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0  VISPĀRĪGĀ NODAĻA

087.5 Izdevumi jauniešiem

Brauksim! Brumm! Brumm! : uzlīmes un inte-
resanti uzdevumi : vairāk nekā 30 uzlīmes / no 
angļu valodas tulkojusi Indra Putre. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2014. — 16 lpp., [4] lp. : il. ; 
27 cm. — Aprakstīts pēc vāka un iespiedzi-
ņām. — Oriģ. nos.: My things that go. — ISBN 
978-9934-0-4054-2. — [0314000247] 087.5

Ietērp princeses grezni! : uzlīmes leļļu modei : 
rotā princeses ar vairāk nekā 50 skaistiem tēr-
piem un aksesuāriem / latviskojusi Anna Bēr-
ziņa ; redaktore Ilze Collenkopfa. — Rīga : Eg-
mont Latvija, 2013. — 16 lpp., [4] lp. uzlīmes : 
il. ; 27 cm. — Oriģ. nos.: Sparkly princesses 
dress-up fun. — ISBN 978-9984-43-819-1. — 
[0314000303] 087.5

Ietērp princeses moderni! : uzlīmes leļļu mo-
dei : rotā princeses ar vairāk nekā 50 skaistiem 
tērpiem un aksesuāriem / latviskojusi Anna 
Bērziņa ; redaktore Ilze Collenkopfa. — Rīga : 
Egmont Latvija, 2013. — 16 lpp., [4] lp. uzlī-
mes : il. ; 27 cm. — Oriģ. nos.: Fashion princes-
ses dress-up fun. — ISBN 978-9984-43-820-7. — 
[0314000304] 087.5

Lielie racēji : darbojies ar prieku! 46 vairāk-
kārt lietojamas uzlīmes / no angļu valodas 
tul ko jusi Iveta Ikale. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2014. — 16 lpp., [2] lp. : il. ; 28 cm. — (Mans 
JCB). — Aprakstīts pēc vāka un iespiedzi-
ņām. — Oriģ. nos.: Digger time. — ISBN 978-
9934-0-4082-5. — [0314000250] 087.5

Littlest pet shop : svētku uzdevumi : ar košām 
uzlīmēm / tulkojusi Eva Jansone. — Rīga : Eg-
mont Latvija, 2014. — 23, [1] lpp., [2] lp. : il. ; 
30 cm. — (Littlest pet shop). — Oriģ. nos.: 
Littlest pet shop. — ISBN 978-9984-43-937-2. — 
[0314000307] 087.5

Pīlīte un draugi : rotaļājies ar riteņgrāmati-
ņu un izlasi to! / desing: Susan Calver ; pho-
tography: Dave King. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2014. — [8] lpp. : il. ; 18×18 cm. — Aprakstīts 
pēc vāka 4. lpp. — Oriģ. nos.: Wheelie duck 
and friends. — ISBN 978-9934-0-4110-5. — 
[0314000338] 087.5

Pulkstenis : raksti un dzēs! / ilustrējusi Kimber-
lija Skota ; no angļu valodas tulkojusi Dace Ru-
dzīte ; redaktore Indra Putre. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2014. — [22] lpp. : il. ; 28 cm. — (Raksti 
un dzēs!). — Kopā ar grāmatu flomāsters. — 
Oriģ. nos.: Telling the time. — ISBN 978-9934-
0-3757-3. — [0314000253] 087.5

Saulainā mežā : krāso! : 17 uzlīmes / projekta 
vadītāja Gita Andersone ; māksliniece Kate 
Kajaka. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 
8 lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 29 cm. — Nosau-
kums no vāka. — ISBN 978-9934-0-4139-6. — 
[0314000331] 087.5

Smurfi : mācos lasīt kopā ar smurfiem upmalā : 
50 uzlīmes / no franču valodas tulkojusi Larisa 
Rozentāle ; Peyo. — [Rīga] : Jumava, 2013. — 
[16] lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 30 cm. — ISBN 
978-9934-11-484-7. — [0314000095]

087.5+821.133.1-93-32

Stiprās mašīnas : darbojies ar prieku! : 46 vai-
rākkārt lietojamas uzlīmes / no angļu valodas 
tulkojusi Iveta Ikale. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2014. — 16 lpp., [2] lp. ; il. ; 28 cm. — (Mans 
JCB). — Aprakstīts pēc vāka un iespiedzi-
ņām. — Oriģ. nos.: Tough trucks. — ISBN 978-
9934-0-4081-8. — [0314000251] 087.5

Svētdiena kopā ar Kiku Miku : jautri uzde-
vumi bērniem : zīmēju, griežu, rotaļājos, krā-
soju / ilustracijos, Lina Žutautè ; no angļu 
valodas tulkojusi Marika Taube ; redaktore 
Indra Putre. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 
[31] lpp. : il. ; 29 cm. — Oriģ. nos.: Sekmadienis 
su Kake Make. — ISBN 978-9934-0-3788-7. — 
[0314000330] 087.5

Vilcieniņš un draugi : rotaļājies ar riteņgrā-
matiņu un izlasi to! / desing: Susan Calver ; 
photography: Dave King. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2014. — [8] lpp. : il. ; 18×18 cm. — Ap-
rakstīts pēc vāka 4. lpp. — Oriģ. nos.: Wheelie 
train and friends. — ISBN 978-9934-0-4109-9. — 
[0314000337] 087.5

Zilā ezerā : krāso! : 20 uzlīmes / Zanes Fišeles 
ilustrācijas. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 
[8] lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 29 cm. — Nosau-
kums no vāka. — ISBN 978-9934-0-4264-5. — 
[0314000335] 087.5

1  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

14  Filozofiskās sistēmas un uzskati

Kamoliņš,  Ainārs. Dienasgrāmatas: Spinozas 
poētika = Diaries: Spinoza’s poetics / Ainārs 
Kamoliņš ; redaktores: Zane Onckule, Iliana 
Veinberga ; tulkojums: Rita Ruduša ; atdzejo-
jums latviešu valodā no franču valodas Agnese 
Gaile-Irbe ; māksliniece Oļa Vasiļjeva. — Rīga : 
kim? Laikmetīgās mākslas centrs, 2014. — 
115 lpp. ; 21 cm. — Publikācija izdota Rīga 
Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014 projekta 
«Gaidot… (Kādas idejas arheoloģija)» ietva-
ros. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un 
personu rādītājs: 115. lpp. — Teksts latviešu 
un angļu valodā. — ISBN 978-9934-8200-8-3. — 
[0314000377] 14(492)(092)+17(492)(092)

159.9  Psiholoģija

Fekseuss, Henriks. Māksla lasīt domas : kā «at-
kost», nemanāmi ietekmēt un pārliecināt citus / 
Henriks Fekseuss ; no zviedru valodas tulkoju-
šas Sandra Strole (1.-7. nodaļa) un Inga Grezma-
ne (8.-12. nodaļa) ; redaktores Jana Taperte un 
Veronika Pužule ; Ilzes Isakas vāka dizains. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 277, [1] lpp. : il. ; 
20 cm. — Bibliogrāfija: 275.-[278.] lpp. — Oriģ. 
nos.: Konsten att läsa tankar. — ISBN 978-9934-
0-3581-4. — [0314000324] 159.925

Hanters,  Hamfrijs. Vīriešu faili : jauns skatī-
jums uz randiņu spēlītēm no vīriešu perspektī-
vas / Hamfrijs Hanters ; no angļu valodas tulko-
jusi Ilona Bērziņa ; redaktore Meldra Bērziņa ; 
Ilzes Isakas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2014. — 238, [2] lpp. ; 22 cm. — Oriģ. nos.: 
The men files. — ISBN 978-9934-0-3965-2. — 
[0314000325] 159.922.1-055.1

Kreigs,  Stīvens. 6 vīri, kas būtu nepiecieša-
mi katrai sievietei : pāri, kas aug un mainās 
kopā, paliek kopā / Stīvens Kreigs ; no angļu 
valodas tulkojusi Ligita Azovska ; redaktore 
Ilze Vācere ; Aigara Truhina vāka dizains. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 296 lpp. : tab. ; 
22 cm. — Oriģ. nos.: The 6 husbands every 
wife should have. — ISBN 978-9934-0-3968-3 
(ies.). — [0314000319] 159.9-055

Torsunovs, O. G. Bērnu audzināšana : pēc lek-
ciju un semināru materiāliem / O. G. Torsu-
novs ; no krievu uz latviešu valodu tulkojusi 
Digna Norbuta. — [Rīga] : Gaurāngas bhakti 
jogas biedrība, 2013. — 78 lpp. ; 21 cm. — Iz-
devējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 
978-9934-8165-8-1. — [0314000397] 159.922.7

Torsunovs, O. G. Vēdas par vīrieti un sievieti : 
pareizu attiecību veidošanas metodika : vēdis-
kā koncepcija par laimīgu dzīvi / O. G. Torsu-
novs ; no krievu uz latviešu valodu tulkojusi 
Digna Norbuta. — [Rīga] : Gaurāngas bhakti 
jogas biedrība, 2013. — 90 lpp. ; 21 cm. — Iz-
devējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 
978-9934-8411-0-1. — [0314000396] 159.9-055

17  Morāles filozofija. Ētika.  
Praktiskā filozofija

Osho. Mīlestība, brīvība & vienpatība : jauns 
attiecību redzējums / Osho ; tulkojums, redak-
tore: Aija Rožlapa ; māksliniece Andreta Stra-
de. — Rīga : Sētava, 2013. — 210 lpp. ; 24 cm. — 
Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Par 
autoru: 208. lpp. — Oriģ. nos.: Love freedom 
aloneness. — ISBN 978-9934-502-08-8. — 
[0314000348] 177.6+159.922.1
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Torsunovs, O. G. Laimīgas dzīves likumi / O. 
G. Torsunovs ; no krievu uz latviešu valodu 
tulkojusi Digna Norbuta. — [Rīga] : Gaurāngas 
bhakti jogas biedrība, 2013.

