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0  VISPĀRĪGĀ NODAĻA

003  Rakstības sistēmas un raksti

Krūmiņa,  Inese. Zīme. Raksts. Nozīme / Ine-
se Krūmiņa ; redaktore Baiba Vītola ; Māras 
Alševskas mākslinieciskais noformējums un 
vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 
63 lpp. : il. ; 23 cm + 1 lp. Pielikumā: 1 lp. Rakst
raudzis (tīkls). — Bibliogrāfija: 63. lpp. — ISBN 
9789934041945 (ies.). — [0313003354]

003.6(474.3)+391(=174)

004  Datorzinātne un datortehnoloģija. 
Skaitļošana. Datu apstrāde

Belovs,  Aleksandrs. «Adversary» metodes iz-
mantošana kvantu vaicājošajiem algoritmiem : 
promocijas darba kopsavilkums doktora grāda 
iegūšanai datorzinātnes nozarē, apakšnoza-
re: datorzinātnes matemātiskie pamati / Alek-
sandrs Belovs ; darba zinātniskais vadītājs An
dris Ambainis ; recenzenti: Juris Vīksna, Ronald 
de Wolf, Jérémie Roland ; Latvijas Universitāte. 
Datorikas fakultāte. — Rīga : Latvijas Univer-
sitāte, 2013. — 41 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
10.13., 39.41. lpp. — [0314000153]

004.38(043.2)+004.421(043.2)

08  Jaukta satura krājumi. Kolektīvi darbi

087.5  Izdevumi jauniešiem

Atņemšana : 56 gadi : matemātika : grāmatā: 
uzdevumi, izglītojošas spēles, uzlīmes, ietei-
kumi vecākiem / Disney ; tulkojusi Linda Kal-
na ; redaktore Santa Kazāka. — Rīga : Egmont 
Lavija, 2014. — 62, [1] lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 
30 cm. — (Ceļā uz skolu). — ISBN 978998443
9105. — [0314000137] 087.5+511.12(02.053.2)

Dinozauri : krāsojamā grāmata. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, 2013. — [48] lpp., [1] lp. uzlīmes : il. ; 
24 cm. — (Jautrai dienai). — Aprakstīts pēc vāka 
un iespiedziņām uz mapes. — Oriģ. nos.: Di-
nos. — ISBN 9789934039324. — [0313003272]

087.5

Kupča,  Ilze. Bezdelīgas gads : krāsojamā grā
ma ta / Ilze Kupča, Ilze Vītola. — [Rīga] : Māk
slas izglītības centrs «Trīs krāsas», 2013. — 
[8] lpp. : il. ; 21 cm. — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — ISBN 9789934140228. — 
[0314000152] 087.5

Ledus sirds : krāsojamā grāmata / Disney ; tul-
kojusi Eva Jansone ; redaktore Ilze Collenkop-
fa. — Rīga : Egmont Latvija, 2013. — 32 lpp. : 
il. ; 30 cm. — Nosaukums no vāka. — Oriģ. 
nos.: Disney Frozen colouring book. — ISBN 
9789984438931. — [0313003295] 087.5

Ledus sirds : uzdevumu grāmata : ar uzlīmēm / 
Disney ; tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Ilze 
Collenkopfa. — Rīga : Egmont Latvija, 2013. — 
23, [1] lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 30 cm. — Oriģ. 
nos.: Disney Frozen activity book. — ISBN 978
9984438948. — [0313003296] 087.5

Matemātikas pamati : 45 gadi : matemātika : 
grāmatā: uzdevumi, izglītojošas spēles, uzlī-
mes, ieteikumi vecākiem / Disney ; tulkojusi 
Linda Kalna ; redaktore Santa Kazāka. — Rīga : 
Egmont Latvija, 2014. — 62, [1] lpp., [2] lp. uz-
līmes : il. ; 30 cm. — (Ceļā uz skolu). — «Dis-
ney junior»—Uz vāka. — ISBN 978998443
9082. — [0314000136] 087.5+511.1(02.053.2)

Mācies mērīt : 56 gadi : matemātika : grāmatā: 
uzdevumi, izglītojošas spēles, uzlīmes, ietei-
kumi vecākiem / Disney ; tulkojusi Linda Kal-
na ; redaktore Santa Kazāka. — Rīga : Egmont 
Latvija, 2014. — 63, [1] lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 
30 cm. — (Ceļā uz skolu). — ISBN 978998443
9112. — [0314000134] 087.5+531.7(02.053.2)

Marvel Ultimate Spiderman : uzdevumu grā-
mata pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma 
bērniem : ar uzlīmēm / tulkojusi Eva Janso-
ne ; redaktore Ilze Collenkopfa. — Rīga : Eg-
mont Latvija, 2013. — 32 lpp., [2] lp. uzlīmes : 
il. ; 30 cm. — Aprakstīts no vāka un iespie-
dziņām. — Oriģ. nos.: Marvel Ultimate Spi-
derman activity book. — ISBN 978998443
8054. — [0313003293] 087.5

Mazās princeses darbiņi : krāsojamā grāma-
ta. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — [48] lpp., 
[1] lp. uzlīmes : il. ; 24 cm. — (Jautrai dienai). — 
Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām uz ma-
pes. — Oriģ. nos.: My pretty pink busy bag. — 
ISBN 9789934039331. — [0313003271] 087.5

Skaitļi : attīstoša grāmata ar uzlīmēm, 36 gadi / 
no angļu valodas tulkojusi Iveta Ikale ; redakto-
re Indra Putre. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 
12 lpp., [2] lp. : il. ; 31 cm + piel. (1 plakāts). — 
(Attīstoša grāmata ar uzlīmēm). — «Komplektā 
ir plakāts un vairāk nekā 150 uzlīmes!»—Uz 
vāka. — Oriģ. nos.: My numbers. — ISBN 978
9934038990. — [0314000013] 087.5

1  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

13  Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves 
metafizika. Ezotērika

Aivanhovs,  Omrāms Mihaels. Harmonija un 
veselība / Omraam Mikhaël Aïvanhov (Om-
rāms Mihaels Aivanhovs) ; no franču valodas 
tulkojusi Larisa Rozentāle. — Rīga : Cilvēka pa-
šatjaunošanās, 2013. — 147, [4] lpp. ; 18 cm. — 
(Izvor ; Nr. 225). — Bibliogrāfija rakstu bei-
gās. — Oriģ. nos.: Harmonie et santé. — ISBN 
9789934828621. — [0314000048]

130.12+17.02+613

Bērne, Lorna. Kāpnes uz debesīm : mūsdienu 
īru mistiķes dzīvesstāsts / Lorna Bērne ; no 
angļu valodas tulkojusi Vanda Tomaševiča ; 
redaktore Ilona Ancāne ; Ilzes Isakas vāka di-
zains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 285, 
[1] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: Stairways to 
heaven. — ISBN 9789934036200 (ies.). — 
[0314000021] 133(417)(092)+

+2-587-051(092)+821.111(417)-94

Dzīves grāmata 2014 / sastādītāja Ilze Gandre ; 
vāka apdare un datordizains: Juris Grun-
dulis. — Rīga : Kopsolī, 2014. — 320 lpp. : il., 
tab. ; 20 cm. — ISBN 9789934825224. — 
[0313002942] 133.52(059)

Ezoteriskā gadagrāmata, 2014 / sastādītāja 
un priekšvārda autore Līga Zītara ; redaktors 
Ilmārs Birulis ; 1. vāka ilustrācija: Moni Ov-
sepjana ; 4. vāka ilustrācija: Brigita Ekterma-
ne. — Rīga : Lauku Avīze, 2013. — 255 lpp. : 
il., ģīm. ; 20 cm. — ISBN 9789984878812. — 
[0313003187] 133(058)

Laime,  Sandis. Raganu priekšstati Latvijā: 
nakts raganas : monogrāfija / Sandis Laime ; 
redaktore Ināra Stašulāne ; tulkotāji: Klāvs 
Kal načs, Valdis Bērziņš ; mākslinieks Nikifs. — 
Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folk
loras un mākslas institūts, 2013. — 302 lpp., 
[16] lpp. iel. : il., ģīm., faks., kartes ; 23 cm. — 
Bibliogrāfija: 251.274. lpp. un zemsvītras pie-
zīmēs. — Kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 
9789984893082 (ies.). — [0313003184]

133.4(474.3)+398.47(474.3)

Mikušina,  Tatjana. Gudrības vārds / Tatjana 
Mikušina ; no krievu valodas tulkojusi Lauma 
Ērgle ; redaktore Ieva Šuplinska. — Rīga : Sol 
Vita, 2013.

7. — 60, [3] lpp. : il. ; 22 cm + 1 CD. — 
(Gaismas Skolotāju vēstījumi). — «Diskā 
diktāti krievu valodā. Lasa T. Mikušina»—Uz 
vāka. — Ietver bibliogrāfiju. — Oriģ. nos.: 
Слово мудрости. — ISBN 9789984894
379. — [0314000103] 133.9+141.339

Palīdzi savam liktenim! : iesaka ķīniešu «Pār-
maiņu grāmata» / sagatavoja Terēza Laube ; 
rediģēja Antra Krastiņa, Anda Šteinharde. — 
Rīga : Zintnieks, [2013]. — 143 lpp. : il. ; 15 cm. — 
ISBN 9789984739279. — [0313003313]

133.4+2-544.8

159.9  Psiholoģija

Heja, Luīze L. Spēks ir tevī : mācīsimies dzīvot, 
ieklausoties savā iekšējā balsī! / Luīze L. Heja 
sadarbībā ar Lindu Karvinu Tomčinu ; no an-
gļu valodas tulkojusi Maija Treilona ; redakto-
re Dzintra Birnbauma ; Viktora Parkova vāka 
mākslinieciskais noformējums. — Rīga : Rēriha 
grāmatnīca, 2013. — 278, [1] lpp. ; 20 cm. — 
Oriģ. nos.: The power is within you. — ISBN 
9789984750651. — [0314000124] 159.923.2
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Kovejs,  Stīvens  R. Ļoti veiksmīgu cilvēku 7 
paradumi : efektīvi personības pārmaiņu prin-
cipi / Stīvens R. Kovejs ; no angļu valodas tulko-
jusi Daina Grūbe ; redaktore Anda Brazauska ; 
Aigara Truhina vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2013. — 367 lpp. : il., tab. ; 23 cm. — Ietver 
rādītāju. — Par autoru: 364. lpp. — Oriģ. nos.: 
The 7 habits of highly effective people. — ISBN 
9789934033612 (ies.). — [0313003361]

159.923.2

Skolas vecuma bērnu redzes uztveres novēr-
tēšanas metode / Gunta Krūmiņa, Jeļena Ja-
kovļeva, Lāsma Ekimāne, Jurģis Šķilters, Ivars 
Lācis, Evita Kassaliete, Gatis Ikaunieks ; literārā 
redaktore Neila Sietniece ; priekšvārds un vāka 
dizains: Gunta Krūmiņa ; Eiropas reģionālās 
attīstības fonds. Eiropas Savienība, Latvijas 
Universitāte. — [Rīga] : Latvijas Universitāte, 
2013. — 103 lpp. : diagr., il., tab. ; 24 cm. — ERAF 
projekts Nr. 2011/0004/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/
VIAA/027, 2013. — Bibliogrāfija: 93.103. lpp. — 
ISBN 9789934517167. — [0313003365]

159.931.072+159.946.4.072

Vekslers,  Deivids. Vekslera intelekta tests 
bēr niem : testēšanas rokasgrāmata : WISCIV 
LV / David Wechsler (Deivids Vekslers) ; Lat-
vijas projekta vadītājas: Malgožata Raščevska, 
San dra Seb re, Edīte Ozola. — 4. izdevums. — 
[Rīga : Lat vijas Uni versitāte, 2013]. — 383 lpp. : 
il., tab. ; 25 cm. — Iz devējziņas precizētas ISBN 
aģen tūrā. — Tulk. no izd.: Wechsler intelligen-
ce scale for children. — ISBN 9789934501005 
(ātršuvējā). — [0313003207] 159.922.7.072(035)

2  RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Braits,  Bils. Kā kļūt par sekmīgu liecinieku / 
Bils Braits ; no angļu valodas tulkoja: Māra 
Zviedre ; redaktors: Kaspars Šterns. — Rīga : 
Agape Latvija, 2013. — 47 lpp. : il. ; 14 cm. — 
(Atziņu stafete). — Oriģ. nos.: How to become a 
fruitful witness. — ISBN 9789934815782. — 
[0313003227] 27-584.5

Hiršs,  Ilmārs. Patiesības Gara spēkā : Svētais 
Gars mācībā un praksē / Ilmārs Hiršs ; literā-
rā redaktore Sigita Hirša ; mākslinieks Gints 
Veilands ; izmantotas Albrehta Dīrera, Didža 
Krūmiņa darbu reprodukcijas. — Rīga : Kristī-
gās vadības koledža, 2013. — 267 lpp. : il., tab. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 263.267. lpp. — ISBN 
9789934809552. — [0313003236] 27-144.896

