226 nos.) un augu nosaukumu alfabētiskais 
rādītājs: 170.-175. lpp. — ISBN 978-9984-45-
683-6. — [0313002241] 635.92
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Savicka, Marina. Karstuma stresa ietekme uz 
kviešu dīgstu (Triticum Aestivum L.) orgānu 
attīstību un oksidatīvo procesu izmaiņām : 
promocijas darbs bioloģijas doktora zinātniskā 
grāda (Dr. biol.) iegūšanai (ekoloģijas apakšno-
zarē) / Marina Savicka ; darba zinātniskais vadī-
tājs Nataļja Škute ; recenzenti: Ģederts  Ieviņš, 
Inese Kokina, Tatjana Krama ; Daugavpils 
Universitāte. Ekoloģijas institūts. — Daugav-
pils, 2013. — 169, [11] lp. : il., diagr., karte, tab. ; 
31 cm. — Bibliogrāfija: 147.-169. lp. — (Ies.). — 
[0313003992] 633.11(043)

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

Lai nesāpētu ne bērnam, ne suņam jeb 12 zelta 
likumi kā pareizi izturēties pret suni : mācību 
un uzskates līdzeklis jaunāko klašu skolēniem / 
Latvijas Kinoloģiskā federācija ; sastādīja Vija 
Klučniece ; ilustrācijas: Amanda Krūmiņa. — 
[Rīga : Latvijas Kinoloģiskā federācija, 2013]. — 
31, [1] lpp. : il. ; 21 cm. — [0313002290] 636.7

Oļševskis,  Edvīns. Trakumsērgas apkarošana 
Latvijā, izmantojot savvaļas lapsu (Vulpes Vul-
pes) un jenotsuņu (Nyctereutes Procyonoides) 
orālo vakcināciju : promocijas darbs doktora 
grāda ieguvei Veterinārmedicīnas nozarē, In-
fekcijas slimību un mikrobioloģijas apakšnoza-
rē (Dr. med. vet.) / Edvīns Oļševskis ; promoci-
jas darba zinātniskais vadītājs Edgars Liepiņš ; 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Vete-
rinārmedicīnas fakultāte. Pārtikas un vides hi-
giēnas institūts. — Jelgava, 2013. — 107, [8] lp. : 
tab., diagr., kartes ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 94.-
106. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī 
angļu valodā. — (Ies.). — [0313003987]

636.09:616.98:578.824(043)+
+636.09:614.47(043)

637  Lauksaimniecības dzīvnieku un 
medījamo dzīvnieku produkti

Antone,  Unigunde. Piena lipīdu stabilitāte : 
promocijas darbs inženierzinātņu doktora (Dr. 
sc. ing.) zinātniskā grāda iegūšanai pārtikas zi-
nātnes nozarē / Unigunde Antone ; promocijas 
darba zinātniskās vadītājas: Vita Šterna, Jeļena 
Zagorska ; Latvijas Lauksaimniecības univer-
sitāte. Pārtikas tehnoloģijas fakultāte. Pārtikas 
tehnoloģijas katedra, Biotehnoloģijas un vete-
rinārmedicīnas zinātniskais institūts «Sigra». — 
Jelgava, 2013. — 136, [19] lp. : il., tab., diagr. ; 
30 cm. — Bibliogrāfija: 122.-135. lp. — Teksts 
latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā. — 
(Ies.). — [0313003985]

637.1.043(043)+636.2.087.7(043)

Kovaļenko, Kaspars. Termofīlās kampilobaktē-
rijas broilercāļu gaļas ražošanas ķēdē Latvijā : 
promocijas darbs doktora grāda ieguvei veteri-
nārmedicīnas nozarē, pārtikas higiēnas apakš-
nozarē (Dr. med. vet.) / Kaspars Kovaļenko ; 
promocijas darba zinātniskie vadītāji: Edgars 
Liepiņš, Mati Roasto ; Latvijas Lauksaimniecī-
bas universitāte. Veterinārmedicīnas fakultāte. 
Pārtikas un vides higiēnas institūts. — Jelga-
va, 2013. — 119 lp. : il., tab., diagr. ; 31 cm. — 
Bibliogrāfija: 88.-119. lp. — Teksts latviešu 
valodā, anotācija arī angļu valodā. — (Ies.). — 
[0313003984]

637.54’65.065(043)+579.835.1(043)

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

Alus veselībai, skaistumkopšanā, kulinārijā / 
sastādījusi un vāku veidojusi Lilija Rimicā-
ne ; redaktore Ilze Čerņevska. — Rīga : Avots, 
2013. — 79 lpp. ; 14 cm. — ISBN 978-9984-859-
78-1. — [0313002160] 641.55:663.4(083.12)

Hobdeja, Kara. Ēdiena noformēšanas noslēpu-
mi : radošas idejas, metodes un praktiski pado-
mi / Kara Hobdeja & Džo Denberija ; Roba Vai-
ta fotoattēli ; no angļu valodas tulkojis Kristaps 
Šoriņš ; redaktore Diāna Romanoviča. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2013. — 176 lpp. : il. ; 21 cm. — 
Alfabētiskais rādītājs: 172.-175. lpp. — Oriģ. 
nos.: Food presenting secrets. — ISBN 978-
9934-0-3277-6 (ies.). — [0313002313] 641.8

Kenijs, Metjū. Raw food : svaigēšana : 100 re-
ceptes veselīgam mirdzumam / Metjū Kenijs un 
Sarma Melngailis kopā ar Jenu Karetniku ; no 
angļu valodas tulkojusi Inguna Peniķe ; redak-
tore Gunta Šustere. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2013. — 384 lpp. : il. ; 25 cm. — Alfabētiskais 
rādītājs: 377.-384. lpp. — Oriģ. nos.: Raw food. 
Real world. — ISBN 978-9934-0-3686-6 (ies.). — 
[0313002314] 641.83(083.12)

