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0  VISPĀRĪGĀ NODAĻA

06  Vispārīga rakstura organizācijas

3×3 ārpus Latvijas, 1981-2011 : pasaules mēro-
ga kustība visu paaudžu latviešiem / izdevu-
ma sastādītāja un redaktore: Rasma Zvejnie-
ce ; makets: Dita Pence ; datorsalikums: Jānis 
Supe ; vāka dizains un sagatavošana izdošanai: 
Gundega Kalendra ; informācijas koordinatori: 
Līga Ruperte, Biruta Abula, Maija Laiviņa, Ju-
ris Ruņģis, Arnis Siksna, Anita Andersone, Aija 
Mazsīle-Lagzdiņa ; priekšvārdu autori: Līga 
Ruperte, Jānis Kukainis, Vaira Vīķe-Freiberga, 
Valters Nollendorfs, Lilita Spure, Inese Krūmi-
ņa ; pēcvārdu sarakstīja Rasma Zvejniece, Līga 
Ruperte. — Rīga : Pasaules brīvo latviešu ap-
vienība, 2013. — 1 tiešsaistes resurss (329 lapas, 
PDF) : ilustrācijas, notis ; 89,40 MB. — Personu 
rādītājs: 317.-329. lapa.

061.2(=174)(100)+316.722(=174)(100)

08  Jaukta satura krājumi. Kolektīvi darbi

087.5  Izdevumi jauniešiem

Burvīgi uzdevumi : ar uzlīmēm : krāsojamā 
un uzdevumu grāmata pirmsskolas un jau-
nākā skolas vecuma bērniem / Disney ; tul-
kojusi Anna Bērziņa ; redaktore Ilze Collen-
kopfa. — Rīga : Egmont Latvija, 2014. — 31, 
[1] lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 30 cm. — (Disney 
princeses). — Oriģ. nos.: Princess activity book 
with stickers. — ISBN 978-9984-43-954-9. — 
[0314001467] 087.5

Princešu rotaļu pils : ar krāšņu atlokāmu pils 
modeli / illustrated by Paula Doherty ; latvisko-
jusi Anna Bērziņa ; redaktore Ilze Collenkop-
fa. — Rīga : Egmont Latvija, 2013. — [6] lpp., 
[2] lp. : il. ; 29×32 cm. — Nosaukums no 
vāka. — Oriģ. nos.: My princess play palace. — 
ISBN 978-9984-43-923-5. — [0314001741] 087.5

Skaitīšana lauku sētā : rotaļgrāmata ar 20 mag-
nētiskiem attēliem un flomāsteru / teksts: Tom 
James ; ilustrācijas: Helen Prole ; tulkojusi Anna 
Bērziņa ; redaktore Ilze Collenkopfa. — Rīga : 
Egmont Latvija, 2014. — [14] lpp. : il. ; 32 cm. — 
(Uzraksti—nodzēs!). — Nosaukums no vāka. — 
ISBN 978-9984-43-942-6. — [0314001739] 087.5

1  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

13  Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves 
metafizika. Ezotērika

Eni,  Emmanuels. Atbrīvošana no tumsas spē-
kiem : brīnumainais stāsts / Emmanuels Eni ; no 
krievu valodas tulkoja Sarmīte Gailīte ; dizains: 
Miervaldis Zeltiņš. — [Rembate] : Viņa Vārds 
Manī, 2014. — 62, [1] lpp. ; 20 cm. — (Patiesība 
par okultismu). — «Materiāls iegūts no interne-
ta resursiem»—Titlp. 2. pusē. — ISBN 978-9984-
866-84-0. — [0314001840] 133.1

159.9  Psiholoģija

Nefa,  Kristīna. Līdzjūtība pret sevi : nenoso-
di sevi un atbrīvojies no nedrošības / Kristīna 
Nefa ; no angļu valodas tulkojusi Īrisa Vīka ; 
redaktore Ilze Čerņevska ; Lilijas Rimicānes 
vāka dizains. — Rīga : Avots, 2014. — 414 lpp. ; 
20 cm. — Autore uzrādīta tikai uz vāka. — Oriģ. 
nos.: Self-compassion. — ISBN 978-9984-859-
92-7. — [0314001590] 159.923.2

Rūbina, Grēthena. Laimes projekts : jeb, Kāpēc 
es pavadīju gadu, cenšoties dziedāt no rītiem, 
iztīrīt sienas skapjus, pareizi strīdēties, lasīt 
Aristoteli un vispār gūt vairāk prieka dzīvē / 
Grēthena Rūbina ; no angļu valodas tulkojusi 
Alda Vāczemniece ; redaktore Vija Stabulniece ; 
Ilzes Isakas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2014. — 320 lpp. : il. ; 21 cm. — Nosau-
kums prettitullapā angļu valodā: The happi-
ness project, or, Why I spent a year trying to 
sing in the morning, clean my closets, fight 
right, read Aristotle, and generally have more 
fun. — Bibliogrāfija: 315.-320. lpp. — Oriģ. nos.: 
The happiness project. — ISBN 978-9934-0-
3358-2 (ies.). — [0314001789] 159.923.2

2  RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Betekss, K. Bībeles pirmā lappuse / K. Betekss ; 
darbs ar tekstu un sagatavošana: Agnese Zelti-
ņa. — [Rembate] : Viņa Vārds Manī, 2014. — 66, 
[1] lpp. : il. ; 20 cm. — Titlp.: 1929.-1930. g. — 
ISBN 978-9984-857-81-7. — [0314001842] 27-23

Bērtons, Kīts. Kristus un viņa likums : Bībeles 
studiju materiāls 2014. gada 2. ceturksnim / Kīts 
Bērtons. — [Rīga] : Septītās Dienas adventistu 
baznīca, 2014. — 95, [1] lpp. ; 20 cm. — (Bībe-
les studiju materiāls katrai dienai). — «Aprīlis, 
maijs, jūnijs, 2014»—Uz vāka. — [0314001746]

27-31+27-277

Braits, Bils. Kā iegūt pārliecību, ka esi kristie-
tis / Bils Braits ; no angļu valodas tulkoja: Māra 
Zviedre ; redaktors: Kaspars Šterns. — [Rīga] : 
Agape Latvija, [2014]. — 51 lpp. ; 14 cm. — Oriģ. 
nos.: How you can be sure you are a Christi-
an. — ISBN 978-9934-8157-7-5. — [0314001614]

