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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

001 Zinātne un zināšanas kopumā.  
Garīgā darba organizācija

Ādamsone-Fiskoviča, Anda. Zinātnes un sa-
biedrības attiecības Latvijā: komunikatīvās 
prakses un diskursi : promocijas darbs doktora 
grāda iegūšanai socioloģijas nozarē, lietišķās 
socioloģijas apakšnozarē / Anda Ādamsone-
Fiskoviča ; zinātniskais vadītājs Tālis Tisenko-
pfs ; Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu 
fakultāte. Socioloģijas nodaļa ; Aivara Krastiņa 
vāka dizains. — Rīga : Zinātne, 2012. — 
251 lpp. : tab. ; 23 cm. — Bibliogr.: 228.-243. lpp. 
un norādes parindēs. — Teksts latviešu val., 
anotācija arī angļu val. — ISBN 978-9984-879-
13-0. — [0312000700] 001(043)

National research programmes : planned, 
accomplished and future perspective / Min-
istry of Education and Science Republic of 
Latvia. — Rīga : [Izglītības un zinātnes ministr-
ija], [2010]. — [12] lpp. : krās. il. ; 20×20 cm. — 
Aprakstīts pēc vāka. — [0312000595]

001.89(474.3)

08 Jaukta satura krājumi. Kolektīvi darbi

087.5 Izdevumi jauniešiem

Jautrie vilcieniņi : krāso bānīšus pēc parau-
ga! / latviskojusi Ieva Sīpola. — Rīga : Egmont 
Latvija, 2012 (Adverts). — 48 lpp. : krās. il., 
il. ; 27 cm. — Oriģ. nos.: Chuggington. Copy 
colour book. — ISBN 978-9984-43-493-3. — 
[0312000679] 087.5

Jautro vilcieniņu uzdevumi : ar uzlīmēm / 
latviskojusi Ieva Sīpola ; redaktore Santa Ka-
zāka. — Rīga : Egmont Latvija, 2012 (ADverts).

1. — 32 lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 
27 cm. — Oriģ. nos.: Chuggington. Bumper 
sticker book. — ISBN 978-9984-43-492-6. — 
[0312000680] 087.5

Kaķēns Miks : [bilžu grāmata ar tekstu pirms-
skolas vecuma bērniem] / no angļu valodas 
tulkojusi Ieva Tarvida ; illustrated by Kimberley 
Scott. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. — [8] lpp. : 
krās. il. ; 9×14 cm. — (Jautrie lēkātāji). — ISBN 
978-9934-0-2307-1 (ies.). — [0312000792] 087.5

Kucēns Tedis : [bilžu grāmata ar tekstu pirms-
skolas vecuma bērniem] / no angļu valodas 
tulkojusi Ieva Tarvida ; illustrated by Kimberley 
Scott. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. — [8] lpp. : 
krās. il. ; 9×14 cm. — (Jautrie lēkātāji). — ISBN 
978-9934-0-2306-4 (ies.). — [0312000791] 087.5

Mazulīte : 2-3 gadi : krāsojamā grāmata ar 
uzdevumiem / tulkojusi Iveta Ikale. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2012. — [12] lpp., [2] lp. 
uzlīmes : krās. il. ; 23×23 cm. — Nos. no 
vāka. — Oriģ. nos.: Mažylė. — ISBN 978-9934-
0-2659-1. — [0312000722] 087.5

Mazulītis : 2-3 gadi : krāsojamā grāmata ar uz-
devumiem / tulkojusi Iveta Ikale. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, 2012. — [12] lpp., [2] lp. uzlīmes : 
krās. il. ; 23×23 cm. — Nos. no vāka. — Oriģ. 
nos.: Mažylis. — ISBN 978-9934-0-2660-7. — 
[0312000723] 087.5

Rainis, Jānis. Visi desmit : lasi dzejoli un mācies 
skaitīt! / Rainis ; sakārtoja redaktore Ilze Cine ; 
Liānas Šulces ilustrācijas ; Māras Alševskas di-
zains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Latvijas 
karte). — [16] lpp. : il. ; 22 cm. — Uz vāka: Es 
mācos skaitīt!. — ISBN 978-9934-0-2538-9. — 
[0312000797] 087.5

Vardulēns Triks : [bilžu grāmata ar tekstu 
pirmsskolas vecuma bērniem] / no angļu va-
lodas tulkojusi Ieva Tarvida ; illustrated by 
Kimberley Scott. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2012]. — [8] lpp. : krās. il. ; 9×14 cm. — (Jautrie 
lēkātāji). — ISBN 978-9934-0-2308-8 (ies.). — 
[0312000790] 087.5

Zaķēns Fredis : [bilžu grāmata ar tekstu pirms-
skolas vecuma bērniem] / no angļu valodas 
tulkojusi Ieva Tarvida ; illustrated by Kimberley 
Scott. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. — [8] lpp. : 
krās. il. ; 9×14 cm. — (Jautrie lēkātāji). — ISBN 
978-9934-0-2309-5 (ies.). — [0312000793] 087.5

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

Starptautiska konference «Vērojuma telpas: 
attēls, skaņa, performance, vārds» (2011 : Rīga, 
Latvija). Vērojuma telpas: attēls, skaņa, per-
formance, vārds : starptautiskās konferences 
programma un tēzes : Rīga, 2011. gada 20.-22. 
oktobris = Spaces of spectator: image, sound, 
performance, word : international conference 
programme and abstracts : Riga, 20-22 October, 
2011 / Latvijas Universitāte, Latvijas Estētikas 
asociācija. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2011. — 63 lpp. : sh. ; 21 cm. — Bibliogr. norā-
des parindēs. — Teksts latviešu un angļu val. — 
ISBN 978-9984-45-411-5. — [0312000645]

111.852(062)

159.9 Psiholoģija

Kozlovs, Vladimirs. Radošuma psiholoģija : 
dvēseles gaisma, krēsla un tumšā nakts / 
Vladimirs Kozlovs ; no krievu valodas tulkojusi 
Marija Vāciete ; redaktore Antra Vagnere ; vāka 
noformējumam izmantots Eināra Plūksnas 
gleznas fragments. — [Rīga] : Biedrība 
«HROFT», [2012]. — 98, [1] lpp. ; 17 cm. — Bib-
liogr.: 95.-[97.] lpp. — Oriģ. nos.: Психология 
творчества. — ISBN 978-9984-49-237-7. — 
[0312000823] 159.954+159.928

Laizāne, Ilona. Jauniešu līdzatkarības pazīmju 
saistība ar piesaisti vecākiem, alkohola lietošanu 
ģimenē un internalizētām un eksternalizētām 
problēmām : promocijas darbs psiholoģijas 
doktora grāda iegūšanai psiholoģijas zinātņu 
nozarē, attīstības psiholoģijas apakšnozarē / 
Ilona Laizāne ; zinātniskā vadītāja Sandra 
Sebre ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psi-
holoģijas un mākslas fakultāte. — Rīga : Lat-
vijas Universitāte, 2011. — 109, [32] lp. : il., sh., 
tab. ; 31 cm. — Bibliogr.: 93.-106. lp. — Tek-
sts latviešu val, kopsavilkums angļu val. — 
(Ies.). — [0312003931] 159.922.8(043)

Lidbiters, Č. Astrālā pasaule / Č. Lidbiters ; 
tulkojums latviešu valodā: L. Ratniece ; vāka 
mākslinieciskais noformējums: L. Apine. — Rī-
ga : Vieda, Latvijas Ekoloģiskās izglītības ap-
gāds, 2012 (Latgales druka). — 124, [3] lpp. ; 
20 cm. — Oriģ. nos.: Le plan astral. — ISBN 
978-9984-782-69-0. — [0312000739]

159.961+133.9

Plaude, Alla. Intelekts, stresa pārvarēšana un 
psiholoģiskās aizsardzības mehānismi bez-
darbniekiem : promocijas darbs psiholoģijas 
doktora grāda iegūšanai psiholoģijas zinātņu 
nozarē, personības psiholoģijas apakšnozarē / 
Alla Plaude ; zinātniskā vadītāja Malgožata 
Raščevska ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, 
psiholoģijas un mākslas fakultāte. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2011. — 119 lp. : diagr., 
tab. ; 30 cm. — Bibliogr.: 92.-108. lp. — Tek-
sts latviešu val., kopsavilkums angļu val. — 
(Ies.). — [0312003932]

159.923(043)+159.95(043)

Vitāle, Džo. Bez robežām : noslēpumainā ha-
vajiešu sistēma, kā iegūt bagātību, veselību 
un dvēseles mieru / Džo Vitāle, Ihaleakala 
Hjū Lens ; no angļu valodas tulkojusi Dina 
Kārkliņa ; redaktore Anda Brazauska ; vāka 
mākslinieks Artūrs Bērziņš. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2012 (Preses nams Baltic). — 262 lpp. : il. ; 
19 cm. — Bibliogr.: 255.-261. lpp. — Oriģ. nos.: 
Zero limits. — ISBN 978-9934-0-2082-7 (ies.). — 
[0312000730] 159.923.2

17 Morāles filozofija. Ētika.  
Praktiskā filozofija

Aivanhovs, Omrāms Mihaels. Zelta likumi 
ikdienas dzīvei / Omraam Mikhaël Aïvanhov 
(Omrāms Mihaels Aivanhovs) ; franču valo-
das tulkojusi Baiba Apine ; redaktore Larisa 
Rozentāle. — Rīga : Biebrība «Cilvēka pašat-
jaunošanās» : 2012. Prosveta, — 142, [22] lpp. ; 
18 cm. — (Izvor ; Nr. 227). — Alf. rād.: [143.]-
[154.] lpp. — Oriģ. nos.: Règles d’or pour la 
vie quotidienne. — ISBN 978-9984-39-798-6. — 
[0312000782] 17.02+130.12
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3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