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

Brencis,  Raitis. Putuģipša tehnoloģijas piln-
veidošana skaņas absorbcijas materiālu izga-
tavošanai : promocijas darbs inženierzinātņu 
doktora (Dr. sc. ing.) zinātniskā grāda iegūšanai 
būvzinātnes nozarē, būvmateriālu un būvteh-
noloģija apakšnozarē / Raitis Brencis ; promo-
cijas darba zinātniskais vadītājs Juris Skujāns ; 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauku 
inženieru fakultāte. Arhitektūras un būvniecī-
bas katedra. — Jelgava, 2013. — 124, [12] lp. : 
il., diagr., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 112.-
119. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī 
angļu valodā. — (Ies.). — [0313003986]

691.311(043)

Sāksim būvēt : rokasgrāmata pasūtītājiem, pro-
jektētājiem, būvuzņēmējiem un būvētājiem. — 
[Rīga : Celtinfo PP, 2006]. — 126 lpp. : diagr., il., 
shēmas, tab. ; 30 cm. — [0313002307] 69(05)

Skadiņš,  Ulvis. Tērauda īsšķiedru betona de-
formatīvo īpašību izpēte un prognozēšana = 
Investigation and prognosis of steel fibre con-
crete deformation properties : promocijas darbs 
inženierzinātņu doktora (Dr. sc. ing.) grāda ie-
gūšanai būvzinātņu nozarē, būvkonstrukciju 
apakšnozarē / Ulvis Skadiņš ; promocijas darba 
zinātniskais vadītājs Jānis Brauns ; oponenti: 
Gintaris Kaklauskas, Dmitrijs Serdjuks, Ralejs 
Tepfers ; Latvijas Lauksaimniecības universi-
tāte. Lauku inženieru fakultāte. Būvkonstruk-
ciju katedra. — Jelgava, 2013. — 129, [10] lp. : 
il., diagr., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 111.-
119. lp. — Teksts angļu valodā, titullapā nosau-
kums paralēli latviešu un angļu valodā, anotā-
cija arī latviešu valodā. — (Ies.). — [0313003988]

691.328.1(043)

7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Blumbergs,  Ilmārs. I won’t die : exhibition 
at the Arsenāls Exhibition Hall of the Latvian 
National Museum of Art : 15 August 2013—6 
October 2013 / Ilmārs Blumbergs ; text by Ani-
ta Vanaga ; translation by Sabīne Ozola, Inese 
Lapa, Ilze Ratniece, Brigita Stroda, Terēze Svi-
lāne ; English language editing by Līva Ozola ; 
bibliography by Aivija Everte ; design by Gun-
tars Sietiņš ; photo by Gvido Kajons, Ilmārs 
Blumbergs. — [Riga] : AV, 2013. — 234 lpp. : il., 
faks., ģeneal. tab., portr. ; 28 cm. — Izdevējzi-
ņas precizētas ISBN aģentūrā. — Bibliogrāfija: 
213.-230. lpp. un rādītājs: 231.-234. lpp. — ISBN 
978-9984-49-860-7 : 500 copies. — [0313002274]

7.071.1(474.3)(083.824)

Latvijas noslēpumainie talanti MMXIII : mācī-
bu metodiskais materiāls tiem, kas vēlas apgūt 
glezniecību / sastādījis Jānis Anmanis ; Daiņa 
Breikša noformējums. — Rīga : Jānis Anmanis, 
2013. — 72 lpp. : il., ģīm. ; 21 cm. — Izdevējzi-
ņas precizētas ISBN aģentūrā. — Teksts latviešu 
valodā, 26. lpp. arī angļu valodā, kopsavilkums 
vāka 4. lpp latviešu, franču un krievu valo-
dā. — ISBN 978-9984-49-843-0. — [0313002075]

7.071.1(474.3)(084.1)

72  Arhitektūra

745/749  Rūpnieciskā māksla un 
daiļamatniecība. Lietišķā māksla

Sainio,  Keitlina. 100 tamborētas sniegpārsli-
ņas : rotājumiem, dāvanām un savam priekam / 
Keitlina Sainio ; no angļu valodas tulkojusi 
un rediģējusi Baiba Vītola. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2013. — 128 lpp. : il., tab. ; 23 cm. — Al-
fabētiskais rādītājs: 126.-127. lpp. — Oriģ. nos.: 
100 snowflakes to crochet. — ISBN 978-9934-0-
3642-2 (ies.). — [0313002217] 746.4

75  Glezniecība

Beitiņa, Inga. Ainava kopā ar mazo Mulu / Inga 
Beitiņa, Kristīne Morozova, Baiba Grīnberga ; 
redaktore Oļesja Burkevica ; ilustrējis Reinis Pē-
tersons. — Jelgavas novads : Biedrība bērniem 
DROŠI un KOŠI, 2013. — 33, [1] lpp. : il., ģīm. ; 
20×22 cm. — (Bērniem par latviešu vizuālās 
mākslas klasiķiem). — (Mazā Mula pēta). — Iz-
devējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 
978-9934-8408-0-7. — [0313002109]

75(474.3)(0.053.2)+087.5:75(474.3)

77  Fotogrāfija un līdzīgi procesi

FK : gadagrāmata / redaktors un priekšvārda 
autors Arnis Balčus ; tekstu autori: Kārlis Vērpe, 
Ieva Lejasmeijere ; literārā redaktore Ieva Le-
jasmeijere ; tulkotājas: Liāna Ivete Beņķe, Lai-
ne Kristberga ; dizains: Artis Tauriņš. — Rīga : 
KultKom, 2013.