27-584.5

Braits,  Bils. Kā iepazīstināt ar Kristu / Bils 
Braits ; no angļu valodas tulkoja: Māra Zvied-
re ; redaktore: Agnese Kapče. — [Rīga] : Agape 
Latvija, 2014. — 50 lpp. ; 14 cm. — Oriģ. nos.: 
How you can introduce others to Christ. — 
ISBN 978-9934-8157-9-9. — [0314001615] 27-766

Cellers, Alfrēds. Atmiņas par Dieva kalpu Sa-
muēlu Celleru / Alfrēds Cellers ; dizains: Mier-
valdis Zeltiņš. — [Rembate] : Viņa Vārds Manī, 
2014. — 207, [1] lpp. : il. ; 20 cm. — Tulkojums 
izvilkumu veidā no vācu valodas. — ISBN 978-
9984-866-87-1. — [0314001854] 279.123(494)

Dimeins,  Rendijs. Nefilimu plāns : pēdējo 
die nu sātana plāna atmaskošana / Rendijs 
Dimeins ; no krievu valodas tulkoja Sarmīte 
Gai līte ; dizains: Miervaldis Zeltiņš. — [Rem-
bate] : Viņa Vārds Manī, 2014. — 130, [1] lpp. : 
il. ; 20 cm. — «Grā mata sagatavota no inter-
neta resur siem»—Iespied ziņās. — Oriģ. nos.: 
The nephilim agenda. — ISBN 978-9984-866-
82-6. — [0314001837] 27-584+27-167.64

Dogertijs,  Billijs  Džo. Dieva sargeņģeļi ; 
Tu esi vērtīgs ; Kā uzzināt Dieva gribu / Bil-
lijs Džo Dogertijs ; no angļu valodas tulkoja 
M. Zeltiņš. — [Rembate] : Viņa Vārds Manī, 
2014. — 47, [1] lpp. ; 14×9 cm. — Oriģ. nos.: 
God’s protecting angels. — ISBN 978-9934-515-
00-2. — [0314001846] 2-167.2+27-584

Finnejs, Čarlzs G. Spēks no augšienes /  Čarlzs 
G. Finnejs ; tulkojums no krievu valodas: 
Sarmīte Gailīte. Svētā Gara darbība ikdienas 
dzīvē / Ieva fon Tīle-Vinkler ; tulkotājs nav 
zināms. Svētā Gara darbs ticīgajā / Džesija 
Pen-Luisa ; tulkojums no krievu valodas Mier-
valdis Zeltiņš. — [Rembate] : Viņa Vārds Manī, 
2013. — 125, [1] lpp. : il. ; 20 cm. — (Senatnes 
grāmata). — «Izdota no dažādiem seniem ne-
publicētiem materiāliem»—Iespiedziņās. — 
ISBN 978-9984-866-79-6. — [0314001855]

27-144.896

Heigins, Kenets E. Kas ir ticība / Kenets E. Hei-
gins. — [Jelgava] : Jelgavas kristiešu draudze 
«Godība», 2014. — 78 lpp. ; 15 cm. — Izdevēj-
ziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Par autoru: 
77.-78. lpp. — Oriģ. nos.: What faith is. — ISBN 
978-9934-8089-4-4. — [0314001569] 2-184.3

Heigins,  Kenets  E. Ko darīt, kad ticība šķiet 
vāja un uzvara zaudēta / Kenets E. Heigins. — 
[Jelgava] : Jelgavas kristiešu draudze «Godība», 
2014. — 126 lpp. ; 21 cm. — Izdevējziņas preci-
zētas ISBN aģentūrā. — Oriģ. nos.: What to do 
when faith seems weak & victory lost. — ISBN 
978-9934-8089-6-8. — [0314001570] 27-184.3

Heigins,  Kenets  E. Pār pārēm augoša ticība / 
Kenets E. Heigins. — [Jelgava] : Jelgavas kris-
tiešu draudze «Godība», 2014. — 112 lpp. ; 
21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentū-
rā. — Oriģ. nos.: Exceedingly growing faith. — 
ISBN 978-9934-8089-5-1. — [0314001571]

27-184.3

Larsons,  Bobs. Lūgšanas, kas izdzen dēmo-
nus : ceļvedis garīgajā cīņā / Bobs Larsons ; 
tulkojums: Sarmīte Gailīte ; dizains: Mierval-
dis Zeltiņš. — [Rembate] : Viņa Vārds Manī, 
2014. — 189 lpp. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: Prayers 
casting out demons. — ISBN 978-9984-857-
27-5. — [0314001853] 27-548.5



2Latvijas Jaunākās Grāmatas Nr. 14 2014. gada 16.–31. jūlijs

M.E.R. Mērija Džounsa un viņas Bībele : stāsts 
par to, kā radās «Britānijas un aizrobežu Bībeles 
biedrība» / M.E.R. ; tulkojums no krievu valo-
das: Māris Andersons ; dizains: Miervaldis Zel-
tiņš. — [Rembate] : Viņa Vārds Manī, 2013. — 
71, [1] lpp. : il., kartes ; 20 cm. — Oriģ. nos.: 
Story of Mary Jones and her Bible. — ISBN 978-
9984-866-66-6. — [0314001838] 27-29

Modersons,  Ernests. Sadraudzība ar Dievu : 
84. psalms / Ernests Modersons. — [Remba-
te] : Viņa Vārds Manī, [2014]. — 79, [1] lpp. ; 
20 cm. — (Senatnes grāmata). — Tulkojums no 
vācu valodas. — ISBN 978-9984-866-86-4. — 
[0314001836] 27-243.63-277

Muntjans,  Vladimirs. Uzvara pār iekšējiem 
ienaid niekiem / Vladimirs Muntjans ; tulko-
jums no krievu valodas: Sarmīte Gailīte ; vāks: 
Miervaldis Zeltiņš. — [Rembate] : Viņa Vārds 
Manī, 2014. — 67, [1] lpp. : il. ; 20 cm. — ISBN 
978-9984-857-98-5. — [0314001841] 27-468.6

Roja,  Kristīne. Sapņotāji / Kristīne Roja ; no 
krievu valodas tulkoja Jautrīte Doļina ; dizains 
Miervaldis Zeltiņš. — [Rembate] : Viņa Vārds 
Manī, 2014. — 145, [2] lpp. ; 20 cm. — Teksta 
beigās par autori. — ISBN 978-9984-866-12-3. — 
[0314001843] 27-29+821.162.4-97

