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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

004 Datorzinātne un datortehnoloģija. 
Skaitļošana. Datu apstrāde

Cīrulis, Arnis. Virtuālās realitātes izmantošana 
tehnoloģisko procesu vadības apmācības piln-
veidošanā : promocijas darbs doktora grāda 
ieguvei informācijas tehnoloģiju nozarē (Dr.
sc.ing.) / Arnis Cīrulis ; zinātniskais vadītājs 
Egīls Ginters ; Latvijas Lauksaimniecības uni-
versitāte. Informācijas tehnoloģiju fakultāte. 
Datoru sistēmu katedra. — Jelgava : Latvi-
jas Lauksaimniecības universitāte, 2012. — 
178 lpp. : krās. il., diagr., sh., tab. ; 31 cm. — 
Bibliogr.: 149.-154. lp. — Teksts latviešu val., 
anotācija arī angļu un krievu val. — (Ies.). — 
[0312003970] 004.946(043)

Kalniņa, Elīna. Model transformation devel-
opment using mola mappings and template 
mola : summary of thesis for the degree of doc-
tor of philosophy at the University of Latvia : 
field: computer science, section: programming 
languages and systems / Elīna Kalniņa ; scien-
tific advisor: Audris Kalnins ; referees: Guntis 
Bārzdiņš, Oksana Ņikiforova, Olegas Vasilecas ; 
University of Latvia. Institute of Mathematics 
and Computer Science. — Riga : University of 
Latvia, 2011. — 44 lpp. ; il., tab. ; 21 cm. — Bib-
liogr.: 7.-8., 38.-44. lpp. — [0312000702]

004.415.2(043.2)+004.43(043.2)

Kalniņa, Elīna. Modeļu transformāciju izstrāde, 
izmantojot valodu MOLA, attēlojumus un val-
odu Template MOLA : promocijas darba kop-
savilkums datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) 
zinātniskā grāda iegūšanai, nozare: datorzi-
nātnes, apakšnozare: programmēšanas valo-
das un sistēmas / Elīna Kalniņa ; zinātniskais 
vadītājs Audris Kalniņš ; recenzenti: Guntis 
Bārzdiņš, Oksana Ņikiforova, Olegas Vasile-
cas ; Latvijas Universitāte. Matemātikas un 
informātikas institūts. — Rīga : Latvijas Univer-
sitāte, 2011. — 43 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Bibli-
ogr.: 37.-43. lpp. — [0312000703]

004.415.2(043)+004.43(043)

Mozga, Ivars. Bioķīmisko tīklu stacionāro stā-
vokļu optimizācijas procedūra : promocijas 
darbs inženierzinātņu doktora grāda ieguvei 
informācijas tehnoloģijās / Ivars Mozga ; zināt-
niskais vadītājs Egils Stalidzāns ; konsultants 
Pēteris Zikmanis ; Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte. Informācijas tehnoloģiju fakultāte. 
Datoru sistēmu katedra. — Jelgava : Latvi-
jas Lauksaimniecības universitāte, 2012. — 
192 lp. : il., diagr., tab. ; 31 cm. — Bibliogr.: 
149.-158. lp. — Teksts latviešu val., anotācija arī 
angļu un krievu val. — (Ies.). — [0312003969]

004.942:579.22(043)

Sudars, Kaspars. Data acquisition from real 
world objects : summary of doctoral the-
sis : field: computer science, sub-field: data 
procesing systems and computer networking / 
Kaspars Sudars ; scientific supervisor: Ivars 
Biļinskis ; reviewers: Guntis Bārzdiņš, Gun-
tars Balodis, Andrzej Tarczynski ; University of 
Latvia. Faculty of Computing. — Riga : Univer-
sity of Latvia, 2012. — 35 lpp. : il., diagr., tab. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 33.-35. lpp. — [0312000705]

004.62(043)+621.391(043)

Sudars, Kaspars. Datu ieguve no reālās pasau-
les objektiem : promocijas darba kopsavilkums : 
zinātnes nozare: datorzinātne, apakšnozare: 
datu apstrādes sistēmas un datortīkli / Kaspars 
Sudars ; zinātniskais vadītājs Ivars Biļinskis ; 
recenzenti: Guntis Bārzdiņš, Guntars Balodis, 
Andrzej Tarczynski ; Latvijas Universitāte. Da-
torikas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2012. — 35 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibli-
ogr.: 32.-35. lpp. — Promocijas darbs uzrakstīts 
angļu valodā. — [0312000704]

004.62(043)+621.391(043)

087.5 Izdevumi jauniešiem

Frenkijas Šteinas krāsas ; Džūlijas Jelpsas krā-
sas : krāsojamā grāmata pirmsskolas un jau-
nākā skolas vecuma bērniem : ar uzlīmēm / 
tulkojusi Eva Jansone. — Rīga : Egmont Latvija, 
2012. — [16] lpp., [2] lp. uzlīmes dal. pag. : il. ; 
30 cm. — (Monster high). — Grāmata lasāma 
un krāsojama no abām pusēm. — Oriģ. nos.: 
Monster high coloring book with stickers. — 
ISBN 978-9984-43-564-0. — [0312001381] 087.5

Kas dzīvo lauku sētā? : [bilžu grāmata pirmssko-
las vecuma bērniem] / text by Anna Casalis ; 
ilustrējis Mets Volfs ; no angļu valodas tulkojusi 
Iveta Ikale. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. — 
[10] lpp. : krās. il. ; 15×15 cm. — (Atver un 
uzzini!). — Nos. no vāka. — Oriģ. nos.: Guess 
who… lives on the farm?.— ISBN 978-9934-0-
2542-6 (ies.). — [0312001345] 087.5

Kas dzīvo mežā? : [bilžu grāmata pirmssko-
las vecuma bērniem] / text by Anna Casalis ; 
ilustrējis Mets Volfs ; no angļu valodas tulkojusi 
Iveta Ikale. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. — 
[10] lpp. : krās. il. ; 15×15 cm. — (Atver un 
uzzini!). — Nos. no vāka. — Oriģ. nos.: Guess 
who… lives on the forest?. — ISBN 978-9934-0-
2541-9 (ies.). — [0312001344] 087.5

Kleo de Nīlas krāsas ; Djūsa Gorgona krāsas : 
krāsojamā grāmata pirmsskolas un jaunākā 
skolas vecuma bērniem : ar uzlīmēm / tulko-
jusi Eva Jansone. — Rīga : Egmont Latvija, 
2012. — [16] lpp., [2] lp. uzlīmes dal. pag. : il. ; 
30 cm. — (Monster high). — Grāmata lasāma 
un krāsojama no abām pusēm. — Oriģ. nos.: 
Monster high coloring book with stickers. — 
ISBN 978-9984-43-563-3. — [0312001382] 087.5

Krāso un rotā! : ar krāšņām uzlīmēm : krāso-
jamā grāmata ar uzlīmēm pirmsskolas un jau-
nākā skolas vecuma bērniem / tulkojusi Eva 
Jansone ; Disney. — Rīga : Egmont Latvija, 
2012. — [32] lpp., [2] lp. uzīmes : il. ; 30 cm. — 
(Disney princeses). — ISBN 978-9984-43-
547-3. — [0312001379] 087.5

Kustini smadzeņpodu! : uzdevumi, mīklas, 
labirinti, testi : ar uzlīmēm / tulkojusi Eva Jan-
sone ; redaktore Linda Kalna. — Rīga : Egmont 
Latvija, 2012. — 32 lpp., [2] lp. uzlīmes : krās. 
il. ; 30 cm. — (Monster high). — Oriģ. nos.: 
Monster high wake up your zombie brain 
activity book. — ISBN 978-9984-43-551-0. — 
[0312001384] 087.5:793(084.1)

My little Pony : uzdevumu grāmata ar uzlīmēm 
pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bēr-
niem / tulkojusi Linda Kalna. — Rīga : Egmont 
Latvija, 2012. — 32 lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 
30 cm. — (My little Pony). — Oriģ. nos.: My 
little Pony. Activity book with stickers. — ISBN 
978-9984-43-550-3. — [0312001386] 087.5

Risini ar prieku! : + košas uzlīmes : uzdevumu 
grāmata pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma 
bērniem / tulkojusi Diāna Pitrāne. — Rīga : Eg-
mont Latvija, 2012. — 32 lpp., [2] lp. uzlīmes : 
il. ; 30 cm. — (Hello Kitty). — ISBN 978-9984-
43-549-7. — [0312001385] 087.5

Saskaņo ciparus! : atrodi 3 saskanīgus attē-
lus!. — Rīga : Egmont Latvija, [2012]. — [6] lpp. : 
krās. il. ; 24 cm. — (Jautri un izglītojoši!). — Apr. 
pēc vāka. — ISBN 978-9984-43-522-0 (ies.). — 
[0312001376] 087.5

Saskaņo formas! : atrodi 3 saskanīgus attēlus!. — 
Rīga : Egmont Latvija, [2012]. — [6] lpp. : krās. 
il. ; 24 cm. — (Jautri un izglītojoši!). — Apr. 
pēc vāka. — ISBN 978-9984-43-523-7 (ies.). — 
[0312001375] 087.5

Saskaņo krāsas! : atrodi 3 saskanīgus attēlus!. — 
Rīga : Egmont Latvija, [2012]. — [6] lpp. : krās. 
il. ; 24 cm. — (Jautri un izglītojoši!). — Apr. 
pēc vāka. — ISBN 978-9984-43-521-3 (ies.). — 
[0312001377] 087.5

Saskaņo saimes! : atrodi 3 saskanīgus attēlus!. — 
Rīga : Egmont Latvija, [2012]. — [6] lpp. : krās. 
il. ; 24 cm. — (Jautri un izglītojoši!). — Apr. 
pēc vāka. — ISBN 978-9984-43-524-4 (ies.). — 
[0312001378] 087.5

Šaušalīgi āķīgi darbiņi : uzdevumi, mīklas, 
testi un daudz citas biedējošas jautrības! : ar 
uzlīmēm / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore 
Linda Kalna. — Rīga : Egmont Latvija, 2012. — 
32 lpp., [2] lp. uzlīmes : krās. il. ; 30 cm. — 
(Monster high). — Oriģ. nos.: Monster high 
creepy brain activites. — ISBN 978-9984-43-
552-7. — [0312001383] 087.5:793(084.1)
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Transporta līdzekļi : lasīšanai kopā ar pieau-
gušajiem / teksta autore Natālija Sisoja ; dzejoļu 
autore Valērija Zubkova ; no krievu valodas 
tulkojusi Ieva Tarvida ; redaktore Iveta Ikale ; 
ilustrējusi Natālija Gorbana. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2012. — [12] lpp. : krās. il. ; 22×22 cm. — 
(Veidosim no plastilīna!). — «Komplektā 10 
gabaliņi plastilīna»—Vāka 4. lpp. — Oriģ. nos.: 
Пластилиновые машинки. — ISBN 978-9934-
0-2543-3 (ies.). — [0312001347]

087.5+745.5(0.053.2)(084.1)

Zibens bija šeit : ceļojums vāģu pasaulē : [pirms-
skolas vecuma bērniem] / latviskojis Edvīns 
Raups ; redaktore Santa Kazāka ; Disney, Pix-
ar. — Rīga : Egmont Latvija, [2012]. — [48] lpp. : 
krās. il. ; 30 cm. — (Vāģi). — Oriģ. nos.: Cars. 
Lightning was here. — ISBN 978-9984-43-542-8 
(ies.). — [0312001389] 087.5

Žilbinoši tērpi : pārģērb princeses atkal un 
atkal, izmantojot uzlīmes! : ar uzlīmēm / tulko-
jusi Eva Jansone ; Disney. — Rīga : Egmont 
Latvija, 2012. — [12] lpp., [2] lp. uzlīmes : krās. 
il. ; 30 cm. — (Disney princeses). — Oriģ. nos.: 
Disney princess Dazzling dresses with stick-
ers. — ISBN 978-9984-43-543-5. — [0312001380]

087.5

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

122/129 Speciālā metafizika

Veiss, Braiens L.  Mīlestība nekad nebeidzas : 
stāsts par dvēseles līdzinieku satikšanos / Brai-
ens L. Veiss ; no angļu valodas tulkojusi Kristīne 
Fīrere ; redaktore Gundega Sēja. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2012. — 207 lpp. ; 21 cm. — 
Oriģ. nos.: Only love is real. — ISBN 978-9934-
0-2283-8 (ies.). — [0312001458] 129+159.961

13 Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves 
metafizika

Mikušina, Tatjana. Gudrības vārds / Tatjana Mi-
kušina ; no krievu valodas tulkojusi un priekš-
vārda, 7.-8. lpp., autore Lauma Ērgle ; redak-
tore Ieva Šuplinska. — Rīga : Sol Vita, [2012].

4. — 39 lpp. : il. ; 22 cm + 1 CD. — (Gais-
mas skolotāju vēstījumi). — «Diskā diktāti 
krievu valodā. Lasa T. Mikušina»—Uz vā-
ka. — Par Tatjanu Mikušinu: 37.-38. lpp. — 
ISBN 978-9984-894-02-7. — [0312001317]

133.9

Mikušina, Tatjana. Jaunā laika Rozārijs / Tatja-
na Mikušina ; no krievu valodas tulkojusi Lau-
ma Ērgle ; redaktore Ieva Šuplinska. — Rīga : 
Sol Vita, [2012]. — 350, [1] lpp. : il. ; 20 cm. — 
(Gaismas skolotāju vēstījumi). — Par Tatjanu 
Mikušinu: 349.-[351.] lpp. — ISBN 978-9984-
894-03-4. — [0312001435] 133+27-29

14 Filozofiskās sistēmas un uzskati

Nagl-Docekale, Herta. Kas ir feministiskā filo-
sofija? / Herta Nagl-Docekale ; sastādītāja Ma-
ija Kūle ; tulkojums: Aigars Dāboliņš ; literārā 
redaktore Arta Jāne. — Rīga : LU Filozofijas un 
socioloģijas institūts, 2012. — 65 lpp. ; 17 cm. — 
(Filosofijas lekcijas Rīgā = Philosophische Vor-
lesungen in Riga = Philosophical lectures in 
Riga = Conférences philosophiques à Riga). — 
Bibliogr.: 49.-50. lpp. un norādes parindēs. — 
ISBN 978-9984-624-93-8. — [0312001244]

141.72

159.9 Psiholoģija

Laizāne, Ilona. Jauniešu līdzatkarības pazīmju 
saistība ar piesaisti vecākiem, alkohola lietošanu 
ģimenē un internalizētām un eksternalizētām 
problēmām : promocijas darba kopsavilkums = 
Adolescent codependence, attachment to par-
ents, alcohol use in family, and intetnalized ans 
externalized problems : general overview of 
the dissertation / Ilona Laizāne ; zinātniskais 
vadītājs Sandra Sebre ; recenzenti: Malgožata 
Raščevska, Natālija Ivanova, Rasa Barkausk-
iene ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psi-
holoģijas un mākslas fakultāte. Psiholoģijas 
nodaļa. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2012. — 
44 lpp. : tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 21.-22., 40.-
44. lpp. — Teksts latviešu un angļu val. — 
[0312000614] 159.922.8(043)