Nr. 3. — 91 lpp. : il., ģīm. ; 28 cm. — (FK, 
ISSN 2243-6979 ; 3/2013). — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu, an-
gļu valodā. — ISBN 978-9934-8255-2-1. — 
[0313002201] 77(058)
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792  Teātris. Skatuves māksla.  
Dramatiski uzvedumi

Grīva, Anita. Spēlēsim leļļu teātri! : ludziņas, 
dziesmas, padomi rokas leļļu darināšanā / Ani-
ta Grīva ; redaktore Iveta Ikale ; mūzikas au-
tors Vigo Graudiņš ; Māras Alševskas fotogrāfi-
jas. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 62, [1] lpp. : 
il., ģīm., notis ; 22 cm + 1 CD. — (Pirmsskolas 
izglītība). Pielikumā: CD ar dziesmu un fona 
mūzikas fonogrammām. — ISBN 978-9934-0-
3442-8. — [0313002124] 792.97(072)+373(072)

793  Sabiedriskas izklaides un izpriecas. 
Kustību māksla. Deja

Andersone,  Gija  Katrīna. Vai tu esi gudrāks 
par skolotāju? : pārbaudi savu intelektu! / Gija 
Katrīna Andersone, Kristaps Lazda ; redaktore 
Indra Putre ; izmantoti Liānas Šulces, Agijas 
Stakas zīmējumi ; Ilzes Isakas vāka dizains. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 38, [2] lpp. : 
il. ; 20 cm. — (Krāsim gudrības kopā!). — Uz 
vāka: 8-12 gadi. — ISBN 978-9934-0-3754-2. — 
[0313002121] 793.7+0(076.3)

Pitkevica,  Guna. Vai tu esi gudrāks par sevi 
pašu? : pārbaudi savu intelektu! / Guna Pitke-
vica ; redaktore Indra Putre ; vāka noformēju-
mam izmantots Jutas Tīronas zīmējums ; Ilzes 
Isakas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2013. — 39, [1] lpp. : il. ; 20 cm. — (Krāsim gud-
rības kopā!). — Uz vāka: 8-12 gadi. — ISBN 978-
9934-0-3753-5. — [0313002123] 793.7+0(076.3)

8  VALODAS. VALODNIECĪBA. 
LITERATŪRA

Vārds vārdā : citāti un atziņas / sakārtojusi un 
ievadu sarakstījusi Inta Saprovska ; redak-
tore Gundega Sēja ; māksliniece Vita Lēner-
te. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 288 lpp. ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-0-3883-9 (ies.). — 
[0313002324] 82-84(082)

81  Valodniecība un valodas

Angļu un latviešu sakāmvārdi un parunas = 
English and Latvian proverbs and sayings / sa-
stādītāja un ievada autore Gunta Štrauhmane ; 
Aigara Truhina vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2013]. — 270, [1] lpp. ; 21 cm. — Rādī-
tājs: 246.-[271.] lpp. — Teksts latviešu un angļu 
valodā. — ISBN 978-9934-0-1457-4 (ies.). — 
[0313002131]

811.111’374.2’373.72=174+
+811.174’374.2’373.72=111

Munda,  Inga. Password — angļu valodas 
gra ma tikas noslēpumi / Inga Munda ; literā-
rā re daktore Gunta Nalivaiko. — [Jelgava] : 
PASS WORD X, SIA, 2013. — 104 lpp. : tab. ; 
21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentū-
rā. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 
978-9984-49-605-4. — [0313002182]

811.111’243’36(075.4)

Veisbergs, Andrejs. English and Latvian word 
formation compared / Andrejs Veisbergs ; edi-
ted by Toby Screech. — Rīga : The University 
of Latvia Press, 2013. — 139 lpp. ; 24 cm. — 
«Monogrāfijā aplūkoti galvenie vārddarinā-
šanas paņēmieni latviešu un angļu valodā. 
Paņēmienu analīze veikta kontrastīvā aspektā, 
galvenokārt sinhronā griezumā»—Titullapas 
otrā pusē. — Bibliogrāfija: 132.-139. lpp. — 
Teksts angļu valodā, kopsavikums un vārdda-
rināšanas piemēri latviešu valodā. — ISBN 978-
9984-45-764-2. — [0313002197]

811.111’373.611(075.8)+
+811.174’373.611(075.8)

811.174  Latviešu valoda

Arturs Ozols (1912-1964) in honorem : rakstu 
krājums / sastādītāji, redaktori un ievada auto-
ri: Andra Kalnača, Ojārs Lāms ; redakcijas kolē-
ģija: Sturla Bergs-Olsens, Māra Grudule, Andra 
Kalnača, Regīna Kvašīte, Linda Lauze, Lidija 
Leikuma, Ilze Lokmane, Valdis Muktupāvels, 
Silvija Radzobe ; ievadu, Arturs Ozols, viņa 
mantojums un piemiņa, 11.-14. lpp., sarakstīja 
Lidija Leikuma ; vāka noformējums: Ieva Tilti-
ņa. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2013. — 
186 lpp. : il., ģīm., faks. ; 21 cm. — (Latvijas 
Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes 
Latvistikas un baltistikas nodaļas raksti. Res 
Latvienses ; 2). — Bibliogrāfija rakstu beigās. — 
Kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9984-
45-766-6. — [0313002198]

811.174(092)+398(=174)(092)

Bajaruniene, Maija. Ābece : jautrā burtu bal-
līte / Maija Bajaruniene ; mākslinieks And-
ris Lamsters. — Rīga : Madris, [2013]. — 31, 
[1] lpp. : il. ; 27 cm + 1 piel. Pielikumā: Lasītmā-
cības metodika (14. lpp.). — ISBN 9984-31-003-5 
(ies.); 978-9984-31-003-9. — [0313002195]

811.174(075.2)

821  Daiļliteratūra

821.111  Angļu literatūra

Skotons,  Robs. Runcis puncis : [stāsts pirms-
skolas vecuma bērniem] / Robs Skotons ; no an-
gļu valodas tulkojusi Ruta Svaža. — Rīga : The 
White book, [2013]. — [32] lpp. : il. ; 26 cm. — 
Oriģ. nos.: Splat the cat. — ISBN 978-9934-516-
07-8 (ies.). — [0313002170] 821.111-93-32

821.111(73)  Amerikāņu literatūra

Mārtins, Džordžs R.  R. Zobenu vētra : sāgas 
«Dziesma par ledu un uguni» 3. grāmata / 
Džordžs R. R. Mārtins ; no angļu valodas tul-
kojis Allens Pempers ; redaktore Margita Nied-
re. — Rīga : The White book, [2013].