Romānovs, Genādijs. Izraēla un draudzes no-
slēpums / Genādijs Romānovs. Ģimenes pēr-
les : ebreja skatījums uz ģimeni un tautu / Vla-
dislavs Nagirners ; no krievu valodas tulkoja 
Sarmīte Gailīte ; dizains: Miervaldis Zeltiņš. — 
[Rembate] : Viņa Vārds Manī, 2014. — 133, 
[1] lpp. : il. ; 20 cm. — (Mesiāniskā bibliotēka ; 
Nr. 1). — «Grāmata [Izraēla un draudzes no-
slēpums] izgatavota no interneta resursiem»—
Iespiedziņās. — Bibliogrāfija: 70. lpp. — ISBN 
978-9984-857-38-1. — [0314001851] 26-45

Stegers, Karloss. Jēzus mācības : Bībeles studi-
ju materiāls 2014. gada 3. ceturksnim / Karloss 
Stegers. — [Rīga] : Septītās Dienas adventistu 
baznīca, 2014. — 95, [1] lpp. ; 20 cm. — (Bībe-
les studiju materiāls katrai dienai). — «Jūlijs, 
 augusts, septembris»—Uz vāka. — [0314001747]

27-31+27-277

Ščedrovickis, Dmitrijs. Daniēla grāmatas pra-
vietojumi : 597. gads pirms mūsu ēras — mūsu 
ēras 2240. gads / Dmitrijs Ščedrovickis ; no 
krievu valodas tulkoja Edīte Didrihsone ; vāks: 
Miervaldis Zeltiņš. — [Rembate] : Viņa Vārds 
Manī, 2014. — 312, [1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-
9984-857-28-2. — [0314001848] 27-244.27

Ščedrovickis, Dmitrijs. Sarunas par Ījaba grā-
matu / Dmitrijs Ščedrovickis ; no krievu valo-
das tulkoja Edīte Didrihsone ; dizains: Mier-
valdis Zeltiņš. — [Rembate] : Viņa Vārds Manī, 
2014. — 281, [1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9984-
866-30-7. — [0314001839] 27-243.62-277

Teofans  Vientuļnieks,  Svētais. Kas ir garī-
gā dzīve un kā tai sevi noskaņot? : 1890. g. / 
Svētītājs Teofans Vientuļnieks ; no krievu va-
lodas tulkojusi Edīte Didrihsone ; dizains: 
Miervaldis Zeltiņš. — [Rembate] : Viņa Vārds 
Manī, 2013. — 225, [1] lpp. ; 21 cm. — (Senat-
nes grāmata). — ISBN 978-9984-866-43-7. — 
[0314001832] 27-584

Toma evaņģēlijs / tulkotāji un ievada, 5. lpp., 
 autori: Dace Balode, Ralfs Kokins, Enija Po-
homova, Guntars Rēboks ; literārā redaktore 
Milda Klampe ; pēcvārda, 43.-46. lpp., autors 
Linards Rozentāls ; māksliniece Agata Muze ; 
foto (uz vāka atloka): Guntars Rēboks. — Rīga : 
Latvijas Bībeles biedrība, 2014. — 46 lpp. ; 
17 cm. — Bibliogrāfija: 14. lpp. un zemsvīt-
ras piezīmēs. — ISBN 978-9984-834-54-2. — 
[0314001568] 27-252.2

Vetters, J. Svētās asinis : rasas pilieni no Golgā-
tas / J. Vetters ; teksta sagatavošana, rediģēšana 
un dizains: Miervaldis Zeltiņš. — [Rembate] : 
Viņa Vārds Manī, 2014. — 78, [1] lpp. ; 20 cm. — 
(Senatnes grāmata). — Grāmata pārpublicēta 
no 1922. gada izdevuma. — ISBN 978-9984-866-
88-8. — [0314001852] 27-31

3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

32  Politika

Berlin, Isaiah. Četras esejas par brīvību / Jesa-
ja Berlins ; ievada autors Jānis Vējš ; tulkotāja 
Zane Rozenberga ; zinātniskais redaktors Jānis 
Krieviņš ; redaktors Andrejs Rijnieks ; korekto-
re Jautrīte Roze ; vāka dizains Elita Alksne. — 
[Rīga] : Sorosa fonds — Latvija, ©2014. — 1 
ePUB datne ; 1,89 MB. — Bibliogrāfija atsau-
cēs. — ISBN 978-9934-8119-4-4 32:1

33  Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Dubra,  Ilona. Inovācijas Baltijas valstīs un to 
ietekmējošie faktori : promocijas darbs ekono-
mikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegū-
šanai ekonomikas nozarē, apakšnozare: Latvi-
jas tautsaimniecība / Ilona Dubra ; zinātniskais 
vadītājs: Ērika Šumilo ; Latvijas Universitāte. 
Ekonomikas un vadības fakultāte. — Rīga, 
2014. — 347 lp. : il., diagr., tab., sh. ; 31 cm. — 
Bibliogrāfija: 26.-29., 194.-223. lp. un zemsvītras 
piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, anotācija 
arī angļu valodā. — (Ies.). — [0314003925]

330.341.1(474)(043.3)+
+005.591.6(474)(043.3)

Lukjanska, Renāte. Inovācijas kapacitātes ana-
līze Latvijā Eiropas reģiona valstu kontekstā : 
promocijas darbs ekonomikas doktora (Dr. 
oec.) zinātniskā grāda iegūšanai / Renāte Luk-
janska ; promocijas darba zinātniskā vadītāja 
Aina Muška ; Latvijas Lauksaimniecības uni-
versitāte. Ekonomikas un sabiedrības attīstības 
fakultāte. Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes 
institūts. — Jelgava, 2014. — 169, [49] lp. : il., 
diagr., tab. ; 31 cm. — «Promocijas darbs izstrā-
dāts ekonomikas nozares reģionālās ekonomi-
kas apakšnozarē»—Titlp. — Bibliogrāfija: 6.-7., 
[170.-188.] lp. — Teksts latviešu valodā, ano-
tācija arī krievu un angļu valodā. — (Ies.). — 
[0314003928] 330.341.1(474.3)(043)+

+658.589(474.3)(043)