Latvijas  Evaņģēliski  luteriskā  baznīca. Baz-
nīcas kalendārs, 2014 / Latvijas Evaņģēliski 
luteriskā baznīca ; redaktore Helēna Ander-
sone ; redkolēģija: Pāvils Brūvers, Ilze Spran-
ce, Indra Evamois, Andris Krauliņš, Krišjānis 
Bulle, Inga Kundziņa ; literārā redaktore Ieva 
Kalniņa ; ievadvārdu autori: Jānis Vanags, Ei-
nārs Alpe, Pāvils Brūvers ; lūgšanu sagatavojis 
Rinalds Grants ; dizains: Anitra Vanaga, Gatis 
Vanags ; foto: Kaspars Upītis, Uldis Muzikants, 
Imants Lancmanis, Gatis Vanags, Kaspars Ru-
dzītis, Jānis Brencis, Helēna Andersone ; vāka 
foto: Gatis Vanags. — [Rīga] : Latvijas Evaņģē-
liski luteriskās baznīcas izdevniecība «IHTIS», 
2013. — 248 lpp. : il., ģīm., tab. ; 20 cm. — ISBN 
9789934816451 (spirālies.). — [0313003215]

274.5(474.3)(058)+284.1(058)

Ošo. Ošo ikkatrai dienai : 365 meditācijas 
šeit un tagad / Ošo ; no angļu valodas tul-
kojusi Arita Piķe ; redaktore Aija Rožlapa ; 
māksliniece Andreta Strade. — Rīga : Sētava, 
2013. — 365, [5] lpp., [6] lpp. iel. : il. ; 19 cm. — 
Par autoru: [366.][367.] lpp. — Oriģ. nos.: 
Everyday Osho. — ISBN 9789934502071. — 
[0313003228] 2-583+159.955.4

Prebstls,  Martins. Svētnīca : Bībeles studiju 
materiāls 2013. gada 4. ceturksnim (oktobrim, 
novembrim, decembrim) / Martins Prebstls 
(Mar tin Pröbstle). — [Rīga] : [Septītās Dienas 
Adventistu baznīca], 2013. — 95, [1] lpp. : il. ; 
20 cm. — (Bībeles studiju materiāls katrai die-
nai). — [0314000058] 27-277+279.14-1

Zonne, Kristīne. 12 dzīves stāsti : Dievs ir uzti-
cams / Kristīne Zonne ; redaktore Māra Zvied-
re ; pielikumā Pētera Sproģa uzruna ; vāka di-
zains: Estere Rožkalne ; K. Zonnes fotogrāfijas 
autors Andris Sproģis. — Rīga : Agape Latvija : 
Sadarbībā ar Nodibinājumu «Sievietes sirds», 
2013. — 299 lpp. : ģīm. ; 21 cm. — ISBN 978
9984966526. — [0313003220] 27-584-055.2

3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Sievietes gadagrāmata, 2014 / sastādītāja Kris-
tīna Blaua ; atbildīgā redaktore Marta Ābele ; 
Kristīnes Martinovas vāka mākslinieciskais 
noformējums. — Rīga : Jumava, 2013. — 214, 
[2] lpp. : il., tab. ; 19 cm. — ISBN 978993411
4878. — [0313002962] 305-055.2(059)+64(059)

31  Demogrāfija. Socioloģija. Statistika

316  Socioloģija

Jaunieši Latvijā : aktivitāte, mobilitāte, līdzda-
lība : 20082013 : pētījumi, statistika, politika / 
atbildīgais par izdevumu Gints Klāsons ; tekstu 
autori: Gints Klāsons, Diāna Sīmansone, Anda 
Laķe ; ievadu sarakstīja Sanda Liepiņa ; fo-
togrāfe Nora Krevņeva. — [Rīga] : Izglītības un 
zinātnes ministrija, 2013. — 80 lpp. : diagr., il., 
ģīm., karte ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 80. lpp. — 
[0313003327] 316.346.32-053.6(474.3)

Kalvāns,  Ēriks. Latgales iedzīvotāju laimes 
izjūtas struktūra un psiholoģiskās labklājības 
saturs : promocijas darba kopsavilkums psiho-
loģijas doktora (Dr. psych.) zinātniskā grāda 
iegūšanai (apakšnozare: sociālā psiholoģija) = 
The structure of Latgale inhabitants’ feeling of 
happiness and content of psychological well
being : summary of the thesis for obtaining 
the doctoral degree in psychology (Dr. psych.), 
(speciality: social psychology) / Ēriks Kalvāns ; 
darba zinātniskais vadītājs Tatjana Uzole ; re-
cenzenti: Irēna Kokina, Danguole Beresnevičie-
ne, Larisa Brokāne ; Daugavpils Universitāte. 
Sociālās psiholoģijas katedra. — Daugavpils : 
Daugavpils Universitāte, 2013. — 103, [1] lpp. : 
il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 8.9., 
58.59. lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu 
valodā, ar papildu titullapu angļu valodā. — 
ISBN 9789984146416. — [0313002901]

316.642.2(474.38)(043)+159.942.5260(043)

32  Politika

329  Politiskās partijas un kustības

Koliņš,  Imants. Mans Tautas frontes laiks / 
Imants Koliņš ; sastādītāji: Vilis Bukšs, Ruta 
Ak mentiņa ; redaktore Ilona Vītola ; ievadu 
sa rakstīja Ruta Akmentiņa ; izmantotas Vita 
Andrejeva, Roberta Priedeslaipas fotogrāfi-
jas. — Gulbene : Vītola izdevniecība, [2013]. — 
135 lpp. : il., ģīm., faks. ; 21 cm. — Izdevējziņas 
precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 9789984
835716. — [0313003370] 329.71(474.382)

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

Meženiece,  Marta. Zināšanu radīšanas un 
komercializācijas procesu saikne ar ekonomi-
kas izaugsmi Eiropas Savienības reģionos : 
promocijas darba kopsavilkums ekonomikas 
doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai, 
apakšnozare: reģionālā ekonomika = The links 
of knowledge creation and commercialisation 
processes to economic growth in the regions 
of the European Union : summary of the doc-
toral thesis for the scientific degree of Dr. oec., 
subsector: regional economics / Marta Meže-
niece ; promocijas darba zinātniskā vadītāja 
Baiba Rivža ; recenzenti: Elita Jermolajeva, Tat-
jana Muravska, Vilija Aleknevičienė ; Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte. Ekonomikas fa-
kultāte. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte, 2013. — 128 lpp. : il., diagr., tab. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 6.7. lpp. — Teksts para-
lēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 9789984
481104. — [0313002879]

338.1(4)(043)+001.101(4)(043) 

34  Tiesības. Jurisprudence

Latvijas notārs, 2013 / projekta vadītāji: Gatis 
Litvins, Vija Piziča ; redaktors un priekšvārda 
autors Gatis Litvins ; literārā redaktore Baiba 
KrauzeKrūze ; priekšvārdu sarakstīja Jānis 
Bordāns ; māksliniece Maija Muižniece ; ilus-
trācijas: Raitis Zajančkauskas ; ex libris autore 
Ilgnese Avotiņa ; fotogrāfijas: Jānis Deinats. — 
Rīga : Latvijas Zvērinātu notāru padome, 
2013. — 112 lpp., [4] lp. il. : il., ģīm. ; 30 cm. — 
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978
9984499970. — [0313003214] 347.961(05)

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta 
spriedumi un lēmumi, 2012 / sagatavoja: Vero-
nika Krūmiņa, Agris Dreimanis, Edīte Vernuša, 
Baiba Bakmane, Gunvaldis Davidovičs, Zinai-
da Indrūna, Anda Krastiņa, Pēteris Dzalbe, 
Nora Magone ; redaktores: Rasma Zvejniece, 
Signe Terihova ; priekšvārdu sarakstīja Ivars 
Bičkovičs ; Latvijas Republikas Augstākā tie-
sa. — Rīga : Latvijas Republikas Augstākā tiesa : 
Tiesu namu aģentūra, 2013. — IX, [1318] lpp. ; 
23 cm. — Palīgrādītāji grāmatas beigās. — ISBN 
9789934508103 (ies.). — [0313003338]

347.991(474.3)(05)

Tieslietu Ministrijas Vēstnesis (19201940) / Lat-
vijas Republikas Tieslietu ministrija, Senatora 
Augusta Lēbera fonds ; sastādītāja, atbildīgā 
redaktore un priekšvārda autore Signe Teriho-
va. — Faksimilizdevums. — Rīga : Tiesu namu 
aģentūra, 2013.

13. sējums, 1934. — XIV, 362 lpp. : tab. ; 
24 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezī-
mēs. — Prettituls angļu valodā. — ISBN 
9984671410. — [0313003311] 340(474.3)(05)
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36  Garīgo un materiālo dzīves vajadzību 
nodrošinājums. Apdrošināšana. Patērētāju 
interešu aizsardzība

Knudsen  Fogh,  Laine. Patērētāju pārrobežu 
alternatīvā strīdu risināšanas procesa pilnvei-
došana Eiropas Savienībā : promocijas darba 
kopsavilkums doktora grāda iegūšanai vadī-
bzinātnes nozarē, apakšnozare: sabiedrības va-
dība / Laine Foga Knudsena ; darba zinātniskā 
vadītāja: Signe Bāliņa ; recenzenti: Grigorijs 
Oļevskis, Elīna GaileSarkane, Dzintra Atstāja, 
Jānis Kārkliņš ; Latvijas Universitāte. Ekono-
mikas un vadības fakultāte = Improvement of 
the consumer crossborder alternative dispute 
resolution process in the European Union : 
summary of doctoral thesis : submitted for the 
degree of Doctor of Management Sciences, 
subfield: public administration / Laine Fogh 
Knudsen ; supervisor Signe Bāliņa ; reviewers: 
Grigorijs Oļevskis, Elīna GaileSarkane, Dzintra 
Atstāja, Jānis Kārkliņš ; University of Latvia. Fa-
culty of Economics and Management. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2013. — 83, [1] lpp. : 
diagr., tab., karte ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 11.
13. lpp., 51.54. lpp. un 83.[84]. lpp. — Teksts 
paralēli latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām 
titullapām, vāka noformējums abās valodās. — 
ISBN 9789984457802. — [0313003141]

366.5(4)(043)+346.548(4)(043)

37  Izglītība

OECD starptautiskie izglītības vides un sko-
lēnu novērtēšanas pētījumi / Andrejs Geske, 
Andris Grīnfelds, Andris Kangro, Rita Kiseļova, 
Linda Mihno ; Latvijas Universitāte. Pedagoģi-
jas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. Izglītības 
pētniecības institūts. — Rīga : LU Pedagoģijas, 
psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības 
pētniecības institūts, 2013. — 318 lpp. : diagr., 
il., sh., tab. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 318. lpp. — 
ISBN 9789984499390. — [0313003321]

37.091.26+371.26

Profesore Ausma Špona : biobibliogrāfija / sa-
stādītāja Iveta Gudakovska ; bibliogrāfijas rā-
dītāja sastādītāja un priekšvārda autore Dita 
Tretjakova ; redaktore Jana Klebā ; literārā re-
daktore Rita Cimdiņa ; biogrāfiskā apcerējuma 
autore Ausma Špona ; dizains: Rudīte Kravale ; 
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības aka-
dēmija, Latvijas Universitātes Bibliotēka. — 
Rīga : RaKa, 2013. — 167 lpp. : il., ģīm., faks. ; 
21 cm. — Bibliogrāfijas sastādīšanā izmantota 
LU Bibliotēkas veidotā «LU vēstures un zināt-
nieku publikāciju datubāze». — Anotācija para-
lēli latviešu, angļu valodā. — ISBN 978998446
2936. — [0313003202]

37(474.3)(092)(01)+016:929

Starptautiskais Luda Bērziņa pedagogu radošo 
darbu konkurss, 19942013 / teksts: Anita Šmi-
te ; redaktore Rita Cimdiņa ; vāka dizains: Bai-
ba Lazdiņa. — [Rīga] : RaKa, 2013. — 51 lpp. : 
il., ģīm. ; 23 cm. — [0313003201] 37(474.3)(079)

371  Audzināšanas un izglītības 
organizēšana. Skolvedība

Izglītojamo slodze vispārējās izglītības iestādēs 
Latvijas Republikā : (pētījuma rezultātu apko-
pojums) / sagatavoja Aivars Stankevičs, Ivans 
Jānis Mihailovs. — Rīga : Drukātava, 2013. — 
33 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — Izdevumā ir 
apkopoti 2012. gada sākumā veiktā pētījuma 
«Izglītojamo mācību slodze vispārējās izglītības 
iestādēs Latvijas Republikā» rezultāti. — Biblio-
grāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 9789984
853888. — [0313003044] 371.322.1

373  Vispārējā izglītība

Dibels Next vadīšanas rokasgrāmatas pieli-
kums: lasītprasmes monitoringa stimulmate-
riāli 1.3. klasei / projekta zinātniska[!] vadītāja: 
Malgožata Raščevska ; Malgožata Raščevska, 
Andra Vabale, Madara Orlovska ; teksta re-
daktore Gunta Lejniece. — [Rīga] : Latvijas 
Universitāte, 2013. — 116 lpp. : il., diagr., tab. ; 
30 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentū-
rā. — Bibliogrāfija: 116. lpp. — ISBN 9789934
517143. — [0313003205]

373.3(035)+028.6(035)+371.26(035)

Irbe,  Inita. Mūsu grāmatiņa : pirmsskolai 57 
gadi : metodisks palīglīdzeklis pirmsskolas pe-
dagogiem darbā ar jaukta vecuma grupu / Inita 
Irbe, Anda Timermane ; galvenais redaktors 
Vilnis Purēns ; literārā redaktore Rita Cimdi-
ņa. — Rīga : RaKa, 2013.