2. daļa, Asinis un zelts. — 528 lpp. ; 
24 cm. — (Dziesma par ledu un uguni / Džor-
džs R. R. Mārtins ; 3. grāmata). — Oriģ. nos.: 
A storm of swords. — ISBN 978-9934-516-
06-1 (ies.). — [0313002169] 821.111(73)-312.9

O’Konora,  Džeina. Brīnumainā Nensija : 
[stāsts pirmsskolas vecuma bērniem] / Džeina 
O’Konora ; ilustrējusi Robina Preisa Glasere ; 
no angļu valodas tulkojusi Sandra Rutmane ; 
redaktore Santa Svaža. — Rīga : The White 
book, [2013]. — [32] lpp. : il. ; 29 cm. — Oriģ. 
nos.: Fancy Nancy. — ISBN 978-9934-516-05-4 
(ies.). — [0313002171] 821.111(73)-93-32

O’Konora,  Džeina. Brīnumainā Nensija un 
fi fīgais kucēns : [stāsts pirmsskolas vecuma 
bērniem] / autore Džeina O’Konora ; ilustrē-
jusi Robina Preisa Glasere ; no angļu valodas 
tulkojusi Sandra Rutmane ; redaktore Santa 
Svaža. — Rīga : The White book, [2013]. — 
[32] lpp. : il. ; 29 cm. — Oriģ. nos.: Fancy Nancy 
and the posh puppy. — ISBN 978-9934-516-08-5 
(ies.). — [0313002172] 821.111(73)-93-32

Sī, Lisa. Šanhajas meitenes : romāns / Lisa Sī ; no 
angļu valodas tulkojusi Maija Opse ; redaktore 
Baiba Īvāne-Kronberga ; Arņa Kilbloka vāka 
dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 383, 
[1] lpp. ; 23 cm. — Oriģ. nos.: Shanghai girls. — 
ISBN 978-9934-0-3496-1 (ies.). — [0313002322]

821.111(73)-31

821.111(94)  Austrāliešu literatūra angļu 
valodā

Harane,  Elizabete. Sarkanās zemes sala : ro-
māns / Elizabete Harane ; no vācu valodas 
tulkojusi Sinda Krastiņa ; redaktore Margita 
Krasnā ; Edgara Švanka vāka dizains. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2013. — 446, [1] lpp. ; 24 cm. — 
Oriģ. nos.: Die Insel der roten Erde. — ISBN 
978-9934-0-3713-9 (ies.). — [0313002384]

821.111(94)-31

821.112.2  Vācu literatūra

Ceta, Sabīne. Hugo superplāns : [stāsts vidējā 
skolas vecuma bērniem] / Sabīne Ceta ; no vācu 
valodas tulkojusi Inese Miesniece ; redaktore 
Sarmīte Lomovceva ; Utes Krauzes ilustrāci-
jas. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013.

2. grāmata. — 159, [1] lpp. : il. ; 21 cm. — 
Oriģ. nos.: Hugos Masterplan. — ISBN 978-
9934-0-3771-9 (ies.). — [0313002210]

821.112.2-93-32

Finsterbuša, Monika. Princesīte Lilija : [stāsts 
pirmsskolas vecuma bērniem] / Monika Fin-
sterbuša ; no vācu valodas tulkojusi Sarmīte Lo-
movceva ; redaktore Margita Krasnā. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2013. — [25] lpp. : il. ; 22 cm. — 
Kopā ar grāmatu vēstule un princešu kronis. — 
Oriģ. nos.: Prinzessin Lillifee. — ISBN 978-
9934-0-3538-8 (ies.). — [0313002118]

821.112.2-93-32

Sarkangalvīte : [pasaka pirmsskolas vecu-
ma bērniem] / tulkojusi Iveta Ikale ; redakto-
re Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2013. — [10] lpp. : il. ; 23×25 cm. — (Krāsaina 
pasaciņa). — Nosaukums no vāka. — Oriģ. 
nos.: Little red riding hood. — ISBN 978-9934-
0-3784-9. — [0313002221] 821.112.2-93-343

Vilks un septiņi kazlēni : [pasaka pirmssko-
las vecuma bērniem] / tulkojusi Iveta Ikale ; 
redaktore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2013. — [10] lpp. : il. ; 23 cm. — (Krāsai-
na pasaciņa). — Nosaukums no vāka. — Oriģ. 
nos.: Wolf and seven goats. — ISBN 978-9934-0-
3782-5. — [0313002224] 821.112.2-93-343
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821.113.4  Dāņu literatūra

Adlers-Olsens,  Jusi. Vēstule pudelē : detek-
tīvromāns / Jusi Adlers-Olsens ; no dāņu va-
lodas tulkojusi Dace Deniņa ; redaktore Anita 
Poļakovska. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 
479, [1] lpp. ; 23 cm. — (Zvaigznes detektīvu 
klubs). — Oriģ. nos.: Flaskepost fra P. — ISBN 
978-9934-0-3904-1 (ies.). — [0313001966]