Plaude, Alla. Intelekts, stresa pārvarēšana un 
psiholoģiskās aizsardzības mehānismi bezdarb-
niekiem : promocijas darba kopsavilkums 
doktora grāda iegūšanai psiholoģijas zinātņu 
nozarē, personības psiholoģijas apakšnozarē / 
Alla Plaude ; zinātniskā vadītāja Malgožata 
Raščevska ; recenzenti: Ārija Karpova, Aleksejs 
Ruža, Juris G. Draguns ; Latvijas Universitāte. Pe-
dagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. — 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. — 52 lpp. : 
tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 26., 47.-52. lpp. — 
Teksts latviešu un angļu val. — [0312000613]

159.923(043)+159.95(043)

Psiholoģija Latvijā: psihologi, izglītība, pro-
fesionālā darbība : rakstu krājums / sastādītāja 
un ievada autore Kristīne Mārtinsone ; redak-
tore Rita Cimdiņa ; dizains: Baiba Lazdiņa ; iz-
mantotas Toma Grīnberga fotogrāfijas. — Rīga : 
RaKa, 2012. — 320 lpp. : il., ģīm., faks., tab. ; 
23 cm. — Bibliogr.: 14.-15. lpp. un norādes 
parindēs. — ISBN 978-9984-46-228-8. — 
[0312001261] 159.9(474.3)(082)

17 Morāles filozofija. Ētika.  
Praktiskā filozofija

Siņeļņikovs, Valērijs. Atrodi savu īsto ceļu / 
Valērijs Siņeļņikovs ; no krievu valodas tulkoju-
si Gunta Briede ; redaktore Ieva Šuplinska. — 
Rīga : Sol Vita, 2011. — 158, [1] lpp. : il. ; 
18 cm + 1 CD. — ISBN 978-9984-894-00-3 
(ies.). — [0312001319]

17.02+159.923.2+159.923.5

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Ajengārs, B.K.S. Jogas gudrība un prakse / 
B.K.S. Ajengārs ; no angļu valodas tulkojusi 
Dace Rudzīte ; redaktors Gints Tenbergs. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. — 256 lpp. : krās. il. ; 
25 cm. — Bibliogr.: 254.-256. lpp. — Palīgrād.: 
252.-254. lpp. — Oriģ. nos.: Yoga wisdom and 
practice. — ISBN 978-9934-0-2465-8 (ies.). — 
[0312001281] 233-852.5Y

Berzinska, Lilija. Māsa Marija Stefana kā 
Terēzes no Lizjē tēla pārņēmēja: reliģiski 
pētnieciskā kritiskā analīze : Lilijas Berzinskas 
disertācijas kopsavilkums / darba vadītājs Valdis 
Tēraudkalns ; Latvijas universitātes Teoloģijas 
fakultāte. — Rīga : Latvijas universitāte, 2011. — 
20 lp. ; 30 cm. — Bibliogr.: 17.-20. lp. un norādes 
parindēs. — (Spirālies.). — [0312001369]

27-789.9(092)(043.2)

Berzinska, Lilija. Māsa Marija Stefana kā Terēzes 
no Lizjē tēla pārņēmēja: reliģiski pētnieciskā 
kritiskā analīze : Lilijas Berzinskas disertācija / 
darba vadītājs Valdis Tēraudkalns ; Latvijas 
universitātes Teoloģijas fakultāte. — Rīga : 
Latvijas universitāte, 2011. — 227 lp. : faks. ; 
30 cm. — Bibliogr.: 207.-212. lp. un norādes 
parindēs. — Teksts latviešu val., anotācija 
paral. latviešu, angļu val. — (Spirālies.). — 
[0312003977] 27-789.9(092)(043.3)

Gtsa n
.
-smyon He-ru-ka. Milarepas dzīve : pa-

saules garīgās literatūras pērle / no tibetiešu 
valodas tulkojis Lobsangs P. Lhalungpa ; no 
angļu valodas tulkojusi, rediģējusi un ievada, 
7.-13. lpp., autore Margarita Putniņa ; vāka 
noformējumam izmantots Flēras Bīrmanes 
oriģinālzīmējums ; Aigara Truhina vāka di-
zains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. — 311, 
[1] lpp. : karte ; 21 cm. — «Šīs grāmatas tul-
kotājs no tibetiešu valodas angļu valodā L. P. 
Lhalungpa norāda, ka oriģinālo autobiogrāfijas 
kokgriezumu, kā arī dziesmu antoloģiju bija 
apkopojis Tsangs Njons (1452-1507), izman-
tojot ezoterisko segvārdu Dūrto Njulvais 
Gjenčens»—12. lpp. — Tulk. no izd.: Life of 
Milarepa. — ISBN 978-9934-0-2787-1 (ies.). — 
[0312001339] 243.4-36

Mikušina, Tatjana. Labais un ļaunais : pār-
domas, Helēnas Blavatskas «Slepeno Doktrīnu» 
lasot / Tatjana Mikušina ; no krievu valodas 
tulkojusi Marita Freija ; redaktore Marita Fre-
ija. — Rīga : Sol Vita, [2012]. — 174, [1] lpp., 
[4] lpp. iel. : krās. il., il., tab., karte ; 20 cm. — 
Daži vārdi par Helēnu Blavatsku. — Bibliogr. 
norādes parindēs. — ISBN 978-9984-894-
01-0. — [0312001316] 2-423+141.332

Osho. Meditācija : vienīgā dziedināšana / Osho ; 
no angļu valodas tulkojusi Diāna Kaijaka ; 
redaktore Elīna Vanaga ; Ilzes Isakas vāka di-
zains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. — 87 lpp. ; 
17 cm. — Par autoru: 81.-82. lpp. — Oriģ. nos.: 
Meditation — the only medicine. — ISBN 978-
9934-0-2661-4. — [0312001466] 2-583

Rautenfelde-Zīverte, Benita fon. Ceļš uz de-
besīm / Benita fon Rautenfelde-Zīverte, Signe 
Zīverte ; redaktore Ieva Šuplinska ; vāka di-
zains: Ērika Tomsone ; ilustrācijām izman-
totas Aleksandra Ivanova, Sandro Botičelli, 
Albrehta Dīrera, Mihaila Vrubela, Leonardo da 
Vinči, Ticiāna Večellio, Mikelandželo Merīzi da 
Karavadžo, Teofana Grieķa, Nikolaja Rēriha, 
Rafaēla Santi, El Greko gleznas. — Rīga : Sol 
Vita, [2012]. — 143 lpp. : il. ; 21 cm. — ISBN 
978-9984-759-98-2 (ies.). — [0312001315] 27-584

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

316 Socioloģija

Iepazīsti Eiropu, iepazīsti Latviju! Ievads starp-
kultūru komunikācijā / Deniss Hanovs, Vladi-
mirs Meņšikovs, Ivans Jānis Mihailovs, Valdis 
Tēraudkalns, Vladislavs Volkovs. — Daugav-
pils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais 
apgāds «Saule», 2012. — 129 lpp. : diagr., 
sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogr. nodaļu beigās 
un norādes parindēs. — ISBN 978-9984-14-
572-3. — [0312001353] 316.7(075.8)
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Van Skotere, Līva. Vadītāju un padoto per-
sonības iezīmju un grupas lomu nozīme gru-
pu efektivitātes prognozēšanā : promocijas 
darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai 
psiholoģijas nozarē, apakšnozare: sociālā 
psiholoģija = Supervisors’ and subordinates’ 
personality traits and group roles: predictors of 
group effectiveness : summary of doctoral the-
sis : in partial fulfillment of the requirements 
for the doctoral degree in psychology, subdis-
cipline of social psychology / Līva Van Skotere ; 
zinātniskais vadītājs Viesturs Reņģe ; recenzen-
ti: Ivars Austers, Daina Škuškovnika, Timothy 
A. Judge ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, 
psiholoģijas un mākslas fakultāte. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2012. — 54 lpp. : il., 
tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 50.-53. lpp. — Teksts 
paralēli latviešu un angļu val. (ar atsevšķām 
titullapām), vāka noformējums abās valodās. — 
[0312000759] 316.61(043)+316.454(043)

32 Politika

Hābermāss, Jirgens. Postnacionālā konstelācija 
un demokrātijas nākotne / Jirgens Hābermāss ; 
no vācu valodas tulkojis Rihards Kūlis ; 
literārā redaktore Inta Rozenvalde ; Denisa 
Hanova un Vladislava Volkova priekšvārds, 
7.-24. lpp. ; māksliniece Agata Muze. — Rīga : 
Zinātne, 2012. — 111, [1] lpp. ; 21 cm. — Bib-
liogr. un piezīmes: 106.-[112.] lpp. un norādes 
parindēs. — Oriģ. nos.: Die postnationale 
Konstellation und die Zukunft der Demokra-
tie. — ISBN 978-9984-879-17-8 (ies.); ISBN 
9789984879177 (kļūda). — [0312001447]

321.01+321.7(430)

329 Politiskās partijas un kustības

Vēlēšanu reformas biedrība Politisko par-
tiju iekšējās demokrātijas rokasgrāmata / Vēlē-
šanu reformas biedrība. — [Rīga : Vēlēšanu 
reformas biedrība, 2012]. — 15 lp. ; 30 cm. — 
(Spirālies.). — [0312001227] 329(474.3)(035)

Бухвалов, В. А. Демократические сказки и 
социалистическая перспектива : презента-
ционная версия / В. А. Бухвалов ; Елгавское 
общество русской культуры «Вече», Про-
ектная программа «Символы советской эпо-
хи» ; оформление: Н. В. Салиньш. — Рига : 
Бухвалов В. А., 2012. — 87 с. ; 21 см. — 
«Полная версия книги в электронном и 
аудиоформате на сайте www.svoi.lv в руб-
рике «Наследие Страны Советов».» — Биб-
лиогр.: с. 87. — [0312001306]

329.14+316.323.72+330.342.151

33 Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Balode, Ilze. Latvijas mājsaimniecību ienāku-
mu un patēriņa izdevumu ekonometriskās 
likumsakarības : promocijas darbs ekonomi-
kas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, apakš-
nozare: ekonometrija / Ilze Balode ; promocijas 
darba zinātniskie vadītāji: Inta Ciemiņa, Oļģerts 
Krastiņš ; Latvijas Universitāte. Ekonomi-
kas un vadības fakultāte. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2012. — 239 lp. : diagr., sh., tab. ; 
30 cm. — Bibliogr.: 153.-160. lp. un norādes 
parindēs. — Teksts latviešu valodā, anotācija 
arī angļu valodā. — (Ies.). — [0312003971]

330.567.28(474.3)(043.3)+
+64.031.2(474.3)(043.3)

Rubanowski, Aleksandr. Wykłady wybrane 
z mikroekonomii / Aleksandr Rubanowski ; 
Międzynarodowy Uniwersytet Gospodarki 
Rolnej, Uniwersytet Przyrodniczo-Huma-
nistyczny w Siedlcach. — Rembate ; SLU, 
2012. Hamburg ; Siedlce. — 132 lpp. : il., tab. ; 
21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģen-
tūrā. — Bibliogr.: 131.-132. lpp. — Poļu val., 
kopsavilkums arī latviešu un vācu val. — ISBN 
978-9984-885-07-0. — [0312001452] 330.101.542

331 Darbs. Nodarbinātība. Darba 
ekonomika. Darba organizācija

Zasova, Anna. Latvijas darba tirgus funkcio-
nēšanas ekonometriskais novērtējums : pro-
mocijas darbs ekonomikas doktora (dr.oec.) 
zinātniskā grāda iegūšanai : zinātņu nozare — 
ekonomika, apakšnozare — ekonometrija / 
Anna Zasova ; zinātniskais vadītājs Mihails 
Hazans ; Latvijas Universitāte. Ekonomikas un 
vadības fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2012. — 240, [1] lp. : il., diagr., tab. ; 30 cm. — 
Bibliogr.: 163.-171. lp. — (Ies.). — [0312003975]

331.5(474.3)(043.3)+331.5(474.3)(043)

338.48 Tūrisms

Medne, Ilze. Patērētāju apmierinātība Latvijas 
tūrisma tirgū : promocijas darba kopsavilkums 
doktora zinātniskā grāda iegūšanai ekonomikā, 
apakšnozare: tirgzinība = Consumer satisfac-
tion in tourism market of Latvia : summary of 
the doctoral thesis : for the acquisition of the sci-
entific degree of the doctor of economics, sub-
branch: marketing / Ilze Medne ; zinātniskais 
vadītājs Grigorijs Oļevskis ; recenzenti: Valērijs 
Praude, Elīna Gaile-Sarkane, Ivars Brīvers ; 
Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības 
fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2012. — 91 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — No-
saukums uz vāka paralēli latviešu un angļu 
valodā. — Bibliogr.: 43.-44., 89.-91. lpp. un 
norādes parindēs. — Teksts latviešu un angļu 
val. (ar atsevišķām titullapām). — ISBN 978-
9984-45-465-8. — [0312000669] 338.48(043)

Tūrisms Latvijā 2012. gadā : statistikas datu 
krājums = Tourism in Latvia in 2012 : a collection 
of statistical data / Latvijas Republikas Centrālā 
statistikas pārvalde ; atbildīgā par izdevumu 
Edīte Miezīte ; atbildīgā par angļu valodas 
tulkojumu Kristīne Karaseva. — Rīga : Latvi-
jas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 
2012. — 63 lpp. : diagr., tab. ; 29 cm. — (Latvi-
jas statistika). — (Tūrisms Latvijā = Tourism 
in Latvia, 1407-2653 ; 2012). — Paral. latviešu 
un angļu val. — ISBN 978-9984-06-428-4. — 
[0312001322] 338.482(083.41)(055)

34 Tiesības. Jurisprudence

Latvija. Augstākā tiesa The Supreme Court of 
the Republic of Latvia. — Riga : Supreme Court 
of the Republic of Latvia, 2012. — 47 lpp. : krās. 
il., ģīm., diagr., tab. ; 24 cm. — ISBN 978-9934-
8261-1-5 (ies.) : 3000 copies. — [0312001411]

347.991(474.3)

Stepiņa, Inese. Interešu pārstāvniecība Eiro-
pas Savienības Tiesā: enerģētikas politikas 
gadījuma analīze : promocijas darbs izstrā-
dāts politikas zinātnes doktora (Dr.sc.pol.) 
zinātniskā grāda iegūšanai politikas zinātnes 
nozarē, salīdzināmās politikas apakšnozarē / 
Inese Stepiņa ; zinātniskā vadītāja Daina Bāra ; 
Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. 
Politikas zinātnes nodaļa. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2011. — 297 lp. : diagr., tab. ; 
30 cm. — Bibliogr.: 237.-252. lp. un norādes 
parindēs. — (Ies.). — [0312039013]

347.9(4)(043)+328.182(4)(043)

Zahars, Vitolds. Īss Eiropas cilvēktiesību 
kurss : mācību līdzeklis / Vitolds Zahars. — 
Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadē-
miskais apgāds «Saule», 2012. — 131 lpp. : sh., 
tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 52. lpp. un norādes 
parindēs. — Teksts latviešu val., anotācija angļu 
un krievu val. — ISBN 978-9984-14-569-3. — 
[0312001354] 341.231.14(4)(075)