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

Bessonovs,  Andrejs. Faktoru modeļu priekš-
rocības ekonomiskās aktivitātes īstermiņa pro-
gno zēšanā : promocijas darbs ekonomikas 
dok to ra (Dr. oec.) grāda iegūšanai ekonomikas 
zinātnes apakšnozare — ekonometrija / An-
drejs Bessonovs ; darba vadītājs: Mihails Ha-
zans ; Latvijas Universitāte. Ekonomikas un 
va dības fakultāte. — Rīga, 2014. — 168 lp. : 
il., diagr., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 131.-
141. lp. — (Ies.). — [0314003926] 338.27(043)

34  Tiesības. Jurisprudence

Ābula,  Marta. Tiesību aizsardzības pagaidu 
līdzekļi Starptautiskajā investīciju strīdu iz-
šķiršanas centrā (ICSID) : promocijas darbs / 
Marta Ābula ; promocijas darba vadītājs: Juris 
Bojārs ; Latvijas Universitāte. Juridiskā fakul-
tāte. Starptautisko un Eiropas tiesību zināt-
ņu katedra. — Rīga, 2014. — 192 lp. : tab. ; 
31 cm. — Bibliogrāfija: 168.-190. lp. un zemsvīt-
ras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, anotā-
cija latviešu, angļu un vācu valodā. — (Ies.). — 
[0314003927] 341.63(043)

Berezins,  Aleksandrs. Svešu un viltotu mak-
sājumu karšu izmantošanas izmeklēšana: 
teo rē tiskie un metodiskie aspekti : promoci-
jas darbs / Berezins Aleksandrs ; promocijas 
darba vadītājs Aldis Lieljuksis ; Latvijas Uni-
versitāte. — Rīga, 2013. — 236 lp. : il., diagr., 
shēmas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 210.-223. lpp. 
un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu va-
lodā, anotācija arī angļu un krievu valodā. — 
(Ies.). — [0314003907] 343.1(043)+343.72(043)

36  Garīgo un materiālo dzīves vajadzību 
nodrošinājums. Apdrošināšana. Patērētāju 
interešu aizsardzība

Brīvprātīgo atbalsta programma jauniešiem no 
sociālā riska ģimenēm. — [Rīga] : Go Beyond, 
[2014]. — 1 tiešsaistes resurss (19 lapas, PDF) : 
tabulas ; 1,10 MB. — «SOS bērnu ciemati Latvi-
jā»—Lapas galvenē. 364-32-053.6

37  Izglītība

Ozola, Iveta. Pedagoģijas zinātnes ģenēze Lat-
vijā no 20. gadsimta 20. gadiem līdz 60. gadu 
sākumam : promocijas darbs doktora zināt-
niskā grāda iegūšanai [pedagoģijas nozarē], 
apakšnozare: pedagoģijas vēsture / Iveta Ozo-
la ; darba zinātniskā vadītāja: Iveta Ķestere ; 
Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas 
un mākslas fakultāte. — Rīga, 2013. — 207 lp. : 
tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 187.-205. lpp. un 
zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu va-
lodā, anotācija arī angļu valodā. — (Ies.). — 
[0314003909] 37.01(474.3)”19”(043.3)
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371  Audzināšanas un izglītības 
organizēšana. Skolvedība

Badjanova, Jeļena. Holistiskā pieeja muzikālās 
kultūras vērtību apguvē pamatizglītības skolo-
tāju skatījumā : promocijas darbs pedagoģijas 
doktora (Dr. paed.) zinātniskā grāda iegūšanai 
pedagoģijas zinātņu nozarē, skolas pedagoģijas 
apakšnozarē / Jeļena Badjanova ; zinātniskais 
vadītājs Aleksejs Vorobjovs ; Daugavpils Uni-
versitāte. — Daugavpils, 2014. — 190, [21] lp. : 
il., diagr., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 174.-
190 lp. — (Ies.). — [0314003914]

371.315(043)+37.017(043)

373  Vispārējā izglītība

Āboltiņa,  Līga. 7-gadīgo bērnu sociālā adap-
tēšanās skolā 1. klasē : promocijas darbs peda-
goģijas zinātņu doktora grāda iegūšanai skolas 
pedagoģijas apakšnozarē / Līga Āboltiņa ; darba 
zinātniskā vadītāja: Irēna Žogla ; Latvijas Uni-
versitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas 
fakultāte. — Rīga, 2014. — 287, [1] lp. : diagr., 
sh., tab. ; 31 cm + 1 DVD-R (12 cm). — DVD-R 
ietverē. — Bibliogrāfija: 14.-15., 215.-230. lp. — 
(Ies.). — [0314003936]

373.3(043)+37.015.4(043)

Danilāne,  Līga. Patērētājizglītības būtība pa-
matskolā : skolas pedagoģija : promocijas darbs 
pedagoģijas zinātņu doktora grāda iegūšanai / 
Līga Danilāne ; promocijas darba vadītāja Irē-
na Žogla ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, 
psiholoģijas un mākslas fakultāte. Pedagoģijas 
nodaļa. — Rīga, 2014. — 164, [54] lp. : il., diagr., 
sh., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 14.-16. un 146.-
160. lp. — (Ies.). — [0314003937]

373.34(474.3)(043.3)+37.03(474.3)(043.3)

374  Ārpusskolas izglītība un apmācība. 
Papildizglītība

Babajeva,  Ludmila. Pieaugušo personības 
pilnveidošanās tautas skolā : promocijas darbs 
doktora zinātniskā grāda (Dr. paed.) iegūšanai, 
zinātnes apakšnozare: pieaugušo pedagoģija / 
Ludmila Babajeva ; darba zinātniskā vadītāja: 
Tatjana Koķe ; darba zinātniskais konsultants: 
Steen Hoyrup Pedersen ; Latvijas Universitāte. 
Pedagoģijas, psiholoģojas un mākslas fakultā-
te. Pedagoģijas nodaļa. — Rīga, 2013. — 237, 
[48] lp. : il., sh., tab. ; 31 cm + 2 CD (12 cm). — 
CD futrālī: Promocijas darbs; CD vāka 3. lpp. 
kabatā: Pielikumi. 1. CD: promocijas darba 
elektroniskā versija PDF formatā — 2. CD: 1.-9. 
piel. un pielikumu saraksta elektroniskā versi-
ja PDF formatā. — Bibliogrāfija: 15.-18., 207.-
218. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī 
angļu valodā. — (Ies.). — [0314003938]

374.7(043)