2. grāmata, Visuma varenie spē-
ki. — 232 lpp. : il. ; 22 cm. — Par autoru: 
225. lpp. — Oriģ. nos.: Законы счастли вой 
жиз ни. — ISBN 978-9934-8165-7-4 (ies.). — 
[0314000395] 17.02

2  RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Dokinss,  Ričards. Dieva delūzija / Ričards 
Dokinss ; no angļu valodas tulkojis Aldis Lau-
zis ; redaktore Aija Priede ; Laimas Šķetres 
vāka mākslinieciskais noformējums. — Rīga : 
Jumava, 2014. — 431, [1] lpp. ; 20 cm. — Bib-
liogrāfija: 391.-409. lpp. un personu rādītājs: 
422.-429. lpp. — Oriģ. nos.: The God delu-
sion. — ISBN 978-9934-11-520-2. — [0314000357]

299.2

Latvijas Pareizticīgās baznīcas kalendārs 2014. 
gadam / Latvijas Pareizticīgās baznīcas sinodes 
izdevums. — Rīga : Latvijas Pareizticīgās baznī-
cas sinode, [2013]. — 157 lpp., [16] lpp. iel. : il., 
ģīm. ; 28 cm.

Autori: Eva Viktorija Feldmane, Vladi-
mirs Nemičenkovs, Oļegs Peļevins, Justīne 
Volkova. — ISBN 978-9934-14-042-6. — 
[0314000035] 271.2(474.3)(059)

Rogozins,  P.  I. Vai eksistē pēcnāves dzīve? / 
P. I. Rogozins ; tulkots no krievu valodas. — 
[Rembate] : Viņa Vārds Manī, [2014]. — 226, 
[1] lpp. : il. ; 20 cm. — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — Par autoru: 6.-8. lpp. — Bib-
liogrāfija: 7.-8. lpp. — Oriģ. nos.: Существует 
ли загробная жизнь?. — ISBN 978-9984-866-
90-1. — [0314000204] 2-18

Smita,  Anna  Vitala. Laimīgas ticības dzīves 
noslēpumi / Anna Vitala Smita. — [Remba-
te] : Viņa Vārds Manī, 2013. — 140, [1] lpp. ; 
20 cm. — (Senatnes grāmata). — Izdevējziņas 
precizētas ISBN aģentūrā. — Oriģ. nos.: Chris-
tian’s secret of a happy life. — ISBN 978-9984-
866-85-7. — [0314000212] 27-4

Spairija, Džoanna. Haidi / Džoanna Spairija ; 
no krievu valodas tulkoja Inese Andersone ; 
dizains: Miervaldis Zeltiņš. — [Rembate] : Viņa 
Vārds Manī, 2013. — 243, [1] lpp. : il. ; 20 cm. — 
ISBN 978-9984-866-49-9; 97899848664 (kļū-
da). — [0314000226] 27-29

Православный церковный календарь 2014 / 
издание Синода Латвийской Православной 
церкви. — Рига : Синод Латвийской Пра во-
славной церкви, 2014. — 199, [16] lpp. iel. : il., 
tab. ; 26 cm. — [0314000036] 271.2(059)

3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

316  Socioloģija

Hanovs,  Deniss. Eiropas aristokrātijas kul-
tūra 17.-19. gadsimtā : monogrāfija / Deniss 
Hanovs ; literārā redaktore Inta Rozenvalde ; 
mākslinieks Andris Nikolajevs. — 2., labotais 
un papildinātais izdevums. — Rīga : Zināt-
ne, 2014. — 318, [1] lpp., [8] lpp. iel. : il., tab. ; 
22 cm. — Bibliogrāfija: [297.]-313. lpp. un 
zemsvītras piezīmēs. — Kopsavilkums angļu 
valodā. — ISBN 978-9984-879-58-1 (ies.). — 
[0314000350] 316.343-058.12(4)(091)+

+316.722-058.12(4)(091)+930.85(4)

33  Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Ozoliņa, Velga. Macroeconomic modelling and 
elaboration of the macro-econometric model 
for the Latvian economy : scientific monogra-
ph / V. Ozoliņa, R. Počs ; reviewers: P. Rivža, O. 
Barānovs ; Riga Technical university. Faculty of 
engineering economics and management. — 
Riga : RTU Press, 2013. — 191 lpp. : il., diagr., 
tab. ; 26 cm. — Bibliogrāfija: 178.-191. lpp. — 
ISBN 978-9934-10-511-1 (ies.) : 300 eks. — 
[0314000388] 330.101.541

Šenfelde, Maija. Makroekonomika / Maija Šen-
felde ; izdevumu sagatavojušas: M. Šenfelde, 
G. Blagova ; atbildīgais zinātniskais redaktors J. 
Saulītis ; Rīgas Tehniskā universitāte. Tautsaim-
niecības un reģionālās ekonomikas institūts. — 
5. izdevums. — Rīga : RTU izdevniecība, 
2014. — 245 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — Biblio-
grāfija: 242.-244. lpp. (48 nos.). — Kopsavilkums 
angļu valodā. — ISBN 978-9934-10-523-4 : 600 
eks. — [0314000387] 330.101.541(075.8)

331  Darbs. Nodarbinātība. Darba 
ekonomika. Darba organizācija

Darba apstākļi un riski Latvijā, 2012-2013 / pē-
tījuma īstenošanā piedalījās speciālisti: Ivars 
Vanadziņš, Žanna Martinsone, Svetlana Laki-
ša, Jeļena Reste, Mairita Grāvele, Mārīte Ārija 
Baķe, Dagmāra Sprūdža, Inese Mārtiņsone, 
Maija Eglīte, Signe Kaņējeva, Revita Logina, 
Ingrīda Libora, Nataļja Kovaļova, Māra Mi-
leiko, Jānis Reinsons, Aleksandra Galahina ; 
literārā redaktore Aija Lapsa ; priekšvārdu sa-
rakstīja Līga Meņģelsone ; vāka dizains: Inese 
Siliniece ; SIA «TNS Latvia», Rīgas Stradiņa 
universitātes aģentūra «Darba drošības un vi-
des veselības institūts». — Rīga : Rīgas Stradiņa 
universitāte, 2013. — 139 lpp. : diagr., il., ģīm., 
tab. ; 30 cm + 1 CD-ROM. — Virstit.: Latvijas 
Darba devēju konfederācija, Eiropas Savienība, 
Eiropas Sociālais fonds. Pielikumā publikācijas 
elektroniskā versija CD formātā. — Bibliogrā-
fija: 135. lpp. (10 nos.). — ISBN 978-9984-793-
41-2. — [0314000281] 331.45(474.3)

336 Finanses

Latvijas valsts finanses : statistikas datu krā-
jums = Public finances of Latvia : statistical data 
collection / Latvijas Republikas Centrālā sta-
tistikas pārvalde ; atbildīgā par angļu valodas 
tulkojumu Kristīne Karasinska. — Rīga : Lat-
vijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 
2013. — 46 lpp. : diagr., tab. ; 29 cm. — (Latvijas 
statistika). — (Latvijas valsts finanses = Public 
finances of Latvia, ISSN 1407-902X ; 2013). — 
Teksts paralēli latviešu, angļu valodā. — ISBN 
978-9984-06-446-8. — [0314000367]

336(474.3)(083.41)+336(483):31(055)+
+31:336(483)(055)

Nauda ar Latvijas dvēseli. Lats / idejas un 
priekš vārda autores Gunta Kuļbanska, Dita 
Degtere ; rakstu autori: Ineta Lipša, Vija Vāvere, 
Sandris Metuzāls, Andris Bernāts, Juris Šleiers, 
Raitis Strautiņš, Oskars Vizbulis, Aiga Pelane ; 
mākslinieks Guntars Petris ; foto: Gatis Ro-
zenfelds, Lauris Vīksne, Gatis Gierts, Andrejs 
Terentjevs, Valdis Brauns, Modris Rubenis, Bo-
riss Koļesņikovs. — [Rīga : DD Stils], 2013. — 
177 lpp. : il., ģīm., faks., karte ; 22×30 cm. — Iz-
devējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 
978-9934-14-027-3 (ies.). — [0314000041]

336.74(474.3)(091)+737(474.3)

338(474.3) Latvijas ekonomika

Guļāns,  Pēteris. Ekonomiskās politikas pro-
blēmas : iesniegumos valsts institūcijām un to 
atbildēs (2002-2013) / Pēteris Guļāns ; redaktore 
Laura Riekstiņa ; vāka dizains: Aivars Ivbu-
lis. — Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmijas Eko-
nomikas institūts, 2014. — 252 lpp. : diagr., tab. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — 
ISBN 978-9984-774-24-4. — [0314000299]

338(474.3)

339  Tirdzniecība. Starptautiskās 
ekonomiskās attiecības. Pasaules ekonomika

Rīgas  Tehniskā  universitāte.  Studentu  zināt-
niskā konference (2013 : Rīga, Latvija). Starp-
tautisko ekonomisko sakaru, transporta un 
lo ģistikas aktuālās problēmas 2013 : studentu 
zinātniskās konferences tēžu krājums : 2013. 
gada 27.-28. novembris / redkolēģija: Astra Au-
ziņa-Emsiņa, Remigijs Počs ; priekšvārdu sa-
rakstīja Astra Auziņa-Emsiņa ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Inženierekonomikas un vadības 
fakultāte. Starptautisko ekonomisko sakaru 
un muitas institūts. Starptautisko ekonomisko 
sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas 
katedra. — Rīga : RTU izdevniecība, 2014. — 
79 lpp. : il. ; 21 cm. — Uz vāka: SESMI. — ISBN 
978-9934-10-517-3 : 60 eks. — [0314000386]