32 Politika

Strenga, Gustavs. Dzimtene sauc! = The 
motherland calls! / koncepcijas autori: Gustavs 
Strenga, Kārlis Vērpe ; teksta autors Gustavs 
Strenga ; literārā redaktore Māra Ņikitina ; 
tulkotāja angļu valodā Marianna Auliciema ; 
angļu teksta redaktore Iveta Boiko ; mākslinieks 
Kristaps Epners. — [Rīga] : Raktuve, 2010. — 
[55] lpp. : faks. ; 21 cm. — (Māksla. Mīts. Do-
kuments = Art. Myth. Document). — Paral. 
latviešu un angļu val. — ISBN 978-9984-9973-
2-2. — [0312000647] 32.019.5(474.3)”19”

323 Iekšlietas. Iekšpolitika

Bergmanis, A. Zemcilvēka piezīmes / A. Berg-
manis ; no krievu valodas tulkojusi Māra Naru-
ka ; redaktore Marija Pužule ; mākslinieks Solo-
mons Vija. — Rīga : Latvijas Ebreju draudžu 
un kopienu padome, 2011 (JUMI). — 312, 
[4] lpp. : il., faks. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: Записки 
недочеловека. — ISBN 978-9934-8055-9-2 
(ies.). — [0312000749]

323.12(474.3)(093)+94(474.3)=(411.16)(093)

33 Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

331 Darbs. Nodarbinātība. Darba 
ekonomika. Darba organizācija

Latvijas Darba devēju konfederācija. Bizness 
konkurētspējas atjaunošanai : Latvijas Darba 
devēju konfederācijas darbības stratēģijas 
2009.-2013. gadam, īstenošana 2010. gadā un 
prioritātes 2011. gadā / Latvijas Darba devēju 
konfederācija ; priekšvārdu sarakstīja Vitālijs 
Gavrilovs, Elīna Egle. — Rīga : Latvijas Darba 
devēju konfederācija, [2011]. — 36 lpp. : diagr., 
il., ģīm., tab. ; 30 cm. — [0312000617]

331.105.442(474.3)+658(474.3)

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

Riga : economic profile / Riga City Council, City 
Development Department. — Riga : Riga City 
Council, 2010. — 31 lpp. : il., karte, tab., diagr. ; 
30 cm. — «Live Riga». — [0312000712]

338(474.3-25)+332.12(474.3-25)

Riga : economic profile / Riga City Council, 
City Development Department. — Riga : Riga 
City Council, 2011. — 29, [1] lpp. : karte, diagr. ; 
30 cm. — «Live Riga». — [0312000711]

338(474.3-25)+332.12(474.3-25)

34 Tiesības. Jurisprudence

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta 
spriedumi un lēmumi, 2010 : krājums / saga-
tavoja: V. Krūmiņa, A. Dreimanis, E. Vernuša, 
Z. Indrūna, P. Dzalbe, N. Magone ; redaktore 
S. Terihova ; priekšvārdus sarakstīja: Veronika 
Krūmiņa, Edīte Vernuša, Pēteris Dzalbe, Agris 
Dreimanis ; Latvijas Republikas Augstākā tie-
sa. — Rīga : Latvijas Republikas Augstākā tie-
sa : Tiesu namu aģentūra, 2012 (Poligrāfists). — 
xvii, [1145] lpp. ; 23 cm. — Bibliogr. tekstā un 
norādes parindēs. — Palīgrād. tekstā. — ISBN 
978-9984-790-95-4 (ies.). — [0312000649]

347.991(474.3)

35 Valsts administratīvā pārvalde. Karalietas

351 Valsts administratīvā pārvalde (policija)

Vītols, Edgars. Lāčplēša kara ordeņa kava-
lieru dzimšanas un cīņu vietas / Edgars Vītols ; 
autora redakcijā. — Rīga : Edgars Vītols, 2008 
(«Autos» dizaina darbnīca). — 167 lpp. : il., 
ģīm. ; 23 cm. — Par aut.: 166.-167. lpp. — ISBN 
978-9984-9892-2-8. — [0312000714]

351.856.2(474.3)

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

Jemeļjanovs, Vladimirs. Civilā aizsardzība : 
(Civilās aizsardzības sistēma) : mācību grāmata / 
V. Jemeļjanovs, J. Sulojeva ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Darba un civilās aizsardzības 
institūts. Darba un civilās aizsardzības kate-
dra. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2012 (RTU).

1. daļa. — 68 lpp. : sh., tab. ; 21 cm. — Bib-
liogr.: 68. lpp. — ISBN 978-9934-10-274-5 : 
500 eks. — [0312000692] 355.58(075.8)

Rigs, Braiens Marks. Žīdu karavīri Hitlera 
armijā : līdz šim nepateiktais par nacistu rasu 
likumiem un žīdu izcelsmes karavīriem Vācijas 
bruņotajos spēkos / Braiens Marks Rigs ; no 
angļu valodas tulkojusi Santa Andersone ; 
zinātniskais redaktors Valdis Kuzmins. — Rīga : 
Vieda, Latvijas Ekoloģiskās izglītības apgāds, 
2012 (Latgales druka). — 476, [3] lpp. : il., tab., 
faks. ; 24 cm. — Bibliogr.: 431.-452. lpp. — 
Rād.: 453.-[477.] lpp. — Oriģ. nos.: Hitler’s 
Jewish soldiers. — ISBN 978-9984-782-70-6 ; 
9789984782806 (kļūda). — [0312000738]

355.11(430)

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

Andersone, Ieva. Patērētāju rīcība tirgū uz-
ņēmējdarbības lēmumu pieņemšanas kontek-
stā : promocijas darbs : nozare: vadībzinātne, 
apakšnozare: uzņēmējdarbība un vadīšana / 
Ieva Andersone ; zinātniskais vadītājs E. Gaile-
Sarkane ; Rīgas Tehniskā universitāte. Inženier-
ekonomikas un vadības fakultāte. Ražošanas 
un uzņēmējdarbības institūts. Ražošanas un 
uzņēmējdarbības ekonomikas katedra. — Rī-
ga : Rīgas Tehniskā universitāte, 2012. — 171, 
[26] lp. : diagr., sh., tab. ; 30 cm. — Bibliogr.: 
162.-171. lp. — Teksts latviešu val., anotācija arī 
angļu val. — (Ies.). — [0312003939]

366.1(043)+658(043)

37 Izglītība

Eriņš, Ingars. Augstākās izglītības finanšu va-
dības sistēmas izstrāde : promocijas darbs : 
nozare: vadībzinātne, apakšnozare: uzņēmēj-
darbības vadība / Ingars Eriņš ; zinātniskais 
vadītājs R. Taraškevičs ; redaktore Silvija Min-
kevica ; Rīgas Tehniskā universitāte. Inženier-
ekonomikas un vadības fakultāte. Ražošanas 
un uzņēmējdarbības institūts. Ražošanas un 
uzņēmējdarbības ekonomikas katedra. — Rīga : 
Rīgas Tehniskā universitāte, 2012 (RTU). — 
199 lp. : diagr., sh., tab. ; 30 cm. — Bibliogr.: 
162.-170. lp. — Teksts latviešu val., anotācija arī 
angļu val. — (Ies.). — [0312003940]

37.014.543.1(043)

Sorosa fonda—Latvija iniciatīva «Pārmaiņu 
iespēja skolām» ietekmes novērtējums : Baltijas 
Sociālo zinātņu institūta veiktā pētījuma kop-
savilkums / projekta vadītāja Aija Tūna. — Rīga : 
Sorosa fonds—Latvija, 2011. — 27 lpp. : diagr., 
sh., tab., karte ; 24 cm + [1] atsevišķa lp. — 
[0312000655] 37.011.3(474.3)

Tūna, Aija. Pašu skola pašu valdībā : iespējamie 
darbības virzieni skolas ilgtspējīgai attīstībai 
pašvaldībā / Aija Tūna. — Rīga : Sorosa fonds—
Latvija, 2011 (Masterprint). — 40 lpp. : il. ; 
20×20 cm. — Bibliogr.: 39.-40. lpp. — ISBN 978-
9934-8119-3-7. — [0312000663] 37(474.3)

373 Vispārējā izglītība

Es mācos burtus un ciparus : uzdevumu 
grāmata pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma 
bērniem / tulkojusi Līga Andžāne. — Rīga : Eg-
mont Latvija, 2012. — 24 lpp., [2] lp. uzlīmes : 
krās. il. ; 30 cm. — ISBN 978-9984-43-520-6. — 
[0312000681] 373.2

Irbe, Inita. Mana grāmatiņa : pirmsskolai 5-6 
gadi / Inita Irbe, Anda Timermane ; galvenais 
redaktors Vilnis Purēns ; literārā redaktore Rita 
Cimdiņa ; zīmējumi: Rudīte Kravale. — Rīga : 
RaKa, 2012 (SIA «Izdevniecība RaKa»).

3. — 79 lpp. : krās. il. ; 30 cm + 1 lp. 
uzlīmes. — Mācību materiālam klāt pievie-
nota atsevišķa uzlīmju lapa. — ISBN 978-
9984-46-219-6. — [0312000721] 373.2

Irbe, Inita. Mana grāmatiņa : pirmsskolai 5-
6 gadi : skolotāja grāmata / Inita Irbe, Anda 
Timermane ; galvenais redaktors Vilnis Purēns ; 
literārā redaktore Rita Cimdiņa. — Rīga : RaKa, 
2012 (SIA «Izdevniecība RaKa»).

3. — 56 lpp. : tab. ; 21 cm. — «Mācību 
materiālā ietilpst: darba burtnīcas, testu burt-
nīca, skolotāja grāmata, lielo attēlu komple-
kts»—[3.] lpp. — ISBN 978-9984-46-220-2; 
9789984462022 (kļūda). — [0312000719]

373.2

Vronska, Nataļja. Topošo skolotāju informā-
cijas un komunikācijas tehnoloģiju integrēša-
nas prasmju attīstība mājturības un mājsaim-
niecības izglītībā : promocijas darbs pedagoģijas 
zinātnes nozarē, augstskolas pedagoģijas apakš-
nozarē / Nataļja Vronska ; zinātniskā vadītāja 
Elita Volāne ; Latvijas Lauksaimniecības uni-
versitāte. Tehniskā fakultāte. Izglītības un 
mājsaimniecības institūts. — Jelgava : Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte, 2012. — 189 lp. : 
krās. il., diagr., tab. ; 31 cm. — Bibliogr.: 153.-
162. lp. — Teksts latviešu val., anotācija arī 
angļu val. — (Ies.). — [0312003938]

373.6:64(043)+371.13(043)+
+378.147:64(043)+004.9:37(043)

Фролова, И. Мы растём и учимся : книга для 
учителя / И. Фролова, И. Денисова ; редактор 
Е. Шайтере. — Rīga : Mācību grāmata, 2012.