5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

59  Zooloģija

Mancēviča,  Lauma. Āfrikas strausa (Strut-
hio camelus var. domesticus) kuņģa un tie-
vās zarnas morfofunkcionālais raksturojums 
postnatālajā ontoģenēzē no 120 līdz 365 dienu 
vecumam : promocijas darbs doktora grāda 
ieguvei veterinārmedicīnas nozarē, morfoloģi-
jas apakšnozarē (Dr. med. vet.) / Lauma Man-
cēviča ; promocijas darba zinātniskais vadītājs 
Arnis Mugurēvičs ; Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte. Veterinārmedicīnas fakultāte. 
Preklīniskais institūts. — Jelgava, 2014. — 108, 
[8] lp. : il., diagr., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 
99.-107. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija 
arī angļu valodā. — (Ies.). — [0314003929]

598.221.1(043)+591.433(043)+591.434(043)

6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. 
TEHNIKA

61  Medicīnas zinātnes

Hangers, Alehandro. Attīrīšanās : revolucionā-
ra programma ķermeņa dabisko pašdziedinā-
šanās spēju atjaunošanai / Alehandro Hangers 
un Amēlija Grīvena ; no angļu valodas tulkoju-
si Mārīte Mundure ; redaktore Dace Markota ; 
Ilzes Isakas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2014. — 311 lpp. ; 22 cm. — «Atbrīvojies 
no sārņiem. Atjauno organismā līdzsvaru. At-
gūsti vitalitāti»—Uz vāka. — Oriģ. nos.: Clean : 
the revolutionary program to restore the bo-
dy’s natural ability to heal itself. — ISBN 978-
9934-0-4127-3 (ies.). — [0314001690] 613.3

62  Inženierija. Tehnoloģija vispār

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

Kanceviča,  Liene. Konstrukcijas pamatojums 
saules enerģijas kolektoram ar atstarotājiem : 
promocijas darbs Dr. sc. ing. zinātniskā grāda 
iegūšanai / Liene Kanceviča ; darba zinātniskais 
vadītājs Imants Ziemelis ; Latvijas Lauksaim-
niecības universitāte. Tehniskā fakultāte. Mehā-
nikas institūts. — Jelgava, 2014. — 163 lp. : il., 
diagr., tab., kartoshēmas ; 31 cm. — Bibliogrāfi-
ja: 124.-131. lp. — Teksts latviešu valodā, anotā-
cija arī angļu valodā. — (Ies.). — [0314003931]

621.311.243(043)

63  Lauksaimniecība. Mežsaimniecība. 
Medības. Zivsaimniecība

631  Lauksaimniecība kopumā

Saliņš, Ansis. Lopbarības izdales pētījumi, lie-
tojot govju robotizēto slaukšanu : promocijas 
darbs Dr. sc. ing. zinātniskā grāda iegūšanai / 
Ansis Saliņš ; darba zinātniskais vadītājs Juris 
Priekulis ; darba zinātniskais konsultants  Aivars 
Āboltiņš ; Latvijas Lauksaimniecības universi-
tāte. Tehniskā fakultāte. Lauksaimniecības teh-
nikas institūts. — Jelgava, 2014. — 156 lp. : il., 
diagr., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 14.-16., 122.-
128. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī 
angļu valodā. — (Ies.). — [0314003933]

631.363(043)+631.223(043)

Zagorska, Viktorija. Siltuma režīma nodrošinā-
šana zīdējsivēnu novietnēs : promocijas darbs 
Dr. sc. ing. zinātniskā grāda iegūšanai / Vikto-
rija Zagorska ; promocijas darba zinātniskais 
vadītājs Imants Ziemelis ; Latvijas Lauksaim-
niecības universitāte. Tehniskā fakultāte. Mehā-
nikas institūts. — Jelgava, 2014. — 157 lp. : il., 
diagr., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 2.-8., 132.-
142. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī 
angļu valodā. — (Ies.). — [0314003932]

631.223(043)

633/635  Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Grāvīte, Ilze. Dažādu faktoru ietekme uz plū-
mju (Prunus domestica L.) augšanu un attīstī-
bu, ražu un augļu kvalitāti : promocijas darbs 
(Dr. agr.) zinātniskā grāda iegūšanai: lauksaim-
niecības nozare, laukkopības apakšnozare / Ilze 
Grāvīte ; promocijas darba vadītājs Mintauts 
Āboliņš ; Latvijas Lauksaimniecības universi-
tāte. Lauksaimniecības fakultāte. Agrobioteh-
noloģijas institūts. — Jelgava, 2014. — 161 lp. : 
il., diagr., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 11.-12., 
121.-133. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija 
arī angļu valodā. — (Ies.). — [0314003930]

634.22(043)

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

Kā būt inovatīvam zirgkopības nozarē? [elek-
troniskais resurss] : ceļvedis Centrālās Baltijas 
jūras reģiona valstu praksē / redaktore: Viola 
Korpa ; autori: Viola Korpa, Sandija Zēver-
te-Rivža, Līga Paula, Lana Janmere, Maija Jär-
vinen, Leena Rantamäki-Lahtinen, Eija Pouta, 
Christina Lunner Kolstrup, Stefan Pinzke, Irina 
Herzon ; vāka foto: Rita Kočmarjova ; dizai-
nere-maketētāja Santa Lipšāne ; fotogrāfiju 
autori: Unda Egendorfa, Irina Herzon, Maija 
Järvinen, Andijs Kaltigins, Iveta Kļaviņa, Rita 
Kočmarjova, Christina Lunner Kolstrup, Arturs 
Medveckis, Einārs Nordmanis, Ilze Pētersone, 
Leena Rantamäki-Lahtinen, Christina Lunner 
Kolstrup, Jessica Sanno, Sandija Zēverte-Riv-
ža ; project: InnoEquine No. CB48 «Equine In-
dustries Promoting Economically Competitive 
and Innotvative Regions». — Jelgava : Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte, 2013. — 1 CD-
ROM (64 lp.) aploksnē : il., graf., tab. ; 12 cm. — 
Aprakstīts pēc diska sākumlapām. — ISBN 978-
9984-48-131-9. — [0314004111]

636.1(474)(035)(0.034.2)