Лапса, Л. Иная кухня : под законной «кры-
шей» / Л. Лапса, А. Маргевича, К. Янчевска ; 
перевод с латышского языка ; дизайн 
обложки: Марис Ионовс. — [Rīga] : Atēna, 
2012. — 284, [114] с. : ил., факс., портр. ; 
23 см. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģen-
tūrā. — Текст прил. латыш. и англ. — Ориг. 
назв.: Cits ķēķis: zem likumīgā jumta. — ISBN 
978-9984-34-437-9. — [0312001314]

343.352(474.3)+356.251(474.3)

354 Augstākais pārvaldes līmenis.  
Centrālā, nacionālā pārvalde

Latvija. Saeima. Saeimas un valdības telefonu 
grāmata, 2012 (Nr. 18) : dati apkopoti 2011. 
gada decembrī / Latvijas Republika. — Rīga : 
Latvijas Tālrunis, 2012. — 488 lpp. : krās. il. ; 
22 cm. — Ar reklāmas ieliktnēm. — Personu alf. 
rād.: 439.-477. lpp. — Firmu-reklāmdevēju alf. 
rād.: 478.-487. lpp. — (Ies.). — [0312001417]

354:621.395.3(474.3)(058.7)

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

Atjaunotajai Latviešu virsnieku apvienībai 
20, 1991-2011 / teksts: Ilmārs Dambergs, Andis 
Dilāns, Jānis Melderis, Sarma Līne, Maija 
Zālīte ; foto: Jānis Antmanis, Jānis Brencis, An-
dris Vitauts Kļaviņš, Jānis Lācis, Roberts Mill-
ers, Zigurds Mežavilks, Aleksejs Ozoliņš, Hein-
rihs Roginskis, Valdis Šteinbergs. — [Rīga] : 
Latviešu virsnieku apvienība, 2011. — 47, 
[1] lpp. : il., ģīm., tab. ; 21 cm. — Bibliogr. no-
rādes parindēs. — [0312001239]

355.082(474.3)(091)

Melderis, Jānis. Studiju priekšmeta «Kara 
mākslas vēsture» mācību līdzeklis semināru 
kara mākslas galveno jautājumu apgūšanai 
«Attēlu, karšu un shēmu albūms» / Jānis Mel-
deris, Muntis Ģeibaks ; Nacionālā Aizsardzības 
akadēmija. Aizsardzības zinātniskās pētniecības 
centrs. — Rīga : Nacionālā Aizsardzības aka-
dēmija, 2012. — 145 lpp. : krās. il., kartes, tab. ; 
30 cm. — Ietver bibliogr. — (Spirālies.). — 
[0312001238] 355/359(091)
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Pārskats par zinātniski pētniecisko projektu 
«Latviešu virsnieku likteņu gaitas izpēte II 
Pasaules kara gados pēc 1940. gada 17. jūnija 
notikumiem» / Aizsardzības zinātniskās pētnie-
cības centrs ; projekta vadītājs Jānis Melderis ; 
projekta izpildītāji: Valdis Šteinbergs, Gunārs 
Kramiņš, Sarma Līne. — Rīga : NAA Aizsar-
dzības zinātniskās pētniecības centrs, 2011.

2. daļa, Latviešu virsnieku likteņi Vācijai 
okupējot Latviju 1941. gadā un Latviešu 
leģions (NAA AZPC 02/02-2011). — 278 lpp. : 
tab. ; 30 cm. — Bibliogr.: 272.-278. lpp. (84 
nos.). — ISBN 978-9934-8183-3-2 (spirāl-
ies.). — [0312001237] 355.082(474.3)

Suvorovs, Viktors. Atbrīvotājs / Viktors Su-
vorovs ; no krievu valodas tulkojis Jānis Kalve ; 
redaktore Gundega Blumberga ; priekšvārda, 
9.-13. lpp., autors Mihails Hellers ; mākslinieks 
Jānis Esītis. — Rīga : Dienas Grāmata, 2012. — 
253, [1] lpp. ; 22 cm. — «Grāmata pirmo reizi 
publicēta Londonā 1981. gadā angļu valodā. 
Krievu valodā iznāca 1986. gadā ar nosaukumu 
«Atbrīvotāja stāsti»»—Titlp. 2. pusē. — Tulk. no 
izd.: Освободитель. — ISBN 978-9984-887-13-5 
(ies.). — [0312001475]

355.311.1(47+57)+94(437)”1968”

355.48 Militārā vēsture. Kari. Kampaņas. 
Kaujas. Militārie varoņdarbi

Grinšteins, Māris. Gaidi mani atkal mājās / 
Māris Grinšteins ; redaktore Liene Akmens ; 
ievadu sarakstīja Andrejs Mežmalis ; vāka 
dizains: Agris Jansons. — [Tukums] : Māris 
Grinšteins, 2012. — 128 lpp. : il., ģīm., kartes ; 
21 cm. — Izdošanas vieta precizēta ISBN aģen-
tūrā. — Bibliogr.: 109. lpp. — Personu rād.: 
110.-117. lpp. — ISBN 978-9984-49-552-1. — 
[0312001432] 355.48(474.3)(091)

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

Andersone, Ieva. Consumer behaviour in the 
market within context of entrepreneurial deci-
sion-making : summary of promotion paper : 
sector: management science, subsector: entre-
preneurship management / Ieva Andersone ; 
scientific advisor: E. Gaile-Sarkane ; review-
ers: Gregorijs Olevskis, Marga Zivitere, Hana 
Loshtakova ; Riga Technical University. Faculty 
of Engineering Economics and Management. 
Institute of Production and Entrepreneurship. 
Department of Production and Entrepreneur-
ship Economics. — Riga : RTU Publishing 
House, 2012. — 30 lpp. : tab. ; 21 cm. — Bibli-
ogr.: 7.-9. lpp. — ISBN 978-9934-10-286-8 : 70 
copies. — [0312000764] 366.1(043)+658(043)

Āboltiņa, Līga. Reflektīvā darbība sociālo dar-
binieku supervīzijā : promocijas darbs / Līga 
Āboltiņa ; darba zinātniskā vadītāja Lūcija 
Rutka ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, 
psiholoģijas un mākslas fakultāte. Pedagoģijas 
nodaļa. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2012. — 
340 lp. : il., tab., sh. ; 31 cm. — Bibliogr.: 198.-
214. lp. — (Ies.). — [0312003976] 364.4(043.3)

37 Izglītība

Libkovska, Una. Skolēnu profesionālo interešu 
pilnveides vadība karjeras izglītībā Latvijā : 
promocijas darbs doktora zinātniskā grāda 
iegūšanai vadībzinātnē, apakšnozare: izglītības 
vadība / Una Libkovska ; promocijas darba 
zinātniskais vadītājs Veronika Bikse ; Latvijas 
Universitāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2011. — 186, [36] lp. : diagr., tab. ; 30 cm. — Bib-
liogr.: 176.-186. lp. un norādes parindēs. — 
(Ies.). — [0312003981]

37.047(474.3)(043)+37.048.4(474.3)(043)

Школа русской культуры : перспективы, 
программы, методические приоритеты / 
Бухвалов В. А., Гребенюк Т. В., Каширина 
А. В., Серова Е. А. ; руководитель проекта 
Валерий Бухвалов ; Фонд «Родители детям», 
Фонд «Русский мир». — Рига, 2011. — 201 с. : 
табл., портр. ; 21 см. — Авторы указаны на 
обороте тит.л. — Библиогр.: с. 101-102. — 
ISBN 978-9984-30-201-0. — [0312001307]

37.013.43(474.3)

371 Audzināšanas un izglītības 
organizēšana. Skolvedība

Tauriņa, Žanete. Jauniešu mācību sasniegumu 
novērtēšanas procesa vadība vidējā izglītībā 
Latvijā : promocijas darbs vadībzinātnes dok-
tora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnes 
nozarē, izglītības vadības apakšnozarē / Žanete 
Tauriņa ; zinātniskā vadītāja Ilze Ivanova ; 
Latvijas Universitāte. — Rīga : Latvijas Uni-
versitāte, 2011. — 165, [4] lpp. : diagr., tab. ; 
31 cm. — «2012»—Uz vāka. — Bibliogr.: 150.-
156. lp. — (Ies.). — [0312003967]

371.26(474.3)(043)+373.5(474.3)(043)

373 Vispārējā izglītība

Tamsons, Imants. Skola atmiņās un stāstos : 
Talsu vidusskolas 39. izlaiduma 50 gadu jubile-
jai sakārtots atmiņu un vēstures faktu krājums / 
teksts, sakārtojums un pēcvārds: Imants Tam-
sons ; ; ievadu sarakstīja Ilze Kļaviņa ; Zig-
urda Kalmaņa mākslinieciskais iekārtojums ; 
uz vāka Gunta Eniņa aerofoto. — Talsi : Ale-
ksandra Pelēča lasītava, 2011. — 141 lpp. : il., 
ģīm., faks. ; 25 cm. — ISBN 978-9934-8171-9-9 
(ies.). — [0312001254] 373.5(474.324)(091)

Vronska, Nataļja. Topošo skolotāju infor-
mācijas un komunikācijas tehnoloģiju in-
tegrēšanas prasmju attīstība mājturības un 
mājsaimniecības izglītībā : promocijas darba 
kopsavilkums pedagoģijas doktora (Dr.paed.) 
zinātniskā grāda iegūšanai Augstskolas pe-
dagoģijas apakšnozarē = Development of 
prospective teacher information and commu-
nication technologies integration skills in 
household and home economics education : 
synopsis of the doctoral thesis, sub-discipline of 
university pedagogy, for the scientific degree of 
Dr.paed. / Nataļja Vronska ; zinātniskā vadītāja 
Elita Volāne ; recenzenti: Inese Jurgena, Anita 
Petere, Ene Lind ; Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte. Tehniskā fakultāte. Izglītības un 
mājsaimniecības institūts. — Jelgava : Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte, 2012. — 74 lpp. : 
diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 34.-37., 71.-
74. lpp. — Teksts latviešu un angļu val. — 70 
eks. — [0312000709]

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 4. — 48 с. : ил. ; 30 см. — В учебном 
комплекте: Книга для учителя, Рабочая 
тетрадь (1-5). — ISBN 978-9984-18-393-0. — 
[0312001267] 373.2

Фролова, И. Мы растём и учимся : рабочая 
тетрадь / И. Фролова, И. Денисова ; редактор 
Е. Шайтере ; художник Н. Чернецка. — Rīga : 
Mācību grāmata, 2012.

Часть 4. — 70, [2] с. : цв. ил. ; 30 см. — В 
комплекте с: Мы растём и учимся : книга 
для учителя / И. Фролова, И. Денисова 
(ISBN 9789984183930 (ч. 4)). — ISBN 978-
9984-18-388-6. — [0312001265]

Часть 5. — 40 с. : цв. ил. ; 30 см. — В 
комплекте с: Мы растём и учимся : книга 
для учителя / И. Фролова, И. Денисова 
(ISBN 9789984183930 (ч. 4)). — ISBN 978-
9984-18-389-3. — [0312001266] 373.2

378 Augstākā izglītība. Augstskolas. 
Akadēmiskās studijas

Eriņš, Ingars. Augstākās izglītības finanšu 
vadības sistēmas izstrāde : promocijas darba 
kopsavilkums : nozare: vadībzinātne, apakšno-
zare: uzņēmējdarbības vadība / Ingars Eriņš ; 
zinātniskais vadītājs R. Taraškevičs ; recen-
zenti: Remigijs Počs, Marga Živitere, Andrejs 
Čirjevskis ; redaktore Silvija Minkevica ; Rīgas 
Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas 
un vadības fakultāte. Ražošanas un uzņēmēj-
darbības institūts. Ražošanas un uzņēmējdar-
bības ekonomikas katedra. — Rīga : RTU iz-
devniecība, 2012. — 46 lpp. : diagr., sh., tab. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 8.-10. lpp. — ISBN 978-9934-
10-282-0 : 100 eks. — [0312000781]

378(474.3)(043)

Eriņš, Ingars. Development of higher educa-
tion financial management system : summary 
of doctoral thesis : field: management science, 
subfield: entrepreneurship and business man-
agement / Ingars Eriņš ; scientific supervisor: R. 
Taraškevičs ; reviewers: Remigijs Počs, Marga 
Živitere, Andrejs Čirjevskis ; Riga Technical 
University. Faculty of Engineering Economics 
and Management. Institute of Production and 
Entrepreneurship. Department of Economics 
of Production and Entrepreneurship. — Riga : 
RTU Publishing House, 2012. — 50 lpp. : il., di-
agr., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 9.-11. lpp. — ISBN 
978-9934-10-283-7 : 70 copies. — [0312000780]

378.014.543.1(043)

Puķīte, Margarita. Medicīnas studentu pe-
dagoģiskās kompetences veidošanās studi-
ju procesā : promocijas darbs pedagoģijas 
zinātņu doktora grāda iegūšanai : nozaru 
(medicīnas) pedagoģija / Margarita Puķīte ; 
darba zinātniskā vadītāja Lūcija Rutka ; Latvi-
jas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un 
mākslas fakultāte. — Rīga : Latvijas Univer-
sitāte, 2012. — 335 lp. : diagr., tab., sh. ; 31 cm + 
piel. ([243.] lp.). Piel.: Promocijas darba pie-
likums. — Bibliogr.: 309.-327. lp. — (Ies.). — 
[0312003972] 378.6:61(043.3)+61:378(043)
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Rīgas Tehniskā universitāte. Studentu zināt-
niskā un tehniskā konference (53 : 2012 : 
Rīga, Latvija). 53. Studentu zinātniskās un 
tehniskās konferences programma / Rīgas 
Tehniskā universitāte. Fr. Candera studentu 
zinātniskā un tehniskā biedrība. — Rīga : 
RTU Izdevniecība, 2012 (Rīgas Tehniskās uni-
versitātes tipogrāfija). — 77 lpp. ; 21 cm. — Tek-
sts latviešu, angļu val. — ISBN 978-9934-10-
292-9 : 1200 eks. — [0312001102]

378.6:62(474.3-25)(062)

Starpdisciplinaritāte sociālajās zinātnēs: vai 
tā sniedz atbildes uz mūsu izaicinājumiem 
augstākajā izglītībā un pētniecībā? : rakstu 
krājums / autori: Aleksandrs Berlins, Zane 
Cunska, Manfreds J. Hollers, Guna Japiņa, 
Rosvita M. Kinga, Juris Krūmiņš, Ilona Kunda, 
Iasonas Lamprianou, Kristīne Medne, Indriķis 
Muižnieks, Nils Muižnieks, Tatjana Muravska, 
Žaneta Ozoliņa, Romāns Putāns, Fernando Re-
iss, Inna Šteinbuka, Anete Vītola, Zane Zeibote, 
Silvēns Žuete ; zinātniskās redaktores: Tatjana 
Muravska, Žaneta Ozoliņa ; redaktori: Gita 
Bērziņa, Kristīne Medne, Romāns Putāns, Ieva 
Zarāne ; priekšvārdu sarakstīja Pjērs Meress ; 
pēcvārda autore Tatjana Muravska ; vāka di-
zains: Agris Dzilna. — Rīga : LU Akadēmiskais 
apgāds, 2012. — 227 lpp. : diagr., il., tab. ; 
24 cm. — Par aut.: 223.-227. lpp. — Bibliogr. 
rakstu beigās un norādes parindēs. — ISBN 
978-9984-45-524-2. — [0312001434] 378