Часть 3. — 68 с. : ил. ; 30 см. — В учебном 
комплекте: Книга для учителя, Рабочая 
тетрадь (1-5). — ISBN 978-9984-18-392-3. — 
[0312000643] 373.2
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Фролова, И. Мы растём и учимся : рабочая 
тетрадь / И. Фролова, И. Денисова; редактор 
Е. Шайтере ; художник Н. Чернецка. — Rīga : 
Mācību grāmata, 2012.

Часть 3. — 88 с. : цв. ил. ; 30 см. — В ком-
плекте с: Мы растём и учимся : книга для 
учителя / И. Фролова, И. Денисова (ISBN 
9789984183909 (ч.1), ISBN 9789984183916 
(ч.2), ISBN 9789984183923 (ч.3)). — ISBN 
978-9984-18-387-9. — [0312000644] 373.2

374 Ārpusskolas izglītība un apmācība. 
Papildizglītība

Programme for 2008-2010 for implementa-
tion of the guidelines for lifelong learning 
policy, 2007-2013 / Ministry of Education and 
Science. — Riga : Ministy of Education and 
Science, 2008. — 74 lpp. : ģīm., tab. ; 21 cm. — 
(Mūžizglītība Latvijā). — Aprakstīts pēc vā-
ka. — [0312000756] 374.7(474.3)(083.97)

378 Augstākā izglītība. Augstskolas. 
Akadēmiskās studijas

Diplomprojekta izstradāšanas un aizstāvēšanas 
metodiskie norādījumi bakalaura profesionālo 
studiju programmā «Cilvēku resursu vadīšana» / 
izstrādāja: E. Gaile-Sarkane, I. Lapiņa, G. 
Maurāne, I. Ozoliņa-Ozola ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Inženierekonomikas un vadības 
fakultāte. Vadībzinību katedra. — Rīga : RTU 
Izdevniecība, 2012 (RTU tipogrāfija). — 37 lpp. : 
diagr., veidlapas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-10-
276-9 : 150 eks. — [0312000691]

378.245(072)+005.95/.96(072)

Liepājas Universitāte : atslēga tavai izaugsmei / 
Liepājas Universitāte ; atbildīgā par izdevu-
mu Inga Pūre. — Liepāja : LiePU Sabiedrisko 
attiecību daļa, 2012. — [40] lpp. : il., ģīm., karte ; 
15×21 cm. — [0312000660] 378.4(474.321.2)

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

398 Folklora

Lielbārdis, Aigars. Latviešu buramvārdu tra-
dīcija : promocijas darbs filoloģijas doktora 
grāda iegūšanai Folkloristikas zinātnes nozarē, 
Latviešu folkloristikas apakšnozarē / Aigars 
Lielbārdis ; darba vadītāja Janīna Kursīte-Pa-
kule ; Latvijas Universitāte. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2012. — 186 lp. : il. ; 31 cm + 1 
DVD. — DVD: Audiovizuālie pielikumi. — Bib-
liogr.: 171.-186. lp. — (Ies.). — [0312016088]

398.3(=174)(043)

Vācere, Laila. Kognitīvā poētika latviešu dainās 
par ābeli: no formulas uz zīmi : promocijas 
darbs filoloģijas doktora grāda iegūšanai folk-
loristikas nozarē, latviešu folkloristikas apakš-
nozarē = Cognitive poetics in Latvian apple 
tree dainas: through formula to sign = La 
poetique du cognitif dans les dainas lettons 
l’image du pommier: de la formule au signe / 
Laila Vācere ; zinātniskā vadītāja Sigma Ank-
rava ; Latvijas Universitāte. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2012. — 212 lp. : il. ; 31 cm. — Bib-
liogr.: 160.-171. lp. — (Ies.). — [0312016090]

398.8(=174)(043.3)

5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

Samete, Dace. Pētīšanas prasmju attīstīšana 
dabaszinātnēs pamatskolā : Ventspils 2. pamat-
skolas prakse / Dace Samete ; galvenais redak-
tors Vilnis Purēns ; redaktore Rita Cimdiņa ; 
vāka dizains: Baiba Lazdiņa. — Rīga : RaKa, 
2012 (SIA «Izdevniecība RaKa»). — 57 lpp. : 
il., diagr., tab. ; 28 cm. — (Pedagoģiskā bib-
liotēka. Teorija. Pieredze. Prakse). — Bibliogr.: 
36.-37. lpp. — ISBN 978-9984-46-213-4. — 
[0312000720] 5:371.388+371.388

51 Matemātika

Artjuha, A. Matemātika bilingvāli 3. klasei : 
mācību grāmata / A. Artjuha, M. Baranova, N. 
Koposova ; zinātniskais vadītājs Romāns Ali-
jevs ; B. Baškirova zīmējumi. — Rīga : Retorika 
A, 2011. — 240 lpp. : krās. il., tab. ; 25 cm. — «3. 
klases mācību grāmata ir iekļauta komplektā, 
kas sastāv no mācību grāmatas, skolotāja 
grāmatas un darba burtnīcām un ir 1. un 2. 
klašu mācību komplektu turpinājums»—Titlp. 
2. pusē. — Autores uzrādītas titlp. 2. pusē. — 
Teksts latviešu un krievu val. — ISBN 978-9984-
865-04-1. — [0312000842] 51(075.2)

Sergejeva, Natālija. Gatavojoties vidusskolas 
pārbaudes darbiem matemātikā : 10. klase / 
Natālija Sergejeva ; redaktore Jolanta Lapiņa ; 
vāka māksliniece Ilga Vēvere. — Rīga : Pēter-
gailis, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). — 143 lpp. : 
il., tab. ; 24 cm. — ISBN 978-9984-33-350-2. — 
[0312000766] 51(079)

Sergejeva, Natālija. Gatavojoties vidusskolas 
pārbaudes darbiem matemātikā : 11. klase / 
Natālija Sergejeva ; redaktore Jolanta Lapiņa ; 
vāka māksliniece Ilga Vēvere. — Rīga : Pēter-
gailis, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). — 143 lpp. : 
il., tab. ; 24 cm. — ISBN 978-9984-33-351-9. — 
[0312000767] 51(079)

Valsts pārbaudes darbi matemātikā pamat-
skolai : (2007.-2011.g.) / izdošanai sakārtojusi 
Ingrīda Kamarūte ; redaktore Linda Zemīte ; 
LR IZM Valsts izglītības satura centrs. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2012 (Poligrāfists). — 159, 
[1] lpp. : il., tab. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-0-
2568-6. — [0312000734] 51(079)

Valsts pārbaudes darbi matemātikā vid-
usskolai : (2008.-2011.g.) / izdošanai sakārtojis 
Jānis Vilciņš ; redaktore Rudīte Kriķe ; LR 
IZM Valsts izglītības satura centrs ; Eduarda 
Groševa dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 
(Poligrāfists). — 109, [1] lpp. : il., tab. ; 22 cm. — 
ISBN 978-9934-0-2567-9. — [0312000724]

51(079)

53 Fizika

Puķītis, Pēteris. Fizika 11. klasē : skolotāja 
grāmata / Pēteris Puķītis ; redaktore Ingrīda 
Kreicberga ; Aigara Truhina vāka dizains un 
ilustrācijas. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 
(Poligrāfists). — 160 lpp. : il., diagr., tab. ; 
24 cm. — (Nāc!). — Metodiskais līdzeklis kom-
plektizdevumā ar mācību grāmatu «Fizika 11. 
klasei» / P. Puķītis (ISBN 9789934020988). — 
ISBN 978-9934-0-2469-6. — [0312000784]

53(072)

54 Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Kukāre, Agnese. Metodes izstrāde policiklis-
ko aromātisko ogļūdeņražu noteikšanai : 
promocijas darbs / Agnese Kukāre ; zinātniskie 
vadītāji: Arturs Vīksna, Vadims Bartkevičs ; re-
cenzenti: A. Zicmanis, M. Drille, V. Kreicbergs ; 
Latvijas Universitāte. Ķīmijas fakultāte. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2012. — 170, [75] lp. : il., 
diagr., tab. ; 30 cm. — Bibliogr.: 146.-157. lp. un 
pielikumā. — Teksts latviešu val., publikācijas 
pielikumā arī angļu un krievu val. — (Ies.). — 
[0312003934]

543.5:664.951.3(043)+543.5:664.923(043)

57 Bioloģijas zinātnes kopumā

Deksne, Rasma. Daugavas vidusteces pos-
ma zooplanktona dinamika un ietekmējošie 
faktori : promocijas darbs-publikāciju kopa 
bioloģijas doktora (Dr.biol.) zinātniskā grāda 
iegūšanai ekoloģijas apakšnozarē / Rasma 
Deksne ; zinātniskais vadītājs Artūrs Škute ; 
recenzenti: Arvīds Barševskis, Solvita Strāķe, 
Vasils Vežnavets ; Daugavpils Universitāte. 
Ekoloģijas institūts. — Daugavpils : Daugavpils 
Universitāte, 2012. — 59, [102] lp. : il., diagr., 
kartes, tab. ; 30 cm. — Bibliogr.: 40.-52. lp. un 
publikāciju beigās. — Promocijas darba teksts 
latviešu valodā, publikācijas angļu valodā. — 
(Ies.). — [0312016087] 574.583(474.3)(043)

58 Botānika

Jurgensone, Iveta. Rīgas līča fitoplanktona 
struktūras izmaiņas vides faktoru ietekmē : pro-
mocijas darbs izstrādāts doktora grāda iegūšanai 
bioloģijā, hidrobioloģijas apakšnozarē / Iveta 
Jurgensone ; darba zinātniskie vadītāji: Anda 
Ikauniece, Agnēta Anderšone, Jakobs Kar-
stensens ; recenzenti: Ivars Druvietis, Gunta 
Spriņģe, Artūrs Škute ; Latvijas Universitāte. 
Bioloģijas fakultāte. Hidrobioloģijas kate-
dra. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. — 92, 
[76] lpp. : diagr., il., kartes, tab. ; 30 cm. — Bibli-
ogr.: 9.-13., 71.-92. lpp. un pielikumā publikāciju 
beigās. — Promocijas darba teksts latviešu 
valodā, publikācijas pielikumā angļu valodā. — 
(Ies.). — [0312003933]

582.26/.27(261.24)(043.3)+
+581.526.325(261.24)(043)

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. 
TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes

Dundurs, Jānis. Environmental health : me-
thodic directions for practical works / Jānis 
Dundurs. — Riga : Department of Occupation-
al and Environmental Medicine, Riga Stradiņš 
University, 2011. — 82, [1] lpp. : il., karte, tab. ; 
21 cm.