339.9(062)+338.47(062)

34  Tiesības. Jurisprudence

Provision for the needs of crime victims: sup-
port to prevention of victimisation in Latvia : 
summary of the research / authors of the study: 
Ilze Dzenovska, Andrejs Judins, Anvars Zavac-
kis ; project director: Nona [sic] Kronberga ; 
editor of the research summary Inese Muhka ; 
conference summary report Sanita Sīle ; design 
by Gatis Vectirāns ; cover photo by Laura Vec-
tirāne. — [Riga] : Providus, 2013. — 72 lpp. : il., 
portr. ; 30 cm. — Contains the Conference re-
port: «Supporting Victims of Crime in Latvia — 
Incorporating EU Dimension», February 21-22, 
2013. — Bibliogrāfija: 36.-39. lpp. un zemsvītras 
piezīmēs. — ISBN 978-9984-9911-9-1 (spirāl-
ies.). — [0314000113] 343.122+343.122(474.3)

374  Ārpusskolas izglītība un apmācība. 
Papildizglītība

Educational needs and expectations of people 
over 50 [elektroniskais resurss] : final report / 
authors: Anna Vintere, Natalija Vronska, Ilze 
Balode, Evija Kopeika, Sarmite Cernajeva ; 
editors: Anna Vintere, Natalija Vronska ; Edu-
cation and Culture DG. Lifelong Learning 
Programme ; AWAKE, Aging With Active 
Knowledge and Experience. — [Jelgava], Lat-
via : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 
2013. — 1 CD-ROM ([128] lpp.) ietverē : il., 
diagr., tab. ; 12 cm. — Aprakstīts pēc diska uz-
līmes. — Ietver bibliogrāfiju. — ISBN 978-9984-
48-106-7. — [0313004020] 374-053.9
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378  Augstākā izglītība. Augstskolas. 
Akadēmiskās studijas

Transporta un mašīnzinību fakultātes gadagrā-
mata / Rīgas Tehniskā universitāte. Transporta 
un mašīnzinību fakultāte ; redakcijas kolēģija: 
Ēriks Geriņš, Aldis Balodis, Aleksandrs Urbahs, 
Jurijs Dehtjars, Jānis Vība, Jānis Rudzītis, Ma-
reks Mezītis, Juris Kreicbergs, Sigurds Jaun-
dālders ; vēsturiskā apskata autors Helmuts 
Guļevskis ; priekšvārdu sarakstīja Leonīds 
Ribickis, Ēriks Geriņš ; foto: Eduards Lapsa. — 
Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte Transporta 
un mašīnzinību fakultāte, 2013. — 93 lpp. : il., 
ģīm., sh. ; 31 cm. — Uz vāka: Anno 1864. — Bib-
liogrāfija: 13. lpp. (11 nos.). — ISBN 978-9934-
10-492-3 (ies.). — [0314000391]

378.6:62(474.362.2)(058)

University of Latvia / Latvijas Universitāte. — 
Riga : University of Latvia, 2014. — 40 lpp. : 
il. ; 21 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — ISBN 978-
9984-45-787-1. — [0314000340] 378.4(474.3)(03)

398 Folklora

Mārcienas krāsās : jūs atradīsiet Mārcienas 
teikas ar Mārcienas bērnu zīmējumiem, Mār-
cienas vēstures pārstāstu, ieskatu Mārcienas 
dialektā, Mārciena šodien un Mārcienas ļau-
dis — fotostāsts / projekta kuratore un Mārcie-
nas vēstures pārstāsta autore Mairita Solima ; 
teikas apkopojusi Lidija Liepiņa ; vietvārdus 
apkopojusi Marta Strautiņa ; vāka zīmējums: 
Linda Kaščuka ; fotogrāfijas: Māris Stiprais. — 
[Mārciena] : Mārcienas biedrība «Konzums», 
2013. — 63, [1] lpp. : il., ģīm. ; 29 cm. — Izdevē-
jziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-
9984-49-898-0 (ies.). — [0314000072]

398.22(=174)+908(474.369)

5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

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

Mammadaba : it means mother nature : and it’s 
true : Latvia’s State Forests and mammadaba 
welcomes you! / Latvia’s State Forests. — Riga : 
JSC «Latvijas valsts meži», 2014. — 48 lpp. : 
il., kartes ; 24 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — 
[0314000430] 502.12(474.3)+908(474.3)

Vides rādītāji Latvijā 2012. gadā : statistisko 
datu krājums = Environmental indicators in 
Latvia; 2012 : collection of statistical data / Lat-
vijas Republikas Centrālā statistikas pārval-
de = Central Statistical Bureau of Latvia ; tul-
kojums angļu valodā: Ieva Stangaine. — Rīga : 
Latvijas Republikas Centrālā statistikas pār-
valde, 2013. — 32 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — 
(Latvijas statistika). — Teksts paralēli latviešu, 
angļu valodā. — ISBN 978-9984-06-449-9. — 
[0314000028] 502/504(474.3)(083.41)(05)

51  Matemātika

Kukare, Linda. No 10 līdz 100 : aprēķini, zīmē, 
krāso / Linda Kukare-Aldersone: teksts un ilus-
trācijas. — Rīga : J.L.V., 2014. — 32 lpp. : il. ; 
30 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — ISBN 978-
9934-11-538-7. — [0314000191] 511.12(076)

Mencis, Jānis (sen.). Gribu rēķināt! : veiksmīga 
sagatavošanās skolai : labākā dāvana pirmssko-
lēnam / J. Mencis (sen.), E. Krastiņa, I. Cine ; 
redaktore Ilze Cine ; māksliniece Aina Lubgā-
ne ; Lauras Akmanes vāka noformējums. — 
2. izd. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 31, 
[1] lpp. : il. ; 17×25 cm. — (Veiksmīga sagatavo-
šanās skolai). — Aprakstīts pēc vāka. — ISBN 
978-9934-0-4330-7. — [0314000399]

51(076)+51(075.2)

57  Bioloģijas zinātnes kopumā

Gribuste, Regīna. Bioloģija 9. klasei : darba la-
pas / Regīna Gribuste, Daiga Brante ; redaktore 
Gunta Ansone ; mākslinieks Vilnis Laizāns. — 
1. izd. — Lielvārde : Lielvārds, 2013. — 64 lpp. : 
il., tab. ; 28 cm. — Mācību līdzeklis veidots 
komplektā ar mācību grāmatu Regīna Gribus-
te, Daiga Brante «Bioloģija 9. klasei» (ISBN 978-
9984-11-374-6) un metodisko līdzekli Regīna 
Gribuste, Daiga Brante «Bioloģija 9. klasei. Sko-
lotāja grāmata» (ISBN 978-9984-11-376-0). — 
ISBN 978-9984-11-375-3. — [0314000238]

57(076)

59  Zooloģija

Čeirāns, Andris. Gludenās čūskas saglabāšana 
Latvijā : projekts LIFE-HerpetoLatvia = Con-
servation of smooth snake in Latvia : project 
LIFE-HerpetoLatvia = Сохранение обык но-
венной медянки в Латвии : проект LIFE-Her-
petoLatvia / Andris Čeirāns ; Dabas aizsardzī-
bas pārvalde. — [Daugavpils] : Mihails Pupiņš, 
[2014]. — 2 sēj. (56 ; 15, [1] lpp.) : il. ; 30 cm. — 
Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Bib-
liogrāfija: 54.-55. lpp. (26 nos.). — Paralēli latvie-
šu, angļu un krievu valodā.

[1.] Gludenās čūskas saglabāšana Latvijā. 
[2.] Kā palīdzēt saglabāt gludeno čūsku Lat-
vijā : papildmateriāls brošūrai. — ISBN 978-
9934-8412-4-8. — [0314000085]

598.162.21(474.3)

Pupiņa,  Aija. Sarkanvēdera ugunskrupja sa-
glabāšana Latvijā : projekts LIFE-HerpetoLat-
via = Conservation of fire-bellied toad in 
Latvia : project LIFE-HerpetoLatvia = Сохра-
не ние краснобрюхой жерлянки в Латвии : 
проект LIFE-HerpetoLatvia / Aija Pupiņa, Mi-
hails Pupiņš ; Dabas aizsardzības pārvalde. — 
[Daugavpils] : Mihails Pupiņš, [2014]. — 2 sēj. 
(44 ; 16 lpp.) : il., karte ; 30 cm. — Izdevējziņas 
precizētas ISBN aģentūrā. — Bibliogrāfija: 43.-
44. lpp. — Paralēli latviešu, angļu un krievu 
valodā.

[1.] Sarkanvēdera ugunskrupja saglabā-
šana Latvijā. [2.] Kā palīdzēt saglabāt sar kan-
vēdera ugunskrupi Latvijā : papild materiāls 
brošūrai. — ISBN 978-9934-8412-0-0. — 
[0314000086] 597.822(474.3)

Pupiņš, Mihails. Eiropas purva bruņurupuča 
saglabāšana Latvijā : projekts LIFE-Herpe-
toLatvia = Conservation of European pond 
turtle in Latvia : project LIFE-HerpetoLatvia = 
Сохранение Европейской болотной че ре па-
хи в Латвии : проект LIFE-HerpetoLatvia / 
Mihails Pupiņš, Aija Pupiņa ; Dabas aizsardzī-
bas pārvalde. — [Daugavpils] : Mihails Pupiņš, 
[2014]. — 2 sēj. (56 ; 17, [3] lpp.) : diagr., il., karte, 
tab. ; 30 cm. — Divas brošūras kopējā mapē. — 
Bibliogrāfija: 54.-56. lpp. — Paralēli latviešu, an-
gļu un krievu valodā.