1. daļa. — 187 lpp. : tab. ; 21 cm. — ISBN 
9789984462981. — [0314000105] 373.2

39  Etnoloģija. Etnogrāfija. Tikumi. Paražas. 
Tradīcijas. Tautu dzīve. Folklora

Slēgtās zonas stāsti : tradīciju burtnīca / saga-
tavoja: Signe Pucena, Ieva Vītola ; redaktore: 
Rita Treija ; mākslinieks Mārtiņš Ratniks ; foto: 
Signe Pucena, Ieva Vītola, Aigars Lielbārdis, 
Ance Ausmane, Tija Ausmane, Una Smilgaine, 
Katrīne Latkovska. — [Aizpute : Starpnozaru 
mākslas grupa Serde, 2013]. — 95, [1] lpp. : il., 
ģīm. ; 21 cm. — (Tradīciju burtnīca). — «СССР 
паспорт»—Uz vāka. — ISBN 97899348379
13. — [0313003229] 392(474.32)

398  Folklora

Ceļvedis folkloras kopu darbībā / sastādītājs 
Andris Kapusts ; māksliniece Aurēlija Ran-
cāne. — Rīga : Latvijas Folkloras biedrība, 
2013. — 52 lpp. : il. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
42.46. lpp. — ISBN 9789934844416. — 
[0314000030] 398(474.3)

Vītola, Valda. Pirtī mana dvēselīte ar Dieviņu 
runājās / Valda Vītola ; sastādījusi Ilona Vītola ; 
vāka dizains: Viesturs Reķis ; foto: Ieva Ander-
sone, Viesturs Reķis. — Gulbene : Vītola izdev-
niecība, [2013]. — 92, [1] lpp. : il. ; 21 cm. — Iz-
devējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 
9789984835730. — [0313003373]

398.8(=174)

5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

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

Environment and renevable energy / Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA). — 
Riga : Investment and Development Agency of 
Latvia, [2013]. — 63, [1] lpp. : il., diagr., kartes ; 
30 cm. — (Industry in Latvia). — Aprakstīts pēc 
vāka. — [0314000171]

502.17(474.3)(058)+620.92(474.3)(058)

51  Matemātika

Cunska, Aija. IKT lietojuma iespējas matemā-
tikas mācīšanā skolā : promocijas darba kop-
savilkums doktora zinātniskā grāda iegūšanai 
matemātikā, apakšnozare: modernā elementā-
rā matemātika un matemātikas didaktika / Aija 
Cunska ; darba vadītāji: Agnis Andžāns, Dace 
Kūma ; recenzenti: Anda Zeidmane, Sarma Ca-
kula, Eugenijus Stankus ; Latvijas Universitāte. 
Fizikas un matemātikas fakultāte = Possibilities 
of using ICT in teaching mathematics at scho-
ol : summary of doctoral thesis : submitted for 
the degree of Doctor of Mathematics, subfield: 
modern elementary mathematics and didac-
tics of mathematics / Aija Cunska ; academic 
advisors: Agnis Andžāns and Dace Kūma ; re-
viewers: Anda Zeidmane, Sarma Cakula, Euge-
nijus Stankus ; University of Latvia. Faculty of 
Phusics and Mathematics. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2013. — 68 lpp. : il., diagr., tab. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 65.68. lpp. — Teksts pa-
ralēli latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām ti-
tullapām, nosaukums uz vāka abās valodās. — 
ISBN 9789984457000. — [0313002828]

51:37.026(043.2)

54  Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Grosvalds,  Ilgars. Jelgavas Lauksaimniecības 
akadēmijas Ķīmijas katedras pamatlicējs Al-
frēds Tauriņš = The founder of the Department 
of Chemistry at Jelgava Academy of Agricul-
ture Alfrēds Tauriņš / Ilgars Grosvalds, Ivans 
Griņevičs ; Starptautiskā Lauksaimniecības 
universitāte, Rīgas Tehniskās universitātes Lie-
pājas Zinātniskais centrs. — Rembate ; Liepāja : 
Starptautiskā Lauksaimniecības universitāte, 
2013. — 20 lpp. : il., ģīm. ; 21 cm. — Biblio-
grāfija: 12.16. lpp. — Kopsavilkums angļu un 
krievu valodā. — ISBN 9789984885186. — 
[0313002231] 54(474.3)(092)

Drille, Modris. Ķīmija 8. klasei : mācību grāma-
ta / Modris Drille, Velga Kakse ; redaktore Lie-
ne Zeile ; izmantoti Aigara Truhina fotoattēli ; 
Aigara Truhina ilustrācijas un mākslinieciskais 
noformējums. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 
159, [1] lpp. : il., tab. ; 22 cm. — Alfabētiskais rā-
dītājs: 157. lpp. — ISBN 9789934039546 (ies.); 
9789934039545. — [0314000010] 54(075.2)
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Rjabovs, Vitālijs. Jaunu karbopeptoīdu un to 
triazolanalogu sintēze un otrējo struktūru iz-
pēte : promocijas darba kopsavilkums = Syn-
thesis and structural studies of novel carbopep-
toids and their triazole analogs : summary of 
doctoral thesis / Vitālijs Rjabovs ; zinātniskais 
vadītājs M. Turks ; recenzenti: Grigorijs Vein-
bergs, Aigars Jirgensons, Jeroen D.C. Codée ; 
Rīgas Tehniskā universitāte. Materiālzināt-
nes un lietišķās ķīmijas fakultāte. Organiskās 
ķīmijas tehnoloģijas institūts. — Rīga : RTU 
izdevniecība, 2013. — 66 lpp. : il., diagr., tab. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 36. un 66. lpp. — Teksts 
paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978
9934104947 : 40 eks. — [0313002598]

547.458.057(043)

58  Botānika

Liepiņa,  Ligita. Arbuskulārās mikorizas sim-
biozi ietekmējošie ekoloģiskie faktori dabis-
kos biotopos un agrocenozēs : promocijas 
darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai 
bioloģijas nozarē, apakšnozare: ekoloģija / Li-
gita Liepiņa ; darba zinātniskais vadītājs Ģe-
derts  Ieviņš ; recenzenti: Tālis Gaitnieks, Inga 
Straupe, Ineta Samsone ; Latvijas Universitāte. 
Bioloģijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Univer-
sitāte, 2013. — 45 lpp. : il., diagr., karte, tab. ; 
21 cm. — Aprakstīts pēc vāka 2. lpp. — Biblio-
grāfija: 7., 39.45. lpp. — [0313003325]

581.557(043.2)+582.28(043.2)

Matisons, Roberts. Parastā ozola koksnes pie-
augums, pavasara koksnes traheju izmērs un 
to saistība ar klimatiskajiem faktoriem Latvijā : 
promocijas darba kopsavilkums doktora grā-
da iegūšanai bioloģijas nozarē, apakšnozare: 
ekoloģija / Roberts Matisons ; darba zinātnis-
kais vadītājs Guntis Brūmelis ; recenzenti: Alar 
Läänelaid, Ģederts Ieviņš, Inga Straupe ; Lat-
vijas Universitāte. Bioloģijas fakultāte. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2013. — 39 lpp. : diagr., 
kartes, tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 7.8., 35.
39. lpp. — [0313003323]

581.522.5(043.2)+582.632.2(043.2)

59  Zooloģija

Vintulis,  Viesturs. Sikspārņu pazemes mītņu 
nozīme un populāciju ilglaicīga dinamika Lat-
vijā : promocijas darba kopsavilkums doktora 
grāda iegūšanai bioloģijas nozarē, apakšnoza-
re: zooloģija / Viesturs Vintulis ; darba zināt-
niskais vadītājs Gunārs Pētersons ; recenzenti: 
Jānis Ozoliņš, Jānis Priednieks, Joanna Fur-
mankiewicz ; Latvijas Universitāte. Bioloģijas 
fakultāte = Importance of bat underground ro-
osts and longterm changes of bat populations 
in Latvia : summary of Doctoral thesis : submit-
ted for the degree of Doctor of Biology, subfield 
of zoology / Viesturs Vintulis ; supervisor: 
Gunārs Pētersons ; reviewers: Jānis Ozoliņš, 
Jānis Priednieks, Joanna Furmankiewicz ; Uni-
versity of Latvia. Faculty of Biology. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2013. — 52 lpp. : diagr., 
tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 6.7., 49.52. lpp. — 
Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām 
titullapām, nosaukums uz vāka abās valo-
dās. — [0313003322] 599.4(474.3)(043.2)

Vintulis,  Viesturs. Sikspārņu pazemes mītņu 
nozīme un populāciju ilglaicīga dinamika Lat-
vijā : promocijas darbs doktora grāda iegūša-
nai bioloģijas nozarē, apakšnozare: zooloģija / 
Viesturs Vintulis ; darba vadītājs Gunārs Pē-
tersons ; recenzenti: Jānis Ozoliņš, Jānis Pried-
nieks, Joanna Furmankiewicz ; Latvijas Univer-
sitāte. Bioloģijas fakultāte. — Rīga, 2013. — 84, 
[4] lpp. : il., diagr., kartes, tab. ; 30 cm. — Bib-
liogrāfija: 74.83. lpp. — Teksts latviešu va-
lodā, anotācija arī angļu valodā. — (Ies.). — 
[0313004140] 599.4(474.3)(043.3)

6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. 
TEHNIKA

61  Medicīnas zinātnes

Arteriālās hipertensijas vadlīnijas : 2013. gada 
Eiropas Hipertensijas biedrības (ESH) un Eiro
pas Kardiologu biedrības (ESC) izstrādātās 
arteriālās hipertensijas vadlīnijas / Giuseppe 
Mancia, Robert Fagard ; priekšvārdu sarak
stīja Aivars Lejnieks ; Latvijas Hipertensijas 
biedrība. — [Līvāni : Labdarības un finansēju-
ma atbalsta fonds, 2013]. — 159, [1] lpp. : tab. ; 
21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentū-
rā. — Bibliogrāfija: 135.[160.] lpp. (735 nos.). — 
ISBN 9789934140075. — [0313003195]

616.12-008.331.1

Cilvēka ķermenis / text: F. Javier Lorente Pu-
chades ; design & illustration: Viviana Maria-
ni & Gus Regalado ; tulkojis Jans Meķis ; redak-
tore Ilze Collenkopfa. — Rīga : Egmont Latvija, 
[2014]. — 34, [2] lpp. : il. ; 23 cm. — (Es gribu 
zināt!). — ISBN 9789984438115 (ies.). — 
[0314000130] 611/612+087.5

Hailova,  Anda. 35 terapijas veselībai : orga-
nisma attīrīšanās, dziedināšana ar dēļu, dūņu, 
ūdens, gaismas, aukstuma, dzintara, vitamī-
nu, dabas līdzekļu un fizioterapijas metodēm : 
Lauku Avīzes tematiskā avīze / Anda Hailova ; 
redaktore Renāte Neimane ; 1. vāka dizains: 
Aija Andžāne ; izmantoti Andas Hailovas, 
Daiņa Bušmaņa, Karīnas Miezājas, Timura 
Subhankulova, Andas Krauzes, Līgas Vasiļū-
nas, Ievas Lūkas, L. Brovkinas, Ineses Kalni-
ņas, Tomasa Plāta, Jolantas Miliūnines foto. — 
Rīga : Lauku Avīze, 2014. — 64 lpp. : il., ģīm. ; 
28 cm. — (Lauku Avīzes tematiskā avīze, ISSN 
14074338 ; 2014/1 (227)). — Ls 0,95/EUR 1,35. — 
[0314000037] 615.8

Ieviņa,  Vīva. Dzīvo vesels! : Cucuriņa pa-
domi : diabēta rokasgrāmata bērniem / Vīva 
Ievi ņa, Una LaugaTuņina ; ilustrācijas: Maija 
Graudiņa. — Rīga : Latvijas Bērnu un jaunie-
šu diabēta biedrība, 2013. — 96 lpp. : il., tab. ; 
30 cm. — ISBN 9789984499925 (spirālies.). — 
[0313003237] 616.379-008.64-06-053.2(076)