Air — Water — Food. — [0312000706]
614.7(076)+614.777(076)+614.71(076)+

+613.2(076)+614.31(076)+
+613.15(076)+613.16(076)
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Eglīte, Kamita. Anatomija : mācību līdzeklis 
bioloģijas, pedagoģijas, optometrijas, farmācijas 
un citās nemedicīnas studiju programmās / 
Kamita Eglīte ; zinātniskā redaktore Janīna 
Danusēviča ; vāka dizains: Marģeris Eglītis. — 
Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2012 (Latgales 
druka).

2. daļa, Asinsrites sistēma, iekšējie orgāni, 
nervu sistēma, sensoriskā sistēma. — 243, 
[1] lpp. : il., sh., tab. ; 25 cm. — Bibliogr.: 
229. lpp. (40 nos.). — Alf. rād. latviešu val.: 
230.-236. lpp. — Alf. rād. latīņu val.: 237.-
[244.] lpp. — Alf. rād. latīņu val. — ISBN 978-
9984-45-152-7 (ies.). — [0312000819]

611(075.8)

Rokasgrāmata labas prakses vadlīnijām pārtikas 
amatniecībā / Lauksaimnieku organizāciju sa-
darbības padome. — Rīga : [Lauksaimnieku or-
ganizāciju sadarbības padome], 2011 (Zelta Ru-
dens). — 36 lpp. : il., tab. ; 30 cm. — Biedrības 
«Lauksaimnieku organizāciju sadarbības pa-
dome» (LOSP) īstenotā Eiropas Sociālā fonda 
projekta 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/087 «Lauk-
saimnieku un lauku pilsoniskās sabiedrības or-
ganizāciju sadarbības stiprināšana — aktīvai un 
kvalitatīvai līdzdalībai lēmumu pieņemšanā» 
ietvaros tapusi «Rokasgrāmata labas prakses 
vadlīnijām pārtikas amatniecībā». — Bibliogr.: 
21. lpp. — [0312000713]

614.31(035)+641/642(035)

Solomatins, Igors. Vecuma mākulas deģenerā-
cija / Igors Solomatins, Irina Repina = Возраст-
ная дегенерация макулы / Игорь Соломатин, 
Ирина Репина. — Rīga : Multicentrs, 2008. — 
91 lpp. : diagr., il. ; 22 cm. — Bibliogr.: 84.-
90. lpp. (66 nos.). — Paral. latviešu un krievu 
val. — ISBN 978-9984-9550-2-5 : 500 eks. — 
[0312000750] 617.735(075)+612.843(075)

Veselība un psihoemocionālā labklājība skolas 
vecuma bērniem Latvijā / Biruta Velika, Iveta 
Pudule, Daiga Grīnberga, Inese Gobiņa, Nikola 
Tilgale, Anita Villeruša, Uldis Teibe. — Rīga : 
Sabiedrības veselības aģentūra, 2008. — 11 lpp. : 
diagr., il., tab. ; 30 cm. — Bibliogr.: 10.-11. lpp. 
(27 nos.). — ISBN 978-9984-837-04-8; ISBN 978-
9984-837-05-5 (pdf). — [0312000752]

613.95(474.3)+371.7(474.3)

63 Lauksaimniecība. Mežsaimniecība. 
Medības. Zivsaimniecība

630 Mežsaimniecība

Latvia’s forests during 20 years of independ-
ence / editor: Pauls Beķeris ; translation: Kārlis 
Streips. — [Rīga] : Ministry of Agriculture of 
the Republic of Latvia, [2012]. — 46 lpp. : krās. 
il., diagr., tab. ; 30 cm. — Aprakstīts pēc vaka. — 
[0312000698] 630(474.3)

Meža nozare Latvijas 20 neatkarības gados / 
galvenais redaktors Pauls Beķeris ; dizains: 
Lauris Bērziņš. — [Rīga : LR Zemkopības min-
istrija, 2012]. — 46 lpp. : diagr., il. ; 30 cm.

630(474.3)

Reģionu balsis : Eiropas meži un klimata pār-
maiņas : FUTUREforest ziņojums / autori: Āris 
Jansons, Aigars Indriksons, Andis Lazdiņš, 
Jānis Donis, Dagnija Lazdiņa, Ieva Zadeika, 
Daiga Zute, Lāsma Āboliņa, Rita Benta, Ieva 
Līcīte, Ilze Silamiķele ; galvenie redaktori: 
Christian Hohm, Māra Mīkule ; redaktori: 
Helen Cariss, Richard Carrick, Ulrike Ha-
gemann, Mike Over, Guy Pargeter, Daiga 
Zute. — Rīga : Zemkopības ministrija, 2011 (Jel-
gavas tipogrāfija). — 112 lpp. : diagr., il., ģīm., 
kartes ; 30 cm. — Bibliogr.: 106. lpp. un nodaļu 
beigās. — 1000 eks. — [0312000650] 630*1(4)

631 Lauksaimniecība kopumā

Griņēvičs, Ivans. Ekonomiska lopbarības saga-
tavošana : barības cehu tehnoloģiskās shēmas = 
Экономичное приготовление кормов : техно-
логические схемы кормоцехов / I. Griņevičs, 
A. Rubanovskis. — Rembate : SLU [Starptau-
tiskā Lauksaimniecības universitāte], 2012. — 
24 lpp. : sh. ; 21 cm. — Bibliogr.: 23.-24. lpp. (7 
nos.). — Paral. latviešu un krievu val. — ISBN 
978-9984-885-06-3. — [0312000806] 631.363

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

Šķirnes suņu XIX Vidzemes nacionālā izstāde 
(CAC) = National dog show (CAC) : 18.02.2012. : 
katalogs / Valmieras Kennelklubs. — Valmiera : 
Vidzemes Olimpiskais centrs, 2012. — 191 lpp. : 
il., tab. ; 21 cm. — Teksts latviešu, angļu val. — 
[0312000561] 636.7(083.824)

637 Lauksaimniecības dzīvnieku un 
medījamo dzīvnieku produkti

Griņēvičs, Ivans. Innovative technologies 
for the dairying = Inovatīvās tehnoloģijas 
piensaimniecībai : RTU inovāciju un jauno 
tehnoloģiju konferences stenda referāti / Ivans 
Griņevičs. — Rembate : SLU [Starptautiskā 
Lauksaimniecības universitāte], 2012. — 8 lpp. : 
il. ; 21 cm. — Bibliogr.: 8. lpp. (19 nos.). — Nos. 
paral. latviešu, angļu val. — ISBN 978-9984-885-
05-6. — [0312000740] 637.1(062)

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

Galēja, Iveta. Lieldienu ēdieni / Iveta Galēja ; 
redaktore Gunta Šustere ; fotogrāfiju autors Ju-
ris Galējs ; Aigara Truhina vāka un iekārtojuma 
dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Jelga-
vas tipogrāfija). — 47 lpp. : il. ; 24 cm. — ISBN 
978-9934-0-2783-3. — [0312000802]

641.566(083.12)

Kuliša, Irēna. 50 mix & 50 fix : kokteiļu re-
ceptes / Irēna Kuliša. — Rīga : Informācijas 
sistēmu augstskola, 2008. — [211] lpp. : il., 
ģīm. ; 22 cm. — Paral. latviešu, angļu un krievu 
val. — ISBN 978-9984-9848-7-2 (spirālies.). — 
[0312000757] 641.87:663.8(083.12)

Vjāss, Hemangs. Indiešu veģetārie ēdieni / He-
mangs Vjāss ; tulkotāja Līga Leskeviča ; redak-
tore Elga Rusmane ; Lauras Akmanes vāka 
dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Poli-
grāfists). — 63, [1] lpp. : tab. ; 20 cm. — ISBN 
978-9934-0-2466-5. — [0312000787]

641.568(540)(083.12)+641.564(540)(083.12)

Zālīte, Hermīne. Minjonas pavārniecības 
māksla : receptes sastādītas pēc dažādu tau-
tu labākās garšas un piemērotas Latvijas ap-
stākļiem / Minjona ; redaktore Inese Pelūde ; 
oriģināldizainu atajunojusi Inguna Kļava. — 4., 
papildinātā izdevuma atkārtojums. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2012] (Preses nams Baltic). — 
704 lpp., [8] lpp. krās. il. : il., tab. ; 23 cm. — 
(Latvijas kulinārais mantojums). — Paralēlajā 
titullapā 1921. gada izdevuma titullapa. — Par 
aut.: [703.]-704. lpp. — ISBN 978-9934-0-2433-7 
(ies.). — [0312000729] 641.55(083.12)

655 Poligrāfiskā rūpniecība. Iespiešana. 
Izdevējdarbība. Grāmattirdzniecība

Zvaigzne ABC, apgāds. Aktuālais skolai 
2012/2013 : katalogs / Apgāds Zvaigzne ABC. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. — 96 lpp. : il. ; 
20 cm. — [0312000651]

655.4(474.3)(085.2)+371.671(474.3)(085.2)

658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība. 
Tirdzniecības organizācija

Latvijas Darba devēju konfederācija. Business 
for renewal of competitiveness : implementa-
tion of the strategy programme for 2009-2013 
of the Employers’ Confederation of Latvia in 
2010 and priorities in 2011 / LDDK. — Riga : 
Employers Confederation of Latvia, [2012]. — 
36 lpp. : il., diagr. ; 30 cm. — Aprakstīts pēc 
vāka. — [0312000616] 658(474.3)