821.113.4-312.4

821.113.6  Zviedru literatūra

Jānsone,  Tūve. Mumins un mazais spociņš : 
[stāsts pirmsskolas vecuma bērniem] / Tūve 
Jānsone ; no angļu valodas tulkojusi Daina 
Grūbe ; redaktore Indra Putre. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, 2013. — [30] lpp. : il. ; 26 cm. — Pēc 
Tūves Jānsones stāstu motīviem. — Oriģ. nos.: 
Moomin and the little ghost. — ISBN 978-9934-
0-3652-1. — [0313002115] 821.113.6-93-32

Lārsons,  Stīgs. Meitene, kas spēlējās ar ugu-
ni : triloģijas Millenium otrā grāmata / Stīgs 
Lārsons ; no zviedru valodas tulkojusi Dace 
Deniņa ; redaktore Anda Brazauska. — 2. izde-
vums. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. — 646, 
[1] lpp. ; 22 cm. — (Millennium / Stīgs Lār-
sons ; 2. grāmata). — Oriģ. nos.: Flickan som 
lekte med elden. — ISBN 978-9934-0-2610-2. — 
[0313002383] 821.113.6-312.4

821.133.1  Franču literatūra

Rikikī piedzīvojumi : [stāsts pirmsskolas ve-
cuma bērniem] / tulkojuši Ēvalds Juhņēvičs un 
Marika Taube. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 
232 lpp. : il. ; 28 cm. — «Ilustrācijas no franču 
izdevuma»—Titlp. otrā pusē. — Oriģ. nos.: 
Riquiqui. — ISBN 978-9934-0-3195-3 (ies.). — 
[0313002320] 821.133.1-93-32

821.161.1  Krievu literatūra

Беликов,  Леонид. О поэзии, о жизни, о 
люб ви : лирика / Леонид Беликов ; автор 
пре дисловия, с. 3, Маргарита Алексеева. — 
Рига : Леонид Беликов, 2013. — 144 lpp. : il., 
portr. ; 22 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — ISBN 978-9984-49-794-5 (ies.). — 
[0313002237] 821.161.1-1(474.3)

Галилеев, Пётр. На тропинке размышле ний : 
(стихи, проза) / Пётр Галилеев ; фотограф 
Николай Галилеев. — Рига : [Pjotrs Gaļile-
jevs], 2013. — 110 lpp. : il. ; 22 cm. — Izdevē-
jziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-
9984-49-885-0 (ies.). — [0313002254]

821.161.1-1(474.3)+821.161.1-3(474.3)

Ермолова, Тамара. Восхождение : стихо тво-
рения / Тамара Ермолова. — Рига : [autoriz-
devums], 2013. — 123 lpp. : il., portr. ; 16 cm. — 
Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 
978-9984-49-603-0 (ies.). — [0313002188]

821.161.1-1(474.3)

821.162.3  Čehu literatūra

Milers,  Zdeņeks. Kurmītis un ziema : [dzeja 
pirmsskolas vecuma bērniem] / Zdeņeks Mi-
lers, Katerina Milere, Hana Doskočilova ; atdze-
jojusi Ieva Strelēvica. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2013. — [10] lpp. : il. ; 15 cm. — Aprakstīts pēc 
vāka. — Oriģ. nos.: Krtek a zima. — ISBN 978-
9934-0-3878-5. — [0313002119] 821.162.3-93-1

821.174  Latviešu literatūra

Aizpuriete,  Amanda. Turp : dzeja / Amanda 
Aizpuriete ; atbildīgā redaktore Inguna Cepī-
te ; redaktors Jānis Vādons ; mākslinieciskais 
iekārtojums Aivars Plotka. — Rīga : Pētergailis, 
[2013]. — 78 lpp. : il. ; 23 cm. — ISBN 978-9984-
33-370-0 (ies.). — [0313002204] 821.174-1

Apēstā realitāte : [dzeja] / Ingas Gailes pēc-
vārds. — Rīga : Gaismas stars, 2011. — 67, 
[3] lpp. : il. ; 17 cm. — Teksts latviešu un krie-
vu valodā. — ISBN 978-9984-49-402-9. — 
[0313002292] 821.174-1(082)

Arāja, Santa. Ar likteņa pieskārienu : [romāns] / 
Santa Arāja ; literārā redaktore Undīne Arāja ; 
vāka foto: Iraīda Tarvīda ; vāka noformējums: 
Eva Savele-Gavare. — [Rīga] : Iespēju grāmata, 
2013. — 105, [1] lpp. ; 19 cm. — ISBN 978-9984-
875-52-1. — [0313002360] 821.174-31

Auseklis,  Uldis. Man ir runcis Francis : da-
žādu gadu dzejoļi dažāda vecuma bērniem / 
dzeja un sastādījums: Uldis Auseklis ; atbildīgā 
redaktore Renāte Neimane ; māksliniece Sig-
ne Ērmane-Ļitvina ; Ulda Fridrihsona dzies-
mas. — Rīga : Jumava, 2013. — 141, [2] lpp. : 
il., notis ; 22 cm. — ISBN 978-9934-11-388-8 
(ies.). — [0313002244] 821.174-93-1

Bazeviča, Brigita. Grēcīgais eņģelis : romāns / 
Brigita Bazeviča ; literārā redaktore Liene Go-
lubkova ; vāka noformējums: Eva Savele-Gava-
re ; vāka foto: Brigita Bazeviča. — [Rīga] : Iespē-
ju grāmata, 2013. — 568 lpp. ; 20 cm. — ISBN 
978-9984-875-50-7. — [0313002361] 821.174-31

Briedis, Leons. Oktāvas : dzeja / Leons Briedis ; 
atbildīgā redaktore Inguna Cepīte ; redaktors 
un priekšvārda autors Guntars Godiņš ; māksli-
niece Gita Treice. — Rīga : Pētergailis, [2013]. — 
79, [4] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-33-371-7 
(ies.). — [0313002205] 821.174-1

