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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

001 Zinātne un zināšanas kopumā.  
Garīgā darba organizācija

Lielākie pasaules noslēpumi : vēsturē, zinātnē, 
reliģijā, dabas zinātnēs / no angļu valodas 
tulkojuši Mārtiņš Karelis, Arita Piķe, Kristaps 
Šoriņš ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; 
literārā redaktore Sigita Kušnere ; Reader’s 
Digest Association ; Ingus Feldmaņa vāka 
grafiskais noformējums. — [Rīga] : Jumava ; 
[Liepāja] : Liegra, 2012. — 335 lpp. : il., tab. ; 
29 cm. — (Reader’s digest). — Rādītājs: 328.-
335. lpp. — Oriģ. nos.: Last mysteries of the 
world. — ISBN 978-9934-8201-5-1 (ies.). — 
[0313000317] 001.94(031)+008(031)

070 Laikraksti. Prese

Latvijas Avīzei 25 / autori: Ilmārs Birulis, Inta 
Brikere, Ilze Būmane, Andorijs Dārziņš, Linda 
Dombrovska, Biruta Eglīte, Egīls Jurisons, Dace 
Kokareviča, Dzintra Krievāne, Egils Līcītis, Eva 
Mārtuža, Anita Pirktiņa, Linda Rumka, Rita 
Ruska, Gundega Skagale, Viesturs Sprūde, 
Egons Strautiņš, Dace Terzena, Monika Zīle ; 
sastādītāja Ilze Būmane ; redaktors Valdis Vei-
lands ; ievadu sarakstīja Voldemārs Krustiņš ; 
vēlējumu autori: Andris Bērziņš, Valdis Dom-
brovskis, Valdis Zatlers, Vaira Vīķe-Freiber-
ga, Guntis Ulmanis ; mākslinieks Guntars 
Sietiņš. — Rīga : Lauku Avīze, [2013]. — 215, 
[1] lpp. : il., ģīm., faks. ; 31 cm. — ISBN 978-
9984-878-54-6 (ies.). — [0313000280]

070(474.3)(091)

08 Jaukta satura krājumi. Kolektīvi darbi

087.5 Izdevumi jauniešiem

1000 uzlīmes meitenēm : krāsainas, saistošas 
uzlīmes, ar kurām papildināt grāmatā redzamās 
ainas / Lorenas Elisas ilustrācijas ; Fionas Votas 
teksts ; no angļu valodas tulkojusi Nanete Nei-
mane. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. — 89 lpp. : 
il. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: 1000 stickers for girls. — 
ISBN 978-9934-0-3097-0. — [0313000370] 087.5

1000 uzlīmes zēniem : krāsainas, saistošas uz-
līmes, ar kurām papildināt grāmatā redzamās 
ainas / Stellas Begotas un Pola Nikolsa ilus-
trācijas ; Fionas Votas teksts ; no angļu valo-
das tulkojusi Ita Lapsa ; redaktore Nanete 
Neimane. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. — 87, 
[2] lpp. : il. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: 1000 stick-
ers for boys. — ISBN 978-9934-0-3096-3. — 
[0313000371] 087.5

Mūsu zobi / sastādītājs Andrejs Stepčenoks ; 
redaktore Anna Frīdenberga ; mākslinieks 
Vadims Solncevs ; Tatjanas Zvjagincevas māk-
slinieciskais noformējums. — Rīga : Literārā 
brālība, 2013. — 31 lpp. : il. ; 21 cm. — (Pirmie 
soļi). — Rād.: 31. lpp. — ISBN 978-9984-880-
03-7. — [0313000333] 087.5:616.314+616.314

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

13 Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves 
metafizika

Siņeļņikovs, Valērijs. Dziedinošās domas / 
Valērijs Siņeļņikovs ; no krievu valodas tulkoju-
si Gunta Briede ; redaktore Ieva Šuplinska. — 
Rīga : Sol Vita, 2011. — 46, [1] lpp. : il. ; 
18 cm. — Oriģ. nos.: Исцеляющие мысли. — 
ISBN 978-9984-894-14-0 (ies.). — [0313000385]

130.123(089.3)

159.9 Psiholoģija

Maunza, Mērija Ellena. Kā atmodināt un kopt 
bērna iekšējo dzīvi : kā palīdzēt bērnam rast 
mieru, harmoniju un aicinājumu / Mērija Elle-
na Maunza ; no angļu valodas tulkojusi Tamāra 
Ringa ; rediģējusi Ieva Šuplinska. — Rīga : 
Sol Vita, 2013. — 207 lpp. : il. ; 23 cm. — Par 
autori: 207. lpp. — Bibliogr. un piezīmes: 198.-
206. lpp. — Oriģ. nos.: Nurturing your child’s 
inner life. — ISBN 978-9984-894-17-1 (ies.). — 
[0313000387] 159.922.7