68 Gatavu vai samontētu preču rūpniecība, 
amati un arodi

Stevenson, NJ. Modes vēsture : aizraujošs 
ceļojums modes mākslā / NJ Stevenson ; no 
angļu valodas tulkojusi Stella Pelše ; redak-
tore Ilze Sausiņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2012. — 288 lpp. : krās. il. ; 26 cm. — Bibliogr.: 
282.-283. lpp. — Rād.: 284.-287. lpp. — Oriģ. 
nos.: The chronology of fashion. — ISBN 978-
9934-0-2460-3 (ies.). — [0312000786] 687.01

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

Metodes siltumenerģijas patēriņa regulēšanai 
un maksas aprēķiniem centralizētai siltumap-
gādei pieslēgtiem daudzdzīvokļu dzīvojamiem 
namiem / izstrādāja: Maija Rubīna, Pēteris 
Ūsiņš, Jānis Gaross, Baiba Miltoviča ; redaktore 
Maija Rubīna ; projekta vadītāja Tekla Žabo-
va. — Rīga : Sorosa fonds—Latvija, [2012] (Mas-
terprint). — 59 lpp. : diagr., sh., tab. ; 23 cm. — 
Bibliogr. lappušu piezīmēs. — [0312000662]

697.431+64.035:697.4
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7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Personība mākslas procesos : rakstu krājums / 
sastādītāja, redaktore un ievada autore Kris-
tiāna Ābele ; redkolēģija: Elita Grosmane, 
Marts Kalms, Rūta Kaminska, Eduards Kļaviņš, 
Ingrīda Korsakaite, Vojtehs Lahoda, Larss Olofs 
Laršons, Malgožata Omilanovska, Jānis Zil-
galvis ; ieceres autore Ruta Čaupova ; latviešu 
valodas redaktore Māra Ņikitina ; angļu valodas 
redaktors Andris Mellakauls ; tulkotāja latviešu 
valodā Stella Pelše ; tulkotāji angļu valodā: 
Stella Pelše, Kristiāna Ābele, Eduards Kļaviņš ; 
mākslinieks Juris Petraškevičs ; uz vāka: Kārlis 
Padegs «Kailais pašportrets» (1932). — Rīga : 
Neputns : Mākslas vēstures pētījumu atbalsta 
fonds, 2012 (Dardedze hologrāfija). — 295 lpp. : 
il., ģīm., faks ; 26 cm. — (Materiāli Latvijas 
mākslas vēsturei =Materials for Latvian art 
history). — Bibliogr. lappušu piezīmēs. — Per-
sonu rād.: 282.-291. lpp. — Vietvārdu rād.: 291.-
294. lpp. — Kopsav. angļu val. — ISBN 978-
9984-807-91-1. — [0312000665] 7.03(474.3)(082)

Teksts = attēls = Text = image / redaktore 
Zane Onckule ; teksti: Aiga Dzalbe, Pīternela 
Fermortela, Ilva Skulte ; tulkojums: Anna Cel-
miņa ; dizains: Simone Koller ; fotogrāfi: Ivars 
Grāvlejs, Imants Gross, Armands Lācis, Krišs 
Salmanis, Ansis Starks. — [Rīga : Kim? Laikmetī-
gās mākslas centrs, 2012] (Apgāds Krasts). — 
96 lpp. : il., faks. ; 23 cm. — Izdevums publicēts 
saistībā ar izstādi «Teksts = attēls» izstāde 
Kim? Laikmetīgās mākslas centrā, 8. februāris-
18. marts, 2012. — Teksts latviešu un angļu 
val. — ISBN 978-9934-8200-4-5 (spirālies.). — 
[0312000636] 7.049(474.3)(083.824)

72 Arhitektūra

Bergholde, Agnese. Rīgas Doma viduslaiku 
arhitektūra un būvplastika eiropeisko analoģiju 
kontekstā : promocijas darbs / Agnese Berghol-
de ; zinātniskā vadītāja Elita Grosmane ; Lat-
vijas Mākslas akadēmija. — Rīga : Latvijas 
Mākslas akadēmija, 2011. — 196 lpp. ; 31 cm + 
1 piel. Pielikumā: tabulas, shematiskie plāni, 
attēli (1 sēj. [69 lp.]). — Bibliogr.: 180.-196. lp. un 
norādes parindēs. — (Ies.). — [0312016093]

726.5(474.3-25)(043)+726.59(474.3-25)(043)

Lancmanis, Imants. Le chateau de Rundāle / 
auteur du texte and photographies: Imants 
Lancmanis ; traduction. — 3ème éd. augmen-
tée. — Rundāle : Chäteau de Rundāle, 2011 
(SIA «Dardedze hologrāfija»). — 63, [1] lpp. : 
krās. il., plāni ; 21 cm. — ISBN 978-9934-8170-
5-2. — [0312000718] 728.82(474.336)(036)

Lancmanis, Imants. Rundāles pils / teksta autors 
un fotogrāfs: Imants Lancmanis ; māksliniece 
Inese Hofmane. — Rundāle : Rundāles pils 
muzejs, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). — 111 lpp. : 
il., ģīm. ; 29 cm. — ISBN 978-9934-8170-7-6. — 
[0312000715] 728.82(474.336)

Lancmanis, Imants. Рундальский дворец / 
автор текста, фотограф: Имант Ланцманис ; 
перевод: Елена Форсте ; редактор Татьяна 
Губина ; художник Инесе Фофмане. — 3-
е изд., перераб. — Рундале : Рундальский 
дворец-музей, 2011. — 63 [1] с. : цв. ил., 
планы ; 21 см. — ISBN 978-9934-8170-6-9. — 
[0312000717]

728.82(474.336)+728.82(474.336)(036)

73 Tēlniecība

Berga, Tatjana. Rīgas Peldu ielas 13. gs. monētu 
depozīts = The 13th century coin hoard from 
Peldu street, Riga / Tatjana Berga ; redaktore 
Ināra Stašulāne ; tulkojums angļu valodā: Valdis 
Bērziņš ; zīmējumi: Daiga Pjatkovska ; vāka 
dizains: Mārtiņš Deģis ; vāka foto, depozīta 
kopsakats, monētu foto: Ilgvars Gradovskis ; 
monētu foto: Iveta Berga-Muižniece ; Rīgas 
vēstures un kuģniecības muzejs. — Rīga : Rīgas 
vēstures un kuģniecības muzejs : Biedrība 
«Mantojums», 2007 (Apgāds Mantojums). — 
128 lpp. : il., tab., kartes ; 24 cm. — Bibliogr.: 
40. lpp. — Paral. latviešu un angļu val. — ISBN 
978-9984-9907-7-4. — [0312000828]

737.1(474.3)”12”+904:737.1(474.3)”12”

741/744 Zīmēšana un rasēšana (māksla)

Geka, Sarma. Konstruktīvi zīmēšanas vingri-
nājumi : darba burtnīca / Sarma Geka ; redak-
tore Baiba Vītola. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 
(Poligrāfists). — 48 lpp. : il. ; 20×29 cm. — ISBN 
978-9934-0-2471-9. — [0312000725]

741.02(076.5)

745/749 Rūpnieciskā māksla un 
daiļamatniecība. Lietišķā māksla

Glasstress Rīga : darbi no Berengo studijas, 
Venēcija, Itālija : katalogs = Glasstress Riga : 
works from the Berengo Studio, Venice, It-
aly : catalogue = Glasstress Рига : работы 
студии Беренго, Венеция, Италия : каталог / 
sastādītāja un galvenā redaktore Helēna Dema-
kova ; tekstu autori: Helēna Demakova, Adri-
ano Berengo, Laura Bresolina, Žans Blanšērs, 
Nils Sakss ; tulkotājs angļu valodā Andris Mel-
lakauls ; tulkotājs krievu valodā Sergejs Timofe-
jevs ; tulkotāja no angļu valodas Stella Pelše ; 
tulkotāja no itāliešu valodas Līna Birzaka ; 
literārās valodas redaktores: latviešu valodā 
Guna Kalniņa, angļu valodā Stella Pelše, krievu 
valodā Aleksandra Zamatajeva ; priekšvārdu 
sarakstīja Sarmīte Ēlerte, Nils Ušakovs ; dizains: 
Ojārs Pētersons ; fotogrāfi: Frančesko Allegreto, 
Normunds Brasliņš, Agnese Bremmane, Alesio 
Buldrins, Vilnis Vītoliņš. — Rīga : Mākslas muz-
ejs «Rīgas Birža», 2011 (Jelgavas tipogrāfija). — 
184 lpp. : il., ģīm. ; 27 cm. — Bibliogr. norādes 
parindēs. — Paral. latviešu, angļu, krievu 
val. — ISBN 978-9934-8236-0-2. — [0312000619]

748(450.341)(083.824)

75 Glezniecība

Domeniko de Robiāni : katalogs = Domenico 
de Robbiani / projekta vadītāja un kataloga 
sastādītāja Valentīna Opolā ; rakstu autori: 
Adīna Bonelli, Eduards Kļaviņš, Valentīna 
Opolā, Andris Začests ; kataloga nodaļu 
sastādīja Valentīna Opolā, Ingrīda Raudsepa ; 
literārā redaktore Māra Ņikitina ; tulkotāji angļu 
valodā Uldis Brūns, Stella Pelše ; tulkotāja no 
angļu valodas Stella Pelše ; angļu valodas redak-
tors Uldis Brūns ; itāļu valodas redaktores Adīna 
Bonelli, Baiba Bankava ; ievadu sarakstīja Māra 
Lāce ; dizains: Toms Deģis ; foto: Normunds 
Brasliņš, Marko Dubīni, Kristīna Fratīni, Marika 
Vanaga. — Rīga : Latvijas Nacionālais mākslas 
muzejs : Apgāds Mantojums, 2011. — 151 lpp. : 
il., ģīm., faks. ; 28 cm. — Bibliogr. norādes 
parindēs. — Personu rād.: 148.-149. lpp. — Par-
al. latviešu un angļu val. — ISBN 978-9984-823-
19-5. — [0312000618] 75.034/.035(4)+7.074(450)