[1.] Eiropas purva bruņurupuča saglabāša-
na Latvijā. [2.] Kā palīdzēt saglabāt Eiropas 
purva bruņurupuci Latvijā : papildmate-
riāls brošūrai. — ISBN 978-9934-8412-2-4. — 
[0314000087] 598.132.8(474.3)

6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. 
TEHNIKA

60  Biotehnoloģija

Seralini, Žils Ēriks. Ģenētiski modificēti orga-
nismi, kas maina pasauli / Žils Ēriks Seralini ; no 
franču valodas tulkojis Aivars Vaivods ; māksli-
niece Sana Romanovska. — Rīga : Jāņa Rozes 
apgāds, 2014. — 173, [1] lpp. : il., diagr., tab. ; 
21 cm. — Autors uzrādīts uz vāka. — Bibliogrā-
fija: 168.-[170.] lpp. un zemsvītras piezīmēs. — 
ISBN 978-9984-23-461-8. — [0314000308] 604.6

61  Medicīnas zinātnes

Ārstēšanās ar vīnu, degvīnu un kandžu : orga-
nisma stiprināšanai / sastādījis Jānis Bērziņš ; 
redaktore Margita Krasnā ; Arņa Kilbloka vāka 
dizains vāka foto: Ivan Mikhaylov. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2014. — 72 lpp. ; 21 cm. — ISBN 
978-9934-0-3835-8 (ies.). — [0314000260]

613.81+615.89

Kurjāne,  Nataļja. Primārie imūndeficīti (kop-
savilkums) : metodiskais materiāls studentiem, 
rezidentiem un ārstiem / Nataļja Kurjāne, Tat-
jana Prokofjeva ; redaktores: Inga Lievīte, Aija 
Lapsa ; Rīgas Stradiņa universitāte. Bioloģi-
jas un mikrobioloģijas katedra ; vāka dizains: 
Mikus Čavarts. — Rīga : Rīgas Stradiņa uni-
versitāte, 2014. — 55 lpp. : tab. ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija: 55. lpp. — ISBN 978-9984-793-39-9. — 
[0314000280] 612.017(075.8)

Latvijas Republikas zāļu reģistrs [elektronis-
kais resurss] : ar zāļu aprakstiem un lietošanas 
instrukcijām : izdevumā apkopoti dati uz 2013. 
gada 13. martu / Zāļu valsts aģentūra. — Rīga : 
Zāļu valsts aģentūra, 2013. — 1 zibatmiņa. — 
Aprakstīts pēc zibatmiņas sākumlapas. — 
[0313004008] 615.11(474.3)(086.82)+

+615.2(474.3)(086.82)

Vairogdziedzera slimību radioloģiskā diagnos-
tika / Pēteris Priedītis, Valdis Pīrāgs ; līdzautori: 
Maija Ratniece, Ligita Zvaigzne ; medicīnas re-
daktore Maija Šetlere ; literārais redaktors Jānis 
Loja ; vāka māksliniece Iveta Bambere. — Rīga : 
Medicīnas apgāds, 2014. — 159, [1] lpp. : il., 
tab. ; 25 cm. — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — 
ISBN 978-9984-813-64-6 (ies.). — [0314000315]

616.44

629  Transportlīdzekļu inženierija

Savkovs,  Konstantīns. Development of me-
tal-ceramic nanostructured coatings for the hot 
section parts of a gas turbine engine : doctoral 
thesis / Konstantins Savkovs ; scientific adviser: 
A. Urbahs ; Riga Technical University. Faculty of 
Transport and Mechanical Engineering. Insti-
tute of Aeronautics. — Riga, 2014. — 133 lpp. : 
il., diagr., tab. ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 127.-
133. lpp. — Teksts angļu valodā, kopsavilkums 
latviešu un krievu valodā. — [0314003814]

629.735.45.03(043)+621.45.038.7(043)
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633/635  Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Vēriņš, Aldonis. Latvietis un viņa peonijas / Al-
donis Vēriņš ; redaktore Laura Slišāne ; vāka di-
zains: Baiba Lazdiņa ; foto no autora arhīva ; fo-
togrāfi: Rojs Klems, Donalds R. Smits, Donalds 
Holingvērts, Karola Edelmane, Estere un Pauls 
Simoni. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 
2014. — 479 lpp. : il., ģīm., karte ; 27 cm. — Par 
autoru: 478. lpp. — Bibliogrāfija: 476.-477. lpp. 
un palīgrādītāji: 440.-475. lpp. — Teksts latviešu 
valodā, anotācija arī angļu valodā. — ISBN 978-
9984-45-794-9 (ies.). — [0314000342]

635.92(474.3)

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

Fennela, Džena. Saruna suņu valodā : kā sa-
pras ties ar savu labāko draugu / Džena Fen-
nela ; no angļu valodas tulkojusi Karīna 
Till ber ga ; redaktors Guntis Kalns ; Montija Ro-
bertsa priekšvārds, 13.-14. lpp. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, 2014. — 224 lpp., [16] lpp. iel. : il. ; 
20 cm. — (Starptautisks bestsellers). — Rādītājs: 
213.-224. lpp. — Oriģ. nos.: The dog listener. — 
ISBN 978-9934-0-4120-4. — [0314000409] 636.7

Рубановский,  Александр. Spēkbarības ra-
žošanas nepieciešamie apjomi un optimālie 
varianti / Aleksandrs Rubanovskis ; Ivana 
Gri ņeviča redakcijā ; Starptautiskā Lauksaim-
niecības universitāte = Необходимые обьё-
мы и оптимальные варианты производства 
комбикорма / Александр Рубановский ; в 
редакции Ивана Гриневича ; Международ-
ный сельскохозяйственный университет. — 
Rembate ; Starptautiskā Lauksaimniecības uni-
versitāte, 1992. Jelgava ; Juhlschau : — 66 lpp. : 
kartes, tab. ; 21 cm. — (Padomi zemniekam = 
Советы крестьянину ; 1. laid.). — «Tikai die-
nesta lietošanai = Только для служебного 
поль зования»—Titlp. — Bibliogrāfija: 63.-
64. lpp. — Teksts krievu valodā, nosaukums ti-
tullapā paralēli latviešu un krievu valodā, ano-
tācija latviešu valodā. — [0314000074]

636.085.55(474.3)

639  Medības. Zveja. Zivju audzēšana

Latvijas zivsaimniecības gadagrāmata, 2013 / 
Zivsaimniecības Sadarbības tīkls ; redaktors 
un priekšvārda autors Normunds Riekstiņš ; 
māksliniece Agnese Blumfelde-Surna. — 17. 
gads. — Rīga : Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centrs, 2013. — 203 lpp. : diagr., il., 
ģīm., tab. ; 22 cm. — Satura rādītājs arī angļu 
valodā. — (Ies.) : 1000 eks. — [0314000275]

639.2/.3(474.3)(058)

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

Katrai ēdienreizei cita karte : 100 000 000 vari-
ācijas / projekta ideja Anne McRae ; fotogrāfijas 
Brent Parker Jones ; no angļu valodas tulkoju-
si Iveta Galēja. — [Rīga] : Jāņa Rozes apgāds, 
2013. — [4] lpp., [4] slejas (400 loksnes) : il. ; 
28 cm. — Nosaukums no vāka. — Oriģ. nos.: 
One hundred million menus. — ISBN 978-
9984-23-445-8 (spirālies.). — [0314000312]

641.55(083.12)

Knora, Stefānija. Saldais baudījums : izsmalci-
nātas idejas kūciņām un desertiem : idejas vi-
sam gadam / Stefānija Knora ; no vācu valodas 
tulkojusi Sinda Krastiņa ; atbildīgā redaktore 
Anna Pavlovska ; literārā redaktore Keta Īve ; 
Martina Šrēdera fotogrāfijas. — Rīga : J.L.V., 
2014. — 85, [2] lpp. : il. ; 22 cm. — Recepšu rā-
dītājs: [87.] lpp. — Oriģ. nos.: Süßes im Glas. — 
ISBN 978-9934-11-557-8. — [0314000360]

641.85(083.12)

Siltās brokastis / sastādījusi Inta Kalniņa ; re-
daktore Ilze Čerņevska ; mākslinieks Dainis 
Lapsa. — Rīga : Avots, 2014. — 177, [1] lpp. : 
il. ; 17 cm. — (Gribi ēst? Gatavo!). — ISBN 978-
9984-859-80-4. — [0314000366]

641.55:642.12(083.12)

655  Poligrāfiskā rūpniecība. Iespiešana. 
Izdevējdarbība. Grāmattirdzniecība

Fraser,  James H. Publishing and book design 
in Latvia 1919-1940: a re-discovery / James H. 
Fraser ; text, editor: Raimonds Briedis ; transla-
tor: Amanda Jātniece ; design: Anta Pence. — 
Rīga : Neputns, 2014. — 334 lpp. : il., faks., 
kartes ; 25 cm. — «Latvian-language publish-
ing, Russian-language publishing, Publishing 
in the Jewish Community, German-language 
publishing»—Uz vāka. — Bibliogrāfija: 307.-
310. lpp. un zemsvītras piezīmēs un rādītāji. — 
ISBN 978-9934-512-18-6. — [0314000300]

655.26(474.3)(091)+766:655.26(474.3)

67  Dažādas nozares, amatniecība un amati

Lyashenko, Inga. Ambelika®, «La via dell’am-
bra — il futuro della Lettonia nel mondo…» / 
Inga Lyashenko ; l’editor di testo letterario: 
Elena Vakariuk, Vincenzo Esposito ; disegno e 
fotografia: Alexander Litvinyuk ; copertina: Va-
dim Lyashenko. — Riga, Lettonia : JLU Techno-
logies Ltd., 2013. — [40] lpp. : il. ; 22×31 cm. — 
Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 
978-9984-49-890-4 (ies.). — [0314000070]