Kelboma, Šerija. Pretgrumbu diēta : 4 vienkār-
ši soļi līdz jauneklīgākam izskatam : 75 gardu 
ēdienu receptes jauneklīgākam izskatam un 
lieliskai pašsajūtai / Šerija Kelboma ; no an-
gļu valodas tulkojusi Ieva Šmite ; redaktore 
Kristīne Kupce ; Ilzes Isakas vāka dizains. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 232 lpp. : tab. ; 
22 cm. — Bibliogrāfija: 222.226. lpp. un alfa-
bētiskais rādītājs: 227.232. lpp. — Oriģ. nos.: 
The wrinkle cleanse. — ISBN 9789934038044 
(ies.). — [0314000009] 613.2+611.77+612.79

Skolas vecuma bērnu redzes skrīnings un tu-
vuma redzes funkciju novērtēšanas metode / 
Gunta Krūmiņa, Aiga Švede, Evita Kassaliete, 
Inese Grabovska, Lolita Krokša, Guna Pūce, 
Krista Caune, Gatis Ikaunieks ; literārā redak-
cija: Neila Sietniece ; vāka dizains, noformē-
jums un priekšvārds: Gunta Krūmiņa ; Eiropas 
reģionālās attīstības fonds. Eiropas Savienība, 
Latvijas Universitāte. — [Rīga] : Latvijas Uni-
versitāte, 2013. — 153 lpp. : il., tab. ; 24 cm. — 
ERAF projekts Nr. 2011/0004/2DP/2.1.1.1.0/10/
APIA/VIAA/027, 2013. — ISBN 9789934517
174. — [0313003366] 612.84-053.5

62  Inženierija. Tehnoloģija vispār

620  Materiālu pārbaudes. Rūpnieciskas 
nozīmes materiāli. Spēkstacijas. Enerģētikas 
ekonomika

Latvijas enerģētika skaitļos = Latvian energy 
in figures / Latvijas republikas Centrālā statis-
tikas pārvalde. — [Rīga] : Latvija Republikas 
Ekonomikas ministrija, 2013. — 80 lpp. : diagr., 
tab., kartes ; 21 cm. — Teksts paralēli latviešu un 
angļu valodā. — [0313003316]

620.9(474.3)(083.41)(05)+
+621.311(474.3)(083.41)(05)

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

Čivčiša,  Guna. Kvalitātes sistēmu pielietoju-
ma metode mašīnbūves uzņēmumu vadības 
prasmju uzlabošanai : promocijas darba kop-
savilkums : nozare: mašīnzinātne, apakšno-
zare: mašīnbūves tehnoloģija / Guna Čivčiša ; 
promocijas darba konsultants J. Rudņevs ; re-
cenzenti: Ioannis Angeli, Irīna Boiko, Edgars 
Balcers ; Rīgas Tehniskā universitāte. Trans-
porta un mašīnzinību fakultāte. Mašīnbūves 
tehnoloģijas institūts. — Rīga : Rīgas Tehniskā 
universitāte, 2014. — 35 lpp. : il., diagr., tab. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 6.9., 34.35. lpp. — ISBN 
9789934507519. — [0313003309]

621:005.6(043)+005.6(043)

Rīgas  Tehniskā  universitāte.  International 
Scientific  Conference  (Rīga,  Latvija). Digest 
book and electronic proceedings : 54th Inter-
national Scientific Conference of Riga Technical 
University : Section of Power and Electrical En-
gineering / Riga Technical University. — Riga : 
RTU Press, 2013. — 82 lpp. : il., diagr., tab. ; 
25 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās un rādītā-
ji. — Teksts paralēli angļu, latviešu un krievu 
valodā. — ISBN 9789934104701 : 50 eks. — 
[0313003381] 621.3(062)

625  Sauszemes transporta civilās 
inženierbūves. Dzelzceļa mašīnbūve. 
Automaģistrāļu inženierbūves

Kļavis,  Aivars. Ceļos nelokāmi / Aivars Kļa-
vis, Imants Prēdelis ; Toma Lūša vāka dizains 
un grāmatas makets. — [Limbažu novads : 
P.A.C.1], 2013. — 176 lpp. : il., ģīm. ; 24 cm. — 
Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Kop-
savilkums angļu valodā. — ISBN 978998449
9468 (ies.). — [0313003238]

625.7/.8(474.3)(091)
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629  Transportlīdzekļu inženierija

Boiko, Aleksandrs. Cisternvagonu ar izbeigu-
šos kalpošanas termiņu paliekoša resursa no
vērtēšana : promocijas darba kopsavilkums / 
Aleksandrs Boiko ; zinātniskais vadītājs D. Ser
gejevs ; recenzenti: Vitālijs Pavelko, Vitā lijs Be
resņevičs, Ma rijonas Bogdevičius ; Rīgas Teh
niskā universitāte. Transporta un mašīn zinību 
fakultāte. Dzelzceļa transporta in stitūts. — 
Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 2013. — 
38 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfi-
ja: 35.38. lpp. — ISBN 9789934507465 : 25 
eks. — [0313003185] 629.463.3.018(043)

Pārskats par pētniecisko projektu «Tehnisko 
objektu automatizētās kontroles un vadības sis-
tēmu iespēju paplašināšanas pētījums» : (NAA 
VPSN — 02/02 — 2013) / projekta vadītājs Jānis 
Melderis ; projekta izpildītāji: Māris Buiķis, Ge-
nādijs Burovs ; NAA Vispārējo priekšmetu stu-
diju nodaļa, RTU Datorzinātnes un informāci-
jas tehnoloģijas fakultāte. — Rīga : NAA VPSN, 
2013. — 67, [12] lp. : diagr., tab. ; 30 cm. — Bib-
liogrāfija: 64.66. lpp. — Teksts latviešu un an-
gļu valodā. — ISBN 9789934818863 (spirā-
lies.). — [0313003319] 629.7.05:004.41(047.31) 

63  Lauksaimniecība. Mežsaimniecība. 
Medības. Zivsaimniecība

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

Labākā lauksaimniecības pieredze apkārt Bal-
tijas jūrai / materiāls sagatavots: Baltic Deal ; 
ilustrācijas: Christina Jonsson ; foto: Ester Sorri, 
Trons & Palm, Anders Wirström, Marek Krysz-
toforski, Daiga Vilkaste, Santa Pāvila, E. Ga-
jos. — [Ozolnieki : Latvijas Lauku konsultāciju 
un izglītības centrs, 2013]. — 23 lpp. : diagr., il., 
tab., kartes ; 21×30 cm. — [0313003287]

63:504+502.175

Mājas mīluļi / text: F. Javier Lorente Pucha-
des ; design & illustration: Viviana Mariani & 
Gus Regalado ; tulkojis Jans Meķis ; redakto-
re Ilze Collenkopfa. — Rīga : Egmont Latvija, 
[2014]. — 34, [3] lpp. : il. ; 23 cm. — (Es gribu 
zināt!). — ISBN 9789984438122 (ies.). — 
[0314000131] 636.045+087.5

630  Mežsaimniecība

Sisenis,  Linards. Klinškalnu priedes (Pinus 
contorta Dougl. var Latifolia Engelm.) intro-
dukcijas perspektīvas Latvijā : promocijas dar-
ba kopsavilkums Dr. silv. zinātniskā grāda iegū-
šanai = Perspectives of Lodgepole pine (Pinus 
contorta Dougl. var. latifolia Engelm.) introduc-
tion in Latvia : summary of academic disserta-
tion for acquiring the doctor’s degree of forest 
sciences / Linards Sisenis ; promocijas darba 
zinātniskais vadītājs Āris Jansons ; recenzenti: 
Tālis Gaitnieks, Mudrīte Daugaviete, Virgilijus 
Baliuckas ; Latvijas Lauksaimniecības univer-
sitāte. Meža fakultāte. Mežkopības katedra, 
LVMI «Silava». — Jelgava : Latvijas Lauksaim-
niecības universitāte, 2013. — 51 lpp. : diagr., 
tab. ; 21 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — Biblio-
grāfija: 5.6. lpp. — Teksts paralēli latviešu un 
angļu valodā. — [0313002880]

630*17(474.3)(043)+582.475(474.3)(043)

631  Lauksaimniecība kopumā

Agrovides pasākumi Baltijas jūras reģionā / 
izdevuma sagatavošanā iesaistītie LLKC ek-
sperti: Andrejs Briedis, Laura Ludevika, Jānis 
Kažotnieks, Maija Sirvide ; literārais redaktors: 
Alnis Auziņš ; tekstus no angļu valodas tulko-
ja: Līga Cimermane ; noformējumā izmantotas 
Līgas Delveras, Aināra Gaida fotogrāfijas. — 
[Ozolnieki : LLKC, 2013]. — 199, [1] lpp. : il., 
tab. ; 21 cm. — Uz vāka: Baltic Deal. — Biblio-
grāfija tekstā. — ISBN 9789934824821. — 
[0313003281] 631(474)+631(48)+502.17

Bruto seguma aprēķins zemnieku saimniecī-
bai 2012. gadā / Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centrs. — Ozolnieki : Latvijas Lau-
ku konsultāciju un izglītības centrs, 2013. — 
71 lpp. : il., tab., ; 30 cm. — [0313003286]

631.162(474.3)(058)

633/635  Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Dārzkopja padomnieks 2014 / autori: Mārīte 
Gailīte, Valda Laugale, Ieva Kalniņa, Sarmīte 
Strautiņa, Ilma Nereta, Agris Šiliņš ; sastādī-
tājs, redaktors un priekšvārda autors Ilmārs 
Birulis ; noformējums: Baiba LūsīteTeikmane ; 
foto: Mārīte Gailīte, Ieva Kalniņa, Valda Lauga-
le, Ilma Nereta, Agris Šiliņš, Līga Lūsīte, Baiba 
LūsīteTeikmane, Ilmārs Birulis. — Rīga : Lauku 
Avīze, 2013. — 239 lpp. : il., tab. ; 19 cm. — ISBN 
9789984878829. — [0313003188]

634/635(059)

Demonstrējumi augkopībā, 2013 / Latvijas 
Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Lauku 
tīkls ; redaktore Ilze Skudra ; literārā redaktore 
Dace Millere ; dizains: Dzintars Melnis, San
dra Ruicēna ; foto: Andris Skudra. — Ozolnie-
ki : Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 
centrs, SIA, [2013]. — 66 lpp. : diagr., il., tab. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — 500 
eks. — [0313003280] 633(474.3)

Missa,  Imants. Ķiploku audzēšana Latvijas 
apstākļos / Imants Missa ; redaktore Elīna Ozo-
la ; literārās redaktores: Māra Cīrule, Dace Mil-
lere ; Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 
centrs. — Ozolnieki : Latvijas Lauku konsul-
tāciju un izglītības centrs, 2013. — 51 lpp. : il., 
ģīm., tab. ; 21 cm. 635.262(474.3)

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

Bērziņa,  Inese. Ērču pārnēsātās slimības su-
ņiem Latvijā: anaplazmoze, borelioze, babez-
ioze : promocijas darba kopsavilkums Dr. med. 
vet. zinātniskā grāda iegūšanai = Tickborne 
diseases in dogs in Latvia: anaplasmosis, borre-
liosis, babesiosis : summary of the doctoral the-
sis for the scientific degree Dr. med. vet. / Inese 
Bērziņa ; zinātniskā vadītāja Ilze Matīse ; recen-
zenti: Anda Valdovska, Modra Murovska, Brian 
Lassen ; Latvijas Lauksaimniecības universitā-
te. Veterinārmedicīnas fakultāte. Preklīniskais 
institūts. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte, 2013. — 90 lpp. : il., tab., kartes ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 68.77. lpp. — Teksts lat-
viešu un angļu valodā. — [0313003347]

636.7.09:616.995.42(043)+
+636.7.09:616.98:579(043)+
+636.7.09:616.993.19(043)+

+636.7.09:616-093/-098(043)+
+636.7.093(043)

639  Medības. Zveja. Zivju audzēšana

Woynarovich,  András. Varavīksnes foreļu 
audzē ša na nelielos apjomos / András Woynaro
vich, György Hoitsy, Thomas MothPoul-
sen. — Rīga : Latvijas Republikas Zemkopības 
mi nis trija, 2013. — vii, 81 lpp. : il., diagr., tab. ; 
30 cm. — (FAO zvejniecības un akvakultūras 
teh niskais dokuments, ISSN 20707010 ; 561). — 
«Pub licēja Latvijas Republikas Zemkopības 
ministrija saskaņā ar vienošanos ar Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Pārtikas un lauksaimnie-
cības organizāciju»—Titullapā. — Bibliogrāfija: 
45.46. lpp. — Oriģ. nos.: Smallscale rainbow 
trout farming. — [0313003285]

639.371:597.552.512

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

Pallet, Steven. Vienkārši suši : vienkāršas recep-
tes gardu suši pagatavošanai mājās / text Ste-
ven Pallet ; tulkojusi Dace Andžāne ; redaktors 
Jans Meķis. — Rīga : Egmont Latvija, [2013]. — 
64 lpp. : il. ; 34×25 cm + 1 DVD (65 min ; 12 cm) 
vāka [2.] lpp. kabatā. — Kastē, kopā ar grāmatu 
suši pagatavošanas komplekts: divi pāri irbulī-
šu, suši paklājiņš, zivju pincete un rīsu lāpsti-
ņa. — Par autoru: 64. lpp. — Oriģ. nos.: Simply 
sushi. — ISBN 9789984437590 (spirālies.). — 
[0313003318] 641.568(520)(083.12)