76 Grafiskā māksla. Lietišķā grafika

Mākslinieks Ēvalds Vilks / Antonija Vilka ; tek-
sta autori: Ruta Čaupova, Andrejs Ģērmanis, 
Georgijs Krutojs, Elita Viliama ; pēcvārdu 
sarakstīja Antonija Vilka. — Rīga : Antonija Vil-
ka, 2011. — 95, [1] lpp. : il., ģīm., faks. ; 29 cm. — 
Teksts latviešu, angļu un krievu val. — ISBN 
978-9984-49-395-4 (ies.). — [0312000743]

76.071.1(474.3)

799 Makšķerēšana. Medības.  
Šaušanas sports

Grāmata makšķerniekam iesācējam… un ne 
tikai / sastādījusi Ilze Čerņevska ; mākslinieks 
Uldis Baltutis. — 2. izdevums. — Rīga : Avots, 
2010 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). — 183 lpp. : 
il., tab. ; 17 cm. — Bibliogr.: 182. lpp. — ISBN 
978-9984-800-98-1. — [0312000745]

799.1(035)+639.2(035)

8 VALODAS. VALODNIECĪBA. 
LITERATŪRA

811.174 Latviešu valoda

Andersone, Gita. Sāc rakstīt! : no punktiņiem 
līdz burtiņiem : mācību līdzeklis pirmssko-
las vecuma bērniem / Gita Andersone, Ev-
ija Unāma ; redaktore Indra Putre ; Māras 
Alševskas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2012] (Latvijas karte). — 63, [1] lpp. : il. ; 
26 cm. — Nos. no vāka. — ISBN 978-9934-0-
2131-2. — [0312000785] 811.174’35(076)

87. Starptautiskā zinātniskā konference «Lite-
rārā valoda (standartvaloda) vēsturiskā, nor-
matīvā un sociolingvistiskā skatījumā» (2012 : 
Rīga, Latvija). Literārā valoda (standartvaloda) 
vēsturiskā, normatīvā un sociolingvistiskā 
skatījumā : akadēmiķa Jāņa Endzelīna 139. 
dzimšanas dienas atceres starptautiskās zināt-
niskās konferences materiāli / Latviešu valodas 
institūts. — Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 
2012. — 43, [1] lpp. ; 21 cm. — Bibliogr. norādes 
parindēs. — Teksts latviešu un lietuviešu val. — 
ISBN 978-9984-742-64-9. — [0312000635]

811.174(062)

821 Daiļliteratūra

821.111 Angļu literatūra

Votsons, S. Dž. Pirms es aizeju gulēt : romāns / 
S. Dž. Votsons ; no angļu valodas tulkojusi 
Alda Vāczemniece ; redaktore Iveta Polkmane ; 
Isakas vāka noformējums. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2012] (Poligrāfists). — 348, [2] lpp. ; 
22 cm. — Oriģ. nos.: Before I go to sleep. — 
ISBN 978-9934-0-2202-9. — [0312000800]

821.111-312.4

821.111(73) Amerikāņu literatūra

Kapote, Trūmens. Mirjama ; Aizvērt pēdējās 
durvis : stāsti / Trūmens Kapote ; no angļu valo-
das tulkojuši: Kārlis Žols un Sigita Čomikova ; 
redaktore Maruta Babule ; Ingunas Kļavas 
vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] 
(Poligrāfists). — 79, [1] lpp. ; 20 cm. — Oriģ. 
nos.: Miriam. Shut a final door. — ISBN 978-
9934-0-0434-6 (ies.). — [0312000732]

821.111(73)-34
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Keita, Lorena. Kaislība : romāns / Lorena Kei-
ta ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; 
redaktore Iveta Polkmane. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). — 444, 
[1] lpp. ; 21 cm. — «Eņģeļu nakts» triloģijas 
trešā grāmata. — Oriģ. nos.: Passion. — ISBN 
978-9934-0-2546-4 (ies.). — [0312000728]

821.111(73)-31

Olivera, Lorena. Delīrijs : [romāns] / Lorena 
Olivera ; no angļu valodas tulkojusi Vanda 
Tomaševiča ; redaktore Ita Pelīte. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). — 
381, [2] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: Delirium. — 
ISBN 978-9934-0-2416-0 (ies.). — [0312000788]

821.111(73)-93-3

Vitmors, Edvards. Jeruzālemes pokers : Jeruzā-
lemes kvarteta otrais romāns / Edvards Vitmors ; 
no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; 
redaktore Dace Sparāne ; pēcvārda, 441.-
[453.] lpp., autors Tomass Voless ; mākslinieks 
Jānis Esītis. — Rīga : Dienas Grāmata, 2012. — 
452, [3] lpp. ; 22 cm. — (Jeruzālemes kvartets ; 
2). — Oriģ. nos.: Jerusalem poker. — ISBN 978-
9984-887-04-3 (ies.). — [0312000833]

821.111(73)-31

821.111(94) Austrāliešu literatūra angļu 
valodā

Makkalova, Kolīna. Fortūnas izredzētie : ro-
māns / Kolīna Makkalova ; no angļu valodas 
tulkojusi Zane Rozenberga ; redaktore Rūta 
Koluža ; mākslinieks Arnis Zariņš. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). — 
1263, [1] lpp. : il., kartes ; 21 cm. — Grāmatu 
«Pirmais vīrs Romā» un «Zāles vainags» tur-
pinājums. — Oriģ. nos.: Fortune’s favorites. — 
ISBN 978-9934-0-2260-9 (ies.). — [0312000735]

821.111(94)-311.6

821.112.2(436) Austriešu literatūra

Kampuša, Nataša. 3096 dienas / Nataša Kam-
puša ; uzrakstīt palīdzējušas: Heike Grone-
meijere un Korinna Milborna ; tulkojusi un 
rediģējusi Aija Rožlapa ; Martina Moraveka 
foto. — Rīga : Sētava, [2012]. — 261, [2] lpp. ; 
24 cm. — (Patiess stāsts). — Oriģ. nos.: 
3096 Tage. — ISBN 978-9934-8101-7-6. — 
[0312000758] 821.112.2(436)-94+929(436)

821.113.4 Dāņu literatūra

Bliksena, Karena. Ziemas pasakas : stāstu 
krājums / Karena Bliksena ; no dāņu valo-
das tulkojis Pēteris Jankavs ; redaktore Antra 
Lezdiņa ; Māra Ābeles vāka dizains ; pirmā vāka 
noformējumam izmantots fragments no Vil-
helma Kīna gleznas «Ziemas vakars mežā». — 
Rīga : Atēna, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). — 317, 
[2] lpp. ; 23 cm. — (Atēnas bibliotēka ; 20). — 
Oriģ. nos.: Vinter-eventyr. — ISBN 978-9984-
34-416-4 (ies.). — [0312000742] 821.113.4-32

821.113.6 Zviedru literatūra

Jūnasons, Jūnass. Simtgadnieks, kas izkāpa pa 
logu un pazuda : romāns / Jūnass Jūnasons ; 
no zviedru valodas tulkojusi Rute Lediņa ; 
redaktore Diāna Spertāle ; vārsmas atdzejo-
jusi Lija Brīdaka. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 
(Poligrāfists). — 430, [1] lpp. ; 20 cm. — Oriģ. 
nos.: Hundraåringen som klev ut genom 
fönstret och försvann. — ISBN 978-9934-0-
2394-1. — [0312000733] 821.113.6-31

821.134.2 Spāņu literatūra

Ruiss Safons, Karloss. Eņģeļa spēle : romāns / 
Karloss Ruiss Safons ; no spāņu valodas tulko-
jusi un rediģējusi Dace Meiere ; Ilzes Isakas 
vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 
(Jelgavas tipogrāfija). — 678, [2] lpp. ; 23 cm. — 
Oriģ. nos.: El juego del ángel. — ISBN 978-
9934-0-2692-8 (ies.). — [0312000731]

821.134.2-31

821.135.1 Rumāņu literatūra

Borosa, Linda Marija. Bārdasnažu asmeņu 
nams : dzeja / Linda Marija Borosa ; no ru-
māņu valodas atdzejojusi Dagnija Dreika ; 
mākslinieciskais noformējums: Aldis Aleks. — 
Rīga : Daugava, [2012] (Rēzekne : Latgales dru-
ka). — 59, [2] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: Casa 
din lame de ras. — ISBN 978-9984-41-053-1. — 
[0312000687] 821.135.1-1

821.161.1 Krievu literatūra

Kozlovs, Sergejs . Ezītis miglā un citas pasakas : 
sirsnīgi stāsti lieliem un maziem lasītājiem / 
Sergejs Kozlovs ; no krievu valodas tulkojušas: 
Maira Asare, Ilona Bērziņa ; atbildīgā redak-
tore Arta Goba ; literārā redaktore Keta Īve ; 
ilustrācijas: Sigute Aha. — Rīga : Jumava. SIA 
«J.L.V.», 2012 (Spauda). — 394, [1] lpp. : il. ; 
22 cm. — ISBN 978-9934-11-058-0 (ies.). — 
[0312000778] 821.161.1-93-343

821.172 Lietuviešu literatūra

Sabaļauskaite, Kristina. Silva Rerum : romāns / 
Kristina Sabaļauskaite ; no lietuviešu valodas 
tulkojusi un rediģējusi Dace Meiere. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2012 (Jelgavas tipogrāfija).