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

Ēdam veselīgi : garšīgas receptes, krāsainas 
ilustrācijas, informācija par ēdiena uzturvēr-
tību / receptes, ievads un piezīmes: Christine 
France ; fotogrāfijas: Noel Murphy ; tulkojums 
latviešu valodā: Iveta Galēja. — [Rīga] : Jāņa 
Rozes apgāds, 2014. — 223, [1] lpp. : il., tab. ; 
28 cm. — Recepšu rādītājs: 222.-223. lpp. — 
Oriģ. nos.: Good food made simple: healthy. — 
ISBN 978-9984-23-462-5. — [0314001779]

641.55(083.12)
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Olivers, Džeimijs. 15 minūtes virtuvē : gardi, 
pilnvērtīgi, ātri pagatavojami ēdieni / Džei-
mijs Olivers ; no angļu valodas tulkojusi Inga 
Harmsone ; redaktore Veronika Pužule ; foto-
grāfs Deivids Loftuss. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2014. — 286 lpp., [1] lp. iel. : il., portr. ; 26 cm. — 
Alfabētiskais rādītājs: 274.-286. lpp. — Oriģ. 
nos.: Jamie’s 15 minute meals. — ISBN 978-
9934-0-4067-2 (ies.). — [0314001684]

641.55(083.12)

66  Ķīmijas tehnoloģija. Ķīmijas un 
radniecīgās saskarnozares

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

Riekstiņa-Dolģe,  Rita. Ābolu sidra kvalitāti 
ietek mējošie faktori : promocijas darbs inže-
nierzinātņu doktora grāda iegūšanai pārtikas 
zinātnes nozarē / Rita Riekstiņa-Dolģe ; pro-
mocijas darba vadītāja: Zanda Krūma ; pro-
mocijas darba konsultante: Daina Kārkliņa ; 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Pār-
tikas tehnoloģijas fakultāte. Pārtikas tehnolo-
ģijas katedra. — Jelgava, 2014. — 161 lp. : il., 
diagr., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 3.-5., 131.-
149. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija un 
nodaļu kopsavilkumi latviešu, angļu valodā. — 
(Ies.). — [0314003934] 663.31-021.465(043)

664  Pārtikas ražošana un konservēšana

Šabovics,  Mārtiņš. Tritikāles maizes kvalitā-
tes un gaistošo vielu izvērtējums : promocijas 
darbs inženierzinātņu doktora zinātniskā grā-
da iegūšanai pārtikas zinātnes nozarē / Mārtiņš 
Šabovics ; promocijas darba zinātniskā vadītāja 
Evita Straumīte ; promocijas darba konsultan-
te: Ruta Galoburda ; Latvijas Lauksaimniecī-
bas universitāte. Pārtikas tehnoloģijas fakul-
tāte. Pārtikas tehnoloģijas katedra. — Jelgava, 
2014. — 147, [28] lp. : il., diagr., tab. ; 31 cm. — 
Bibliogrāfija: 6.-8., 134.-146. lp. — Teksts latvie-
šu valodā, anotācija un nodaļu kopsavilkumi 
latviešu, angļu valodā. — (Ies.). — [0314003935]

664.6-021.465(043)+664.6-035.66(043)

7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Būholcs, Kvints. Grāmatu valstībā / Kvints Bū-
holcs ; tulkojums latviešu valodā: Inga Karls-
berga. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2014. — 
[51] lpp. : il. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: Im Land 
der Bücher. — ISBN 978-9984-23-483-0 (ies.). — 
[0314001775] 7.04

741/744  Zīmēšana un rasēšana (māksla)

Mācies zīmēt savvaļas dzīvniekus : rotaļgrā-
mata [ar flomasteriem] / teksts: Brenda Apsley ; 
ilustrācijas: Jeanette O’Toole ; tulkojusi Anna 
Bērziņa ; redaktore Ilze Collenkopfa. — Rīga : 
Egmont Latvija, 2014. — [14] lpp. : il. ; 32 cm. — 
(Uzraksti—nodzēs!). — Nosaukums no vāka. — 
ISBN 978-9984-43-941-9. — [0314001740]

741.02(0.053.2)

78  Mūzika

Ustinskovs, Jevgēņijs. Improvizācijas apguves 
izvērtēšana mūzikas vidusskolā : promocijas 
darbs pedagoģijas doktora zinātniskā grāda 
iegūšanai : mūzikas pedagoģijas apakšnozare / 
Jevgeņijs Ustinskovs ; darba zinātniskā vadī-
tāja: Jeļena Davidova ; Daugavpils Universi-
tāte. — Daugavpils, 2014. — 174, [19] lp. : il., 
diagr., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 11-13., 158.-
174. lp. — (Ies.). — [0314003920]

781.65(043)+78:37(043)

Zandberga,  Diāna. Klavierfaktūras vēsturis-
ki stilistiskā attīstība un tās izpausme latviešu 
mūzikā : promocijas darbs mākslas doktora 
zinātniskā grāda (Dr. art) iegūšanai, apakšno-
zarē Muzikoloģija / Diāna Zandberga ; zināt-
niskā vadītāja Jeļena Ļebedeva ; Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmija. — Rīga, 2013. — 
257 lp. : tab., notis ; 30 cm + piel. (222. lp.). — 
Bibliogrāfija: 236.-257. lp. un zemsvītras piezī-
mēs. — (Spirālies.). — [0314003912]

786.2(043)+781.6(043)

8  VALODAS. VALODNIECĪBA. 
LITERATŪRA

81  Valodniecība un valodas

Ilustrētā angļu—latviešu vārdnīca bērniem : 
Iztēlojies! Izpēti! Uzzini! / latviešu tekstu sa-
gatavojusi Santa Andersone ; redaktore Ilze 
Collenkopfa. — Rīga : Egmont Latvija, 2013. — 
127 lpp. : il. ; 28 cm. — Alfabētiskais rādītājs: 
116.-126. lpp. — Oriģ. nos.: The Oxford’s 
children visual dictionary. — ISBN 978-9984-
43-920-4. — [0314001460]

811.111’374.8-022.215=174+
+811.111’374.8-022.215=174(0.053.2)

821  Daiļliteratūra

821.111  Angļu literatūra

Bjūksa, Lorīna. Mirdzošās meitenes : trilleris / 
Lorīna Bjūksa ; no angļu valodas tulkojusi Ilze 
Paegle-Mkrtčjana ; atbildīgā redaktore Gita 
Siliņa ; literārā redaktore Ineta Rāte ; Nataļjas 
Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformē-
jums. — Rīga : Jumava, 2014. — 334, [1] lpp. ; 
23 cm. — Oriģ. nos.: The shining girls. — ISBN 
978-9934-11-591-2. — [0314001490]