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Dimiters, Kaspars. Ja Kristus tevī ir augšām-
cēlies : Krusta skolas lūgšanu dziesmu grā-
mata / Kaspars Dimiters ; grafika ar krustu: 
Kristāna Dimitere ; grafika ar baznīcu: Vitolds 
Kucins. — [Amatas novads] : Kaspars Dimiters, 
2012. — 63 lpp. : il. ; 21 cm + 1 CD. — Izdošanas 
ziņas precizētas ISBN aģentūrā. — CD: Krusta 
skolas 40 lūgšanu dziesmas (mp3). — Teksts 
latviešu un krievu val. — ISBN 978-9984-49-
641-2. — [0313000332] 27-282.5

Reliģijas nozīme modernajā sabiedrībā : Latvi-
jas Universitātes Teoloģijas fakultātes studentu 
organizētā semināra rakstu krājums / krājuma 
sastādītāja un ievada autore Ilze Jansone ; 
zinātniskais redaktors Ingus Barovskis ; vāka 
dizains: Andra Liepiņa ; vāka noformējumā 
izmantots Elīnas Rozentāles zīmējums ; Latvi-
jas Universitāte. — Rīga : LU Akadēmiskais 
apgāds, 2012. — 54 lpp. ; 24 cm. — Bibliogr. 
rakstu beigās un norādes parindēs. — Kop-
sav. latviešu, angļu val. — ISBN 978-9984-45-
597-6. — [0313000323] 2-12(082)

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

31 Demogrāfija. Socioloģija. Statistika

2011. gada tautas skaitīšanas rezultāti īsumā : 
informatīvais apskats / Latvijas Republikas 
Centrālā statistikas pārvalde. — Rīga : Latvi-
jas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 
2012. — 8 lpp. : diagr., tab., karte ; 29 cm. — 
(Latvijas statistika). — Aprakstīts pēc vāka. — 
[0313000342] 314(474.3)

Indāns, Ivars. Starptautiskās migrācijas procesi 
un to pārvaldība Latvijā pēc pievienošanās ES : 
promocijas darba kopsavilkums doktora grāda 
iegūšanai demogrāfijas nozarē, apakšnozare: 
sociāli ekonomiskā demogrāfija = Internation-
al migration processes and their management 
in Latvia after accession to the EU : summmary 
of doctoral thesis : submitted for the degree 
of doctor of demography, subfield: social and 
economic demography / Ivars Indāns ; darba 
zinātniskais vadītājs Pēteris Zvidriņš ; recenzen-
ti: Pārsla Eglīte, Zaiga Krišjāne, Juris Dreifelds ; 
Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības 
fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2013. — 
79 lpp. : tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 79. lpp. un 
norādes parindēs. — Teksts paral. latviešu un 
angļu valodā (ar atsevišķām titullapām) ; vāka 
noformējums abās valodās. — ISBN 978-9984-
45-641-6. — [0313000248]

314.15-024.64(474.3)(043)

316 Socioloģija

Ethnicity : towards the politics of recogni-
tion in Latvia: 1991-2012 / edited by Vladislavs 
Volkovs, Deniss Hanovs, Inese Runce ; intro-
duction, p. 7-8, by Vladislavs Volkovs, Deniss 
Hanovs, Inese Runce ; cover design by Andris 
Nikolajevs. — Rīga : Zinātne, 2013. — 347, 
[2] lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — Authors: p. 
[349]. — Bibliogr. rakstu beigās. — ISBN 978-
9984-879-39-0. — [0313000334]

316.4.063.3(474.3)

Volkov, Vladislav. The Latvians, Russians and 
Poles of present-day Daugavpils: integration, 
acculturation and historical reconciliation / Vla-
dislav Volkov & Jacek Kurczewski ; edited by 
Valdis Bērziņš ; cover design by Andris Nikola-
jevs. — [Rīga] : Zinātne, 2013. — 95, [3] lpp. : 
diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: [96.]-[98.] lpp. — 
ISBN 978-9984-879-38-3. — [0313000331]

316.73(474.346.1)
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33 Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

331 Darbs. Nodarbinātība. Darba 
ekonomika. Darba organizācija

«Development of human resources under 
conditions of labour migration», conference 
(2007 : Sigulda, Latvija). Theme conference of 
the Baltic Assembly «Development of human 
resources under conditions of labour migra-
tion», 17-19 May 2007, Sigulda, Latvia : report / 
Balti Assamblee. — [Rīga] : Baltijas asambleja, 
2007. — 19 lpp. ; 21 cm. — [0313000395]