Puriņa, Brigita. Uzkodas lauku tūrisma piedā-
vājumā : mācību modulis / Brigita Puriņa, Mai-
ja Rozīte, Aija van der Steina. — Rīga : Biznesa 
augstskola Turība, 2013. — 97 lpp. : il., tab. ; 
30 cm. — Bibliogrāfija: 96.97. lpp. — ISBN 978
9984828831. — [0313003196]

640.4(075)+642.5(075)

656  Transporta un pasta pakalpojumi. 
Satiksmes organizācija un kontrole

Savrasovs,  Mihails. Jaunas pieejas izstrāde 
transporta plūsmu modelēšanai un analīzei 
mezoskopiskā līmenī : promocijas darba kop-
savilkums izvirzīts inženierzinātņu doktora 
zinātniskā grāda iegūšanai : zinātņu nozare 
«Transports un satiksme», apakšnozare «Tele-
mātika un loģistika» = Development of new 
approach for simulation and analysis of traffic 
flows on mesoscopic level : summary of the 
promotion work to obtain the scientific degree 
of doctor of science in engineering (Dr. sc. ing.), 
scientific area «Transport», scientific subarea 
«Telematics and logistics» = Разработка нового 
подхода для моделирования и анализа 
транс портных потоков на мезоскопическом 
уров не : автореферат диссертационной ра
бо ты на соискание учёной степени док то
ра инженерных наук (Dr. sc. ing.), науч ная 
область «Транспорт», подобласть «Телема
тика и логистика» / Mihails Savrasovs ; zi-
nātniskais vadītājs Jurijs Tolujevs ; recenzenti: 
Jurijs Merkurjevs, Klaus Richter, Egils Ginters ; 
Transporta un sakaru institūts. — Rīga : Trans-
porta un sakaru institūts, 2013. — 123 lpp. : 
il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 122.
123. lpp. — Teksts paralēli latviešu, angļu un 
krievu valodā. — ISBN 9789984818566. — 
[0313003094] 656.021:519.876.5(043)
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66  Ķīmijas tehnoloģija. Ķīmijas un 
radniecīgās saskarnozares

663  Mikrobioloģiskā rūpniecība. 
Mikoloģiskā rūpniecība. Raudzēšanas, 
fermentu rūpniecība. Dzērienu rūpniecība. 
Alkohola rūpniecība

Dabiņa-Bicka,  Ilona. Antioksidantu dinamika 
iesala un alus ražošanā : promocijas darba kop-
savilkums inženierzinātņu doktora zinātniskā 
grāda iegūšanai pārtikas zinātnes nozarē = The 
dynamics of antioxidants during malt and beer 
production : summary of promotion work for 
acquiring the doctor’s degree of engineering 
sciences in sector of food sciences / Ilona Da-
biņaBicka ; promocijas darba vadītāja Daina 
Kārkliņa ; recenzenti: Viesturs Kreicbergs, Īzaks 
Rašals, Dace Tirzīte ; Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte. Pārtikas tehnoloģijas fakultāte. — 
Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitā-
te, 2013. — 47 lpp. : tab., diagr. ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija: 6.8. lpp. — Teksts latviešu un angļu 
valodā. — [0313003344] 663.4.098(043)

664  Pārtikas ražošana un konservēšana

Boča,  Sigita. Augļu deserta kvalitāti ietekmē-
jošie faktori : promocijas darba kopsavilkums 
inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda 
iegū šanai pārtikas zinātnes nozarē = Factors 
influencing fruit dessert quality : summary of 
promotion work for acquiring the doctor’s de-
gree of engineering sciences in sector of food 
science / Sigita Boča ; promocijas darba vadītājs 
Imants Atis Skrupskis ; recenzenti: Lija Dukaļ
ska, Renāte Ligere, Dace Šantere ; Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte. Pārtikas tehno-
loģijas fakultāte. — Jelgava : Latvijas Lauksaim-
niecības universitāte, 2013. — 51 lpp. : il., tab., 
diagr. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 6.8. lpp. — Teksts 
latviešu un angļu valodā. — [0313003346]

664-021.465(043)+641.85(043)

Boča, Sigita. Augļu deserta kvalitāti ietekmējo-
šie faktori : promocijas darbs inženierzinātņu 
doktora grāda iegūšanai pārtikas zinātnes no-
zarē / Sigita Boča ; promocijas darba vadītājs 
Imants Atis Skrupskis ; Latvijas Lauksaimnie-
cības universitāte. Pārtikas tehnoloģijas fakul-
tāte. Uztura katedra. — Jelgava, 2013. — 147, 
[11] lp. : il., tab., diagr. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 
134.146. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija 
arī angļu valodā. — (Ies.). — [0313004124]

664-021.465(043)+641.85(043)

Krasnova,  Inta. Svaigu augļu salātu kvalitā-
ti noteicošo faktoru izvērtējums : promocijas 
darba kopsavilkums inženierzinātņu doktora 
zinātniskā grāda iegūšanai pārtikas zinātnes 
nozarē = Evaluation of quality influencing fac-
tors of fresh fruit salads : summary of the doc-
toral thesis for the PhD sc. ing. in food science / 
Inta Krasnova ; promocijas darba vadītāja Dai-
na Kārkliņa ; recenzenti: Viesturs Kreicbergs, 
Ida Jākobsone, Dace Šantere ; Latvijas Lauk-
saimniecības universitāte. Pārtikas tehnoloģi-
jas fakultāte. — Jelgava : Latvijas Lauksaim-
niecības universitāte, 2013. — 47 lpp. : il., tab., 
diagr. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 6.8. lpp. un 33.
36. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā. — 
[0313003345] 664-021.465(043)+641.83(043)

Krasnova,  Inta. Svaigu augļu salātu kvalitā-
ti noteicošo faktoru izvērtējums : promocijas 
darbs inženierzinātņu doktora (Dr. sc. ing.) 
zinātniskā grāda iegūšanai Pārtikas zinātnes 
nozarē / Inta Krasnova ; promocijas darba va-
dītāja Daina Kārkliņa ; Latvijas Lauksaimnie-
cības universitāte. Pārtikas tehnoloģijas fakul-
tāte. Pārtikas tehnoloģijas katedra. — Jelgava, 
2013. — 206 lp. : il., tab., diagr. ; 31 cm. — Bib-
liogrāfija: 151.167. lp. — Teksts latviešu valodā, 
anotācija un nodaļu kopsavilkumi angļu valo-
dā. — (Ies.). — [0313004125]

664-021.465(043)+641.83(043)

Rūse,  Karina. Dažādi kaltētu dzērveņu kvali-
tātes izvērtējums : promocijas darba kopsavil-
kums inženierzinātņu doktora zinātniskā grā-
da iegūšanai Pārtikas zinātnes nozarē, Pārtikas 
procesi un iekārtas apakšnozarē = Quality as-
sessment of variously dried cranberries : resu-
me of the PhD thesis for acquiring a doctor’s 
degree of engineering sciences in the sector of 
food sciences, the subsector of food processes 
and equipment / Karina Rūse ; promocijas dar-
ba zinātniskā vadītāja Tatjana Rakčejeva ; re-
cenzenti: Imants Atis Skrupskis, Renāte Ligere, 
Ida Jākobsone ; Latvijas Lauksaimniecības uni-
versitāte. Pārtikas tehnoloģijas fakultāte. — Jel-
gava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
2013. — 41 lpp. : il., tab., diagr. ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija: 6.8. lpp. — Teksts latviešu un angļu 
valodā. — [0313003343] 664.854-021.465(043)

Rūse,  Karina. Dažādi kaltētu dzērveņu kva-
litātes izvērtējums = Quality assessment of 
variously dried cranberries : promocijas darbs 
inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegū-
šanai pārtikas zinātnes nozarē, pārtikas procesi 
un iekārtas apakšnozarē / Karina Rūse ; promo-
cijas darba zinātniskā vadītāja Tatjana Rakče-
jeva ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 
Pārtikas tehnoloģijas fakultāte. Pārtikas teh-
noloģijas katedra. — Jelgava, 2013. — 132 lp. : 
il., tab., diagr. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 115.
124. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija un 
nodaļu kopsavilkumi angļu valodā. — (Ies.). — 
[0313004122] 664.854-021.465(043)

68  Gatavu vai samontētu preču rūpniecība, 
amati un arodi

Beiju, Bredlijs. Stila akadēmija : izcel dotumus, 
noslēp trūkumus un izskaties lieliski! : jaunā 
ģērbšanās stila formula piemērota tieši tavam 
augumam, garumam un svaram / Bredlijs 
Beiju ; no angļu valodas tulkojusi Irēna Brālī-
te ; redaktore Ilze Sausiņa. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2013. — 304 lpp. : il. ; 24 cm. — Oriģ. nos.: 
The science of sexy. — ISBN 9789934038709 
(ies.). — [0314000183] 687.01+646.4

7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

72  Arhitektūra

Jākobsone,  Jana. Ceļvedis vēsturisko ēku at-
jaunotājiem / tekstu autores: Jana Jākobsone, 
Kristīne Veinberga, Ilze Zariņa ; izdevuma re-
daktore Jana Jākobsone ; tekstu redaktore Edīte 
Cinkus ; foto: J. Jākobsones, K. Veinbergas, J. 
Zviedrāna kolekcija. — [Kuldīga : Kultūras pro-
jektu koordinācijas centrs, 2013]. — 77 lpp. : il., 
tab., karte ; 21 cm. — (Spirālies.). — [0313003197]

72:904(474.3)(035)+72.025.4(474.3)(035)

73  Tēlniecība

Brants, Inese. Rīgas porcelāns. Sīkplastika : 20. 
gadsimta 50.90. gadi = Рижский фарфор. 
Мелкая пластика : 5090е годы ХХ века = 
Riga Porcelain. Figurines : 1950s1990s / raks-
tu autores: Inese Brants, Marta Šuste, Zanda 
Zībiņa ; zinātniskā redaktore Zanda Zībiņa ; 
redaktores: Sanita Grīna, Maija Rudovska ; 
literārā redaktore Kristiāna Ābele ; biogrāfiju 
sastādītājas: Marta Šuste, Zanda Zībiņa ; tul-
kojums krievu valodā Ludmila Neimiševa, 
Maija Ņikitina ; tulkojums angļu valodā Sanita 
Grīna ; ievadu sarakstīja Zanda Ķergalve, Iveta 
Šveisberga ; māksliniece Alise Landsberga ; uz 
vāka: Aina Mellupe «Pienene» (1968) ; fotogrāfs 
Didzis Grodzs. — Rīga : Rīgas Porcelāna mu-
zejs, 2013. — 167 lpp. : il., ģīm. ; 26 cm. — Perso-
nu rādītājs: 167. lpp. — Paralēli latviešu, krievu 
un angļu valodā. — ISBN 9789984499352. — 
[0313003315] 738.1(474.3)(083.82)

741/744  Zīmēšana un rasēšana (māksla)

Rumpēters, Ilmārs. Ilmārs Rumpēters : [zīmē-
jumu albums] / Ritas Laimas Bērziņas priekš-
vārds. — [Rīga] : Vesta LK, 2013. — 207 lpp. : 
il. ; 24 cm. — (Laika grāmata). — Izdevējziņas 
precizētas ISBN aģentūrā. — Priekšvārds lat-
viešu un angļu valodā. — ISBN 9789934511
059. — [0313003330] 741.071.1(474.3)(084)

745/749  Rūpnieciskā māksla un 
daiļamatniecība. Lietišķā māksla

Rozenbergs, Egils. Egils Rozenbergs : personā-
lizstādes katalogs / sastādītāja un teksta auto
re Gundega Cēbere ; tulkotāja angļu valodā 
Maija Līne ; māksliniece Ingrīda Zābere ; foto: 
Didzis Grodzs, Egils Rozenbergs. — [Jūrmala : 
Egils Rozenbergs, 2013]. — 120 lpp. : il., ģīm. ; 
30 cm. — Personālizstāde izstāžu zālē «Arse-
nāls», 2013. gada 25. oktobris—9. decembris. — 
Paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978
9984499611. — [0313003339]

745.52.071.1(474.3)(083.824)

Sudare,  Inese. Praktiskie darbi mazajiem : 
mazajiem no 3 līdz 7 gadiem / Inese Sudare 
[ilustrāciju un grāmatas autore] ; Ingas Apsītes 
vāka mākslinieciskais noformējums. — Māru
pe : Drukātava, 2013. — 36 lpp., [30] lp. : il. ; 
25 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentū-
rā. — ISBN 9789984853970. — [0314000055]

745.54(076)

75  Glezniecība

Muižnieks, Ģirts. Ģirts Muižnieks : [gleznu al-
bums] / sastādītāji: Daiga Rudzāte, Ģirts Muiž-
nieks, Mairita Brice ; tekstu autori: Ivars Run-
kovskis, Ieva Kalniņa ; literārie redaktori: Māra 
Ņikitina (latviešu val.), Reinis Āboltiņš (angļu 
val.) ; tulkotāja Amanda Jātniece ; foto: Ieva 
Epnere, Normunds Brasliņš, Jānis Krūmiņš, 
Jānis Pipars, Andrejs Rudzāts, Andrejs Toše. — 
[Rīga] : Biedrība «Par stipru Latviju» : Kultūras 
projektu aģentūra INDIE, [2013]. — 199 lpp. : 
il., ģīm. ; 30 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras pie-
zīmēs. — Paralēli latviešu un angļu valodā. — 
ISBN 9789984499949 (ies.). — [0313003310]

75.071.1(474.3)(084.1)
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794  Galda spēles (balstītas uz domāšanu, 
veiklību un veiksmi)

Latvijas šahistu 100 kombinācijas. — Mārupe : 
Drukātava, 2013.