821.111(680)-312.4

Gregorija, Filipa. Vētras nesēji : romānu cikla 
«Tumsas ordenis» otrā grāmata / Filipa Gregori-
ja ; no angļu valodas tulkojusi Daina Grūbe ; re-
daktore Diāna Romanoviča. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2014. — 287, [1] lpp. : il. ; 21 cm. — (Tum-
sas ordenis ; 2). — Oriģ. nos.: Stormbringers. — 
ISBN 978-9934-0-4416-8 (ies.). — [0314001879]

821.111-93-3

Vilsone, Žaklīna. Mana šausmīgā māsa : [stāsts 
jaunākā skolas vecuma bērniem] / Žaklīna Vil-
sone ; no angļu valodas tulkojusi Daina Grūbe ; 
redaktore Anda Brazauska ; Nika Šarata ilus-
trācijas. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 247, 
[1] lpp. : il. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: Twe worst 
thing about my sister. — ISBN 978-9934-0-
4289-8 (ies.). — [0314001502] 821.111-93-32

821.111(73)  Amerikāņu literatūra

Lidmašīnas : dzēš un glābj : [stāsts pirmssko-
las vecuma bērniem] / Disney ; tulkojis Valērijs 
Černejs ; redaktore Antra Jansone. — Rīga : 
Egmont Latvija, 2014. — [57] lpp. : il. ; 30 cm. — 
(Disney lidmašīnas). — Oriģ. nos.: Planes: fire 
and rescue. — ISBN 978-9984-43-972-3 (ies.). — 
[0314001738] 821.111(73)-93-32

Pīrss, Linkolns. Lielais Neits rullē : [stāsts jau-
nākā skolas vecuma bērniem] / Linkolns Pīrss ; 
no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa ; re-
daktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2014. — 216, [2] lpp. : il. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: 
Big Nate: on a roll. — ISBN 978-9934-0-4435-9 
(ies.). — [0314001501] 821.111(73)-93-32

Rasela, Reičela Renē. Nikijas dienasgrāmata : 
ne pārāk graciozas daiļslidotājas stāsti : [jaunā-
kā skolas vecuma bērniem] / Reičela Renē Ra-
sela ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoli-
ņa ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2014. — 360 lpp. : il. ; 21 cm. — (Nikijas 
dienasgrāmata / Reičela Renē Rasela ; 4). — 
Oriģ. nos.: Dork diaries. — ISBN 978-9934-0-
4487-8 (ies.). — [0314001688] 821.111(73)-93-32

Stāsti drosmīgajiem : [stāsti pirmsskolas vecu-
ma bērniem] / Disney ; tulkojuši Edvīns Raups 
un Eva Jansone ; redaktore Ilze Collenkopfa. — 
Rīga : Egmont Latvija, 2014. — 151, [1] lpp. : il. ; 
24×25 cm. — Oriģ. nos.: Disney scary story-
book collection. — ISBN 978-9984-43-967-9 
(ies.). — [0314001743] 821.111(73)-93-32

821.112.2  Vācu literatūra

Ceta,  Sabīne. Hugo kļūst iedomīgs : [stāsts 
vidējā skolas vecuma bērniem] / Sabīne Ceta ; 
Utes Krauzes ilustrācijas ; no vācu valodas 
tulkojusi Inese Miesniece ; redaktore Margita 
Krasnā. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 170, 
[1] lpp. : il. ; 21 cm. — Par autori un ilustratori 
teksta beigās. — Oriģ. nos.: Hugo hebt ab!. — 
ISBN 978-9934-0-4461-8 (ies.). — [0314001876]

821.112.2-93-32

Dāle, Stefānija. Trīs uzticami draugi un nepa-
rasts piedzīvojums ar pīptarkšķi : [stāsts pirms-
skolas vecuma bērniem] / Stefānija Dāle ; tul-
kojusi Sarmīte Lomovceva. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2014. — [28] lpp. : il. ; 28 cm. — Aprakstīts 
pēc vāka. — Oriģ. nos.: Drei Bärenstarke Fre-
unde und das geheimnisvolle. — ISBN 978-
9934-0-4430-4 (ies.). — [0314001683]

821.112.2-93-32

Noihausa,  Nele. Sniegbaltītei jāmirst : detek-
tīvromāns / Nele Noihausa ; no vācu valodas 
tulkojusi Jana Vērdiņa ; redaktore Anita Poļa-
kovska ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 406, [2] lpp. ; 
22 cm. — (Zvaigznes detektīvu klubs). — Oriģ. 
nos.: Schneewittchen muss sterben. — ISBN 
978-9934-0-4323-9 (ies.). — [0314001689]

821.112.2-312.4

Pečs,  Olivers. Bendes meita : vēsturisks ro-
māns / Olivers Pečs ; no vācu valodas tulkojusi 
Baiba Jautaiķe ; redaktore Anita Poļakovska ; 
vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2014. — 351, [1] lpp. : il. ; 
23 cm. — (Zvaigznes detektīvu klubs). — «Ro-
māns «Bendes meita» ir pirmā grāmata sērijā 
par bendes Jākoba Kuisla izmeklētajiem nozie-
gumiem.»—Vāka 4. lpp. — Oriģ. nos.: Die Hen-
kerstochter. — ISBN 978-9934-0-4008-5 (ies.). — 
[0314001687] 821.112.2-31
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821.112.2(436)  Austriešu literatūra

Kubelka,  Zuzanna. Ardievu, Vīne — sveika, 
Parīze! : romāns / Zuzanna Kubelka ; no vācu 
valodas tulkojusi Irēna Gransberga ; redakto-
re Oļesja Burkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2014. — 334, [1] lpp. ; 23 cm. — Oriģ. nos.: 
Adieu Wien — Bonjour Paris. — ISBN 978-9934-
0-4222-5 (ies.). — [0314001706]

821.112.2(436)-31

821.113.5  Norvēģu literatūra

Vēsoss,  Tarjeijs. Ledus pils : romāns / Tarjeijs 
Vēsoss ; no norvēģu valodas tulkojusi Inga Bēr-
ziņa ; redaktore Dace Deniņa ; pēcvārda, 131.-
[136.] lpp., autors Snorre Karkonene-Svensons ; 
Jāņa Štālberga vāka dizains. — Rīga : Nordisk, 
2013. — 135, [1] lpp. ; 22 cm. — Oriģ. nos.: 
Is-slottet. — ISBN 978-9934-8221-8-6 (ies.). — 
[0314001626] 821.113.5-31