677.4:549.892.1(474.3)(085.2)

Lyashenko, Inga. Ambelika®, «The amber road 
towards future of Latvia in the world…» / Inga 
Lyashenko ; editors for English: Volodimirs Iva-
nickis ; design and photographs by Aleksandrs 
Litvinuks ; cover by Vadims Lyashenko. — 
Riga : JLU Technologies Ltd., 2013. — [40] lpp. : 
il. ; 22×31 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — ISBN 978-9984-49-890-4 (ies.). — 
[0314000071] 677.4:549.892.1(474.3)(085.2)

Ляшенко, Инга. Ambelika®, «Янтарный путь 
к будущему Латвии в мире…» / Инга Ляшен-
ко ; литературный редактор текста Влади-
мир Иваницкий ; дизайн и фото: Александр 
Литвинюк ; дизайн обложки: Вадим Ляшен-
ко. — Рига, Латвия : JLU Technologies Ltd., 
2013. — [40] lpp. : il. ; 22×31 cm. — Izdevē-
jziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-
9984-49-890-4 (ies.). — [0314000069]

677.4:549.892.1(474.3)(085.2)

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

Profesors Dr. ing. h. c. Mārtiņš Bīmanis : dzī-
ve un darbs / Latvijas Universitātes bibliotēka ; 
sastādītāja un priekšvārda autore Jana Klebā ; 
redaktore Iveta Gudakovska ; literārā redakto-
re Ruta Puriņa ; bibliogrāfiskā redaktore San-
dra Ranka ; rakstus tulkojušas: Rasma Mozere 
(angļu val.), Santa Atvare (krievu val.) ; angļu 
valodas redaktore Andra Damberga, krievu va-
lodas redaktore Anna Pavlova ; prettitula attēlā 
M. Bīmanis Intas Dobrājas gleznā. — [Rīga] : 
LU Akadēmiskais apgāds, 2014. — 221 lpp. : 
il., ģīm., faks. ; 24 cm. — (Latvijas Universitātes 
rektori). — Uz vāka: Latvijas Universitātei — 
95. — Bibliogrāfija: 169.-212. lpp. un zemsvītras 
piezīmēs, personu alfabētiskais rādītājs: 213.-
221. lpp. un nosaukumu alfabētiskais rādītājs: 
218.-221. lpp. — Teksts latviešu, angļu un krie-
vu valodā. — ISBN 978-9984-45-779-6 (ies.). — 
[0314000278] 696(474.3)(092)+

+628.1(474.3)(092)+378.4.091.113(474.3)(092)

7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

DDD : Dizaina diplomandu dienas 2013 / Lat-
vijas Mākslas akadēmija. — [Rīga] : Latvijas 
Mākslas akadēmija, 2013. — 4 sēj. (13 ; 21 ; 23 ; 
19 lpp.) : il., ģīm. ; 24 cm. — Četras grāmatas 
kopējā futrālī. — Paralēli latviešu un angļu va-
lodā.

Saturs: [1.] Metāla dizains = Metal design. 
[2.] Vides māksla = Environmental art de-
sign. [3.] Funkcionālais dizains = Functional 
design. [4.] Modes māksla = Fashion art. — 
[0314000365] 7.05(474.3)

Smits, Dilvins. Logi : tekstils un fotogrāfija = 
The windows : stitched works & photogra-
phs = Окна : текстиль и фотография : izstā-
des katalogs / Dilvins Smits ; teksts, redakcija: 
Farida Zaletilo ; tekstila darbu izgatavošana: 
Irina Denisevicha ; tulkojums: Bronislava Kal-
nina ; priekšvārda autore Džīna Veinraite ; 
dizains un fotogrāfijas: Inga Girvica ; darbu 
fotogrāfijas D. Smita darbnīcā: Colin Mills. — 
Daugavpils : Daugavpils Marka Rotko mākslas 
centrs, 2013. — [40] lpp. : il. ; 14×21 cm. — Iz-
devējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Para-
lēli latviešu, angļu un krievu valodā. — ISBN 
978-9934-8417-2-9. — [0314000293]

7.071.1(410.1)(083.82)

StarDust : 2010-2013 : Latvijas Mākslas akadē-
mijas dalība dizaina pētniecības pilotprojektā 
«Comfort in Living» : kopsavilkums = Partici-
pation of Art Academy of Latvia in design re-
search pilot project «Comfort in living» : exe-
cutive summary / Latvijas Mākslas akadēmija ; 
redakcija: Līvija Dūmiņa ; tulkojums: Dārta 
Rīna ; dizains: Krišs Salmanis. — Rīga : Latvi-
jas Mākslas akadēmija, 2013. — 98, [1] lpp. : il. ; 
21 cm. — Šī publikācija ir daļa no «StarDust» 
projekta, kas finansēts ar Baltijas jūras reģiona 
transnacionālās programmas atbalstu. — Para-
lēli latviešu un angļu valodā. — [0314000364]

7.05(474.3)
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Sudraba laikmets. 1890-1930 : krievu māksla 
no Baltijas valstu muzeju kolekcijām : izstā-
des katalogs = Серебрянный век. 1890-1930 : 
русское искусство из собраний музеев стран 
Балтии = The silver age. 1890-1930 : Russian 
art from collections of museums in the Baltic 
states / Latvijas Nacionālais mākslas muzejs ; 
sastādītāja Ksenija Rudzīte ; tekstu autori: Irēna 
Bužinska, Zane Lūse, Aleksandra Murre, Kse-
nija Rudzīte, Daļa Tarandaite ; redaktores: Tat-
jana Gubina (krievu val.), Terēze Svilāne (angļu 
val.), Anna Vulāne (latviešu val.) ; tekstu tulko-
jums: Vita Birzaka, Irēna Bužinska, Zane Lūse, 
Andris Mellakauls, Deniss Mironovs, Krista 
Mita, Ksenija Rudzīte, Kārlis Streips, Terēze 
Svilāne, Anna Vulāne ; ievadvārdu autori Māra 
Lāce, Arkādijs Suharenko ; māksliniece Ineta 
Sipunova ; fotogrāfi: Vaidots Aukštaitis, Nor-
munds Brasliņš, Jānuss Heinla, Roberts Kaniņš, 
Antans Lukšēns, Rimants Ropītis, Martins Ser-
mats, Staņislavs Stepaško, Marika Vanaga. — 
[Rīga : Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 
2014]. — 231, [1] lpp. : il., ģīm. ; 29 cm. — Izstāde 
«Sudraba laikmets. 1890-1930» Mākslas muzejā 
«Rīgas Birža», 2012. gada 2. decembris — 2013. 
gada 20. janvāris. — Paralēli latviešu, krievu un 
angļu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — 
[0314000097] 7.035/.036(470+571)(083.824)

72  Arhitektūra

Elizabeth. Simtgade saules staros : Artūra Bu-
tovica nams (1899-1910), Īres nams Elizabetes 
ielā 3 (1910-1940), Ģimenes viesnīca (1940-
1944), Viesnīca «Daugava» (1944-1969), Viesnīca 
«Bāka» (1969-1988), «Elizabeth» nams (2013-) / 
sastādītājs un redaktors Aleksejs Muraško ; 
teksts: Mārtiņš Jansons, Marianna Kozlinska, 
Anna Gurova ; literārā redakcija: Andra Ku-
kaine, Tims Brogdens ; tulkojumi: Anita Men-
gote, Irina Demčenko ; dizains un fotorepro-
dukcijas: Aleksejs Muraško ; fotogrāfiju autori: 
Aleksejs Muraško, Mārtiņš Zemlickis. — Rīga : 
Vivax Communication Group (VCG), 2013. — 
62 lpp. : il., ģīm., faks., kartes ; 23×27 cm. — 
Grāmatu izstrādājusi un izdevusi kompānija 
VCG pēc aģentūras «Ordo Agency» speciāla 
pasūtījuma. — Bibliogrāfija: 62. lpp. — Teksts 
latviešu, angļu un krievu valodā. — ISBN 978-
9934-14-015-0 (ies.). — [0314000031]

728.2(474.362.2)+72.035.5(474.362.2)

73  Tēlniecība

International  ceramic  art  symposium  «Land
es cape»  (2013  : Daugavpils,  Latvija). Landes-
cape : international ceramic art symposium, 
12th-25th August, 2013 : catalogue / teksts: Va-
lentīns Petjko, Zane Stapkeviča, Şirin Koçak ; 
redaktors: Valentīns Petjko ; tulkojums: Broņis-
lava Kalniņa (angļu val.), Aivars Baranovskis 
(latviešu val.) ; foto: Baiba Priedīte, Dina Mīlī-
ga. — Daugavpils : Daugavpils Marka Rotko 
mākslas centrs : 2013. Daugavpils Māla mākslas 
centrs, — 78, [1] lpp. : il. ; 30 cm. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — Teksts paralēli latviešu 
un angļu valodā. — ISBN 978-9934-8417-7-4. — 
[0314000298] 738.038(083.824)

745/749  Rūpnieciskā māksla un 
daiļamatniecība. Lietišķā māksla

OzoliņaSkrūzmane,  Ineta. Floristika : ziedu, 
augu un materiālu izvēle, 27 floristikas tehni-
kas, soli pa solim: veidojam pušķus, dekorus, 
vainagus, modes tendences floristikā / Ineta 
Ozoliņa-Skrūzmane ; redaktore un priekšvārda 
autore Inta Brikere ; 1. vāka dizains: Aija An-
džāne ; foto no Inetas Ozoliņas-Skrūzmanes ar-
hīva. — Rīga : Lauku Avīze, 2014. — 64 lpp. : il., 
ģīm. ; 28 cm. — (Lauku Avīzes tematiskā avīze, 
ISSN 1407-4338 ; 2014/2 (228)). — Ls 0,95/EUR 
1,35. — [0314000276] 745.9