2. daļa. — 124, [1] lpp. ; 9×8 cm. — Mi-
niatūrizdevums. — Priekšvārds latviešu, an-
gļu un krievu valodā, risinājumi (solutions) 
angļu valodā. — ISBN 9789984853840. — 
[0313003042] 794.12+794.1(474.3)

796  Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Latvijas basketbola valstsvienības: 90 spēles 90 
gados / teksts: Guntis Keisels ; statistika: Edgars 
Ošiņš, Guntis Keisels ; atbildīgā redaktore Ieva 
Heimane ; literārā redaktore Brigita Šoriņa ; 
tulkotājs Kārlis Streips ; priekšvārdu sarakstī-
ja Valdis Voins ; mākslinieks Jānis Pavlovskis ; 
foto: Romans Kokšarovs, Egons Kļava, Aivars 
Liepiņš, Jāzeps Mendels, Zigurds Mežavilks, 
Armands Puče, Ilmārs Znotiņš ; izmantotas N. 
Balgalvja, Roberta Kaniņa, Voldemāra Mežaka, 
Zigurda Mežavilka, Ilmāra Millera, Oto Sprū-
des, A. Bērzkalna, Dominika Gedzjuna, Jase-
nova, Jura Kalniņa, G. Kikvadzes, Borisa Ko-
ļesņikova, Kravja, V. Nikolajeva, V. Putniņa, N. 
Seļučenko, V. UnDaSina, Zigismunda Zālma-
ņa fotogrāfijas. — Rīga : Jumava, [2013]. — 215, 
[1] lpp. : il., ģīm., tab. ; 29 cm. — Teksts latviešu 
un angļu valodā. — ISBN 9789934115325. — 
[0313003171] 796.323.2(474.3)(091)

Zigmunde,  Alīda. Rīgas Tehniskās universi-
tātes olimpieši 100 gados : 19122012 : mono-
grāfija / Alīda Zigmunde ; literārā redaktore S. 
Minkevica ; kopsavilkumu tulkojums angļu un 
vācu valodā: Vīnfrīds Jūliuss Šellers. — Rīga : 
RTU izdevniecība, 2013. — 127 lpp. : il., ģīm., 
faks., tab. ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 116.123. lpp. 
(242 nos.) un personu rādītājs: 124.126. lpp. — 
Kopsavilkums angļu un vācu valodā. — ISBN 
9789934104411 : 200 eks. — [0313003292]

796.071.2(474.3)+796.032.2(474.3)

8  VALODAS. VALODNIECĪBA. 
LITERATŪRA

Ābola, Signe. Literatūra 5. klasei : mācību grā-
mata / Signe Ābola, Inga Zemīte ; redaktore 
Māra Rune ; Māras Alševskas, Irēnas Bērzas, 
Irēnas Kivliņas, Māras Runes, Ilzes Šmites, Ha-
rija Zemīša, Līvas Zemītes fotogrāfijas ; Antas 
Ancveriņas, Jāņa Jaunsudrabiņa, Aivara Ruš-
maņa, Agijas Stakas, Kārļa Sūniņa, Valtera Trīra, 
Irēnas Žgutas ilustrācijas ; dizains: Laura Mor-
tensenaFloresa. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013.

2. grāmata. — 104 lpp. : il., karte ; 24 cm + 1 
CD. — Apstiprinājusi Latvijas Republikas Iz-
glītības un zinātnes ministrija 2013. gadā. — 
ISBN 9789934038594. — [0313003267]

82(075.2)

Ābola, Signe. Literatūra 5. klasei : mācību grā-
mata / Signe Ābola, Inga Zemīte ; redaktore 
Māra Rune ; Māras Alševskas, Irēnas Kivliņas, 
Māras Runes, Harija Zemīša, Līvas Zemītes 
fotogrāfijas ; Ainas AlksnesAlksnītes, Jēkaba 
Bīnes, Anitas Paegles, Aivara Rušmaņa, Agi-
jas Stakas, Ernesta Hovarda Šeparda, Sīmas 
Škopas ilustrācijas ; dizains: Laura Mortense-
naFloresa. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013.

1. grāmata. — 88 lpp. : il., karte ; 24 cm + 1 
CD. — Apstiprinājusi Latvijas Republikas Iz-
glītības un zinātnes ministrija 2013. gadā. — 
ISBN 9789934034251. — [0313003266]

82(075.2)

Ābola,  Signe. Literatūra 5. klasei : skolotāja 
grāmata / Signe Ābola, Inga Zemīte ; redaktore 
Māra Rune ; dizains: Laura MortensenaFlore-
sa. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 80 lpp. : 
tab. ; 24 cm + 1 CD. — Metodiskais līdzeklis 
komplektizdevumā ar mācību grāmatu litera-
tūra 5. klasei (1., 2. daļa) / S. Ābola, I. Zemīte. — 
Bibliogrāfija: 79.80. lpp. — ISBN 97899340
39911. — [0313003265] 82(072)

Berliac. Inverso : [komiksi] / Berliac ; editors: 
David Schilter, Sanita Muižniece. — [Rīga] : 
Grafiskie stāsti, 2013. — [24] lpp. : il. ; 15 cm. — 
(Mini kuš! ; 19). — Aprakstīts pēc vāka. — ISBN 
9789934518072. — [0313003148]

82-312.5:741+741.5

Bilaletdin,  Heta. Hideous fiesta : [komiksi] / 
Heta Bilaletdin ; editors: David Schilter, Sanita 
Muižniece. — [Rīga] : Grafiskie stāsti, 2013. — 
[24] lpp. : il. ; 15 cm. — (Mini kuš! ; 15). — Ap-
rakstīts pēc vāka. — ISBN 9789934518027. — 
[0313003144] 82-312.5:741+741.5

Estrada,  Inés. Borrowed tails : [komiksi] / 
Inés Estrada ; editors: David Schilter, Sanita 
Muiž nie ce. — [Rīga] : Grafiskie stāsti, 2013. — 
[24] lpp. : il. ; 15 cm. — (Mini kuš! ; 17). — Ap-
rakstīts pēc vāka. — ISBN 9789934518041. — 
[0313003150] 82-312.5:741+741.5

Gąsiorowska, Renata. Jungle night : [komiksi] / 
Renata Gąsiorowska ; editors: David Schilter, 
Sanita Muižniece. — [Rīga] : Grafiskie stāsti, 
2013. — [24] lpp. : il. ; 15 cm. — (Mini kuš! ; 
21). — Aprakstīts pēc vāka. — ISBN 9789934
518096. — [0313003146] 82-312.5:741+741.5

Jordan, Michael. This no place to stay : [komik-
si] / Michael Jordan ; editors: David Schilter, 
Sanita Muižniece. — [Rīga] : Grafiskie stāsti, 
2013. — [24] lpp. : il. ; 15 cm. — (Mini kuš! ; 
18). — Aprakstīts pēc vāka. — ISBN 9789934
518065. — [0313003151] 82-312.5:741+741.5

Lehikoinen,  Tiina. The pernicious kiss : [ko-
miksi] / Tiina Lehikoinen ; editors: David Schil
ter, Sanita Muižniece. — [Rīga] : Grafiskie stās-
ti, 2013. — [24] lpp. : il. ; 15 cm. — (Mini kuš! ; 
14). — Aprakstīts pēc vāka. — ISBN 9789934
518010. — [0313003145]

82-312.5:741+741.5

Wet, Jean de. Crater lake : [komiksi] / Jean de 
Wet ; editors: David Schilter, Sanita Muižnie-
ce. — [Rīga] : Grafiskie stāsti, 2013. — [24] lpp. : 
il. ; 15 cm. — (Mini kuš! ; 20). — Apraks-
tīts pēc vāka. — ISBN 9789934518089. — 
[0313003147] 82-312.5:741+741.5

81  Valodniecība un valodas

Начинаю писать! : от точек к буквам : 
учеб ное пособие для детей дошкольного 
возраста / Гита Андерсоне, Эвия Унама, 
Олеся Буркевица, Вероника Пужуле ; Māras 
Alševskas vāka dizains. — Рига : Zvaigzne ABC, 
2013. — 63, [1] lpp. : il. ; 26 cm. — Aprakstīts pēc 
vāka. — Autores uzrādītas vāka 4. lpp. — ISBN 
9789934042669. — [0313003268]

811.161.1’35(076)

811.174  Latviešu valoda

Auziņa,  Inese. Latviešu valodas gramatika : 
morfoloģija : pārskats par vārdšķirām ta-
bulās un shēmās / Inese Auziņa ; redaktore 
Daina Randare ; Arņa Kilbloka sērijas nofor-
mējums. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 24, 
[1] lpp. : tab. ; 29 cm. — (Špikeris). — Apraks-
tīts pēc vāka. — Bibliogrāfija: [25.] lpp. — ISBN 
9789934033308. — [0313003349]

811.174’366(083.4)

Dzintars, Normunds. Latviešu valodas mācību 
satura attīstība pamatskolā no 1940. gada līdz 
1991. gadam: lingvodidaktiskais aspekts : pro-
mocijas darbs filoloģijas doktora zinātniskā grā-
da iegūšanai valodniecības nozares lietišķās va-
lodniecības apakšnozarē / Normunds Dzintars ; 
darba zinātniskā vadītāja Diāna Laiveniece ; 
Liepājas Universitāte. Humanitāro un mākslas 
zinātņu fakultāte. — Liepāja, 2013. — 234 lp. : 
tab. ; 30 cm + piel. (1 sēj., 191 lp.). — Bibliogrā-
fija: 215.234. lp. — (Ies.). — [0313004123]

811.174:37.026(474.3)(091)(043)

Latviešu—lietuviešu sarunvārdnīca = Lat-
viškų—lietuviškų pasikalbėjimų knygelė / 
sa stā dījis Laimutis Markunas ; mākslinieks 
Vik tors Par kovs. — Rīga : Avots, 2013. — 223, 
[1] lpp. ; 17 cm. — Paralēli latviešu un lietuvie-
šu valodā. — ISBN 9789984859811 (ies.). — 
[0313003289] 811.174’374.8-022.215=172

821  Daiļliteratūra

Mana vectēva Korkuda grāmata : [dzeja, leģen-
das] / no vecoguzu valodas tulkojis, pēcvārdu 
un piezīmes, 255.298. lpp., uzrakstījis Uldis 
Bērziņš ; māksliniece Lilija Dinere. — Rīga : 
Jāņa Rozes apgāds, 2013. — 301, [1] lpp. : il., 
karte ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 299. lpp. — Oriģ. 
nos.: Kitabi Dədəm Qorqud. — ISBN 9789984
234472 (ies.). — [0313003098]

821.512.1-13+398.22(=512.1)

821.111  Angļu literatūra

Grānta, Helēna. Spēle ar nāvi : detektīvromāns 
jauniešiem / Helēna Grānta ; no angļu valodas 
tulkojusi Kārina Pētersone ; redaktore Lolija 
Soma ; Artūra Bērziņa vāka dizains. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2014. — 382, [1] lpp. ; 20 cm. — 
Oriģ. nos.: Wish me dead. — ISBN 97899340
39706. — [0314000007]

821.111-93-3+821.111-312.4

Gregorija, Filipa. Baltā princese : romāns / Fili-
pa Gregorija ; no angļu valodas tulkojusi Diāna 
Smilga ; redaktore Liene Akmens ; vāka dizains: 
Artūrs Zariņš ; foto Juris Zaļeskis. — Rīga : Kon-
tinents, 2014. — 475 lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: 
The White princess. — ISBN 9789984356877 
(ies.). — [0314000120] 821.111-311.6