821.113.6  Zviedru literatūra

Lāgerkranca,  Rūse. Mana laimīgā dzīve : 
[stāsts jaunākā skolas vecuma bērniem] / Rūse 
Lāgerkranca, Ēva Eriksone ; no zviedru valodas 
tulkojusi Mudīte Treimane ; redaktore Gunde-
ga Sēja. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. — 134, 
[1] lpp. : il. ; 21 cm. — (Rūse Lāgerkranca ; 
1). — «Lasi arī otro grāmatiņu par Dunni»—
Vāka 4. lpp. — ISBN 978-9934-0-4514-1 (ies.). — 
[0314001710] 821.113.6-93-32

821.133.1  Franču literatūra

Meils, Pīters. Labu apetīti! : ceļojums pa Fran-
ciju ar nazi, dakšiņu un korķviļķi / Pīters Meils ; 
no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; 
redaktore Kristīne Kupce ; Arņa Kilbloka vāka 
dizains ; Guntas Plotkas dizains. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2014. — 254, [1] lpp. : il. ; 
23 cm. — Oriģ. nos.: French lessons. — ISBN 
978-9934-0-4296-6 (ies.). — [0314001708]

821.133.1-992

821.161.1  Krievu literatūra

Koreckis,  Daņils. Muzeja artefakts : detek-
tīvromāns / Daņils Koreckis ; no krievu valo-
das tulkojusi Maija Medne ; redaktore Irisa 
Sakse. — [Rīga] : Juvetas, 2014. — 375, [1] lpp. ; 
21 cm. — (Krievu detektīvs). — Oriģ. nos.: 
Музейный артефакт. — ISBN 978-9934-8176-
6-3 (ies.). — [0314001756] 821.161.1-312.4

Волкова, Инесса. Зеркало : новеллы / Инес-
са-Александра Волкова. — Рига : Инесса 
Волкова, 2013. — 271 lpp. ; 18 cm. — ISBN 978-
9934-8223-4-6 (ies.) : 100 eks. — [0314001437]

821.161.1-34(474.3)+821.161.1-32(474.3)+
+821.161.1(474.3)-32

821.162.1  Poļu literatūra

Tobis atklāj pretstatus : [stāsts pirmsskolas ve-
cuma bērniem] / no poļu valodas tulkojusi Iveta 
Ikale ; redaktore Indra Putre ; ilustrācijas: Jolan-
ta Adamus-Ludwikowska. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2014. — [12] lpp. : il. ; 19 cm. — Nosau-
kums no vāka. — Oriģ. nos.: Ciapek odkrywa 
przeciwieństwa. — ISBN 978-9934-0-4490-8. — 
[0314001507] 821.162.1-93-32

Tobis iepazīst figūras : [stāsts pirmsskolas ve-
cuma bērniem] / no poļu valodas tulkojusi 
Iveta Ikale ; redaktore Indra Putre ; ilustrāci-
jas: Jolanta Adamus-Ludwikowska. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2014. — [12] lpp. : il. ; 19 cm. — 
Nosaukums no vāka. — Oriģ. nos.: Ciapek 
poznaje figury. — ISBN 978-9934-0-4628-5. — 
[0314001510] 821.162.1-93-32

Tobis iepazīst krāsas : [stāsts pirmsskolas ve-
cuma bērniem] / no poļu valodas tulkojusi 
Iveta Ikale ; redaktore Indra Putre ; ilustrāci-
jas: Jolanta Adamus-Ludwikowska. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2014. — [12] lpp. : il. ; 19 cm. — 
Nosaukums no vāka. — Oriģ. nos.: Ciapek 
poznaje kolory. — ISBN 978-9934-0-4626-1. — 
[0314001509] 821.162.1-93-32

Tobis mācās skaitīt : [stāsts pirmsskolas vecuma 
bērniem] / no poļu valodas tulkojusi Iveta Ikale ; 
redaktore Indra Putre ; ilustrācijas: Jolanta Ada-
mus-Ludwikowska. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2014. — [12] lpp. : il. ; 19 cm. — Nosaukums no 
vāka. — Oriģ. nos.: Ciapek uczy się liczyć. — 
ISBN 978-9934-0-4627-8. — [0314001508]

821.162.1-93-32

821.162.3  Čehu literatūra

Milers, Zdeneks. Kurmītis un rudens : [dzejoļi 
pirmsskolas vecuma bērniem] / Zdeneks Mi-
lers, Katerina Milere, Hana Doskočilova ; atdze-
jojusi Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2014. — [10] lpp. : il. ; 15 cm. — Aprakstīts pēc 
vāka. — Oriģ. nos.: Krtek a podzim. — ISBN 
978-9934-0-4654-4. — [0314001711]

821.162.3-93-1

821.511.111  Somu literatūra

Isomeki,  Risto. Jūras pūķa sala : ekotrilleris, 
kurā mūžsens mīts top par īstenību / Risto 
Isomeki ; no somu valodas tulkojusi Emīlija 
Petraškēviča ; redaktores Gundega Blumberga, 
Lāsma Sparāne un Dace Sparāne-Freimane ; 
mākslinieks Jānis Esītis. — Rīga : Dienas Grā-
mata, 2014. — 383, [1] lpp. ; 22 cm. — Oriģ. nos.: 
Corn rit. — ISBN 978-9984-887-72-2 (ies.). — 
[0314001653] 821.511.111-31
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94  Vispārīgā vēsture

Pavlova, Fanija. Esmu no holokausta : atmiņas / 
Fanija Pavlova (Genton) ; no krievu valodas 
tulkoja V. Bāns ; redaktore S. Laiveniece. — 
Liepāja : LiePA, 2014. — 52 lpp., [4] lp. iel. : il., 
portr. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-522-31-4. — 
[0314001806] 94(=411.16)(093.3)

Pavlova,  Fanija. I am from the holocaust : 
memoirs / Faniya Pavlova (Genton) ; transla-
ted from the Russian by Eva Minkin. — Lie-
paja : LiePA, 2014. — 64 lpp., [4] lp. iel. : il., 
portr. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-522-32-1 ; 
99789934522321 (kļūda). — [0314001807]

94(=411.16)(093.3)