2. daļa. — 382, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 
978-9934-0-2547-1 (ies.). — [0312000727]

821.172-31

821.174 Latviešu literatūra

Auziņš, Arnolds. Pārdaugavas spogulī : apceres 
par rakstniekiem, māksliniekiem, kultūras dar-
biniekiem / Arnolds Auziņš, Reinis Ādmīdiņš ; 
projekta vadītāja Inese Meiere ; izmantoti 
Jāzepa Danovska, Māra Dedziņa, Aivara Lie-
piņa, Gunāra Tarvāna, Zigurda Mežavilka, Kas-
para Krafta, Aigara Eglītes, Jāņa Sarkaņa, Jāņa 
Cekula fotoattēli. — Rīga : [autorizdevums], 
2005 (Elpa-2). — 167 lpp. : il., ģīm.; 25 cm. — 
(Ies.). — [0312014079] 821.174(082)

Blaumanis, Rūdolfs. Es runāt gribētu uz visu 
zemi… : izteicieni, atzinumi, aforismi no Rū-
dolfa Blaumaņa prozas, dzejas un dramatiska-
jiem darbiem / Rūdolfs Blaumanis ; sastādījusi 
un priekšvārdu sarakstījusi Anna Kuzina ; 
redaktore Iluta Moldane ; Jāņa Āboliņa foto. — 
Rīga : Annele, 2012 (Spindulys). — 158, [1] lpp. : 
il., ģīm. ; 17×17 cm. — ISBN 978-9984-843-49-0 
(ies.). — [0312000807] 821.174-84

Blaževičs, Jānis. Dvēseles zeme : [dabas stāsti] / 
Jānis Blaževičs ; redaktore Valentīna Unda ; 
Ritas Blaževičas, Ilmāra Elkšņa, Pītera Hirta 
fotogrāfijas. — Rēzekne : Latgales Kultūras 
centra izdevniecība, 2012 (Latgales druka). — 
125 lpp. : il. ; 18 cm. — ISBN 978-9984-29-213-7 
(ies.) : 500 eks. — [0312000770] 821.174-34

Dreiže, Laura. Naktstauriņš : romāns / Laura 
Dreiže ; redaktors Aldis Vēvers ; Arņa Kilbloka 
vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] 
(Jelgavas tipogrāfija). — 430, [1] lpp. ; 21 cm. — 
ISBN 978-9934-0-2417-7 (ies.). — [0312000736]

821.174-31

Ezeriņš, Jānis. Kādas blusas stāsts / Jāņa Ezeriņa 
proza ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; 
Zandas Marķitānes vāka mākslinieciskais 
noformējums. — Rīga : Jumava, 2012 (Informa-
tīvā biznesa centrs). — 214, [2] lpp. ; 21 cm. — 
ISBN 978-9934-11-065-8 (ies.). — [0312000777]

821.174-32

Gailīte, Skaidrīte. Durvis nav aizslēgtas : 
romāns / Anna Skaidrīte Gailīte ; redaktore Za-
iga Lasenberga ; Aigara Truhina vāka dizains ; 
Vijas Kilblokas vāka foto. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2012] (Poligrāfists). — 251, [3] lpp. ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-0-2169-5 (ies.). — 
[0312000801] 821.174-31

Gailīte, Skaidrīte. Tu esi viens no mūžības : 
dokumentāls romāns / Anna Skaidrīte Gailīte ; 
redaktore Gundega Sēja ; pēcvārdu sarakstīja 
Maija Valdmane Blūma ; mākslinieks Aigars 
Truhins. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Po-
ligrāfists). — 278, [2] lpp., [24] lpp. il., ģīm. : 
ģīm. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-2170-1 
(ies.). — [0312000798] 821.174-94

Grīns, Aleksandrs. Dvēseļu putenis : romāns / 
Aleksandrs Grīns ; ievadu sarakstīja Ilgonis Bēr-
sons ; mākslinieks Valdis Villerušs. — [Atkārt. 
izd.]. — Rīga : Jumava, [2012] (Ogre : Tipogrāfija 
Ogrē). — 430, [2] lpp. ; 21 cm. — Grāmatā 
saglabāta izdevniecības «Liesma» 1990. gada 
izdevuma ortogrāfija. — ISBN 978-9984-38-
635-5. — [0312000775] 821.174-311.6

Gulbe, Vanda. Bez tevis… : dzeja / Vanda 
Gulbe. — [Latvija] : Vanda Gulbe, [2008]. — 
42 lpp. ; 16 cm. — ISBN 978-9984-39-695-8. — 
[0312000761] 821.174-1

Gulbe, Vanda. Es gribu jums ko teikt… : dze-
ja / Vanda Gulbe ; mākslinieks Aldis Aleks. — 
[Latvija] : Vanda Gulbe, 2005. — 70, [1] lpp. : 
il. ; 16 cm. — ISBN 9984-9495-1-6 (ies.). — 
[0312000762] 821.174-1

Heniņš, Arturs. Smilšu pulkstenī birst cits 
laiks : vēsturisks romāns / Arturs Heniņš ; at-
bildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā 
redaktore Inta Kārkliņa ; Daira Hofmaņa vāka 
mākslinieciskais noformējums. — Rīga : Ju-
mava. SIA «J.L.V.», 2012 (Zelta rudens). — 326, 
[1] lpp. ; 24 cm. — ISBN 978-9934-11-059-7 
(ies.). — [0312000774] 821.174-311.6

Krieviņa, Māra. Dzeja / Māra Krieviņa ; redak-
tore Gita Bērziņa ; Māras Krieviņas foto. — 
Rīga : Māra Krieviņa, 2012. — 119 lpp. : il., 
ģīm. ; 21 cm. — Par aut.: 5. lpp. — ISBN 978-
9984-45-478-8 (ies.). — [0312000818] 821.174-1

Labāk radošs, nekā pārdrošs! : Latvijas skolēnu 
radošie darbi : [krājums] / Andra Akmentiņa 
sastādījums, dizains un priekšvārds ; priekš-
vārdu sarakstīja Antra Birzule ; vāka un ieva-
da noformējumam izmantoti Andreja Mārtiņa 
Grīnberga zīmējumi. — Rīga : Latvijas dzelz-
ceļš : Jumava, 2012. — 150, [2] lpp. : il. ; 20 cm. — 
ISBN 978-9934-11-064-1. — [0312000776]

821.174-93-3
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Rainis, Jānis. Kastaņola : pa atmiņu pēdām otrā 
dzimtenē / J. Rainis ; ar A. Prandes ilustrācijām ; 
Gundegas Grīnumas zinātniskā redakcija, 
komentāri, priekšvārds un rādītāji ; redak-
tore Ligita Bībere ; māksliniece Dina Dzelme ; 
vāka un karšu noformējumā izmantoti Edgara 
Dubiņa, Gundegas Grīnumas foto. — Rīga : 
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts : 
Atēna, 2011 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). — 
214 lpp., [4] lp. krās. il. : il., faks. ; 21 cm + 1 
saloc. lp. Piel.: 1 saloc. lp.: Raiņa un Aspazijas 
trimdas vietas Kastaņolā un apkaimē. — Bibli-
ogr. komentāros: 185.-204. lpp. — Ģeogrāfisko 
nos. rād.: 205.-208. lpp. — Personu rād.: 209.-
214. lpp. — ISBN 978-9984-34-432-4 (ies.). — 
[0312000741] 821.174-94

Rudzītis, Dainis. Ar jaunieša skatu : [atmiņas] / 
Dainis Rudzītis. — Atkārtots izdevums. — Rīga : 
[Dardedze hologrāfija], 2011. — 117 lpp. : il., 
ģīm., faks. ; 22 cm. — Par aut.: [2.] lpp. — Bibli-
ogr.: [116.]-117. lpp. (38 nos.). — ISBN 978-9984-
39-668-2 (ies.). — [0312000747] 821.174-94

Ružs, Artūrs. Jūtu karnevāls… : [dzeja] / 
Artūrs Ružs ; noformējums: Tatjana Odinco-
va. — [Latvija : Artūrs Ružs], 2008 (Dardedze 
hologrāfija). — 101 lpp. : il. ; 19 cm. — ISBN 
978-9984-39-653-8 (ies.). — [0312000765]

821.174-1

Rūmnieks, Valdis. Viestura zobens : vēsturisks 
romāns / Valdis Rūmnieks, Andrejs Migla ; 
redaktore Zaiga Lasenberga ; pēcvārdu sarak-
stīja Raitis Simsons ; mākslinieks Aigars 
Truhins ; vāka noformējumā izmantota Jura 
Urtāna fotogrāfija ; kartes autore Rita Sau-
rova. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Jelgavas 
tipogrāfija). — 415, [1] lpp. : karte ; 21 cm. — 
ISBN 978-9934-0-2571-6 (ies.). — [0312000789]

821.174-311.6

Skudra, Indra. Gaismas un tumsas stāsts : 
[stāsts vecākā skolas vecuma bērniem] / Indra 
Skudra ; redaktore Kristīne Prohorova ; Ingas 
Apsītes vāka mākslinieciskais noformējums. — 
Mārupe : Drukātava, 2011 (Drukātava).

1. daļa. — 200, [2] lpp. ; 21 cm. — Par aut.: 
[201.-202.] lpp. — ISBN 978-9984-853-51-2. — 
[0312000604] 821.174-93-32

Skuja, Marta. Naziņā : dzejūli / Marta Skuja ; 
redaktors Viktors Vonogs ; priekšvārdu sarak-
stīja Vitolds Valeinis ; vāka dizains: Stella Elk-
sne. — [Atkārt. izd.]. — Rēzekne : Latgolas 
Kulturas centra izdevnīceiba, 2012 (Latgales 
druka). — 99 lpp. ; 15 cm. — Teksts latgaliešu 
val. — ISBN 978-9984-29-211-3 (ies.) : 500 
eks. — [0312000771] 821.174’282-1

Šnipke, Gunta. … un jūra : dzejoļi / Gunta 
Šnipke ; redaktore Gunta Šnipke ; projekta 
vadītāja Ineta Stadgale ; dizains: Marika 
Mackeviča. — [Liepāja] : Sabiedrības attīstības 
centrs, 2008 (Jelgavas tipogrāfija). — 63, 
[1] lpp. ; 21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — ISBN 978-9984-39-627-9 (ies.). — 
[0312000840] 821.174-1

Žolude, Inga. Sarkanie bērni : romāns / Inga 
Žolude ; redaktore Gundega Blumberga ; vāka 
mākslinieciskais noformējums: Jānis Esītis ; 
vāku noformējumā izmantots Janas Briķes 
zīmējums «Meitene, kas paslēpās mežā». — 
Rīga : Dienas Grāmata, 2012. — 175, [1] lpp. ; 
22 cm. — ISBN 978-9984-887-06-7 (ies.). — 
[0312000832] 821.174-31