Bunkšs, Imants. Tik gara diena : dzeja / Imants 
Bunkšs ; literārā redaktore Zane Ūsele ; vāka 
noformējums: Eva Savele-Gavare. — [Rīga] : 
Iespēju grāmata, 2013. — 81 lpp. : il. ; 19 cm. — 
Par autoru: 77.-79. lpp. — ISBN 978-9984-875-
51-4. — [0313002362] 821.174-1

Dieva avotā padzeros : [kristīgās dzejas kop-
krājums] / Bernarda Aizporiete, Sarmīte Fībiga, 
Mairita Grīnberga, Inta Nagla, Dzintra Šņoriņa, 
Vizma Šulca, Kristīne Vecbērza, Māra Timma ; 
vāka dizains: Aija Pastare. — Ugāle : Visual 
stu dio, 2013. — 166, [1] lpp. : ģīm. ; 21 cm. — 
(Mana grāmata). — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9984-873-95-4 
(ies.). — [0313002106] 821.174-141+821.174-3

Gekišs,  Nauris. Fēniksa dziesma : veltījums 
Pār  slai Bērziņai : [dzeja] / Nauris Gekišs. — 
[Jūrmala] : Nauris Gekišs, 2013. — 223 lpp. ; 
21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentū-
rā. — ISBN 978-9984-49-897-3. — [0313002368]

821.174-1

Kļavis,  Aivars. Piesmietais karavīrs : romānu 
cikla «Viņpus vārtiem» 3. grāmata / Aivars Kļa-
vis ; mākslinieks Aigars Truhins. — [Atkārtots 
izdevums]. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 
398, [2] lpp. ; 20 cm. — (Viņpus vārtiem /  Aivars 
Kļavis ; 3. grāmata). — Grāmata sagatavota 
pēc 2009. gada izdevuma. — ISBN 978-9934-0-
3643-9. — [0313002325] 821.174-311.6

Kronbergs, Jānis. Veiksminiece : veiksminieks / 
veiksminiece : atziņas / Jānis Kronbergs ; fo-
togrāfiju autori: Elīna Plūme, A. Klapers. — 
Lauciene : Jānis Kronbergs, 2013. — 131 lpp. ; 
16 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentū-
rā. — ISBN 978-9984-49-889-8. — [0313002232]

821.174-84

Krūmiņa, Gunta. Pūķīša Ginesa raibu raibā dzī-
ve : [stāsts jaunākā skolas vecuma bērniem] / 
Gunta Krūmiņa ; redaktore Lolija Soma ; māks-
liniece Agija Staka. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2013]. — 175, [1] lpp. : il. ; 21 cm. — (Lasīt-
prieks!, ISSN 1407-3730). — ISBN 978-9934-0-
3254-7 (ies.). — [0313002321] 821.174-93-32

Millere,  Inonanta. Švīkainas smaržas / glez-
nas un dzeja: Inonanta Millere ; sastādīja un 
vāka dizainu veidoja Dace Solovjeva ; ievadā 
Imanta Ziedoņa dzejolis. — [Ugāle : Visual 
studio], 2013. — 110 lpp. : il., ģīm. ; 20 cm. — 
Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Par 
autori: 110. lpp. — ISBN 978-9984-873-94-7. — 
[0313002199] 821.174-1

Neimane,  Anna. Gudrais runcis : [izkrāso-
jama pasaka pirmsskolas vecuma bērniem] / 
teksta autore Anna Neimane ; māksliniece 
Mārīte Elksne. — [Rīga] : Madris, [2013]. — 
[16] lpp. : il. ; 24 cm. — ISBN 9984-31-962-8. — 
[0313002194] 821.174-93-343+087.5

Neimane, Anna. Sprīdītis : [krāsojamā pasaka 
pirmsskolas vecuma bērniem] / teksta auto-
re Anna Neimane ; mākslinieks Varis Lams-
ters. — [Rīga] : Madris, [2013]. — [16] lpp. : il. ; 
24 cm. — ISBN 9984-31-974-1. — [0313002192]

821.174-93-343+087.5

Ostups,  Artis. Fotogrāfija un šķēres : 2010-
2013 : [dzeja] / Artis Ostups ; redaktors Kārlis 
Vērdiņš ; māksliniece Zane Ernštreite. — Rīga : 
Mansards, 2013. — 44, [1] lpp. ; 18 cm. — ISBN 
978-9934-12-015-2. — [0313002174] 821.174-1

Pujāts, Marts. Nāk gaismā pati lampa : [dze-
ja] / Marts Pujāts ; redaktors Kārlis Vērdiņš ; 
vāka dizains: Gusts Rutkis. — Rīga : Mansards, 
2013. — 38 lpp ; 21 cm. — ISBN 978-9934-12-
008-4. — [0313002175] 821.174-1

Pūpolzara sapnis : [dzejas kopkrājums] / Anita 
Auniņa, Sandra Auniņa, Austra Ālmane, Egīls 
Dambis, Anna Pārlauka, Māra Timma, Svet-
lana Tomsena ; vāka dizains: Līga Lācekle. — 
[Ugāle] : Visual studio, 2013. — 158, [1] lpp. : 
il., ģīm. ; 21 cm. — (Mana grāmata). — Izdevē-
jziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Teksts lat-
viešu, angļu valodā. — ISBN 978-9984-873-92-3 
(ies.). — [0313002105] 821.174-1(082)

Rainim : simts dzejnieku, simts dzejoļi : [krā-
jums] / sastādītājs un priekšvārda autors Jānis 
Zālītis ; māksliniece Dina Ābele. — Rīga : J.L.V., 
2013. — 149, [6] lpp. : ģīm., faks. ; 21 cm. — 
ISBN 978-9934-11-465-6. — [0313002243]

821.174-1(082)