75  Glezniecība

Lamberga,  Dace. Rūdolfs Pērle / Dace Lam-
berga ; sērijas redaktore Laima Slava ; literārā 
redaktore Guna Pence ; tulkojums angļu va-
lodā Valdis Bērziņš ; māksliniece Anta Pence ; 
fotogrāfi: Normunds Brasliņš, Jānis Pipars. — 
Rīga : Neputns, 2014. — 93, [2] lpp. : il., ģīm. ; 
26 cm. — (Latvijas mākslas klasika). — Biblio-
grāfija: 89. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Pa-
ralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-
9934-512-22-3. — [0314000382] 75.071.1(474.3)

Linarte, Silva. Silva Linarte. Atspulgi : izstādes 
katalogs / redaktori: Zane Stapķeviča, Māris Ča-
čka ; teksts: Valentīns Petjko ; tulkojums angļu 
valodā Broņislava Kalniņa ; tulkojums krievu 
valodā Valentīns Petjko ; dizains: Māris Čač-
ka ; foto: Baiba Priedīte, Dace Beķere, Guntis 
Kaminskis. — Daugavpils : Daugavpils Mar-
ka Rotko mākslas centrs, 2013. — 60 lpp. : il. ; 
20 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentū-
rā. — Paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 
978-9934-8417-4-3. — [0314000296]

75.071.1(474.38)(083.824)

Rotko,  Marks. Mark Rothko : izstādes kata-
logs / redaktori: Zane Stapķeviča, Valentīns Pet-
jko ; teksts: Valentīns Petjko ; tulkojums angļu 
valodā: Broņislava Kalniņa ; tulkojums krievu 
valodā: Valentīna Smertjeva, Farida Zaletilo ; 
dizains: Inga Girvica. — Daugavpils : Dau-
gavpils Marka Rotko mākslas centrs, 2013. — 
[12] lpp. : il. ; 22 cm. — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — Teksts latviešu, angļu un 
krievu valodā. — ISBN 978-9934-8417-3-6. — 
[0314000297] 75.071.1(73)(083.824)

77  Fotogrāfija un līdzīgi procesi

Dukšte,  Gunārs. Lidojumā! : pieskārieni Lat-
vijai = Latvia from above : [aerofotogrāfiju 
albums] / Gunārs Dukšte ; tekstu autore Inga 
Ābele ; redaktore Guna Kalniņa ; tulkojums 
angļu valodā Kaija Straumanis ; priekšvārdu 
autori: Ilmārs Znotiņš, Gunārs Janaitis ; māks-
liniece Signe Holendere ; mākslinieciskā redak-
tore un idejas koncepts: Inta Bērente-Strenga ; 
foto: Gunārs Dukšte. — Rīga : DUE dizains, 
2014. — 208 lpp. : il., ģīm. ; 31 cm. — Par autoru: 
[3.] lpp. — Paralēli latviešu un angļu valodā. — 
ISBN 978-9934-8174-8-9 (ies.). — [0314000343]

77.058.1(084.12)+913(474.3)(084.12)

78  Mūzika

Bernhofs,  Valdis. Skaņaugstuma un ritma 
struktūras dzirdes uzmanības treniņam : pro-
mocijas darbs mākslas doktora zinātniskā 
grāda (Dr. art.) iegūšanai : mākslas zinātnes 
apakšnozares muzikoloģija specializācijas jomā 
sistemātiskā muzikoloģija / Valdis Bernhofs ; 
darba vadītāja Ilma Grauzdiņa ; Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmija. — Rīga, 2013. — 
221 lp. : il., diagr., tab. ; 30 cm. — Bibliogrāfi-
ja: 14., 160.-170. lp. un rādītāji: 171.-172. lp. — 
(Ies.). — [0314003813]

781.1(043)+781.62(043)+612.825.55(043)

791  Kinematogrāfija. Filmas (kinofilmas)

Rietuma,  Dita. Film noir : no pagātnes līdz 
mūsdienām : monogrāfija / Dita Rietuma ; re-
dak tore Kristīne Stripkāne ; Daces Eglītes, 
Sar mītes Mā liņas dizains ; foto: Juris Dzenis, 
Uldis Ofkants, Guntis Grunte, Gunārs Janai-
tis, Georgs Souleks ; Ditas Rietumas portreta 
foto: Oļegs Zernovs. — Rīga : Dienas Grāmata, 
2014. — 254, [1] lpp. : il., ģīm. ; 22 cm. — Bib-
liogrāfija: 250.-[255.] lpp. un filmu rādītājs: 
242.-250. lpp. — ISBN 978-9984-887-65-4. — 
[0314000279] 791.221.51

796  Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Baltic Scientific Conference «Sport Science for 
Sustainable Society» (6 : 2013 : Rīga, Latvija). 
6th Baltic scientific conference «Sport science 
for sustainable society» : April 23-25, 2013 Riga, 
Latvia : abstracts / editor Juris Grants ; Latvian 
Academy of Sport Education. — Riga : Latvian 
Academy of Sport Education, 2013. — 165 lpp. ; 
21 cm. — «ISO 3297.» — ISBN 9789984920467 
(kļūda). — [0314000290] 796.011(474)(062)

Līcis,  Renārs. Augstas kvalifikācijas sporta 
spēļu tiesnešu sagatavošanas procesa optimi-
zēšana / promocijas darbs pedagoģijas doktora 
grāda iegūšanai sporta zinātnes nozarē, sporta 
pedagoģijas apakšnozarē / Renārs Līcis ; darba 
vadītājs Andris Rudzītis ; darba konsultante: 
Žermēna Vazne ; Latvijas Sporta Pedagoģijas 
akadēmija. — Rīga, 2013. — 181 lp. : il., diagr., 
tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 146.-157. lp. — 
(Ies.). — [0314003812] 796.072.4(043)

Zuša,  Anna. Dažādas kvalifikācijas tenisistu 
labā sitiena biomehānika un jauno spēlētā-
ju mioskeletālās sistēmas izpēte : promocijas 
darbs pedagoģijas doktora grāda iegūšanai 
sporta zinātnes nozares sporta teorijas apakš-
nozarē / Anna Zuša ; darba vadītājs: Jānis 
Lanka ; Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmi-
ja. — Rīga, 2013. — 200, [72] lp. : il., diagr., tab. ; 
31 cm. — Bibliogrāfija: 7.-8., 183.-200. lp. — 
(Ies.). — [0314003811]

796.342(043)+612.76(043)

8  VALODAS. VALODNIECĪBA. 
LITERATŪRA

Aleksijeviča,  Svetlana. Cinka zēni : grāmata 
stāsta par 10 gadus ilgajām Padomju armijas 
cīņām Afganistānā / Svetlana Aleksijeviča ; no 
krievu valodas tulkojusi Lāse Vilka ; atbildīgā 
redaktore Kristīne Kirkila ; literārā redaktore 
Marita Freija ; Nataļjas Kugajevskas vāka māk-
slinieciskais noformējums. — [Rīga] : J.L.V., 
2014. — 262, [2] lpp. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: 
Цинковые мальчики. — ISBN 978-9934-11-
470-0. — [0314000359] 82-94
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Strēle,  Ingrīda. Literatūra 6. klasei : mācību 
grāmata / Ingrīda Strēle, Jānis Strēlis ; redakto-
re Inese Auziņa ; Māras Alševskas, Daiņa Buiļa, 
Eduarda Groševa, Irēnas Kivliņas, Mārtiņa La-
piņa, Māras Runes, Jāņa Strēļa, Aigara Truhina 
fotogrāfijas ; Ingas Actiņas, Astras Augustinovi-
čas, Signes Ērmanes-Ļitvinovas, Astrīdas Meie-
res, Gundegas Muzikantes, Aivara Rušmaņa, 
Agijas Stakas ilustrācijas ; Anša Cīruļa, Jāņa 
Liepiņa, Vilhelma Purvīša, Jāņa Valtera gleznu 
reprodukcijas ; Martas Skulmes skulptūras re-
produkcija ; dizains: Laura Mortensena-Flore-
sa. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014.

1. — 119 lpp. : il., karte, portr. ; 24 cm + 
CD. — Apstiprinājusi Latvijas Republikas Iz-
glītības un zinātnes ministrija 2014. gadā. — 
ISBN 978-9934-0-3479-4. — [0314000321]

82(075.2)

81  Valodniecība un valodas

Cīrule, Zaiga. Mums kopā izdosies! : nodarbī-
bas bērnu valodas attīstībā / Zaiga Cīrule, Nora 
Cīrule, Raitis Cīrulis ; galvenais redaktors Vil-
nis Purēns ; redaktore Rita Cimdiņa. — Rīga : 
RaKa, 2013.