Петерсон, Ольга. Orfejismi : [aforismu krā-
jums] = Орфеизмы / Olga Pētersone ; redak-
tore Sandra Ņedzvecka ; Jeļenas Antimonovas 
zīmējumi ; Natālijas Sinčukas dizains. — 
[Rīga] : Mansards, 2012. — [192] lpp. : il. ; 
18 cm. — Grāmata lasāma no abām pusēm, 
dalīta paginācija, atsevišķas titullapas. — Teksts 
latviešu un krievu val. — ISBN 978-9984-872-
31-5. — [0312000694] 821.174-84

821.411.16 Ebreju literatūra ivritā

Kerets, Etgars. Autobusa šoferis, kas gribēja būt 
Dievs : stāstu izlase / Etgars Kerets ; no ivrita 
tulkojuši Māra Poļakova un Ilmārs Zvirgzds ; 
mākslinieks Tomass Folks. — Rīga : Jāņa Ro-
zes apgāds, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). — 139, 
[1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-23-385-7 
(ies.). — [0312000606] 821.411.16-34

821.511.114 Lībiešu literatūra

Kui sūolõbõd līvlizt = Kā iznirst lībieši : dze-
jas krājums / kubbõsädiji/sastādītājs Valts 
Ernštreits ; tuoimijizt/redaktori: Gundega Blum-
berga, Valts Ernštreits ; kuņštnikā/māksliniece 
Zane Ernštreite. — Rīgõ : Līvõ Kultūr sidām, 
2011 (Dardedze Hologrāfija). — 101, [2] lpp. : 
il. ; 17 cm. — Paral. lībiešu un latviešu val. — 
ISBN 978-9984-49-420-3. — [0312000716]

821.511.114-1=030.511.114=174

821.521 Japāņu literatūra

Murakami, Haruki. 1Q84 : romāns / Haruki 
Murakami ; no japāņu valodas tulkojusi Ingūna 
Beķere ; redaktore Anita Poļakovska ; Arņa Kil-
bloka vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2012 (Jelgavas tipogrāfija).

1. grāmata, Aprīlis—jūnijs. — 462, [2] lpp. ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-0-2285-2 (ies.). — 
[0312000726] 821.521-31

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

902 Arheoloģija

Rudoviča, Vita. Analītisko metožu izveide ar-
heoloģisko izrakumu antropoloģiskā materiā-
la izpētē : promocijas darbs / Vita Rudoviča ; 
zinātniskie vadītāji: Arturs Vīksna, Gunita Za-
riņa ; recenzenti: Andrejs Vasks, Māris Kļaviņš, 
Modris Drille ; Latvijas Universitāte. Ķīmijas 
fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2012. — 104, [61] lp. : krās. il., diagr., sh., tab. ; 
30 cm. — Bibliogr.: 94.-103. lp. un pielikumā 
publikāciju beigās. — Teksts latviešu val., publi-
kācijas pielikumā arī angļu val. — (Ies.). — 
[0312003935]

902.3(043)+544.016:572.71/.781(043)

Zagorska, Ilga. Senie ziemeļbriežu mednieki 
Latvijā : [monogrāfija] / Ilga Zagorska ; redak-
tore Ināra Stašulāne ; mākslinieks Andris 
Nikolajevs ; Malgožatas Viņarskas-Kabacinskas 
pielikums ; uz 1. vāka Gunta Eniņa foto, uz 4. 
vāka Andas Bērziņas foto. — Rīga : Zinātne, 
2012 (Jelgavas tipogrāfija). — 205, [1] lpp., 
[8] lpp. krās. il. : diagr., il., tab., kartes ; 25 cm. — 
Bibliogr.: 182.-[193.] lpp., [206.] lpp. — Kopsav. 
angļu val. — ISBN 978-9984-879-12-3 (ies.). — 
[0312000699] 902(474.3)+903.21(474.3)

908 Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Talsu novads skolēnu pētnieciskajos darbos / 
Talsu Valsts ģimnāzija ; projekta darba grupa: 
Inguna Raituma, Māra Spicberga, Gita Ernst-
sone, Ilze Kļaviņa, Aina Stāmere, Antra Grūbe, 
Jānis Bērziņš, Oļģerts Gūtmanis ; priekšvārdu 
sarakstīja Dagnija Baltiņa ; vāka dizains: Jā-
nis Bērziņš. — Talsi : Talsu Valsts ģimnāzija, 
2009 (Talsu tipogrāfija). — 198 lpp. : il., ģīm., 
tab. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-39-767-2. — 
[0312000701] 908(474.3)

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

Liepāja : Liepāja region = Kreis Liepāja : Aiz-
pute, Durbe, Nīca, Pāvilosta, Priekule, Rucava, 
Skrunda / Liepāja Region Tourism Informa-
tion Office ; photo: E. Zīverts, A. Maisiņš, V. 
Liepa, M. Krafte, V. Sants, U. Dobelis, A. Nied-
ols, J. Konovalova, M. Sīlis, Z. Safronovs, K. 
Rūtentals, I. Gustovska, R. Šuļga. — Liepāja : 
Liepāja Region Tourism Information Office, 
2011. — 32 lpp. : krās. il., kartes ; 30 cm. — Par-
al. angļu, vācu val. — [0312000529]

913(474.321)(036)

Narnicka, Ginta. Ceļojuma dienasgrāmata : 
zīmē, līmē, pieraksti un spēlē — radi pats savu 
neaizmirstamo ceļojuma stāstu! / Ginta Nar-
nicka, Ligija Zariņa ; māksliniece Elīna Milta. — 
[Rīga : Mantika], 2011. — 34 lpp. : il. ; 20 cm. — 
ISBN 978-9984-49-320-6. — [0312000638]

91(474.3)(02.053.2)

Neikena, Ilze. Šrilanka — noslēpumainā ūdens-
roze Indijas okeānā : bagātīgs uzziņu avots un 
lielisks palīgs ceļojumā / Ilze Neikena ; redak-
tore Ilona Ruķere ; kartogrāfe Rita Saurova ; 
mākslinieciskais redaktors Eduards Groševs ; 
Ilzes Neikenas, Jāņa Kreicberga fotogrāfijas ; 
4. vāka fotogrāfijas autors Anrijs Kristiāns 
Ābele. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Jel-
gavas tipogrāfija). — 126, [2] lpp., [32] lpp. 
krās. il., ģīm. : il., kartes ; 22 cm. — Alf. rād.: 
[127.]-[128.] lpp. — ISBN 978-9934-0-2501-3. — 
[0312000796] 913(548.7)

Priekules novads : Priekule, Bunkas, Virgas, Ka-
lētu, Gramzdas un Priekules pagasts = Priekule 
region : Priekule town, Bunka, Virga, Kalēti, 
Gramzda and Priekule parishes / Priekules 
novada TIC ; priekšvārdu sarakstīja Vija Jab-
lonska. — [Priekule : Priekules novada TIC, 
2012]. — 12, [1] lpp. : il., ģīm., kartes ; 30 cm. — 
Paral. latviešu un angļu val. — [0312000656]

913(474.321)(036)

Salacgrīva Municipality. — Salacgrīva : Salac-
grīva Municipality Council, [2012]. — [16] lpp. : 
krās. il. ; 21×21 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — 
[0312000809] 913(474.363)

Salacgrīvas novads / Salacgrīvas novada dome ; 
priekšvārdu sarakstīja Dagnis Straubergs. — 
Salacgrīva : Salacgrīvas novada dome, [2012]. — 
[16] lpp. : il. ; 21×21 cm. — [0312000810]

913(474.363)+908(474.363)
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Tavas skaistākās brīvdienas Latgalē, Aukštaitijā 
un Vitebskas apgabalā / Latgales plānošanas 
reģions ; priekšvārdu sarakstīja Gunārs Upe-
nieks ; foto autori: R. Lelecks, A. Navicks, 
V. Ščerbakovs, S. Madžuls, V. Eidejauss, T. 
Tumalovičs, V. Kukonenkus, N. Ribokaite, A. 
Stausks, G. J. Puins, A. Samuilovs, D. Buičenko ; 
Jāņa Vidmanta vāka foto. — [Rēzekne : Latgales 
plānošanas reģions, 2012] (Latgales druka). — 
224 lpp. : il., ģīm. ; 21 cm. — [0312000808]

913(474.38)(036)+913(474.54)(036)+
+913(476.5)(036)

929 Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi

Krasnovskis, G. Viss tas labais, viss tas sliktais, 
tas mans mūžs! / G. Krasnovskis ; Ingas Apsītes 
mākslinieciskais noformējums. — Mārupe : 
Drukātava, 2011 (Drukātava). — 65 lpp. : il., 
ģīm., faks. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-853-
52-9. — [0312000605] 929(474.3)

94 Vispārīgā vēsture

Сырцов, Иван. Они жили рядом с нами : 
очерки истории еврейской общины города 
Зилупе и Зилупского края (1900-2009 годы) / 
Иван Сырцов, Борис Авербух ; редактор и 
автор предисловия, с. 4, Илья Ленский. — 
Рига : Совет еврейских общин Латвии ; 
Гораль, 2010. — 160 с. : ил., портр., табл., 
факс. ; 21 см. — На обложки: Очерки исто-
рии еврейской общины города Зилупе и 
Зилупского края (1900-2000 годы). — Биб-
лиогр.: с. 7. — ISBN 978-9934-8055-8-5. — 
[0312000748] 94(474.383)(=411.16)

94(474.3) Latvijas vēsture

Kircholm, 1605 : zeszyty historyczne / autorzy: 
Jan Hryniewicz, Stefan Pastuszewski, Mariusz 
Balcerek, Krzysztof Błażejewski, Michał Duda, 
Marek Wagner, Mirosław Nagielski, Agnieszka 
Mazurowska ; pod red. nauk. Jana Hrynie-
wicza. — Ryga : Stowarzyszenie «Inflanty», 
2005-2010. — 112 lpp. : il., faks., karte, tab. ; 
21 cm. — Virstit.: Stowarzyszenie «Inflanty». — 
Bibliogr.: 76. lpp. un norādes parindēs. — Poļu 
val., pielikums latviešu un krievu val. — ISBN 
978-9934-8184-2-4. — [0312000737]

94(474.3)”1605”+355.48(474.362)”1605”+
+94(438)”1605”+94(485)”1605”