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

Nadziņa, Valija. Etnogrāfiskais ornaments / 
Valija Nadziņa ; redaktore Gundega Rudzīte ; 
māksliniece Skaidrīte Vītola ; Vitas Lēnertes 
vāka dizains ; Ojāra Griķa krāsu foto. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2012]. — 23, [1] lpp. : il. ; 
29 cm. — (Latviešu etnogrāfiskais mantojums ; 
2). — ISBN 978-9934-0-2758-1. — [0312001349]

391(=174)+7.048(=174)

Nadziņa, Valija. Jostas un prievītes / Valija 
Nadziņa ; redaktore Gundega Rudzīte ; Vitas 
Lēnertes vāka dizains. — 2. izdevums. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2012]. — 32 lpp. : il. ; 29 cm. — 
(Latviešu etnogrāfiskais mantojums ; 1). — 
ISBN 978-9934-0-2250-0. — [0312001348]

391(=174)+746.1

Ziedu valoda : vārdnīca / sakārtojusi Gundega 
Sēja ; redaktore Zinta Stikute ; māksliniece 
Laura Akmane. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2012]. — 48 lpp. ; 18 cm. — ISBN 978-9934-0-
2776-5 (ies.). — [0312001295] 39(038)

398 Folklora

Īsas pasakas : [krājums] / sakārtojusi redak-
tore Kristīne Skrīvele ; Agijas Stakas vāka 
zīmējums. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. — 
222, [1] lpp. ; 21 cm. — (Latviešu tautas pa-
sakas). — ISBN 978-9934-0-2447-4 (ies.). — 
[0312001287] 398.21(=174)

Lai līgojam, lai svinam : papardes ziedu 
meklējot… un ne tikai! / sakārtojusi Egita 
Puķīte ; redaktores: Kristīne Skrīvele, Ilze Cine ; 
mākslinieks Aigars Truhins. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2012]. — 64 lpp. : il., notis ; 21 cm. — Uz 
vāka: Lietot pēc 18!. — ISBN 978-9934-0-2895-3 
(ies.). — [0312001291] 398.332.2(=174)

Sudare, Inese. Tautasdziesmas : [krāsojamā 
grāmata pirmskolas un jaunākā skolas vecu-
ma bērniem] / ilustrāciju autore Inese Sudare ; 
Ingas Apsītes vāka mākslinieciskais nofor-
mējums. — [Mārupe] : Drukātava, 2012 (Dru-
kātava). — 37 lpp. : il. ; 27 cm. — Bibliogr.: 
37. lpp. (22 nos.). — ISBN 978-9984-853-56-7. — 
[0312001364] 398.8(=174)+087.5

5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

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

Baltic national parks : Estonia, Latvia, Lithua-
nia : tourism guide / text: Visits ; translation: 
Kārlis Streips ; photo: Juris Smaļinskis ; photog-
raphers of images: Aiva Jakovela, Aivar Ruukel, 
Aldona Kuprelytė, Algirdas Panavas, Anda 
Andrušaite, Andris Klepers, Asnāte Ziemele, 
Aušra Brazdeikytė, Dainius Elertas, Edouard 
Bal, Elīna Kalēja, Gintautas Margis, Inese 
Dāvidsone, Irēna Broliša, Ivars Zupiņš, Jānis 
Ķuze, Kaarel Kaisel, Lina Černiauskienė, Līga 
Kondrāte, Maarika Toomel, Madars Mileiko, Peo 
Jonsson, Rimantas Diržius, Saulius Sidabras, 
Sigitas Kazlauskas, Tiit Kaljuste, Velga Vītola, 
Vidmanto Bezaro, Viesturs Vintulis, Vilnis Sku-
ja. — [Rīga] : Lauku ceļotājs, 2011. — 252 lpp. : 
krās. il., tab., kartes ; 21 cm. — Aprakstīts pēc 
vāka. — Tulkots no latviešu val. — ISBN 978-
9934-8181-7-2. — [0312001409]

502.5(474-751.2)(036)+913(474)(036)

51 Matemātika

Misāns, P. Ievads elektroinženiermatemātikas 
datorrealizācijā : laboratorijas darbu apraksti / P. 
Misāns, M. Tērauds, G. Valters ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Elektronikas pamatu katedra. — 
Rīga : RTU Izdevniecība, 2012. — 58 lpp. : il., di-
agr. ; 21 cm. — «Laboratorijas darbi ir paredzēti 
Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes 
studentiem, kas apgūst priekšmetu «Elektro-
inženiermatemātikas datorrealizācija»»—
[2.] lpp. — ISBN 978-9934-10-275-2 : 150 eks. — 
[0312000693] 519.6(076)+004.9(076)

52 Astronomija. Astrofizika.  
Kosmosa pētniecība. Ģeodēzija

Zvirgzds, Jānis. Racionāla LatPos sistēma : 
promocijas darbs / Jānis Zvirgzds ; zinātniskais 
vadītājs J. Lazdāns ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Būvniecības fakultāte. Transportbūvju institūts. 
Ģeomātikas katedra. — Rīga : Rīgas Tehniskā 
universitāte, 2012. — 170, [68] lp. : krās. il., 
diagr., kartes, tab. ; 30 cm. — Bibliogr.: 161.-
169. lp. — Teksts latviešu val., anotācija paral. 
latviešu, angļu val. — (Ies.). — [0312003980]

528.8:629.783(043)

54 Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Drille, Modris. Lekciju konspekts neorganiskajā 
ķīmijā / Modris Drille ; konspektu veidoja 
studentu grupa: Jeļena Jermolajeva, Jānis Ju-
bels, Lāsma Poča, Dmitrijs Pohomovs, Zan-
da Zepa, Laura Žumbure ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Materiālzinātnes un lietišķās 
ķīmijas fakultāte. — Rīga : RTU Izdevniecība, 
2012. — 211 lpp. : tab. ; 25 cm. — Bibliogr.: 
211. lpp. (6 nos.). — ISBN 978-9934-10-296-7 : 
200 eks. — [0312001407] 546(075.8)

Kukāre, Agnese. Development of new meth-
ods for detection of polycyclic aromatic hydro-
carbons : summary of doctoral thesis : in partial 
fulfillment of the requirements of the doctor 
degree in chemistry, subdiscipline of analytical 
chemistry / Agnese Kukāre ; the supervisors of 
studies: Arturs Vīksna, Vadims Bartkevičs ; re-
viewers: A. Zicmanis, M. Drille, V. Kreicbergs ; 
University of Latvia. Faculty of Chemistry. — 
Riga : University of Latvia, 2012. — 43 lpp. : 
diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 41.-43. lpp. — 
[0312000686]

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

Kukāre, Agnese. Metodes izstrāde policiklisko 
aromātisko ogļūdeņražu noteikšanai : promoci-
jas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai 
ķīmijas nozarē, apakšnozare: analītiskā ķīmija / 
Agnese Kukāre ; zinātniskie vadītāji: Arturs 
Vīksna, Vadims Bartkevičs ; recenzenti: A. Zic-
manis, M. Drille, V. Kreicbergs ; Latvijas Uni-
versitāte. Ķīmijas fakultāte. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2012. — 44 lpp. : diagr., tab. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 42.-44. lpp. — [0312000685]

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

Pormale, M.  Zaļais patvērums : akadēmiķis 
Arvīds Kalniņš viņa arhīva materiālos un 
manās atmiņās : akadēmiķa Arvīda Kalniņa 
dzīvesstāts / Milda Pormale ; manuskriptu pub-
licēšanai sagatavojusi Dzintra Dāvidsone ; vāka 
mākslinieciskais noformētājs Valdis Villerušs ; iz-
mantoti Arvīda Kalniņa fotoattēli. — [Ķeipenes 
pagasts] : Divpadsmit, 2012. — 382, [1] lpp. : il., 
ģīm., faks. ; 25 cm. — Bibliogr. tekstā. — ISBN 
978-9934-8132-5-2 (ies.). — [0312001325]

547:630*81(474.3)(092)+630*81(474.3)(092)

58 Botānika

Bērzs / sastādījusi Rita Roze ; redaktore Mar-
gita Krasnā ; māksliniece Māra Alševska. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. — 63, [1] lpp. : il. ; 
20 cm. — (Dabas aptieka). — ISBN 978-9934-0-
2794-9. — [0312001290]

582.632.1+615.322:582.632.1

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. 
TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes

Apine, Ilze. Vīrieša veselības rokasgrāmata / 
Ilze Apine. — [Rīga : Veselības centrs 4, 2012]. — 
39, lpp. : il. ; 21 cm. — [0312001305]

613.97-055.1(035)

Ducena, Kristīne. Jaunu molekulāro marķieru 
identifikācija vairogdziedzera ļaundabīgo 
audzēju agrīnai diagnostikai : promocijas darbs 
medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai 
internajā medicīnā, apakšnozare: endokrino-
loģija / Kristīne Ducena ; darba zinātniskais 
vadītājs Valdis Pīrāgs ; recenzenti: Renāte Li-
gere, Andrejs Ērglis, Jānis Kloviņš ; Latvijas Uni-
versitāte. Medicīnas fakultāte. — Rīga : Latvi-
jas Universitāte, 2011. — 130 lp. : diagr., tab. ; 
31 cm. — Bibliogr.: 108.-129. lp. — (Ies.). — 
[0312003974] 616.441-006.04-07(043.3)+

+616.441-006.04-07(043)

Lorenca, Terēze. Skaistuma anatomija : būt 
un palikt izskatīgai : rokasgrāmata sievietei / 
Terēze Lorenca ; sastādītāja un redaktore Dag-
nija Dreika ; mākslinieks Aldis Aleks ; vākam 
izmantota mākslinieces Valentīnas Zeiles 
skulptūra. — Rīga : Daugava, [2012]. — 287, 
[1] lpp. ; 17 cm. — ISBN 978-9984-41-056-2. — 
[0312000688] 613.99(035)
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Matass, Deivids. Asiņainā raža : ziņojums 
saistībā ar apgalvojumiem par orgānu izņem-
šanu Faluņgun praktizētājiem Ķīnā / Deivids 
Matass, Deivids Kilgors. — [Rīga], [2012]. — 
131 lpp. : diagr., tab., karte ; 21 cm. — (Papil-
dināta versija) Deivids Matass un Deivids 
Kilgors 2007. gada 31. janvāris—Titlp. — Bibli-
ogr. norādes parindēs. — [0312001165]

615.36(510)(094)+343.61(510)

Miščuks, Aleksejs. Jauns reģionālās anestēzijas 
problēmu risinājums / Alekseja Miščuka pro-
mocijas darbs medicīnas zinātņu doktora grāda 
iegūšanai ; promocijas darba vadītājs Māris 
Mihelsons ; recenzenti: Dainis Krieviņš, Biruta 
Mamaja, Andres Sell ; Latvijas Universitātes 
Medicīnas fakultāte. — Rīga : Latvijas Univer-
sitāte, 2011. — 134 lp. : krās. il., diagr., tab. ; 
30 cm. — «2012»—Uz vāka. — Bibliogr.: 108.-
119. lp. — Teksts latviešu vaoldā, anotācija 
paral. latviešu, angļu valodā. — (Ies.). — 
[0312003973] 616-089.5(043.3)

Morfoloģisko zinātņu konference (17 : 2012 : 
Rīga, Latvija). XVII Morfoloģisko zinātņu kon-
ference : Rīgā, 2012. gada 16. maijā : referātu 
tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte. Anatomijas 
un antropoloģijas institūts ; redaktore Regīna 
Jozauska. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 
2012. — 50 lpp. ; 21 cm. — Aut. rād.: 49.-
50. lpp. — Kopsav. angļu val. — ISBN 978-9984-
793-02-3. — [0312001210] 611/612(062)

Petričeka, Rita. Bertrams Rozenbergs. Fiat justi-
tia / Rita Petričeka ; redaktore Ligita Kovtuna ; 
tulkojums angļu valodā: Ilze Jaunzeme Brauna 
(Brown) ; ievadu sarakstīja Juris Petričeks ; 
māksliniece Daiga Brinkmane. — Rīga : Vesta-
LK, 2012. — 215 lpp. : il., ģīm. ; 25 cm. — (Lai-
ka grāmata). — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — Paral. latviešu un angļu val. — 
ISBN 978-9934-8296-0-4 (ies.). — [0312001413]

617(474.3)(092)

Starptautiskā zinātniskā konference «Narko-
tisma politiskie, sociālie un medicīniskie 
aspekti» (2012 : Rīga, Latvija). Starptautiskā 
zinātniskā konference «Narkotisma politiskie, 
sociālie un medicīniskie aspekti» : tēzes : Rīgā, 
2012. gada 26. aprīlī / sastādītājs un priekšvārda 
autors Andrejs Vilks ; redaktore Regīna Joza-
uska ; redkolēģija: Osvalds Joksts, Viktoras 
Justickis, Ando Leps, Vladimirs Ovčinskis, 
Andrejs Vilks, Inga Kudeikina ; Rīgas Stradiņa 
universitāte. Juridiskā fakultāte, Organizācija 
«Eiropas pilsētas pret narkotikām», Latvijas 
Republikas valsts policija, Latvijas Zinātņu 
akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu cen-
trs, Mykolas Romeris universitāte (Lietuva), 
Drošības un politikas attīstības institūts (Zvie-
drija). — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 
2012. — 58 lpp. : tab. ; 21 cm. — Bibliogr. rak-
stu beigās un norādes parindēs. — Aut. rād.: 
58. lpp. — Teksts latviešu, angļu un krievu 
val. — ISBN 978-9984-788-99-9. — [0312001209]

613.83(062)

62 Inženierija. Tehnoloģija vispār

Meisons, Konrāds. Izzini lietu darbību! : ar 
vairāk nekā 90 atveramiem lodziņiem / Konrāds 
Meisons ; no angļu valodas tulkojusi Ingrīda 
Kreicberga ; redaktors Guntis Kalns ; ilustrējis 
Kolins Kings. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. — 
14, [1] lpp. : krās. il. ; 29 cm. — (Grāmata ar lo-
dziņiem). — Aprakstīts pēc vāka. — Oriģ. nos.: 
How things work. — ISBN 978-9934-0-2410-8 
(ies.). — [0312001454] 62(02.053.2)+087.5

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

Skobeļeva, Nataļja. Pilsētas elektrotīkla opti-
mālo parametru izvēle attīstības projektu sākum-
stadijās : promocijas darbs / Nataļja Skobeļeva ; 
zinātniskā vadītāja S. Guseva ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Enerģētikas un elektrotehni-
kas fakultāte. Enerģētikas institūts. — Rīga : 
Rīgas Tehniskā universitāte, 2012. — 154 lp. : 
il., diagr., tab., kartes ; 30 cm. — Bibliogr.: 150.-
154. lp. — Teksts latviešu val, anotācija arī angļu 
un krievu val. — (Ies.). — [0312003968]