Nadina,  Džoanna. Klapatu Penija ir pilnīga 
kaķastrofa : [stāsts jaunākā skolas vecuma bēr-
niem] / Džoanna Nadina ; Džeses Mikhailas 
ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Laura 
Freidenfelde. — Rīga : Jumava, 2014. — 131, 
[12] lpp. : il. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: Penny Dread
ful is a complete catastrophe. — ISBN 9789934
115011. — [0313003255] 821.111-93-32
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Ross, Tonijs. Es gribu savu podiņu! : [bilžu grā-
mata ar tekstu pirmsskolas vecuma bērniem] / 
Tonijs Ross ; no angļu valodas tulkojusi Ita Lap-
sa ; redaktore Iveta Ikale. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2013. — [24] lpp. : il. ; 27 cm. — (Mazās 
Princeses stāstiņi). — Oriģ. nos.: I want my pot-
ty!. — ISBN 9789934040344. — [0314000015]

821.111-93-32+087.5(084.1)

Ross, Tonijs. Es negribu mazgāt rokas! : [bilžu 
grāmata ar tekstu pirmsskolas vecuma bēr-
niem] Tonijs Ross ; no angļu valodas tulkoju-
si Ita Lapsa ; redaktore Iveta Ikale. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2013. — [24] lpp. : il. ; 27 cm. — 
(Mazās Princeses stāstiņi). — Oriģ. nos.: I don’t 
want to wash my hands!. — ISBN 97899340
40351. — [0314000016]

821.111-93-32+087.5(084.1)

Rušdi,  Salmans. Lūka un dzīvības uguns : 
[romāns] / Salmans Rušdi ; no angļu valodas 
tulkojusi Ingūna Beķere ; redaktors Artūrs 
Pommers ; mākslinieks Māris Jonovs. — Rīga : 
Atēna, 2013. — 183, [1] lpp. ; 23 cm. — Oriģ. 
nos.: Luka and the fire of life. — ISBN 9789984
344584 (ies.). — [0314000050]

821.111-31+821.111(540)-31

Tesaro, Ketlīna. Smaržu kolekcionāre : romāns / 
Ketlīna Tesaro ; no angļu valodas tulkojusi Gu-
nita Mežule ; redaktore Antra Rekšķe ; vāka 
dizains: Artūrs Zariņš. — Rīga : Kontinents, 
2014. — 443, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: The 
Perfume collector. — ISBN 9789984356907 
(ies.). — [0314000121] 821.111-31

821.111(73)  Amerikāņu literatūra

Berijs,  Stīvs. Karaļa viltība : romāns / Stīvs 
Berijs ; no angļu valodas tulkojis Uldis Šēns ; 
redaktore Liene Akmens ; vāka dizains: Dai-
ris Hofmanis. — Rīga : Kontinents, 2014. — 
475 lpp. ; 21 cm. — Par autoru: 475. lpp. — Oriģ. 
nos.: The King’s deception. — ISBN 9789984
356884 (ies.). — [0314000118]

821.111(73)-312.4

Deja, Silvija Ievijos tevī : romāns / Silvija Deja ; 
tulkojums latviešu valodā: Anna Zābere. — 
[Rīga : Zvaigzne ABC], 2014. — 397, [1] lpp. ; 
20 cm. — (Kompliments 18+). — (Krustuguns ; 
3). — Oriģ. nos.: Entwined with you. — ISBN 
9789934041297. — [0314000179]

821.111(73)-993

Ledus sirds : [stāsts pirmsskolas vecuma bēr-
niem] / Disney ; tulkojis Valērijs Černejs ; re-
daktore Ilze Collenkopfa. — Rīga : Egmont Lat-
vija, 2013. — 57 lpp. : il. ; 30 cm. — Oriģ. nos.: 
Frozen. — ISBN 9789984438276 (ies.). — 
[0313003294] 821.111(73)-93+82-93-32

Mārtins,  Džordžs  R.  R. Vārnu dzīres : sāgas 
«Dziesma par ledu un uguni» 4. grāmata / 
Džordžs R. R. Mārtins ; no angļu valodas tulko-
jis Allens Pempers ; redaktore Margarita Nied-
re. — Rīga : The White Book, [2013].

1. daļa. — 375 lpp. : il. ; 24 cm. — (Dziesma 
par ledu un uguni / Džordžs R.R. Mārtins ; 
4. grāmata, 1. daļa). — Oriģ. nos.: A feast for 
crows. — ISBN 9789934526039 (ies.). — 
[0313003378] 821.111(73)-312.9

821.111(94)  Austrāliešu literatūra angļu 
valodā

Frīmena,  Kimberlija. Vinterbornu dārgumi : 
romāns / Kimberlija Frīmena ; no angļu va-
lodas tulkojusi Gunita Mežule ; redaktore 
Ilze Jankovska ; vāka dizains: Dairis Hofma-
nis. — Rīga : Kontinents, 2013. — 455, [1] lpp. ; 
21 cm. — Oriģ. nos.: Lighthouse bay. — ISBN 
9789984356860 (ies.). — [0314000119]

821.111(94)-31

821.112.2  Vācu literatūra

Linka,  Šarlote. Savvaļas lupīnas : triloģijas 2. 
grāmata / Šarlote Linka ; no vācu valodas tulko-
jusi Sinda Krastiņa ; redaktore Inese Miesniece ; 
mākslinieks Edgars Švanks. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2014. — 444, [1] lpp. ; 23 cm. — Oriģ. nos.: 
Wilde Lupinen. — ISBN 9789934041563. — 
[0314000009] 821.112.2-31

Lorenca,  Inī. Ceļojošā priekameita : romāns / 
Inī Lorenca ; no vācu valodas tulkojusi Iveta 
Galēja ; redaktore Inese Miesniece ; vāka di-
zainu adaptēja Ilze Isaka. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2014. — 493, [1] lpp. ; 23 cm. — Oriģ. nos.: 
Die Wanderhure. — ISBN 9789934039997 
(ies.). — [0314000006] 821.112.2-31

Šmahtls,  Andreass  H. Būt kopā ir tik labi! : 
[pārdomas par draudzību pirmsskolas vecu-
ma bērniem] Andreass H. Šmahtls ; no vācu 
valodas tulkojusi Sarmīte Lomovceva ; redak-
tore Oļesja Burkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2013. — [25] lpp. : il. ; 16 cm. — Oriģ. nos.: Zu-
sammen ist’s noch Mal so schon. — ISBN 978
9934041266 (ies.). — [0313003359]

821.112.2-93

821.112.5  Holandiešu literatūra

Velteijs, Makss. Vardulēns ir iemīlējies! : [stāsts 
pirmsskolas vecuma bērniem] / Makss Velteijs ; 
no angļu valodas tulkojusi Ieva Strelēvica ; re-
daktore Iveta Ikale. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2013. — [24] lpp. : il. ; 28 cm. — Oriģ. nos.: 
Frog in love. — ISBN 9789934040368. — 
[0314000017] 821.112.5-93-32+087.5(084.1)

821.113.6  Zviedru literatūra

Lindgrēna, Barbru. Maksis un auto : [bilžu grā-
mata ar tekstu pirmsskolas vecuma bērniem] / 
Barbru Lindgrēna, Ēva Ēriksone ; illustration: 
Eva Eriksson ; no angļu valodas tulkojusi Ita 
Lapsa ; redaktore Ilze Cine. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2013. — [27] lpp. : il. ; 17 cm. — (Pašas pir-
mās grāmatiņas pavisam maziem bērniem (no 
1 gada)). — Oriģ. nos.: Max bil. — ISBN 978
9934041693 (ies.). — [0314000004]

821.113.6-93-32

Lindgrēna, Barbru. Maksis un podiņš : [bilžu 
grāmata ar tekstu pirmsskolas vecuma bēr-
niem] / Barbru Lindgrēna, Ēva Ēriksone ; il-
lustration: Eva Eriksson ; no angļu valodas tul-
kojusi Ita Lapsa ; redaktore Ilze Cine. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2013. — [27] lpp. : il. ; 17 cm. — 
(Pašas pirmās grāmatiņas pavisam maziem bēr-
niem (no 1 gada)). — Oriģ. nos.: Max potta. — 
ISBN 9789934041686 (ies.). — [0314000005]

821.113.6-93-32

821.131.1  Itāliešu literatūra

Dante  Aligjēri. Dievišķā komēdija : [dzeja] / 
Dante Aligjēri ; no itāļu valodas atdzejojis Val-
dis Bisenieks ; atbildīgā redaktore Marta Ābele ; 
māksliniece Māra Rikmane ; vāka noformēju-
mam izmantota Gistava Dorē ilustrācija ; Valda 
Villeruša apvāka un vāka mākslinieciski grafis-
kais noformējums. — Rīga : Jumava, [2014]. — 
535 lpp., [16] lp. iel. : il. ; 25 cm. — Oriģ. nos.: 
Divina commedia. — ISBN 9789934115004 
(ies.). — [0314000192] 821.131.1-13

Stiltons, Džeronīmo. Mans vārds ir Stiltons… 
Džeronīmo Stiltons : [stāsts jaunākā skolas ve-
cuma bērniem] / Džeronīmo Stiltons ; no itāļu 
valodas tulkojusi Astra Šmite ; redaktore Guna 
Pitkeviča ; illustrations by Roberto Ronchi, 
Andrea De Negri and Valentina Grassini. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 111, [17] lpp. : il. ; 
19 cm. — (Stāsti, gardi kā siers ; 2). — Oriģ. nos.: 
Il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton. — 
ISBN 9789934041402. — [0313003277]

821.131.1-93-32

Stiltons, Džeronīmo. Noslēpumainais Nostra-
pelus manuskripts : [stāsts jaunākā skolas ve-
cuma bērniem] / Džeronīmo Stiltons ; no itāļu 
valodas tulkojusi Astra Šmite ; redaktore Guna 
Pitkeviča ; illustrations by Lorenzo Chiavini, 
Tito Ricotta. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 
116, [12] lpp. : il. ; 19 cm. — (Stāsti, gardi kā 
siers ; 3). — Oriģ. nos.: Il misterioso manoscritto 
di Nostratopus. — ISBN 9789934041426. — 
[0313003275] 821.131.1-93-32

Stiltons,  Džeronīmo. Siera krāsas kemperis : 
[stāsts jaunākā skolas vecuma bērniem] / Dže-
ronīmo Stiltons ; no itāļu valodas tulkojusi Astra 
Šmite ; redaktore Guna Pitkeviča ; illustrations 
by Paolo De Capite and Daria Cerchi. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2013. — 117, [11] lpp. : il. ; 
19 cm. — (Stāsti, gardi kā siers ; 1). — Oriģ. nos.: 
Un camper color formaggio. — ISBN 9789934
041419. — [0313003276] 821.131.1-93-32

821.133.1  Franču literatūra

Levī,  Marks. Ikviens vēlas mīlēt : romāns / 
Marks Levī ; no franču valodas tulkojusi Sin-
tija Rimšele ; redaktore Ingūna Jundze ; vāka 
dizains: Artūrs Zariņš. — Rīga : Kontinents, 
2014. — 364 lpp. ; 21 cm. — (Jauna franču lī-
nija). — Oriģ. nos.: Mes amis mes amours. — 
ISBN 9789984356891 (ies.). — [0314000117]

821.133.1-31

821.161.1  Krievu literatūra

Андрос, Ника. Картины Никаса Сафронова 
в сказках Ники Андрос / Ника Андрос ; ре
дак торы: Э. Граура, О. Нестеренко ; ил. Ни
ка са Сафронова ; художественное оформ
ле ние Н. Левкович. — Рига : Литературное 
братство, 2013. — 137, [7] lpp. : il. ; 21×21 cm. — 
ISBN 9789934810268 (ies.). — [0314000076]

821.161.1-343+75.056(470)

821.174  Latviešu literatūra

Bankovskis,  Pauls. Es neko neatceros : par 
lietu dabu : stāstu krājums / teksts un ilustrā-
cijas: Pauls Bankovskis ; redaktore Gundega 
Blumberga ; dizains: Katrīna Vasiļevska. — 
Rīga : Dienas Grāmata, 2013. — 108, [3] lpp. : 
il. ; 21 cm. — ISBN 9789984887562. — 
[0313003333] 821.174-34
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Bērziņa,  Modrīte. Sievietes mūžs : [dzeja] / 
Modrīte Bērziņa ; sastādījusi un priekšvārdu 
sarakstījusi Ilona Vītola. — Gulbene : Vītola iz-
devniecība, [2013]. — 117 lpp. : ģīm. ; 20 cm. — 
Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 
9789984835396. — [0313003368] 821.174-1

Dzīves dziesma sarkanā : Ojārs Vācietis un viņa 
laiks : zinātnisku rakstu krājums / sastādītāja 
un ievada autore Ausma Cimdiņa ; redkolēģija: 
Ausma Cimdiņa, Silvestrs Gaižūns, Anna Katrī-
na Īzaka, Benedikts Kalnačs, Ojārs Lāms, Ilze 
Rūmniece, Ludmila Sproģe, Jānis Stradiņš ; re-
daktores: Jolanta Treile (latviešu un krievu val.), 
Regīna Jozauska (angļu val.) ; tulkojums angļu 
valodā Anita Grauduma ; mākslinieciskais no-
formējums: Aivars Plotka ; vāka noformēju-
mam izmantots Gunāra Lūša veidotais Ojāra 
Vācieša gada (2003) logo ; foto: Jānis Brencis ; 
Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu 
fakultāte. — Rīga : Zinātne, 2013. — 287 lpp., 
[8] lpp. iel. : il., ģīm. ; 21 cm. — (Latviešu pa-
mattekstu pētījumi). — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs. — Teksts latviešu un krievu valodā, 
rakstu kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN 
9789984879550. — [0313003126]