1. daļa. — 29 lpp. : il. ; 28 cm + 1 sēj. 
(48 lp.). Pielikumā ilustrēts palīgmateriāls. — 
ISBN 978-9984-46-297-4. — [0314000106]

811.174’232(072)

821  Daiļliteratūra

821.111  Angļu literatūra

Erskina, Barbara. Laika sūtnis : [romāns] / Bar-
bara Erskina ; no angļu valodas tulkojusi Arita 
Piķe ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; lite-
rārā redaktore Inta Kārkliņa ; Aijas Andžānes 
vāka grafiskais noformējums. — [Rīga] : J.L.V., 
2014. — 373, [3] lpp. : il. ; 24 cm. — Oriģ. nos.: 
Time’s legacy. — ISBN 978-9934-11-546-2. — 
[0314000363] 821.111-31

Mensela,  Džila. Bez piecām minūtēm laimī-
gi : romāns / Džila Mensela ; no angļu valodas 
tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna 
Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. — Rīga : 
Kontinets, 2014. — 476, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. 
nos.: Walk in the park. — ISBN 978-9984-35-
693-8 (ies.). — [0314000394] 821.111-31

Mērdoka, Airisa. Melnais princis : [romāns] / 
Airisa Mērdoka ; no angļu valodas tulkojusi 
Ināra Eglīte ; Aijas Andžānes vāka grafiskais 
noformējums. — [Rīga] : J.L.V., [2014]. — 382, 
[2] lpp. ; 24 cm. — Oriģ. nos.: The Black prin-
ce. — ISBN 978-9934-11-433-5. — [0314000362]

821.111-31

Molds, Kriss. Baisais ceļojums : desmit šauša-
līgi klasikas un oriģinālie spoku stāsti [jaunākā 
skolas vecuma bērniem] / Kriss Molds: adap-
tējis, sarakstījis un ilustrējis ; no angļu valodas 
tulkojusi Aija Čerņevska ; redaktore Margita 
Krasnā. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 133, 
[5] lpp. : il. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: Dust’n’bo-
nes. — ISBN 978-9934-0-4198-3. — [0314000400]

821.111-344+821.111-93-32

Pīrsa, Leslija. Solījums : romāns / Leslija Pīrsa ; 
no angļu valodas tulkojusi Agate Vilde ; redak-
tore Dace Barone ; vāka dizainu adaptēja Ilze 
Isaka. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 429, 
[2] lpp. ; 23 cm. — Oriģ. nos.: The promise. — 
ISBN 978-9934-0-3707-8. — [0314000405]

821.111-31

Šeldrika, Dafne. Āfrikas mīlasstāsts : mīlestība, 
dzīve un ziloņi / Dafne Šeldrika ; no angļu va-
lodas tulkojusi Aija Čerņevska ; redaktore Elga 
Rusmane. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 383, 
[1] lpp., [24] lpp. iel. : il. ; 23 cm. — Rādītājs.: 
369.-383. lpp. — Oriģ. nos.: African love story. 
Love, life and elephants. — ISBN 978-9934-0-
4044-3 (ies.). — [0314000326] 821.111(676.2)-94

821.111(73)  Amerikāņu literatūra

Doda,  Kristīna. Nozagtie skūpsti : romāns / 
Kristīna Doda ; no angļu valodas tulkojusi Bi-
ruta Vaivode ; redaktore Ingūna Jundze ; vāka 
dizains: Dairis Hofmanis. — Rīga : Kontinents, 
2014. — 397, [1] lpp. ; 21 cm. — (Pasaules best-
sellers). — Oriģ. nos.: Secrets of Bella Terra. — 
ISBN 978-9984-35-692-1 (ies.). — [0314000392]

821.111(73)-31

Sī,  Lisa. Sniega Roze un slepenais vēdeklis : 
romāns / Lisa Sī ; no angļu valodas tulkojusi 
Zane Rozenberga ; Arņa Kilbloka vāka di-
zains. — 2. izdevums. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2014]. — 326, [2] lpp. ; 22 cm. — Oriģ. nos.: 
Snow flower and the secret fan. — ISBN 978-
9934-0-2245-6. — [0314000407] 821.111(73)-31

Sī,  Lisa. Džojas sapņi : romāns / Lisa Sī ; no 
angļu valodas tulkojusi Maija Opse ; redak-
tore Anita Poļakovska ; Arņa Kilbloka vāka 
dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 422, 
[2] lpp. ; 23 cm. — Oriģ. nos.: Dreams of Joy. — 
ISBN 978-9934-0-3639-2 (ies.). — [0314000402]

821.111(73)-31

Trigiani, Adriana. Kurpnieka sieva : romāns / 
Adriana Trigiani ; no angļu valodas tulkojusi 
Sandra Rutmane ; redaktore Ilona Ancāne ; 
vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2014. — 511, [1] lpp. : il. ; 
23 cm. — Oriģ. nos.: The shoemaker’s wife. — 
ISBN 978-9934-0-4024-5 (ies.). — [0314000403]

821.111(73)-31

Vaita, Kārena. Liedaga koki : romāns / Kārena 
Vaita ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Me-
žule ; redaktore Ilze Jankovska ; vāka dizains: 
Artūrs Zariņš. — Rīga : Kontinets, 2014. — 444, 
[1] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: The beach trees. — 
ISBN 978-9984-35-691-4 (ies.). — [0314000393]

821.111(73)-31

821.113.4  Dāņu literatūra

55  Andersena un brāļu Grimmu pasakas : 
pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma vecu-
ma bērniem / no angļu valodas tulkojusi Ieva 
Tarvida ; redaktore Guna Pitkevica. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2014. — 116 lpp. : il. ; 28 cm. — 
Oriģ. nos.: 55 Andersen & Grimm brothers sto-
ries. — ISBN 978-9934-0-3343-8. — [0314000318]

821.113.4-343+821.112.2-343

821.131.1  Itāliešu literatūra

Stiltons,  Džeronīmo. Ķepas nost, sieraģīmi! : 
[stāsts jaunākā skolas vecuma bērniem] / Dže-
ronīmo Stiltons ; no itāļu valodas tulkojusi 
Astra Šmite ; redaktore Guna Pitkevica ; illus-
trations by Cristina Marchese, Beatrice Algeri, 
Silvia Bigolin, Flavio Ferron and Andrea De-
negri. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 117, 
[11] lpp. : il. ; 19 cm. — (Stāsti, gardi kā siers ; 
4). — Oriģ. nos.: Giù le zampe, faccia di fonti-
na!. — ISBN 978-9934-0-4290-4. — [0314000410]

821.131.1-93-32

821.133.1  Franču literatūra

Flobērs,  Gistavs. Bovarī kundze : romāns / 
Gistavs Flobērs ; no franču valodas tulkoju-
si Marta Grantovska ; Aijas Andžānes vāka 
grafiskais noformējums. — [Rīga] : J.L.V., 
[2014]. — 463, [1] lpp. ; 18 cm. — Oriģ. nos.: 
Madame Bovary. — ISBN 978-9934-11-491-5. — 
[0314000358] 821.133.1-31

821.161.1  Krievu literatūra

Koreckis,  Daņils. Medniekam pa pēdām : 
[detektīvromāns] / Daņils Koreckis ; no krievu 
valodas tulkojusi Maija Medne ; redaktore Irisa 
Sakse. — [Rīga] : Juvetas, 2013. — 318, [2] lpp. ; 
21 cm. — (Krievu detektīvs). — ISBN 978-9934-
8176-5-6 (ies.). — [0314000385] 821.161.1-312.4

Senkevičs,  Aleksandrs. Uz nezināmu telpu : 
dzejas izlase / Aleksandrs Senkevičs ; no krievu 
valodas atdzejojis Imants Auziņš ; sastādītāja 
Irina Cigaļska ; redaktore Ieva Bečere ; māks-
liniece Gundega Kalendra. — Rīga : Poligrāfi-
jas infocentrs, 2014. — 96 lpp., [4] lpp. iel. : il., 
portr. ; 14 cm. — ISBN 978-9984-809-58-8. — 
[0314000345] 821.161.1-1

Vasiļkova, Gaļina. Borisa Žitkova romāns «Vik-
tors Vavičs» 20. gs. 20.-30. gadu krievu prozas 
kontekstā : promocijas darbs filoloģijas doktora 
grāda iegūšanai literatūrzinātnes nozarē, cittau-
tu literatūras apakšnozarē / Gaļina Vasiļkova ; 
promocijas darba vadītājas: Anna Stankeviča, 
Alīna Romanovska ; Daugavpils Universitā-
te. — Daugavpils, 2013. — 205 lp. : diagr., tab. ; 
31 cm. — Bibliogrāfija: 185.-201. lp. — Teksts 
krievu valodā. — (Ies.). — [0314003815]

821.161.1-31.09(043)+821.161.1(092)(043)

Успенский, Эдуард. Tēvocis Fjodors, suns un 
kaķis : [stāsts jaunākā skolas vecuma bērniem] / 
Eduards Uspenskis ; tulkojusi Gunta Silakal-
ne ; redaktore Oļesja Burkevica ; Jurgitas Ran-
cevienes ilustrācijas. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2014. — 106, [4] lpp. : il. ; 25 cm. — Oriģ. nos.: 
Дядя Фëдор, пëс и кот. — ISBN 978-9934-0-
4143-3 (ies.) — [0314000401] 821.161.1-93-32

821.174  Latviešu literatūra

Bula, Rolanda. Klusēšanas varā : izmeklētājas 
stāsts / Rolanda Bula ; atbildīgā redaktore Si-
mona Pūķe ; literārā redaktore Brigita Šoriņa ; 
Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais 
no formējums. — Rīga : Jumava, 2014. — 191, 
[1] lpp. ; 19 cm. — ISBN 978-9934-11-558-5. — 
[0314000356] 821.174-312.4

Cielēna,  Māra. Cūciņas kūciņas : [krāsojamā 
grāmata bērniem] / ideja, teksts: Māra Cielēna ; 
zīmējumi: Ilze Ramane. — [Rīga] : Lietusdārzs, 
[2014]. — 15, [1] lpp. : il. ; 24 cm. — ISBN 978-
9984-869-25-4. — [0314000284]

821.174-93-32+087.5

Cielēna, Māra. Mazais mākoņzaurs : pasakas / 
Māra Cielēna ; māksliniece Irēna Lūse. — 
[Rīga] : Lietusdārzs, 2013. — 30, [1] lpp. : 
il. ; 24 cm. — ISBN 978-9984-869-44-5. — 
[0314000286] 821.174-93-32+821.174-343