621.311.1(474.362.2)(043)

63 Lauksaimniecība. Mežsaimniecība. 
Medības. Zivsaimniecība

630 Mežsaimniecība

Mežā : vairāk nekā 40 atveramas durtiņas in-
teresantiem atklājumiem / māksliniece Sandra 
Menke ; teksta autore Sandra Noa ; no vācu 
valodas tulkojusi Inese Miesniece ; redak-
tore Inese Liepiņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2012]. — [24] lpp. : krās. il. ; 28 cm. — (Pirmās 
zināšanas. Esi gudrinieks!). — Nos. no vāka. — 
Oriģ. nos.: Im Wald. — ISBN 978-9934-0-2527-3 
(ies.). — [0312001351] 630+087.5

631 Lauksaimniecība kopumā

Laukos : vairāk nekā 40 atveramas durtiņas 
interesantiem atklājumiem / māksliniece Maja 
Vāgnere ; teksta autore Karola fon Kesela ; 
no vācu valodas tulkojusi Anita Poļakovska ; 
redaktore Inese Liepiņa. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2012]. — [24] lpp. : krās. il. ; 28 cm. — 
(Pirmās zināšanas. Esi gudrinieks!). — Nos. 
no vāka. — Oriģ. nos.: Auf dem Bauernhof. — 
ISBN 978-9934-0-2526-6 (ies.). — [0312001350]

631+087.5

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

Galēja, Iveta. Garšvielas / Iveta Galēja ; redak-
tors Gints Tenbergs ; fotogrāfiju autori: Juris 
Galējs, Maruta Kusiņa, Dzintra Stelpa ; Aiga-
ra Truhina vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2012. — 168 lpp. : il. ; 25 cm. — Recepšu 
rād.: 166.-168. lpp. — ISBN 978-9934-0-2732-1 
(ies.). — [0312001280] 641.88+641.55(083.12)

Galēja, Iveta. Pavasara ēdieni / Iveta Galēja ; 
redaktore Gunta Šustere ; fotogrāfiju autors Ju-
ris Galējs ; Aigara Truhina vāka un iekārtojuma 
dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. — 
47 lpp. : il. ; 24 cm. — ISBN 978-9934-0-2875-
5. — [0312001282] 641.55(083.12)

Marinādes un pikantas mērces : gaļai, zivīm, 
sieram, dārzeņiem / sastādījusi Lilija Rimicāne ; 
redaktore Ilze Čerņevska ; mākslinieks Viktors 
Parkovs. — Rīga : Avots, 2012. — 77, [1] lpp. : 
il. ; 14 cm. — ISBN 978-9984-859-52-1. — 
[0312001436] 641.88(083.12)+641.824(083.12)

Minjonas padomi : kā jārīkojas smalkā ķēķī / 
sakārtojusi Inese Pelūde ; Ingunas Kļavas vāka 
dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. — 
103 lpp. : il. ; 22 cm. — (Latvijas kulinārais 
mantojums). — Padomi ņemti no grāmatas 
«Minjonas pavārniecības māksla» 1921. gada 
izdevuma. — ISBN 978-9934-0-2818-2. — 
[0312001286] 641.5

Uzkodas itāļu gaumē : brusketas un karstmai-
zes / no itāļu valodas tulkojusi Baiba Ozola ; 
atbildīgā redaktore Anna Pavlovska. — Rīga : 
Jumava. SIA «J.L.V.», 2012. — 123, [1] lpp. : krās. 
il. ; 19 cm. — Oriģ. nos.: Bruschette & cros-
toni. — ISBN 978-9934-11-098-6 (spirālies.). — 
[0312001273]

641.568(450)(083.12)+641.84(083.12)

Veģetārie ēdieni / sastādījusi Gita Kļaviņa ; re-
daktore Ilze Čerņevska ; mākslinieks Dainis 
Lapsa. — Rīga : Avots, 2012. — 323 lpp. : il. ; 
17 cm. — (Gribi ēst? Gatavo!). — ISBN 978-
9984-859-51-4. — [0312001437] 641.564(083.12)

656 Transporta un pasta pakalpojumi. 
Satiksmes organizācija un kontrole

Patļins, Antons. Integrated system solution de-
velopment for public transport sustainability : 
doctoral thesis / Antons Patļins ; scientific ad-
visor: N. Kuņicina ; Riga Technical University. 
Power and Electrical Engineering Faculty. In-
dustrial Electronics and Electrical Engineering 
Institute. — Riga : Riga Technical University, 
2012. — 173 lp. : il., tab. ; 30 cm. — Bibliogr.: 
159.-173. lp. — Anotācija paral. angļu, latviešu 
val. — (Ies.). — [0312003979] 656.025.2(043)

657 Grāmatvedība

Leibus, Inguna. Pašnodarbināto grāmatvedība 
un nodokļi / Inguna Leibus ; redaktore un 
priekšvārda autore Vita Zariņa ; literārā 
redaktore Sandra Priedīte; fotogrāfs Atis 
Ieviņš. — Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 
2012. — 135 lpp. : sh., tab. ; 22 cm. — (Bilances 
bibliotēka). — ISBN 978-9984-896-00-7. — 
[0312001300] 657(474.3)+336.226.11(474.3)

658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība. 
Tirdzniecības organizācija

Baltic export : Baltic business directory, Latvia : 
[presentation book]. — Riga : Latvijas Tālrunis, 
2012. — 256 lpp. : krās. il., diagr., kartes, tab. ; 
27 cm. — ««Baltic Export» annual book issued 
in cooperation with Infoeksperts Ltd and Fir-
mas.lv Ltd»—Iespiedziņās. — Alf. rād.: 252.-
253. lpp. — [0312001428] 658(474)(083.86)

Baltic export : Балтийский бизнес каталог, 
Латвия : [книга презентации]. — Рига : Lat-
vijas Tālrunis, 2012. — 256 с. : цв. ил., диагр., 
карты, табл. ; 27 см. — Описано по облож-
ке. — Алф. список предприятий: с. 252-
253. — [0312001427] 658(474)(083.86)

Fedotova, Kristīne. Ensuring competitive en-
trepreneurship management for manufactur-
ing wood products in Latvia : resume of the 
Ph. D. paper : sector: management science, 
sub-sector: entrepreneurship and manage-
ment / Kristīne Fedotova ; scientific advisor: 
Ineta Geipele ; reviewers: Elīna Gaile-Sarkane, 
Marga Zivitere, Ivan Potravny ; Riga Technical 
University. Faculty of Engineering Economics 
and Management. Institute of Building Entre-
preneurship and Real estate Economics. De-
partment of Civil Construction and Real Estate 
Economics and Management. — Riga : RTU 
Publishing House, 2012. — 46 lpp. : diagr., tab. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 9.-11. lpp. — ISBN 978-9934-
10-288-2 : 75 copies. — [0312000803]

658(474.3)(043)+658:630*8(474.3)(043)
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Fedotova, Kristīne. Konkurētspējīgas uzņēmēj-
darbības vadīšanas nodrošināšana koksnes pro-
duktu ražošanā Latvijā : promocijas darba kop-
savilkums : nozare: vadībzinātne, apakšnozare: 
uzņēmējdarbības vadība / Kristīne Fedotova ; 
zinātniskā vadītāja Ineta Geipele ; recenzenti: 
Elīna Gaile-Sarkane, Marga Živitere, Ivans 
Potravnijs ; redaktore Silvija Minkevica ; Rīgas 
Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas 
un vadības fakultāte. Būvuzņēmējdarbības 
un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts. 
Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma 
ekonomikas un vadīšanas katedra. — Rīga : 
RTU izdevniecība, 2012. — 46 lpp. : siagr., sh., 
tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 9.-11. lpp. — ISBN 978-
9934-10-287-5 : 100 eks. — [0312000804]

658(474.3)(043)+658:630*8(474.3)(043)

7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Groševs, Kaspars. Kaspars Groševs. I/O. Bez 
ienaidniekiem / teksti: Kaspars Groševs, Jānis 
Taurens ; tulkojumi: Filips Birzulis, Uldis Brūns ; 
attēli: Ansis Starks, Kaspars Groševs. — Rīga : 
Biennāle-2005, 2012. — 48 lpp., [2] lp. iel. : il. ; 
24 cm. — Izstāde norisinājās no 2011. gada 
15. maija līdz 19. jūnijam «kim?» laikmetīgās 
mākslas centrā, Rīgā. — Bibliogr. norādes 
parindēs. — Teksts latviešu un angļu val. — 
ISBN 978-9934-8071-4-5. — [0312001235]

7.071.1(474.3)(083.824)

Meļņikova, Darja. Darja Meļņikova. Jau-
cot līnijas, kārtojot kaudzes / teksti: Darja 
Meļņikova, Kaspars Groševs, Jānis Taurens ; 
tulkojumi: Vita Limanoviča, Uldis Brūns ; 
attēli: Ansis Starks, Darja Meļņikova. — Rīga : 
Biennāle-2005, 2012. — 48 lpp., 2 lp. iel. : il. ; 
24 cm. — Izstāde norisinājās no 2011. gada 
15. maija līdz 19. jūnijam «kim?» laikmetīgās 
mākslas centrā, Rīgā. — Bibliogr. norādes pa-
rindēs. — Teksts latviešu un angļu val. — ISBN 
978-9934-8071-5-2. — [0312001234]

7.071.1(474.3)(083.824)

71 Teritoriālā plānošana. Reģionālā, 
pilsētbūvnieciskā un lauku plānošana. 
Ainavas, parki, dārzi

Īle, Una. Dzīvojamo rajonu iekškvartālu 
ainaviskā kvalitāte Latvijas pilsētās : promo-
cijas darba kopsavilkums arhitektūras dok-
tora (Dr.arch.) zinātniskā grāda iegūšanai 
ainavu arhitektūras apakšnozarē = The land-
scape quality of the residential area court-
yards in the cities of Latvia : summary of the 
doctoral thesis for the scientific degree Dr.arch. 
in landscape architecture / Una Īle ; zinātniskā 
vadītāja Aija Ziemeļniece ; recenzenti: Sandra 
Treija, Gunārs Asaris, Valery Nefedov ; Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte. Lauku inženieru 
fakultāte. Arhitektūras un būvniecības kat-
edra. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte, 2011. — 72 lpp. : il., diagr., tab. ; 
20 cm. — Bibliogr.: 64.-72. lpp. — Teksts latviešu 
un angļu val. — [0312000708]

712(474.3-21)(043)+911.375.5(474.3)(043)

73 Tēlniecība

Austrumu porcelāns un Nīderlande : Austru-
mu un Rietumu mijiedarbība 17. gadsimtā = 
Oriental porcelain and the Netherlands : in-
teraction between East and West in the 17th 
century : katalogs / sastādītājs, galvenais 
redaktors un teksta autors Kristiāns J. A. Jorgs ; 
tulkojums no angļu valodas: Stella Pelše ; 
priekšvārdu sarakstīja Juriāns Krāks ; dizains: 
Ojārs Pētersons. — Rīga : Latvijas Nacionālais 
Mākslas muzejs, 2011. — 383 lpp. : il., ģīm. ; 
28 cm. — «Austrumu porcelāns un Nīderlande. 
Austrumu un Rietumu mijiedarbība 17. 
gadsimtā» mākslas muzejs «Rīgas Birža» 2011. 
gada 20. augusts — 4. decembris. — Bibli-
ogr.: 33.-36. lpp. (26 nos.). — Paral. latviešu un 
angļu val. — ISBN 978-9934-8026-9-0 (ies.). — 
[0312001278] 738(5)(083.824)

745/749 Rūpnieciskā māksla un 
daiļamatniecība. Lietišķā māksla

Mājdzīvnieku mazuļi : lasīšanai kopā ar pieau-
gušajiem / teksta autore Natālija Sisoja ; dzejoļu 
autore Valērija Zubkova ; ilustrējusi Natālija 
Gorbana ; no krievu valodas tulkojusi Ieva Tarv-
ida ; redaktore Iveta Ikale. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2012. — [12] lpp. : krās. il. ; 22×22 cm. — 
(Veidosim no plastilīna!). — «Komplektā 10 
gabaliņi plastilīna»—Vāka 4. lpp. — Oriģ. nos.: 
Пластилиновая ферма. — ISBN 978-9934-0-
2544-0 (ies.). — [0312001346] 745.5

78 Mūzika

International Scientific Conference «Music 
Science Today: the Permanent and the Change-
able» (7 : 2012 : Daugavpils, Latvija). Theses of 
7th International scientific conference «Music 
science today: the permanent and the change-
able» = 7. starptautiskās zinātniskās konfer-
ences «Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais 
un mainīgais» tēzes / krājuma sastādītājs: 
Ēvalds Daugulis ; redakcijas kolēģija: Ilma 
Grauzdiņa, Georgs Pelēcis, Leonidas Melnikas, 
Tatjana Mdivani, Romualdas Apanāvičs, Jeļena 
Ļebedeva, Juozas Antanāvičs, Anda Beitāne, 
Baiba Jaunslaviete, Jānis Kudiņš, Ēvalds Dau-
gulis, Žanna Kņazeva, Rytis Urnežius, Nelli 
Macaberidze ; Daugavpils University, Jāzeps 
Vītols Latvian Academy of Music, Lithuanian 
Music and Theatre Academy. — Daugavpils : 
Daugavpils Universitātes Akadēmiskais ap-
gāds «Saule», 2012. — 95 lpp. ; 21 cm. — Tek-
sts angļu, latviešu val. — ISBN 978-9984-14-
568-6. — [0312001358] 78.01(062)

Kross, Čārlzs R. Smagāks par debesīm : Kurta 
Kobeina biogrāfija / Čārlzs R. Kross ; no angļu 
valodas tulkojusi Ilze Jansone ; redaktori Aija 
Lāce un Klāss Vāvere ; Māra Garjāņa vāka di-
zains. — Rīga : Mansards, 2012. — 453, [1] lpp., 
[16] lpp. iel. : il. ; 22 cm. — Bibliogr. norādes 
parindēs. — Oriģ. nos.: Heavier than heav-
en. — ISBN 978-9984-812-96-0. — [0312001310]

78.071.2(73)

Saulīte, Gundega. Marina Zirdziņa / Gundega 
Saulīte ; redaktore Ligita Kovtuna ; māksliniece 
Daiga Brinkmane. — Rīga : Vesta-LK, 2012. — 
111, [1] lpp. : il., ģīm., faks., notis ; 25 cm. — 
(Laika grāmata). — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — M. Zirdziņas lomas Val-
sts muzikālās komēdijas, vēlāk — Operetes 
teātrī: 109.-110. lpp. — ISBN 978-9934-8296-3-5 
(ies.). — [0312001412] 782.071.2(474.3)(092)

791 Kinematogrāfija. Filmas (kinofilmas)

Rietuma, Dita. Film noir stila ģenealoģija : pro-
mocijas darbs mākslas zinātņu doktora grāda 
iegūšanai mākslas zinātnes nozarē, teātra un 
kino vēstures un teorijas apakšnozarē / Dita 
Rietuma ; zinātniskais vadītājs Viktors Frei-
bergs ; Latvijas Universitāte. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2012. — 217 lp. ; 31 cm. — Bibliogr.: 
205.-217. lp. un norādes parindēs. — (Ies.). — 
[0312003978] 791.221.51(043)