821.174(092)+82.09

Gaišus Ziemassvētkus! / Viļņa Lapiņa foto 
un datordizains. — [Rīga] : Annele, 2013. — 
[16] lpp. : il. ; 10×12 cm. — (Pērlītes). — ISBN 
9789984843667. — [0313003303]

821.174-1(082)

Kalinka, Daiga. Sev un tev : dzeja / Daiga Ka-
linka ; sastādījusi un ievadu sarakstījusi Iveta 
Krūmiņa ; redaktore Ilona Vītola. — Gulbe-
ne : Vītola izdevniecība, [2013]. — 95 lpp. : 
il. ; 21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — ISBN 9789984835709 (ies.). — 
[0313003375] 821.174-1

Kalniņš, Alnis. Varbūt tā bija… / Alnis Kalniņš ; 
redaktors Guntis Feldmanis ; literārais redak-
tors Māris Eihmanis ; fotogrāfs Jānis Vidmants 
Kalniņš. — Rīga : Apgāds «Vērtums», [2013]. — 
316 lpp. : il., ģīm., faks. ; 21 cm. — Izdevējziņas 
precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 9789934
837555. — [0313002548]

821.174-94+821.174-1

Kokle-Līviņa,  Vēsma. … kad mūži Jāņu gre
dzenos savīti : romāns / Vēsma KokleLīviņa ; 
sastādījusi un ievadu sarakstījusi Ilona Vī
tola. — Gulbene : Vītola izdevniecība, [2013]. — 
83, [1] lpp. : il., notis ; 20 cm. — (Latviešu 
romāns). — Izdevējziņas precizētas ISBN aģen-
tūrā. — ISBN 9789984835389. — [0313003371]

821.174-31

Ozoliņš, Imants. Mīlēt un zaļot : dzeja / Imants 
Ozoliņš ; sastādījusi un ievadu sarakstījusi 
Ilona Vītola. — Gulbene : Vītola izdevniecība, 
[2013]. — 159 lpp. : ģīm. ; 21 cm. — Izdevējziņas 
precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 9789984
835723. — [0313003372] 821.174-1

Remess, Andžils. Reiz Liepājā… : [atmiņas] / 
Andžils Remess ; atbildīgā redaktore Anna 
Pavlovska ; literārā redaktore Inta Kārkliņa ; 
priekšvārdu sarakstīja Ēriks Hānbergs ; Dainas 
Vīķeles mākslinieciskais noformējums ; vāka 
noformējumam izmantota Skaidrītes Elksnī-
tes glezna ; Ulda Brieža foto. — [Rīga] : J.L.V., 
[2013]. — 127, [1] lpp. : il., ģīm. ; 20 cm. — ISBN 
9789934114861. — [0313003261] 821.174-94

Ritums : Valkas novada literārās apvienības 
kopkrājums / priekšvārdu sarakstīja Mārīte 
Magone ; vāka noformējumā izmantots Hel-
muta Alberta Kvēpa sienas zīmējums ; foto: 
Aldis Māris Dubļāns, Dainis Jansons. — [Valka : 
Valkas Dāmu klubs, Valkas novada literārā ap-
vienība], 2013 (Valmieras tipogrāfija Lapa). — 
175 lpp. : ģīm. ; 22 cm. — Izdevējziņas precizē-
tas ISBN aģentūrā. — ISBN 9789984499727 
(ies.). — [0313003307] 821.174(082)

Sproģe, Māra. Mīļš «labrīt» uz palodzes : dzeja / 
Māra Sproģe ; sastādījusi Ilona Vītola. — Gul-
bene : Vītola izdevniecība, [2013]. — 155 lpp. : 
il., ģīm. ; 20 cm. — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — ISBN 9789984835693. — 
[0313003374] 821.174-1

Vācietis,  Ojārs. Astoņi kustoņi : dzejoļi bēr-
niem / Ojārs Vācietis ; māksliniece Daina Lapi-
ņa. — [Atkārtots izdevums]. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2013. — 95 lpp. : il. ; 30 cm. — Grāmata 
sagatavota pēc 1984. gada izdevuma. — ISBN 
9789934041037 (ies.). — [0313003350]

821.174-93-1

Zemgales vācelīte : literārais almanahs / sastā-
dītājs Jānis Zariņš ; redaktore Skaidrīte Mitrē-
vica ; priekšvārdu sarakstīja Rasma Urtāne ; 
dizains: Jānis Zariņš, Endijs Zariņš ; foto: Jā-
nis Belovs, Melita Zariņa. — Jelgava : Jelgavas 
Latviešu biedrība, 2013. — 435, [2] lpp., [8] lp. 
iel. : il., ģīm. ; 20 cm. — Teksts latviešu, balt-
krievu valodā. — ISBN 9789934824241. — 
[0313003216] 821.174-1(082)+821.161.3-1

Ziemassvētku prieks / Viļņa Lapiņa foto un da-
tordizains. — [Rīga] : Annele, 2013. — [16] lpp. : 
il. ; 10×12 cm. — (Pērlītes). — ISBN 9789984
843674. — [0313003302] 821.174-1(082)

821.511.111  Somu literatūra

Kunnass, Mauri. 12 dāvanas Ziemassvētku ve-
cītim : [stāsts pirmsskolas vecuma bērniem] / 
Mauri Kunnass, Tarja Kunnasa ; no somu valo-
das tulkojusi Maima Grīnberga. — Rīga : Juma-
va, 2013. — 41 lpp. : il. ; 30 cm. — Oriģ. nos.: 
Kaksitoista lahjaa Joulupukille. — ISBN 978
9934113994 (ies.). — [0313003258]

821.511.111-93-32

Nopola,  Tīna. Sīri un laime no augšstāva : 
[stāsts pirmsskolas vecuma bērniem] Tīna No
pola, Mervi Lindmane ; no somu valodas tul
kojusi Ingrīda Peldekse ; redaktore Guna Pit-
kevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 29, 
[2] lpp. : il. ; 27 cm. — (Sīri). — Oriģ. nos.: Siiri 
ja yläkeraan Onni. — ISBN 9789934039300 
(ies.). — [0313003274] 821.511.111-93-32

Nopola, Tīna. Sīri un trīs Otto : [stāsts pirms-
skolas vecuma bērniem] / Tīna Nopola, Mervi 
Lindmane ; no somu valodas tulkojusi Ingrī-
da Peldekse ; redaktore Guna Pitkeviča. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 28, [3] lpp. : 
il. ; 27 cm. — (Sīri). — Oriģ. nos.: Siiri ja kol-
me Ottoa. — ISBN 9789934039317 (ies.). — 
[0313003273] 821.511.111-93-32

821.511.113  Igauņu literatūra

Aleksejevs, Tīts. Svētceļojums : stāsts par Pir-
mo krusta karu / Tīts Aleksejevs ; no igauņu 
valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; redaktore 
Ingmāra Balode ; vāka dizains: Minho Kwon un 
Zigmunds Lapsa. — Rīga : Mansards, 2013. — 
369, [4] lpp. ; 19 cm. — «Ar … «Svētceļojumu» 
autors aizsāka Pirmā krusta kara triloģiju. 2011. 
gadā iznāca triloģijas otrā grāmata «Stiprā pil-
sēta»—Vāka 4. lpp. — Oriģ. nos.: Palveränd. — 
ISBN 9789934120299. — [0314000043]

821.511.113-311.6

82–93  Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Baltā lasāmdarām grāmatiņa : [pirmsskolas 
vecuma bērniem] / Signes ĒrmanesĻitvinas 
ilustrācijas ; redaktore Indra Putre ; Māras 
Alševskas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne 
ABC. — 7 lpp. : il. ; 17 cm. — (Krāsaini kriku-
mi). — Aprakstīts pēc vāka. — ISBN 9789934
042362. — [0314000002] 82-93+821.174-93

Brūnā lasāmdarām grāmatiņa : [pirmsskolas 
vecuma bērniem] / Signes ĒrmanesĻitvinas 
ilustrācijas ; redaktore Indra Putre ; Māras Al-
ševskas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2013. — 6, [1] lpp. : il. ; 17 cm. — (Krāsaini kri-
kumi). — Aprakstīts pēc vāka. — ISBN 978
9934042393. — [0314000003]

82-93+821.174-93

Mazie zēnu stāsti : [pirmsskolas vecuma bēr-
niem] / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Ilze 
Collenkopfa. — Rīga : Egmont Latvija, 2013. — 
29 lpp. : il. ; 22 cm. — Oriģ. nos.: My little book 
of stories for boys. — ISBN 9789984438085 
(ies.). — [0313003299] 82-93-32

Smurfi : smurfu zupa : [stāsts pirmsskolas ve-
cuma bērniem] / no franču valodas tulkojusi 
Larisa Rozentāle. — Rīga : Jumava, 2013. — 
60 lpp. : il. ; 18 cm. — ISBN 978993411
4984. — [0314000093]

82-93-32+821.133.1(493)-93

9  ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

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

Barselona un Katalonija : ceļvedis / galvenais 
sastādītājs: Rodžers Viljamss ; no angļu valodas 
tulkojusi Aelita Upīte ; redaktore Kristīne Kup-
ce. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 208 lpp. : 
il., kartes ; 23 cm + 1 saloc. lp. karte. — (DK 
Ceļvedis). — Rādītāji: 189.191., 198.204. lpp. 
Pievienota Barselonas pilsētas karte. — Oriģ. 
nos.: Barcelona & Catalonia. — ISBN 9789934
035074. — [0314000110]

913(460.23)(036)+(460.23)(036)

Smiltene municipality : place, where to grow! / 
Council of the Smiltene Municipality, Tourism 
Information Office of the Smiltene Municipa-
lity ; photo: J. Ūdris, A. Bērtiņa, M. Mūze, S. 
Veismane, V. Osiņš. — Smiltene : Smiltene Mu-
nicipality, 2013. — 14 lpp. : il., karte ; 21 cm. — 
Aprakstīts pēc vāka. — [0314000169]

913(474.36)+908(474.36)

Smiltenes novads : vieta, kur augt! / Smilte-
nes novada dome, Smiltenes novada Tūrisma 
informācijas centrs ; foto: J. Ūdris, A. Bērtiņa, 
M. Mūze, S. Veismane, V. Osiņš. — Smiltene : 
Smiltenes novada pašvaldība, 2013. — 14 lpp. : 
il., karte ; 30 cm. — Uz vāka: www.smiltene.
lv. — [0314000168] 913(474.36)+908(474.36)
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Zviedrija : ceļvedis / no angļu valodas tulkojusi 
Andžela Šuvajeva ; redaktore Elga Rusmane. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 360 lpp. : il., kar-
tes ; 23 cm. — (DK Ceļvedis). — Alfabētiskais 
rādītājs: 342.356. lpp. — Oriģ. nos.: Sweden. — 
ISBN 9789934038518 (ies.). — [0314000109]

913(485)(036)+(485)(036)

Смилтенский край : место, где расти! / Дума 
Смилтенского края, Смилтенский центр 
туристической информации ; фото: J. Ūd-
ris, A. Bērtiņa, M. Mūze, S. Veismane, V. Osi-
ņš. — Смилтене : Дума Смилтенского края, 
2013. — 14 lpp. : il., karte, 30 cm. — Aprakstīts 
pēc vāka. — [0314000170]

913(474.36)+908(474.36)

94  Vispārīgā vēsture

94(474.3)  Latvijas vēsture

Latvijas  Kara  muzejs. Latvijas Kara muzeja 
gadagrāmata = Yearbook Latvian War mu-
seum / Latvijas Kara muzejs ; sastādītājs Juris 
Ciganovs ; redakcijas komisija: Ēriks Jēkabsons, 
Valters Ščerbinskis, Ilgvars Butulis, Aija Fleija ; 
latviešu teksta literārā redaktore Ingrīda Sjom-
kāne ; vāka māksliniece Ieva Lapiņa. — Rīga : 
Latvijas Kara muzejs, 2013.

14. — 191 lpp. : il., ģīm., faks., tab., kar-
tes ; 24 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezī-
mēs. — Nosaukums, saturs un kopsavilkumi 
angļu valodā. — ISBN 9789934827044. — 
[0313003317] 94(474.3)(058)+

+069:355(474.3)(058)+355.48(474.3)(058)

Vītola,  Ilona. Rūgtais vērmeļu kauss : atmiņu 
krājums / sastādījusi un priekšvārdu sarakstīju-
si Ilona Vītola ; pēcvārdu sarakstīja Dzidra Ma-
zika. — [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2013].

3. grāmata. — 364 lpp. : il., ģīm. ; 25 cm. — 
ISBN 9789984835600 (ies.). — [0313003369]

94(474.3)”1940/1991”(093)