Cielēna, Māra. Mīlīgie burti : [krāsojamā grā-
mata bērniem] / ideja, teksts: Māra Cielēna ; 
zīmējumi: Ilze Ramane. — [Rīga] : Lietusdārzs, 
[2014]. — 15, [1] lpp. : il. ; 24 cm. — ISBN 978-
9984-869-26-1. — [0314000283]

821.174-93-32+087.5
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Eņģele, Ilze. Mazā Mis : romāns / Ilze Eņģele ; 
redaktore Eva Mārtuža ; Elitas Ābeles ilustrā-
cijas ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains. — 
Rīga : Lauku Avīze, 2014. — 207 lpp. : il., ģīm., 
faks. ; 20 cm. — (Lata romāns 2(176)). — Biblio-
grāfija: 207. lpp. — ISBN 978-9984-878-96-6. — 
[0314000301] 821.174-31

Latvija, es esmu Tavs bērns : skolēnu radošo 
darbu krājums / redaktore Anita Rožkalne ; 
projekta vadītāja un pēcvārda autore Velga 
Līcīte. — Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 
2014. — 128 lpp. : il. ; 19 cm. — ISBN 978-9984-
815-91-6. — [0314000289]

821.174-9+821.174-82-053.2

Rēzekne—2013 : literāri-māksliniecisks alma-
nahs / sakārtojums: Olga Afanasjeva ; priekš-
vārdu sarakstīja Olga Orsa ; noformējums: 
Daina Salmiņa. — Rēzekne, 2013. — 400 lpp., 
[2] lp. iel.: il., ģīm. ; 20 cm. — Teksts latviešu, 
latgaliešu, krievu valodā. — ISBN 978-9984-49-
888-1. — [0314000068] 821.174-1(082)

Rūmnieks, Valdis. Madaras lādīte : [stāsts vidē-
jā skolas vecuma bērniem] / Valdis Rūmnieks ; 
redaktore Guna Pitkevica ; ilustrāciju un vāka 
autore Agija Staka. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2014. — 133, [1] lpp. : il. ; 21 cm. — (Lasītprieks!, 
ISSN 1407-3730). — ISBN 978-9934-0-3631-6 
(ies.). — [0314000416] 821.174-93-32

Samauska, Ieva. Kad kaķēnu sauc par pelīti? : 
[stāsts pirmsskolas vecuma bērniem] / Ieva 
Samauska ; Gundegas Muzikantes ilustrāci-
jas. — [Rīga] : Lietusdārzs, [2014]. — 20 lpp. : 
il. ; 25 cm. — ISBN 978-9984-869-46-9. — 
[0314000282] 821.174-93-32

Viens dzejolis. 2013 : kopkrājums / atdzejotājs, 
sastādītājs un priekšvārda autors Aivars Ei-
purs ; Zigmunda Lapsas vāka dizains. — Rīga : 
Mansards, 2013. — 110, [1] lpp. ; 18 cm. — ISBN 
978-9934-12-028-2. — [0314000044]

821.174-1(082.2)

821.511.113  Igauņu literatūra

Peldmā,  Janno. Lote un mēnessakmens no-
slēpums : [stāsts jaunākā skolas vecuma bēr-
niem] / Janno Peldmā ; no igauņu valodas tul-
kojis Guntars Godiņš ; redaktore Lolija Soma ; 
mākslinieks Heiki Ernits ; mākslinieces Laima 
Puntule un Marianna Joa. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2014. — 333, [4] lpp. : il. ; 29 cm. — Oriģ. 
nos.: Lotte ja kuukivi saladus. — ISBN 978-
9934-0-4165-5 (ies.). — [0314000398]

821.511.113-93-32

821.511.141  Ungāru literatūra

Bālinta, Āgneša. Vējainā ģimene : [stāsts vidējā 
skolas vecuma bērniem] / Āgneša Bālinta ; no 
ungāru valodas tulkojusi Elga Sakse ; atbildīgā 
redaktore Dace Krecere ; ilustrācijas: Āgneša 
Bālinta ; Leldes Šēnfeldes vāka mākslinieciskais 
noformējums. — Rīga : Jumava, 2014. — 174, 
[2] lpp. : il. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: Szeleburdi csa-
lad. — ISBN 978-9934-11-547-9. — [0314000355]

821.511.141-93-32

82–93  Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

My little pony : meiteņu vakars : Krāso! Lasi! 
Līmē! / tulkojusi Santa Andersone ; redakto-
re Ilze Collenkopfa. — Rīga : Egmont Latvija, 
2013. — [24] lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 30 cm. — 
(My little pony). — ISBN 978-9984-43-925-9. — 
[0314000306] 82-93-32

Pelnrušķīte : 6 pužļi : [pasaka pirmsskolas ve-
cuma bērniem] / no spāņu valodas tulkojusi 
Irina Treskina ; redaktore Indra Putre. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2013. — [12] lpp. : il. ; 19 cm. — 
(Grāmata — puzlis). — Nosaukums no vāka. — 
Oriģ. nos.: Cenicienta. — ISBN 978-9934-0-
3983-6. — [0314000329] 82-93-32+087.5

Strawberry Shortcake : jautrās uzlīmes : izla-
si stāstu, risini uzdevumus un veido ainas ar 
uzlīmēm! / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore 
Ilze Collenkopfa. — Rīga : Egmont Latvija, 
2013. — 16 lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 30 cm. — 
Nosaukums no vāka. — Oriģ. nos.: Strawberry 
Shortcake. Sticker fun. — ISBN 978-9984-43-
922-8. — [0314000305] 82-93-32+087.5

Trīs sivēntiņi : 6 pužļi : [pasaka pirmsskolas 
vecuma bērniem] / no spāņu valodas tulkojusi 
Irina Treskina ; redaktore Indra Putre. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2013. — [12] lpp. : il. ; 19 cm. — 
(Grāmata — puzlis). — Nosaukums no vāka. — 
Oriģ. nos.: Los tres cerditos. — ISBN 978-9934-
0-3985-0. — [0314000327] 82-93-32+087.5

Vilks un septiņi kazlēni : 6 pužļi : [pasaka pirms-
skolas vecuma bērniem] / no spāņu va lodas tul-
kojusi Irina Treskina ; redaktore Indra Putre. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — [12] lpp. : il. ; 
19 cm. — (Grāmata — puzlis). — Nosaukums 
no vāka. — Oriģ. nos.: El lobo y los siete cebritil-
los. — ISBN 978-9934-0-3984-3. — [0314000328]

82-93-32+087.5

9  ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

908  Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Slampē vilcieni vēl nepietur : Slampes pagas-
ta vēstures stāsti un liecības Arņa Šablovska 
redakcijā ; Slampes pagasta muižu pētījumi: 
Agris Dzenis ; priekšvārdu sarakstīja Arnis 
Šablovskis ; ievadvārdu autors Visvaldis Gir-
gensons ; grāmatas un vāka dizains: Ints Vik-
manis ; 1. vāka dizainā izmantots Agra Jansona 
foto ; uz 4. vāka Ivonnas Bredovskas foto. — 
Slampe : [Slampes un Džūkstes pagastu pārval-
de], 2013. — 432 lpp. : il., ģīm., faks., tab., karte ; 
31 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģen-
tūrā. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — 
ISBN 978-9934-14-000-6 (ies.). — [0314000384]

908(474.332)

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

Ventspils : Stadt mit Zukunft / Touristeninfor-
mationszentrum Ventspils. — Ventspils : Sta-
dtrat von Ventspils, 2014. — 30 lpp. : il., kartes ; 
30 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — [0314000374]

(474.323)(036)+913(474.323)(036)

Ventspils : the city on the move / prepared 
by: Ventspils Tourism Information Centre. — 
Ventspils : Ventspils City Council, 2014. — 
30 lpp. : il., kartes ; 30 cm. — Aprakstīts pēc 
vāka. — [0314000376]

(474.323)(036)+913(474.323)(036)

Ventspils : город с будущим / подготовил: 
Вентс пилсский центр туристической ин-
формации. — Вентспилс : Вентспилсская 
городская дума, 2014. — 30 lpp. : il., kartes ; 
30 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — [0314000375]

913(474.323)(036)+(474.323)(036)

929  Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi

Latvijas novadu heraldika / sastādītājs un māk-
slinieciskais iekārtotājs Valdis Villerušs ; saga-
tavošanā piedalījušies: Kristīne Ducmane (ģer-
boņu leģendu komplektēšana un apstrāde), 
Dagmāra Villeruša (statistika) ; literārā redakto-
re Māra Ņikitina ; priekšvārdus sarakstīja An-
dris Bērziņš, Laimonis Šēnbergs, Armands Vi-
jups ; attēlu datorapstrāde un salikums: Ingrīda 
Vaivode ; Latvijas Valsts prezidenta kanceleja, 
Valsts Heraldikas komisija. — Rīga : Neputns, 
2013. — 223 lpp. : ģerboņi, kartes ; 30 cm. — 
ISBN 978-9934-512-05-6 (ies.). — [0314000383]

929.6(474.3)(084)

Raundinga,  Virdžīnija. Aleksa un Nikijs : 
stāsts par pēdējā Krievijas cara un carienes 
kaislībām / Virdžīnija Raundinga ; no angļu 
valodas tulkojis Mārtiņš Karelis ; atbildīgā re-
daktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore 
Keta Īve ; Aijas Andžānes vāka grafiskais nofor-
mējums. — [Rīga] : J.L.V., 2014. — 373, [2] lpp. ; 
23 cm. — Oriģ. nos.: Alix and Nicky. — ISBN 
978-9934-11-544-8. — [0314000361]

929(470+571)+
+94(470+571)”1894/1917”(092)