Rožlapa, Aija. Labākās draudzenes : [romāns 
vecākā skolas vecuma bērniem] / Aija Rožlapa ; 
Elīnas Sparānes ilustrācijas ; Ineses Silinieces 
vāka noformējums. — 2. izdevums. — [Rīga] : 
Sētava, [2013]. — 211, [1] lpp. : il. ; 25 cm. — 
«Rēzijas dienasgrāmata»—Vāka 4. lpp. — ISBN 
978-9934-8101-9-0 (ies.). — [0313002333]

821.174-93-31



7Latvijas Jaunākās Grāmatas Nr. 19 2013. gada 1.–15. oktobris

Sirdspuksti : dzejoļu krājums / Ņina Apanase-
viča, Maruta Avramčenko, Ilga Bērnica, Aivars 
Bērziņš, Egīls Dambis, Jans Ikes, Irita Rozentāle, 
Rasma Urtāne, Iveta Uršuļska, Andra Zeļenko ; 
pēcvārdu sarakstīja Jans Ikes (Jānis Lūciņš) ; 
vāka dizains: Aija Pastare ; vāka foto: Aivars 
Gulbis. — [Ugāle] : Visual studio, 2013. — 149, 
[2] lpp. : ģīm. ; 21 cm. — (Mana grāmata). — Iz-
devējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 
978-9984-873-97-8 (ies.). — [0313002107]

821.174-1(082)

Sudrabkalns, Jānis. Trubadūrs uz ēzeļa : [dze-
ja] / Jānis Sudrabkalns ; redaktore Bārbala Sim-
sone ; māksliniece Vita Lēnerte. — [Atkārtots 
izdevums]. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 
95 lpp. ; 16 cm. — Grāmata sagatavota pēc 1984. 
gada izdevuma. — ISBN 978-9934-0-3830-3 
(ies.). — [0313002209] 821.174-1

Trivaškevičs,  Maksims. # 528 : [romāns] / 
Maksims Trivaškevičs ; vāka dizains: Inga Ap-
sīte ; autora portreta fotogrāfijas autors Valters 
Poļakovs. — Mārupe : Drukātava, 2013. — 
271 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9984-853-91-8. — 
[0313002369] 821.174-31

Viks. Kenijas pasaciņas : [jaunākā skolas vecu-
ma bērniem] / Viks ; atbildīgā redaktore Renāte 
Neimane ; literārā redaktore Brigita Šoriņa ; 
Natālijas Maļinovskas ilustrācijas un mākslinie-
ciskais noformējums. — Rīga : Jumava, 2013. — 
114, [5] lpp. : il. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-11-
443-4 (ies.). — [0313002413] 821.174-93-32

Zeiliņa,  Anita. Es tev stāstu pasakus : pasa-
kas lieliem bērniem / Anita Zeiliņa ; autores 
vāka noformējums. — [Ogre : Anita Zeiliņa], 
2013. — 75 lpp. ; 21 cm. — Izdevējziņas pre-
cizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9984-49-
924-6. — [0313002367] 821.174-343

Zvirgzdiņš, Juris. Taro, Tama un Kicune : stāsts 
par viduslaiku Japānu : [jaunākā skolas vecuma 
bērniem] / Juris Zvirgzdiņš ; atbildīgā redakto-
re Inguna Cepīte ; redaktore Ieva Kalniņa ; 
māksliniece Gita Treice. — Rīga : Pētergailis, 
[2013]. — 71 lpp. : il. ; 28 cm. — ISBN 978-9984-
33-369-4 (ies.). — [0313002206] 821.174-93-32

Старасте, Маргарита. Желудёк : [сказка для 
детей дошкольного возраста] / Маргарита 
Старасте ; перевод с латышского Светланы 
Путнынь ; иллюстрации Маргариты Старас-
те. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — [32] lpp. : 
il. ; 29 cm. — Oriģ. nos.: Zīļuks. — ISBN 978-
9934-0-4066-5. — [0313002216] 821.174-93-343

82–93  Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Lidmašīnas : rotaļgrāmata / Disney ; tulkojusi 
Gunita Lazda ; redaktore Santa Kazāka. — 
Rīga : Egmont Latvija, 2013. — [10] lpp. : il. ; 
26 cm. — (Disney lidmašīnas). — Kopā ar grā-
matu 12 figūriņas un laukums spēlēm. — Oriģ. 
nos.: Disney Planes. My busy book. — ISBN 
978-9984-43-707-1 (ies.). — [0313002260]

82-93-32+087.5

Lūgums vakarzvaigznei : ar mirdzošu gais-
miņu un liegu šūpuļdziesmu : [stāsts pirms-
skolas vecuma bērniem] / illustrated by Frank 
Endersby ; written by Melanie Joyce ; tulkojusi 
Anna Bērziņa ; redaktore Santa Kazāka. — 
Rīga : Egmont Latvija, 2013. — [16] lpp. : il. ; 
27 cm. — Nosaukums no vāka. — ISBN 978-
9984-43-752-1. — [0313002258] 82-93-32

Runcis zābakos : [pasaka pirmsskolas vecu-
ma bērniem] / tulkojusi Iveta Ikale ; redakto-
re Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2013. — [10] lpp. : il. ; 23×25 cm. — (Krāsaina 
pasaciņa). — Nosaukums no vāka. — Oriģ. 
nos.: Puss in boots. — ISBN 978-9934-0-
3785-6. — [0313002222] 82-93-343

Trīs sivēntiņi : [pasaka pirmsskolas vecuma 
bēr niem] / tulkojusi Iveta Ikale ; redakto-
re Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2013. — [10] lpp. : il. ; 23×25 cm. — (Krāsaina 
pa sa ciņa). — Nosaukums no vāka. — Oriģ. 
nos.: Three little pigs. — ISBN 978-9934-0-
3783-2. — [0313002223] 82-93-343