793 Sabiedriskas izklaides un izpriecas. 
Kustību māksla. Deja

Burvju triki : apgūsti vairāk nekā 100 triku! / 
tulkojusi Dace Andžāne ; redaktore Santa 
Kazāka. — Rīga : Egmont Latvija, [2012]. — 
64 lpp. : krās. il. ; 28 cm. — Grāmatai klāt pievi-
enota burvju nūjiņa. — ISBN 978-9984-43-515-2 
(spirālies.). — [0312001388] 793.8

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

Rubins, Kārlis. Bridžs : aizsardzība / Kārlis 
Rubins ; rediģēja Maija Romanovska, Normu-
nds Svētiņš ; noformēja Māris Putns. — [Rīga : 
Latvijas Bridža federācija, 2012]. — 14, [1] lpp. : 
tab. ; 21 cm. — Izdošanas vieta un izdevējs 
precizēts ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9984-49-
467-8. — [0312001229] 794.41

Rubins, Kārlis. Bridžs : izspēle / Kārlis Rubins ; 
rediģēja Maija Romanovska, Normunds Svē-
tiņš ; noformēja Māris Putns. — [Rīga : Latvijas 
Bridža federācija, 2012]. — 14, [1] lpp. : tab. ; 
21 cm. — Izdošanas vieta un izdevējs precizēts 
ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9984-49-467-8. — 
[0312001230] 794.41

Rubins, Kārlis. Bridžs : pamati / Kārlis Rubins ; 
rediģēja Maija Romanovska, Normunds Svē-
tiņš ; noformēja Māris Putns. — [Rīga : Latvijas 
Bridža federācija, 2012]. — 30 lpp. : il., tab. ; 
21 cm. — Izdošanas vieta un izdevējs precizēts 
ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9984-49-467-8. — 
[0312001228] 794.41

Rubins, Kārlis. Bridžs : solīšana / Kārlis Ru-
bins ; rediģēja Maija Romanovska, Normunds 
Svētiņš ; noformēja Māris Putns. — [Rīga : 
Latvijas Bridža federācija, 2012]. — 30, [1] lpp. : 
il., tab. ; 21 cm. — Izdošanas vieta un izdevējs 
precizēts ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9984-49-
467-8. — [0312001231] 794.41

796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Šulcs, Bruno. Velokāpiens Muztagatā : turpināt 
būt pašam sev : 7546 metru augstumā ar di-
vriteni / Bruno Šulcs ; autora redakcijā ; Aigara 
Truhina sērijas dizains ; Aigara Truhina, Bruno 
Šulca vāka dizains ; noformējumā izmantotas 
Bruno Šulca, Lindas Kusiņas, Valentīna Aiva-
zova, Zigfrīda Verheijkes, Daiņa Sveces, Ful-
vio Mariani, Gabriela Alberto Kabreras, Māra 
Bisenieka, Tomaša Svinarska fotogrāfijas. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. — 159, [1] lpp., 
[32] lpp. krās. il., ģīm. : il., ģīm. ; 21 cm. — 
(Zvaigzne travel). — Bibliogr.: [160.] lpp. (17 
nos.). — ISBN 978-9934-0-2892-2 (ies.). — 
[0312001340] 796.52(516)+913(516)
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Švālenberga, Anja. Skriešana : soli pa solim 
pretī panākumiem / Anja Švālenberga ; no vācu 
valodas tulkojusi Linda Hauka ; redaktore Ine-
se Miesniece ; Lauras Akmanes vāka dizains. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. — 80 lpp. : krās. 
il., tab. ; 20 cm. — Vārdu rād.: 80. lp. — Oriģ. 
nos.: Laufen. — ISBN 978-9934-0-2823-6. — 
[0312001464] 796.422(035)

8 VALODAS. VALODNIECĪBA. 
LITERATŪRA

Laimi vēlot : [krājums] / sastādītāja Iveta 
Kalniņa ; atbildīgā redaktore Ieva Heimane ; 
Dinas Ābeles vāka noformējums. — Rīga : Ju-
mava, [2012]. — 95 lpp. : il. ; 17 cm. — ISBN 
978-9934-11-087-0 (ies.). — [0312001269]

82-1(082)+82-84(082)

Torgāns, Jānis. Opera libretu spogulī, 1960-
2010 / sastādījums, teksts, tulkojumi: Jānis 
Torgāns ; Ingas Apsītes vāka dizains. — Rīga : 
Drukātava, 2012. — 263 lpp. ; 21 cm. — Operas 
alf. secībā: 258.-260. lpp. — Operas hronoloģiskā 
secībā: 261.-263. lpp. — ISBN 978-9984-853-
59-8. — [0312001362] 82-293.09

81 Valodniecība un valodas

Kursīte, Janīna. Virtuves vārdene / Janīna 
Kursīte ; māksliniece Dace Lucia Kidda ; vāka 
noformējums veidots pēc J. K. Broces zīmējuma 
«Zemnieku kāzas Vidzemē» motīviem. — Rīga : 
Rundas, 2012. — 992 lpp. ; 22 cm. — Bibli-
ogr: 971.-990. lpp. — ISBN 978-9934-8297-0-3 
(ies.). — [0312001268]

811.17’374.24(038)+641.568(474.3)(038)

811.174 Latviešu valoda

VinTeTa. Es mācos burtus : mācību līdzeklis 
pirmsskolas vecuma bērniem : 4-5 gadi / Vin-
TeTa ; redaktore Indra Putre ; māksliniece Liāna 
Šulce ; Lauras Akmanes vāka dizains. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2012]. — 39, [1] lpp. : il. ; 
29 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — ISBN 978-
9934-0-2145-9. — [0312001279] 811.174’35(076)

821 Daiļliteratūra

Van Herdens, Etjēns. 30 naktis Amsterdamā : 
romāns / Etjēns van Herdens ; no angļu valodas 
tulkojusi Kristīne Dudareva ; atbildīgā redak-
tore Liene Soboļeva ; literārais redaktors Guntis 
Berelis ; Mārtiņa Ābola vāka mākslinieciskais 
noformējums. — Rīga : Jumava. SIA «J.L.V.», 
2012. — 357, [2] lpp. ; 23 cm. — Oriģ. nos.: 30 
nagte in Amsterdam. — ISBN 978-9934-11-
040-5. — [0312001271] 821.112.6-31

821.111 Angļu literatūra

Brontē, Emīlija. Kalnu aukas : romāns / Emīlija 
Brontē ; no angļu valodas tulkojusi Helga 
Gintere ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; 
Zandas Marķitānes vāka mākslinieciskais 
noformējums. — Rīga : Jumava, [2012]. — 
295, [1] lpp. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: Wuther-
ing heights. — ISBN 978-9934-11-082-5. — 
[0312001272] 821.111-31

Donohjū, Emma. Istaba : romāns / Emma 
Donohjū ; no angļu valodas tulkojusi un re-
diģējusi Zane Rozenberga ; Arņa Kilbloka vāka 
dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. — 413, 
[1] lpp. ; 21 cm. — (Pasaules bestsellers). — 
Oriģ. nos.: Room. — ISBN 978-9934-0-2631-7 
(ies.). — [0312001474] 821.111(417)-31

Vinmane, Sāra. Kad Dievs bija trusis : romāns / 
Sāra Vinmane ; no angļu valodas tulkojusi un 
rediģējusi Silvija Brice. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2012. — 365, [3] lpp. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: 
When God was a rabbit. — ISBN 978-9934-0-
2775-8. — [0312001472] 821.111-31

821.111(73) Amerikāņu literatūra

Kārds, Orsons Skots. Endera spēle : zinātniskās 
fantastikas romāns jauniešiem / Orsons Skots 
Kārds ; no angļu valodas tulkojis Dainis Lei-
nerts ; māksliniece Enrika Ernestsone. — Rīga : 
White Book, 2012. — 304 lpp. ; 21 cm. — Oriģ. 
nos.: Ender’s game. — ISBN 978-9934-8262-
1-4. — [0312001403] 821.111(73)-311.9

Klēra, Kasandra. Pelnu pilsēta : triloģijas 
«The Mortal instruments» 2. grāmata / Ka-
sandra Klēra ; no angļu valodas tulkojusi 
Ina Strautniece ; redaktore Daina Grūbe. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. — 463, [1] lpp. ; 
21 cm. — (Mortal instuments / Kasandra Klēra ; 
2. grām.). — Oriģ. nos.: City of ashes. — ISBN 
978-9934-0-2616-4. — [0312001459]

821.111(73)-312.4+821.111(73)-312.2

Mārtins, Džordžs R. R. Karaļu cīņa : sāgas 
«Dziesma par ledu un uguni» 2. grāmata / 
Džordžs R. R. Mārtins ; no angļu valodas 
tulkojuši: Allens Pempers, Ingus Josts ; redak-
tore Ligita Bērziņa. — Rīga : The White Book, 
2012. — 856 lpp. : il. ; 24 cm. — (Dziesma par 
ledu un uguni / Džordžs R. R. Mārtins ; 2. 
grāmata). — Oriģ. nos.: A clash of kings. — 
ISBN 978-9934-8262-2-1 (ies.). — [0312001404]

821.111(73)-312.9

Smits, Vilburs. Briesmu varā : romāns / Vil-
burs Smits ; no angļu valodas tulkojusi Aija 
Čerņevska ; redaktore Iveta Polkmane ; Arņa 
Kilbloka vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2012. — 423, [1] lpp. ; 22 cm. — (Zvaigznes 
detektīvu klubs). — Oriģ. nos.: Those in per-
il. — ISBN 978-9934-0-2734-5. — [0312001342]

821.111(73)-312.4

Šafere, Mērija Anna. Gērnsijas Literatūras un 
tupeņmizu pīrāga biedrība : romāns / Mērija 
Anna Šafere & Annija Barouza ; no angļu valo-
das tulkojusi un rediģējusi Silvija Brice. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2012. — 318 lpp. ; 21 cm. — 
Oriģ. nos.: The Guernsey Literary and potato 
peel pie society. — ISBN 978-9934-0-2409-2 
(ies.). — [0312001288] 821.111(73)-312.7

Vonnegūts, Kurts. Čempionu brokastis, jeb, 
Ardievu, melnā pirmdiena! / romāns / Kurts 
Vonnegūts ; no angļu valodas tulkojuši Klāvs 
Elsbergs un Ainis Ulmanis ; Ingunas Kļa-
vas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2012. — 314, [3] lpp. : il. ; 18 cm. — (Ķengura 
grāmata). — «Izdevums sagatavots pēc 1987. 
gadā izdevniecībā «Liesma» publicētā darba, 
novēršot tajā izdarītos cenzūras labojumus»—
Titlp. 2. pusē. — Oriģ. nos.: Breakfast of cham-
pions or Goodbye blue monday!. — ISBN 978-
9934-0-2252-4. — [0312001293] 821.111(73)-31

Vonnegūts, Kurts. Kaķa šūpulis : romāns / Kurts 
Vonnegūts ; no angļu valodas tulkojusi Anna 
Bauga ; Ingunas Kļavas vāka dizains. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2012. — 279, [1] lpp. ; 18 cm. — 
(Ķengura grāmata). — «Izdevums sagatavots 
pēc 1973. gadā izdevniecībā «Liesma» publicētā 
darba, saglabājot šī izdevuma īpatnības»—Titlp. 
2. pusē. — Oriģ. nos.: Cat’s cradle. — ISBN 978-
9934-0-2156-5. — [0312001294] 821.111(73)-31

821.112.2 Vācu literatūra

Abedi, Izabella. Čuksti : romāns / Izabella Abe-
di ; no vācu valodas tulkojusi Inga Dalbiņa ; 
redaktore Daina Grūbe ; mākslinieks Arnis 
Zariņš. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. — 298, 
[1] lpp. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: Whisper. — ISBN 
978-9934-0-2329-3. — [0312001461]

821.112.2-93-3

821.113.5 Norvēģu literatūra

Petersons, Pērs. Es nolādu laika upi : romāns / 
Pērs Petersons ; no norvēģu valodas tulkojusi 
Solveiga Elsberga ; redaktore Rūta Koluža ; 
Arņa Kilbloka vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2012. — 239, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: 
Jeg forbanner tidens elv. — ISBN 978-9934-0-
2819-9 (ies.). — [0312001343] 821.113.5-31

821.133.1 Franču literatūra

Barts, Rolāns. Teksta bauda / Rolāns Barts ; 
no franču valodas tulkojuši Indriķis Sīpols un 
Jānis Ozoliņš ; redaktors Dens Dimiņš ; An-
das Baklānes pēcvārds, 69.-78. lpp. ; Līgas Sar-
kanes dizains. — Rīga : Mansards, 2012. — 84, 
[1] lpp. ; 18 cm. — (Theoria). — Ietver bib-
liogrāfiju. — Rādītājs: 80.-[85.] lpp. — Oriģ. 
nos.: Le plaisir du texte. — ISBN 978-9984-872-
42-1. — [0312001312] 821.133.1-4+82:1

Levī, Marks. Starp debesīm un zemi : romāns / 
Marks Levī ; no angļu valodas tulkojusi Sintija 
Rimšele ; redaktore Vita Baumgartena ; vāka 
dizains: Artūrs Zariņš. — Rīga : Kontinents, 
2012. — 301 lpp. ; 19 cm. — (Jauna franču 
līnija). — Oriģ. nos.: Et si c’était vrai. — ISBN 
978-9984-35-597-9 (ies.). — [0312001371]

821.133.1-31

821.161.1 Krievu literatūra

Mariņina, Aleksandra. Nāve kā māksla : ro-
māns / Aleksandra Mariņina ; tulkojusi Dace 
Kārkliņa ; mākslinieks Armands Dišers. — 
Rīga : Nordik, 2012.