331.556.4(474)(062)+331.101.262(474)(062)

332 Reģionālā, teritoriālā, zemes, dzīvokļu 
ekonomika

Ruža, Oksana. Dzīvojamā nekustamā īpašuma 
analīze un vērtēšana reģionālajā aspektā : 
promocijas darba kopsavilkums ekonomikas 
doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai : 
ekonomikas nozare, reģionālās ekonomikas 
apakšnozare = Analysis and estimation of resi-
dential real estate in the regional aspect : sum-
mary of the thesis for obtaining the doctoral 
degree in economics (Dr. oec.) / Oksana Ruža ; 
promocijas darba zinātniskais vadītājs Viktors 
Voronovs ; recenzenti: Olga Lavriņenko, 
Vieslavs Matviejčuks, Tatjana Tambovceva ; 
Daugavpils Universitāte. Ekonomikas kated-
ra. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes 
Akadēmiskais apgāds «Saule», 2013. — 82 lpp. : 
tab. ; 21 cm. — Teksts paral. latviešu un angļu 
val. — ISBN 978-9984-14-609-6. — [0313000319]

332.8(043)

Ruža, Oksana. Dzīvojamā nekustamā īpašuma 
analīze un vērtēšana reģionālajā aspektā : 
promocijas darbs ekonomikas doktora (Dr.
oec.) zinātniskā grāda iegūšanai apakšnozarē 
«Reģionālā ekonomika» / Oksana Ruža ; pro-
mocijas darba zinātniskais vadītājs: Viktors 
Voronovs ; Daugavpils Universitāte. Sociālo 
zinātņu fakultāte. Ekonomikas katedra. — 
Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2012. — 
140 lp. : il., diagr., tab., sh. ; 31 cm. — Bibliogr.: 
122.-130. lp. — Teksts latviešu val., anotācijas 
arī angļu un krievu valodā. — (Ies.). — 
[0313003817] 332.8(043)

336 Finanses

Latvijas valsts finanses : statistikas datu krā-
jums = Public finances of Latvia : statistical 
data collection / Latvijas Republikas Centrālā 
statistikas pārvalde ; atbildīgā par angļu valo-
das tulkojumu Zane Zauberga. — Rīga : Latvi-
jas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 
2012. — 46 lpp. : diagr., tab. ; 29 cm. — (Latvijas 
statistika). — (Latvijas valsts finanses = Public 
finances of Latvia, ISSN 1407-902X ; 2012). — 
Teksts paral. latviešu, angļu val. — ISBN 978-
9984-06-436-9. — [0313000343]

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

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

Guaņjao, Li. No trešās pasaules valsts uz pir-
mo : Singapūras stāsts, 1965-2000 : Singapūra 
un Āzijas ekonomikas uzplaukums / Li Guaņ-
jao ; redaktore Lilita Vīksna ; zinātniskā redak-
tore Diana Imaka ; no angļu valodas tulkojusi 
Evija Rubene ; ievadu sarakstīja Jānis Endziņš ; 
Henrija A. Kisindžera priekšvārds ; vāka diza-
ins: Una Šneidere. — Rīga : Biznesa augstskola 
Turība, 2012. — 653 lpp., [8] lpp. il., ģīm. : ģīm., 
karte ; 25 cm. — Tulk. no izd.: From third world 
to first. — ISBN 978-9984-828-70-1 (ies.). — 
[0313000274] 338(592.3)(094)+94(592.3)”19”

34 Tiesības. Jurisprudence

Profesors Uldis Krastiņš : biobibliogrāfija / sa-
stādītājas: Dita Tretjakova, Jana Klebā, Sandra 
Ranka ; latviešu valodas teksta literārā redak-
tore Gita Bērziņa ; biogrāfiskā apcerējuma 
autore K. Strada-Rozenberga ; Latvijas Univer-
sitātes Bibliotēka. — Rīga : LU Akadēmiskais 
apgāds, 2013. — 94, [1] lpp. : il., ģīm., faks. ; 
21 cm. — (Latvijas Universitātes zinātnieki). — 
U. Krastiņa darbu nos. alf. rād.: 81.-89. lpp. — 
Personu alf. rād.: 90.-94. lpp. — Biogrāfiskais 
apcerējums paral. latviešu, angļu, vācu un 
krievu val. — ISBN 978-9984-45-647-8. — 
[0313000325]

343(474.3)(092)(01)+347.96(474.3)(092)(01)