9  ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

908  Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Aizsaules dārzos : atdusas vietas un kapu 
pie minekļi Lielvārdes novada kapsētās : kul-
tūrvēsturisks apskats / apkopojusi, literāri ap-
strādājusi un priekšvārdu sarakstījusi Dzidra 
Bļodone ; teksts: Dzidra Bļodone, Inga Galvā-
ne, Veneranda Trumekalne ; redaktore Rūta 
Koluža ; redkolēģija: Dzidra Bļodone, Juris 
Kaspars, Rūta Koluža, Lita Lipska, Lilita Mat-
vejeva, Anastasija Neretniece ; vāku dizains: 
Baiba Lazdiņa ; uz 1. vāka Daces Klipas krāsu 
fotogrāfija ; Litas Lipskas, Venerandas Tru-
mekalnes, Viestura Lasmaņa, Māra Medeņa 
fotogrāfijas. — [Lielvārde : Dzidra Bļodone], 
2013. — 218, [5] lpp. : il. ; 24 cm. — Izdevējziņas 
precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9984-49-
880-5. — [0313002236] 908(474.361)+

+929(474.361)+726.821(474.361)

Būmane,  Mārīte. Tēvmājas Zemgales sirdī : 
Tērvetes pagasts / Mārīte Būmane, Andris Vē-
veris. — Tērvete : [Andris Vēveris], 2007. — 
476 lpp. : il., ģīm. ; 22 cm. — Bibliogrāfija 
nodaļu beigās. — ISBN 978-9984-39-237-0 
(ies.). — [0313002207] 908(474.33)

Puķītis,  Žanis  Voldemārs. Atmiņu stāsti par 
Priekuli un novadniekiem / Žanis Voldemārs 
Puķītis ; grāmatu veidoja: Daiga Egle, Dzintra 
Krūmiņa, Lidija Treide, Inta Skadiņa, Jeļena 
Feodorova-Fedotova, Māris Raškovs ; literārā 
redaktore Gunta Tramdaka ; māksliniece Tatja-
na Raičiņeca. — [Priekule] : Priekules novada 
dome, 2013. — 167, [1] lpp. : il., ģīm. ; 21 cm. — 
ISBN 978-9984-49-870-6. — [0313002334]

908(474.321)

Šaicāne, Irēna. Balvi un balvenieši : 20. gadsim-
ta «Staņislava» stāstos / Irēna Šaicāne ; atbildīgā 
redaktore Ieva Heimane ; literārā redaktore Bri-
gita Šoriņa ; Nataļjas Kugajevskas vāka māks-
linieciskais noformējums. — Rīga : Jumava, 
[2013]. — 310, [1] lpp. : il., ģīm., faks., tab., kar-
tes ; 21 cm. — (Vēsturiski stāsti un fakti). — Bib-
liogrāfija: 298.-[303.] lpp., zemsvītras piezīmēs 
un personu rādītājs: 304.-[311.] lpp. — ISBN 
978-9934-11-459-5 (ies.). — [0313002414]

908(474.382)

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

Lapsa, Lato. Trīspadsmit Amerikas : Argentīna, 
Beliza, Čīle, Ekvadora, Gvatemala, Hondura-
sa, Kolumbija, Kostarika, Nikaragva, Panama, 
Peru, Salvadora un Venecuēla / Lato Lapsa ; 
redaktore Gundega Blumberga ; vāka un fo-
tobloku mākslinieciskais noformējums: Jānis 
Esītis ; ar autora fotogrāfijām. — Rīga : Dienas 
Grāmata, 2013. — 393, [1] lpp., [56] lpp. iel. ; 
22 cm. — Bibliogrāfija: 391.-[392.] lpp. — ISBN 
978-9984-887-49-4 (ies.). — [0313001972]

910.4(8)+913(8)

Ļaviņš,  Imants. Skandināvijas un Austrumei-
ropas reģiona attēlojums viduslaiku arābu un 
persiešu vēstures avotos : promocijas darbs / 
Imants Ļaviņš ; promocijas darba zinātniskā 
vadītāja Jeļena Staburova ; Latvijas Universi-
tāte. Vēstures un filozofijas fakultāte. — Rīga, 
2013. — 281 lp. : il., tab. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 
194.-205. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts 
latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā. — 
(Ies.). — [0313003982]

912.43(4)(043)+94(4)(043)

94  Vispārīgā vēsture

94(474.3)  Latvijas vēsture

Bambals, Ainārs. Latvijas PSR represīvo iestā-
žu dokumenti kā vēstures avots, 1940-1941 ; 
1944-1991 : promocijas darbs / Ainārs Bambals ; 
darba vadītājs: Aivars Stranga ; recenzenti: 
Inesis Feldmanis, Aleksandrs Ivanovs, Valters 
Ščerbinskis ; Latvijas Universitāte. Vēstures un 
filozofijas fakultāte. Latvijas un Austrumeiro-
pas jauno un jaunāko laiku vēstures katedra. — 
Rīga, 2012. — 263 lp. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 
240.-261. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts 
latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā. — 
(Ies.). — [0313003981]

94(474.3)”1940/1991”(093.2)(043)+
+323.28(474.3)(093.2)(043)

Brūmane-Gromula,  Ginta. Politiskais plakāts 
kā Latvijas vēstures avots, 1920.-1940. gads : 
pro mocijas darbs / Ginta Brūmane-Gromula ; 
darba zinātniskais vadītājs Ilgvars Butulis ; 
Latvijas Universitāte. Vēstures un filozofijas 
fakultāte. Latvijas un Austrumeiropas jauno 
un jaunāko laiku vēstures katedra. — Rīga, 
2013. — 265, [68] lp. : il., diagr., tab. ; 30 cm. — 
Bibliogrāfija: 238.-265. lp. un zemsvītras piezī-
mēs. — (Ies.). — [0313003980]

94(474.3)”1918/1940”(043)+025.174(043)