2. grāmata, Taisnā tiesa. — 270, [1] lpp. ; 
21 cm. — (Nāve kā māksla / Aleksandra Ma-
riņina ; 2. grāmata). — Oriģ. nos.: Смерть 
как искуство. Правосудие. — ISBN 978-
9984-854-35-9 (ies.). — [0312001438]

821.161.1-312.4

Novikovs, Vladimirs. Noslēpums : pekstiņi 
no žurnāla «Zīlīte» / Vladimirs Novikovs ; auto-
ra zīmējumi. — Rīga : Rīdzene-1, [2012]. — 
16 lpp. : il. ; 21 cm. — (Esi mākslinieks! ; 1). — 
ISBN 9984-553-24-8. — [0312001391]

821.161.1-93-1(474.3)+087.5

Новиков, Владимир. Прятки в рифму, 
или, Как я искал кота : стихи и картинки : 
раскрась книжку! / Владимир Новиков ; 
рисунки автора. — Rīga : Rīdzene-1, 2012. — 
24 с. : ил. ; 21 см. — ISBN 9984-553-23-X. — 
[0312001392] 821.161.1-93-1(474.3)+087.5
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Свириденкова, Галина. Небесные зеркала : 
стихи / Галина Свириденкова ; редактор 
Рожукалнс Тамара Александровна. — Ре-
зекне : [Gaļina Sviridenkova], 2012. — 215, 
[1] с. ; 17 см. — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — ISBN 978-9984-49-444-9. — 
[0312001320] 821.161.1-1(474.3)

Трутько, Тамара. Зоопарк : [стихи детям 
для дошкольного и младшего школьного 
возраста] / Тамара Трутько ; редактор А.М. 
Буйлов ; автор предисловия, с. 3, Л.Н. 
Тимощенко. — Даугавпилс : Tamāra Trutj-
ko, 2012. — 102, [1] с. : цв. ил. ; 25 см. — Iz-
devējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 
978-9934-8231-2-1 (в пер.) : 500 экз. — 
[0312001324] 821.161.1-93-1(474.3)

Трутько, Тамара. Сельский двор : книж-
ка-раскраска / Тамара Викторовна Труть-
ко ; редактор А.М. Буйлов ; автор пре-
дисловия Л.Н. Тимощенко ; художник 
Е.Я. Янушевская. — Даугавпилс : [Tamāra 
Trutjko], 2012. — [44] с. : цв. ил., ил. ; 30 см. — 
Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 
978-9934-8231-3-8 : 1000 экз. — [0312001323]

821.161.1-93-1(474.3)

Чехлов, Александр. Операция «Сатир» : 
криминальные были / Александр Чехлов. — 
Rīga : [Aleksandrs Čehlovs], 2012. — 95 с. ; 
15 см. — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — ISBN 978-9934-8300-0-6 : 150 
экз. — [0312001451] 821.161.1-312.4(474.3)

821.174 Latviešu literatūra

Astahovska, Janīna. Dvēseles dārzā : 1952-
1958 : [dzeja] / Janīna Astahovska ; redaktore 
Valentīna Unda ; priekšvārdu sarakstīja Jāzeps 
Strods ; vāka dizains: Stella Elksne. — Rēzekne : 
Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2012. — 
165 lpp. : ģīm. ; 18 cm. — ISBN 978-9984-29-
217-5 (ies.) : 300 eks. — [0312001367] 821.174-1

Auziņš, Arnolds. Aste gaisā : romāns jaunatnei / 
Arnolds Auziņš ; Ingas Apsītes mākslinieciskais 
noformējums. — Mārupe : Drukātava, 2012. — 
165 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-853-55-0. — 
[0312001361] 821.174-31

Avotiņa, Daina. Tikšanās : dzejoļu krājums / 
Daina Avotiņa ; redaktore un priekšvārda 
autore Daina Grūbe ; māksliniece Māra Al-
ševska. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. — 59, 
[4] lpp. : il. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-2762-8 
(ies.). — [0312001341] 821.174-1

Bolis, Jānis. Likuma ēnā : romāns / Jānis Bolis ; 
atbildīgā redaktore Arta Goba ; literārā redak-
tore Inta Kārkliņa ; priekšvārdu sarakstīja Ivars 
Galiņš ; mākslinieks Dairis Hofmanis. — Rīga : 
Jumava, 2012. — 270, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 
978-9934-11-090-0 (ies.). — [0312001270]

821.174-31

Bulis, Andris. Pieturas : dzeja / Andris Bulis ; 
redaktore Anda Brazauska ; ilustrācijas: Andris 
Bulis ; māksliniece Laura Akmane ; mūzika: 
Toms Juhņevičs. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2012]. — 78 lpp. : il., ģīm. ; 16 cm + 1 CD. — 
CD: dzejas un mūzikas ieraksts. — ISBN 978-
9934-0-2807-6 (ies.). — [0312001289] 821.174-1

Cimmers, Vilnis. Šķīstais dārzs : stāsti / Vilnis 
Cimmers ; dizains un foto: Inese Cimmere. — 
[Mārupe] : Drukātava, [2012]. — 132, [1] lpp. : 
il., ģīm. ; 21 cm. — Par aut.: [8.-9.] lpp. — ISBN 
978-9984-853-58-1. — [0312001360] 821.174-32

Dziedam augu nakti : tautas dziesmas, ziņģes 
un līgodziesmas / sakārtojusi Iveta Ikale ; re-
daktore Ilze Cine ; Vitas Lēnertes vāka diza-
ins. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. — 117, 
[1] lpp. ; 17 cm. — ISBN 978-9934-0-2896-0 
(ies.). — [0312001296] 821.174-192

Jundze, Arno. Gardo vistiņu nedēļa : septiņi 
bandītu laika stāstiņi / Arno Jundze ; redak-
tore Bārbala Simsone ; Arņa Kilbloka vāka di-
zains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. — 134, 
[1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-0-2763-5 
(ies.). — [0312001292] 821.174-32

Kalniņš, Gunārs. Neaizmirstamā bērnība : 
[atmiņas] / Gunārs Kalniņš ; redaktore Ligita 
Knāķe ; Lāsmas Knāķes vāka dizains ; foto-
mākslinieks Jānis Knāķis. — Rīga : Autorizde-
vums, 2012. — 130 lpp. ; 21 cm. — [0312001302]

821.174-94

Kalniņš, Gunārs. Pēc Sibīrijas… : [stāsts] / Gu-
nārs Kalniņš ; redaktore Lolita Bālere ; Lāsmas 
Knāķes vāka dizains ; fotomākslinieks Jānis Knā-
ķis. — Rīga : Autorizdevums, 2011. — 95 lpp. ; 
21 cm. — [0312001301] 821.174-32

Keiša, Mārīte. Es, kaķi un citi zvēri : izraksti 
no dienasgrāmas / Mārīte Keiša ; zīmējumi un 
mākslinieciskais noformējums: Ilze Ramane. — 
[Mārupe] : Drukātava, 2012. — 119 lpp. : 
il. ; 18 cm. — ISBN 978-9984-853-57-4. — 
[0312001359] 821.174-34

Lanss, Ēriks. Melanholiskais detektīvs : [ro-
māns] / Ēriks Lanss ; redaktore Aija Lāce ; 
māksliniece Luiza Dūka. — Rīga : Mansards, 
2012. — 431, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-
872-41-4. — [0312001313] 821.174-31

Laukmane, Maija. Durvis : dzeja un domu 
planējumi / Maija Laukmane ; atbildīgā redak-
tore Arta Goba ; Leldes Šēnfeldes vāka māk-
slinieciskais noformējums. — Rīga : Jumava, 
2012. — 131, [1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-
11-091-7. — [0312001274] 821.174-1+821.174-4

Lācītis, Vilis. Garais ceļš uz Hantimansijsku : 
sviestroka mikroromāns / Vilis Lācītis, Šmidzis 
K. Vāverts ; redaktore Liāna Langa ; vāks un 
ilustrācijas: Ilva Kalnbērza. — [Rīga] : Apos-
trofs, 2012. — 210, [1] lpp. : il. ; 13×15 cm + 1 
CD. — CD: Zupski Rubin mūzikas albums «The 
Long Way to Hantymansiysk». — ISBN 978-
9984-886-01-5. — [0312001308] 821.174-31

Nereta, Marta. Fantāzijas dārzos : [dzeja] / 
Marta Nereta ; sastādītāja Baiba Grūbe ; redak-
tore Gunta Lejniece ; noformējums: Inese 
Siliniece. — Rīga : [Pētergailis], 2012. — 118, 
[1] lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9984-33-325-0 
(ies.). — [0312001299] 821.174-1

Repše, Gundega. Pieskārieni. Kurts Fridrih-
sons / Gundega Repše ; Jāņa Spalviņa 
mākslinieciskais noformējums ; foto: Juris 
Krieviņš. — Rīga : Mansards, 2012. — 121, 
[1] lpp., [16] lpp. krās. il. : ģīm. ; 19 cm. — Bib-
liogr. paskaidrojumos. — ISBN 978-9984-872-
46-9 (ies.). — [0312001311]

821.174-94+75.071.1(474.3)(092)

Roze, Astra. Lielais Brūnis un mazā Sārtule : 
[stāsts jaunākā skolas vecuma bērniem] / Astra 
Roze ; sastādītāja un atbildīgā redaktore Inguna 
Cepīte ; redaktore Dagnija Dreika ; māksliniece 
Evija Stukle-Zuitiņa. — Rīga : Pētergailis, 
[2012]. — 63, [1] lpp. : il. ; 24 cm. — ISBN 978-
9984-33-352-6 (ies.) — [9312001297]

821.174-93-32

Rungulis, Māris. Nekrietnais Alfrēds : garstāsts : 
[jaunākā skolas vecuma bērniem] / Māris Run-
gulis ; redaktore Inese Zandere ; ilustrējis Reinis 
Pētersons ; dizains: Ivs Zenne. — Rīga : Liels un 
mazs, 2012. — 74, [1] lpp. : il. ; 25 cm. — ISBN 
978-9984-820-41-5 (ies.). — [0312001276]

821.174-93-32

Saliņa, Ieva. Pakāpies, sajūti Dvēseli savu : 
satikšanās ar sevi : [dzeja] / Ieva Saliņa ; sakār-
tojusi Guna Zdanoviča ; vāka noformējums: 
Gunta Zdanoviča. — Rīga : Ieva Saliņa, 2012. — 
158 lpp. ; 15 cm. — ISBN 978-9984-49-476-0. — 
[0312001321] 821.174-1

Sirmā, Daina. Kailsals : [dzeja] / Daina Sirmā ; 
atbildīgā redaktore Inguna Cepīte ; redak-
tors un priekšvārda autors Ronalds Briedis ; 
māksliniece Ilga Vēvere. — Rīga : Pētergailis, 
[2012]. — 85, [2] lpp. ; 16×17 cm. — ISBN 978-
9984-33-353-3. — [0312001298] 821.174-1

Spārni : dzejas un īsprozas almanahs / red-
kolēģija: Gunta Krūmiņa, Inta Tuza, Māra 
Horna ; ievadu sarakstīja Māra Horna ; Ivitas 
Ceriņas vāka dizains. — [Dobele] : Literātu 
biedrība «Spārni», 2012. — 312 lpp. : il., ģīm. ; 
22 cm. — ISBN 978-9984-49-545-3 (ies.). — 
[0312001275] 821.174-1(082)+821.174-3(082)

Trimalniece, Ieva. Zvaigznes plaukstā, 2007-
2010 / Ieva Trimalniece ; redaktore Valentīna 
Unda ; vāku dizains: Stella Elksne ; fotogrāfijas 
uz vāka: Juris Trimalnieks. — Rēzekne : Latgales 
Kultūras centra izdevniecība, 2012. — 199 lpp. ; 
18 cm. — ISBN 978-9984-29-214-4 (ies.) : 500 
eks. — [0312001365] 821.174-3

Žuravska, Dzintra. Senču mantojums un lāsts : 
romāns / Dzintra Žurauska ; vāka dizains: 
Ērika Tomsone. — Rīga : Sol Vita, [2012]. — 390, 
[1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-759-97-5 
(ies.). — [0312001318] 821.174-31

821.511.113 Igauņu literatūra

Jeerīts, Jāks. Mainīgais : romāns / Jāks Jeerīts ; 
no igauņu valodas tulkojis Guntars Godiņš ; 
atdzejotāji: Maira Asare, Ingmāra Balode, 
Uldis Bērziņš, Fricis Dziesma, Vladimirs Kai-
jaks, Pēteris Zirnītis, Laimdota Sēle ; redak-
tore Sandra Godiņa ; māksliniece Mari Kal-
juste. — Rīga : Mansards, 2012. — 391 lpp. ; 
19 cm. — Oriģ. nos.: Muutlik. — ISBN 978-
9984-872-38-4. — [0312001309] 821.511.113-3

Kivirehks, Andruss. Kaka un pavasaris : 
[stāstiņi pirmsskolas vecuma bērniem] / An-
druss Kivirehks ; no igauņu valodas tulkojis 
Guntars Godiņš ; redaktore Inese Zandere ; 
mākslinieks Edmunds Jansons ; dizains: Ivs 
Zenne. — Rīga : Liels un mazs, 2012. — 102 lpp. : 
krās. il. ; 25 cm. — Oriģ. nos.: Kaka ja kevad. — 
ISBN 978-9984-820-42-2. — [0312001277]

821.511.113-93-32

82–93 Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Auroras naktstērpu ballīte : [stāsts pirmssko-
las vecuma bērniem] / tulkojusi Anda Račiņa ; 
redaktore Santa Kazāka ; Disney. — Rīga : 
Egmont Latvija, 2012. — 47, [1] lpp. : krās. il. ; 
24×25 cm. — (Disney princeses). — ISBN 978-
9984-43-553-4 (ies.). — [0312001387] 82-93-32
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9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

902 Arheoloģija

Rudoviča, Vita. Analītisko metožu izveide 
arheoloģisko izrakumu antropoloģiskā mate-
riāla izpētē : promocijas darba kopsavilkums 
doktora grāda iegūšanai ķīmijas nazarē, 
apakšnozare: analītiskā ķīmija / Vita Rudoviča ; 
zinātniskie vadītāji: Arturs Vīksna, Gunita 
Zariņa ; recenzenti: Māris Kļaviņš, Modris 
Drille, Andrejs Vasks ; Latvijas Universitāte. 
Ķīmijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2012. — 19 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — Nos. no 
vāka. — Bibliogr.: 18.-19. lpp. — [0312000683]

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

Rudoviča, Vita. Development of analytical 
methods for investigation of anthropological 
material from archaeological excavations : sum-
mary of doctoral thesis : in partial fulfillment 
of the requirements of the doctor degree in 
chemistry, subdiscipline of analytical chemis-
try / Vita Rudoviča ; supervisors: Arturs Vīksna, 
Gunita Zariņa ; reviewers: Māris Kļaviņš, 
Modris Drille, Andrejs Vasks ; University of 
Latvia. Faculty of Chemistry. — Riga : Univer-
sity of Latvia, 2012. — 19 lpp. : il., diagr., tab. ; 
21 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — Bibliogr.: 18.-
19. lpp. — [0312000684]

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

904 Vēsturisko laikmetu materiālās kultūras 
liecības

100 Latvijas vēstures relikvijas / darba grupas 
vadītāja un priekšvārda autore Irina Zeibārte ; 
teksti: Gunita Baumane, Jānis Ciglis, Kristīne 
Ducmane, Laima Grīnberga, Aija Jansone, Toms 
Ķikuts, Anita Meinarte, Vitolds Muižnieks, 
Anda Ozoliņa, Arnis Radiņš, Inta Robežniece, 
Sanita Stinkule, Anna Zeibārte, Irina Zeibārte, 
Ilze Ziņģīte, Irita Žeiere ; redaktors Andorijs 
Dārziņš ; zīmējumi: Aina Alksne-Alksnīte, Aiga 
Ivbule ; fotoattēli: Roberts Kaniņš. — Rīga : 
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs : Lauku 
Avīze : Latvijas Avīze, [2012]. — 223 lpp. : 
il., faks. ; 23 cm. — ISBN 978-9984-878-27-0 
(ies.). — [0312001374]

904(474.3)(091)+94(474.3)(091)

Dārgumi : žurnāla «Ilustrētā Pasaules Vēsture» 
pielikums / galvenā redaktore Aiva Lapiņa ; 
galvenās redaktores vietniece Ilze Grīnuma ; 
literārā redaktore Anita Horsta ; priekšvārdu 
sarakstīja Aiva Lapiņa, Ilze Grīnuma ; diza-
ins: Liene Rubesa. — Rīga : Dienas Žurnāli, 
[2012]. — 66 lpp. : il., ģīm. ; 25 cm. — (Po-
pulārzinātniskā bibliotēka, ISSN 1691-5089 ; 
2012/13). — Ls 1,60. — [0312001106] 904(100)

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

400 tūrisma vietas Latvijā : 101 maršruts Kur-
zemē, Zemgalē, Vidzemē, Latgalē / sastādītājs 
un priekšvārda autors Ilmārs Birulis ; teksts: 
Anita Banziņa, Ilmārs Birulis, Lolita Kozlovs-
ka ; foto: Anita Banziņa, Ilmārs Birulis, Arnolds 
Cīrulis, Daina Girgensone, Aldis Jermaks, Loli-
ta Kozlovska, Viesturs Serdāns. — Rīga : Lauku 
Avīze, 2012. — 239 lpp. : il., kartes ; 22 cm. — 
ISBN 978-9984-878-26-3. — [0312001373]

913(474.3)(036)

Another travel guide Рига : независимый пу-
теводитель / тексты: Уна Мейстере, Дайга 
Рудзате, Агнесе Чивле, Анна Илтнере, 
Моника Пормале, Иева Зибарте, Паулс 
Банковскис, Табита Симане, Дита Риетума, 
Мартиньш Ванагс, Даце Рибена, Карлис 
Фрейбергс, Петерис Цедриньш, Бригита 
Строда, Иева Лещинска, Виестартс Гайлитис, 
Сандра Зайцева ; редактор русского издания: 
Александра Заматаева ; переводчики: Ви-
талий Трошин, Александра Заматаева ; 
фотографии: Кирилл Кирасиров, Моника 
Пормале, Агнесе Зелтиня, Кристап Калнс, 
Улдис Бриедис, Янис Дейнатс, Юрис Пи-
ленс, Каспар Лиелгалвис, Мартиньш Граудс, 
Андрей Рудзатс, Барбара Фрейберга, Марк 
Литвяков, Беатрисе Горе ; дизайн: Ки-
рилл Кирасиров. — 2-е изд., доп. — Рига : 
Агентство культурных проектов Indie, 
2012. — Anothertravelguide.com. — 285 с. : 
цв. ил., карт. ; 19 см. — Алф. указатель: 
с. 282-284. — ISBN 978-9934-8152-4-9. — 
[0312001330] 913(474.362.2)(036)

Liepāja : Liepāja and surroundings : Aizpute, 
Durbe, Grobiņa, Nīca, Pāvilosta, Priekule, Ruca-
va, Vaiņode, Skrunda counties / photos: I. Gus-
tovska, M. Krafte, P. Kubisztal, E. Pohevičs, Z. 
Safronovs, V. Sants, M. Sīlis, R. Šuļga, D. Vītola, 
I. Vucens, E. Zīverts ; Liepāja Region Tourism 
Information Office. — Liepāja : Liepāja Region 
Tourism Information Office, 2012. — 51 lpp. : 
krās. il., kartes ; 21 cm. — Aprakstīts pēc 
vāka. — [0312001334] 913(474.321)(036)

Liepāja : Liepāja un apkārtne : Pāvilostas, Aiz-
putes, Skrundas, Vaiņodes, Priekules, Durbes, 
Grobiņas, Nīcas, Rucavas novads : [tūrisma 
ceļvedis] / fotogrāfijas: M. Krafte, P. Kubisztal, 
E. Pohevičs, Z. Safronovs, V. Sants, M. Sīlis, R. 
Šuļga, D. Vītola, I. Vucens, E. Zīverts ; Liepājas 
reģiona tūrisma informācijas birojs. — Liepāja : 
Liepājas reģiona tūrisma informācijas bi-
rojs, 2012. — 51 lpp. : il., kartes ; 21 cm. — 
[0312001331] 913(474.321)(036)

Liepāja : Liepāja und Umgebung : Landkreise 
Pāvilosta, Aizpute, Skrunda, Vaiņode, Priekule, 
Durbe, Grobiņa, Nīca, Rucava / Fotos: I. Gus-
tovska, P. Fedosejevs, M. Krafte, P. Kubisztal, 
E. Pohevičs, Z. Safronovs, V. Sants, M. Sīlis, R. 
Šuļga, E. Zīverts ; Informationsbüro für Tour-
ismus im Region Liepāja. — Liepāja : Infor-
mationsbüro für Tourismus im Region Liepāja, 
2012. — 51 lpp. : krās. il., kartes ; 21 cm. — 
Aprakstīts pēc vāka. — [0312001332]

913(474.321)(036)

Liepāja : Liepojos kraštas : Aizputės, Durbės, 
Gruobinios, Nycos, Pavilusosto, Priekulės, 
Rucavos, Vainiuodės, Skrundos seniūnijos / 
fotografijos: I. Gustovska, M. Krafte, P. Ku-
bisztal, E. Pohevičs, Z. Safronovs, V. Sants, M. 
Sīlis, R. Šuļga, D. Vītola, I. Vucens, E. Zīverts ; 
Liepojos regiono turizmo informacijos biu-
ras. — Liepāja : Liepojos regiono turizmo infor-
macijos biuras, 2012. — 51 lpp. : krās. il., kartes ; 
21 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — [0312001335]

913(474.321)(036)

Liepāja : Liepojos kraštas : Aizputės, Durbės, 
Nycos, Paviluosto, Priekulės, Rucavos, Skrun-
dos savivaldybės / nuotraukos: E. Zīverts, A. 
Maisiņš, V. Liepa, M. Krafte, V. Sants, U. Do-
belis, A. Niedols, J. Konovalova, M. Sīlis, Z. Sa-
fronovs, K. Rūtentals, I. Gustovska, R. Šuļga ; 
Liepojos regiono turizmo informacijos biu-
ras. — Liepāja : Liepojos regiono turizmo infor-
macijos biuras, 2011. — 32 lpp. : krās. il., kartes ; 
30 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — [0312001336]

913(474.321)(036)

Liepāja velotūristiem / fotogrāfijas: E. Zīverts, 
A. Maisiņš, V. Liepa, M. Krafte, U. Dobelis, A. 
Niedols, K. Stefanišina, J. Konovalova, M. Sīlis, 
Z. Safronovs, J. Dubavs, K. Rūtentals, I. Gus-
tovska, R. Šuļga, I. Ķergalve ; Liepājas reģiona 
tūrisma informācijas birojs. — [Liepāja : 
Liepājas reģiona tūrisma informācijas bi-
rojs], 2010. — 15, [1] lpp. : il., karte ; 30 cm. — 
[0312001337] 913(474.321)(036)

Liepāja : Лиепая и окрестности : Павилост-
ский, Айзпутский, Скрудский, Вайнодский, 
Приекульский, Дурбский, Гробиньский, 
Ницский, Руцавский края / фото: I. Gus-
tovska, M. Krafte, P. Kubisztal, E. Pohevičs, Z. 
Safronovs, V. Sants, M. Sīlis, R. Šuļga, D. Vītola, 
I. Vucens, E. Zīverts ; Бюро туристической 
информации Лиепайского региона. — Lie-
pāja : Бюро туристической информации 
Лиепайского региона, 2012. — 51 с. : цв. 
ил., карты ; 21 см. — «Latvia, отдохни без 
суеты.». — [0312001333] 913(474.321)(036)

Namatēva, Anita. Mikroainavu telpiskā struk-
tūra un to ietekmējošie faktori Austrumlatvi-
jas zemienes augstajos purvos : promocijas 
darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai 
ģeogrāfijas zinātņu nozarē, apakšnozare: 
dabas ģeogrāfija = Spatial patterns of mi-
crolandscapes and their influencing factors 
in the raised bogs of east Latvian lowland : 
summary of the doctoral thesis : in partial 
fulfilment of the requirements of the doctoral 
degree in geography, subdiscipline of physi-
cal geography / Anita Namatēva ; zinātniskā 
vadītāja Laimdota Kalniņa ; recenzenti: Māris 
Laiviņš, Inga Straupe, Viesturs Melecis ; Latvi-
jas Universitāte. Ģeogrāfijas un zemes zinātņu 
fakultāte. Ģeogrāfijas nodaļa. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2012. — 70 lpp. : krās. il., karte ; 
21 cm. — Bibliogr.: 65.-70. lpp. — Teksts latviešu 
un angļu val. (ar atsevišķām titullapām). — 
ISBN 978-9984-45-460-3. — [0312000670]

911.52(474.3)(043)+551.312.2(474.3)(043)

Pužulis, Armands. Robežu loma ģeogrāfiskajā 
telpas organizācijā Latvijā : promocijas dar-
ba kopsavilkums doktora zinātniskā grāda 
iegūšanai ģeogrāfijā, apakšnozare: cilvēka 
ģeogrāfija = Role of boundaries in organiza-
tion of geopgraphic space of Latvia : sum-
mary of the doctoral thesis : for acquisition of 
doctor’s degree in the science of geography, 
sub-sector of human geography / Armands 
Pužulis ; zinātniskais vadītājs Pēteris Šķiņķis ; 
recenzenti: Juris Paiders, Pārsla Eglīte, Jurģis 
Šķilters ; Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un 
zemes zinātņu fakultāte. Ģeogrāfijas nodaļa. — 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2012. — 104 lpp. : 
il. ; 21 cm. — Nosaukums uz vāka paralēli 
latviešu un angļu valodā. — Bibliogr.: 101.-
104. lpp. — Teksts latviešu un angļu val. (ar 
atsevišķām titullapām). — ISBN 978-9984-45-
464-1. — [0312000671] 911(043)+911.3(043)
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Pužulis, Armands. Robežu loma ģeogrāfiskajā 
telpas organizācijā Latvijā : promocijas darbs 
doktora zinātniskā grāda iegūšanai ģeo-
grāfijas zinātņu nozarē, cilvēka ģeogrāfijas 
apakšnozarē / Armands Pužulis ; zinātniskais 
vadītājs Pēteris Šķiņķis ; recenzenti: Juris 
Paiders, Pārsla Eglīte, Jurģis Šķilters ; Latvijas 
Universitāte. Ģeogrāfijas un zemes zinātņu 
fakultāte. Ģeogrāfijas nodaļa. — Rīga : Latvi-
jas Universitāte, 2012. — 176 lp. : krās. il., di-
agr., tab., sh., kartes ; 30 cm. — Bibliogr.: 144.-
154 lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī 
angļu. — (Ies.). — [0312038891]

911.3(474.3)(043.3)

Riga à pied : carte de la ville / texte: Māra 
Siliņa ; traduction: Sandra Semuksle-Morel ; 
Centre d’information touristique de Riga ; pho-
tos: Leons Balodis. — Riga : Madris, [2012]. — 
[27] lpp. : krās. il., krās. karte ; 21 cm. — 
Aprakstīts pēc vāka. — [0312001304]

913(474.362.2)(036)

Svētki Daugavpilī, 2012 = Holidays in Dau-
gavpils, 2012 = Праздники в Даугавпилсе, 
2012 / Daugavpils pilsētas dome ; priekšvārdu 
sarakstīja Žanna Kulakova. — Daugavpils : 
Daugavpils pilsētas dome, 2012. — [32] lpp. : 
il., karte ; 21 cm. — Teksts latviešu, angļu un 
krievu val. — [0312001372]

913(474.346.1)(036)+394.2(474.3)(036)

930 Vēstures zinātne. Historiogrāfija

930.85 Civilizācijas vēsture.  
Kultūras vēsture

Klētnieks, Jānis. Svētie noslēpumi / Jānis 
Klētnieks ; literārā redaktore Gundega Rudzīte ; 
Eduarda Groševa iekārtojums un vāka diza-
ins ; vāka dizainam izmantotas E. Groševa, V. 
Kilblokas, J. Klētnieka fotogrāfijas. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2012]. — 164, [1] lpp, [40] lpp. 
krās. il., karte ; 23 cm. — Bibliogr.: 162.-
[165.] lpp. un norādes parindēs. — ISBN 978-
9934-0-2414-6 (ies.). — [0312001284]

930.85+008

94 Vispārīgā vēsture

Krauze, Andris. Latvija Francija : douce France / 
Andris Krauze ; redaktore Zigrīda Krauze ; 
māksliniece Daiga Brinkmane. — [Rīga] : Vesta-
LK, [2012]. — 112 lpp. : il., faks. ; 20 cm. — (Lai-
ka grāmata). — Izdošanas vieta precizēta ISBN 
aģentūrā. — Bibliogr.: 106.-107. lpp. un norādes 
parindēs. — Personu rād.: 108.-112. lpp. — 
ISBN 978-9934-8139-8-6. — [0312001408]

94(=174)(44)”19”+929(=174)(44)”19”

94(474.3) Latvijas vēsture

Latvijas vēsture pamatskolai 2 : mācību grā-
mata / Sarmīte Goldmane, Aija Kļaviņa, 
Ināra Misāne, Ligita Straube ; redaktors Juris 
Goldmanis ; Irēnas Žgutas dizains. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2012. — 95 lpp. : krās. il., kartes ; 
29 cm. — «Grāmata «Latvijas vēsture pamat-
skolai II» paredzēta 7. klasei un var tikt izman-
tota paralēli ar šo pašu autoru mācību grāmatu 
pasaules vēsturē»—Vāka 4. lpp. — ISBN 978-
9934-0-2253-1. — [0312001455] 94(474.3)(075.2)

Šiliņš, Jānis. Padomju Latvijas militārā un po-
litiskā attīstība (1918. gada decembris—1919. 
gada jūnijs) : promocijas darba kopsavilkums 
doktora zinātniskā grāda iegūšanai vēsturē, 
apakšnozare: Latvijas vēsture = Military and 
political development of Soviet Latvia (Decem-
ber, 1918—June, 1919) : summary of the doctor-
al thesis : for promotion to the degree of doctor 
of history, subfoeld of Latvian history / Jānis 
Šiliņš ; zinātniskais vadītājs Ēriks Jēkabsons ; 
recenzenti: Aivars Stranga, Valdis Bērziņš, 
Aleksandrs Ivanovs ; Latvijas Universitāte. 
Vēstures un filozofijas fakultāte. — Rīga : Latvi-
jas Universitāte, 2012. — 39 lpp. ; 21 cm. — Bib-
liogr.: 39. lpp. — Teksts latviešu un angļu val. 
(ar atsevišķām titullapām), nosaukums uz vāka 
paralēli latviešu un angļu val. — ISBN 978-
9984-45-474-0. — [0312000812]

94(474.3)”1918/1919”(043.2)

Šoks : (šucmaņu orģijas kara sākumā) / A. Cīrulis, 
A. Celmiņš, A. Skude, A. Čumaka, Ā. Krivāns, 
E. Freimanis ; literārā redaktore, sastādītāja un 
priekšvārda autore Alma Zusāne ; Ingas Apsītes 
vāka mākslinieciskais noformējums. — [Tuku-
ma novads : Alma Zusāne], 2012. — 336 lpp. : 
il., ģīm., tab. ; 21 cm. — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — Bibliogr.: 336. lpp. — ISBN 
978-9934-8282-0-1. — [0312001363]

94(474.3)”1941/1944”