Rozenbergs, Jānis. Vainas institūts krimināl-
tiesībās un tā nozīme noziedzīgu nodarījumu 
kvalifikācijā : promocijas darba kopsavilkums 
doktora grāda iegūšanai tiesību zinātņu nozarē, 
apakšnozare: krimināltiesības = Concept of 
guilt in criminal law and its significance in qual-
ifying criminal offences : compendium of the 
doctoral thesis : to obtain a doctoral degree in 
the lav science duscipline, sub-discipline: crim-
inal law / Jānis Rozenbergs ; darba zinātniskā 
vadītāja Valentija Liholaja ; recenzeti: Vitolds 
Zahars, Viktoras Justickis, Sandra Kaija ; Latvi-
jas Universitāte. Juridiskā fakultāte. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2013. — 109, [1] lpp. : 
sh. ; 21 cm. — Bibliogr.: 105.-109. lpp. — Teksts 
paralēli latviešu un angļu valodā ar atsevišķām 
titlp., vāka noformējums abās valodās. — ISBN 
978-9984-45-651-5. — [0313000327]

343.222(043.2)

35 Valsts administratīvā pārvalde. Karalietas

351 Valsts administratīvā pārvalde (policija)

Пути большие и малые, а главное — безо-
пасные! / Дирекция безопасности дорожного 
движения ; художник Айя Ясуна. — 2. papild. 
izd. — [Рига] : Ceļu satiksmes drošības direkci-
ja, 2012. — 15 с. : ил. ; 30 см. — [0313000341]

351.811.122(02.053.2)

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

Пухляк, Олег Николаевич. Действия рус-
ского и английского флотов под Ригой в 1812 
году / Олег Пухляк ; автор предисловия, 
с. 3-5, Игорь Мельников. — Рига : [Rīgas 
Slāvu vēstures biedrība], 2012. — 119, [1] с. : 
ил., портр., карты, табл. ; 21 см. — (200 лет 
Отечественной войны 1812 года). — «1812-
2012». — Библиогр. ссылки в подстроч. 
примеч. — ISBN 978-9934-8280-1-0. — 
[0313000400] 355.49(474.362)+

+355.49(470+571)+355.49(410)

Пухляк, Олег Николаевич. Динабургская 
крепость в вихре 1812 года / Олег Пухляк ; 
автор предисловия, с. 3-5, Э. Н. Расторо-
пов. — Рига : [Rīgas Slāvu vēstures biedrība], 
2012. — 114, [1] с. : ил., портр., карты, факс. ; 
21 см. — (200 лет Отечественной войны 1812 
года). — «1812-2012». — ISBN 978-9934-8280-
0-3 : 700 экз. — [0313000399]

355.44(474.346.1)”1812”+
+355.48(470+571:44)”1812”+

+94(474.346.1)”1812”

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

1812 год в Прибалтийском крае : научно-
популярное издание / редактор-составитель 
Игорь Николаевич Гусев ; дизайнер Ан-
дрей Эдуардович Макеев. — Рига : [Zoriks], 
2012. — 159 с. : ил., карты, портр. ; 31 см + 
1 слож. л. карта. — (Klio). — Проект реали-
зован при поддержке фонда «Русский 
мир». — Библиогр.: с. 158. — ISBN 978-9934-
8028-4-3 (в пер.). — [0313000339]

355.48(474.3)”1800/1815”+
+94(474.3)”1796/1918”

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

Sociālā cilvēkdrošība: spēju attīstība, sadarbība, 
iekļaušana : rakstu krājums / atbildīgā redak-
tore un priekšvārda autore Feliciana Rajevska ; 
vāka dizains: Baiba Lazdiņa ; Valsts pētījumu 
programma «Nacionālā identitāte». — [Rīga] : 
LU Akadēmiskais apgāds, 2013. — 208 lpp. : 
diagr., tab. ; 21 cm. — Projekts «Nacionālā 
identitāte un sociālā cilvēkdrošība» Valsts pē-
tījumu programmas «Nacionālā identitāte» 
ietvaros. — Par aut.: 207.-208. lpp. — Bibliogr. 
rakstu beigās un norādes parindēs. — Kop-
sav. latviešu, angļu val. — ISBN 978-9984-45-
609-6. — [0313000324] 364.658(474.3)(082)

37 Izglītība

Резниченко, Е. М. Гармоничное развитие, 
обучение и воспитание ребенка с первых 
дней жизни / Е. М. Резниченко ; редактор 
Е. Ильина. — Рига : Sol Vita, 2013. — 62 с. ; 
20 см + 1 CD. — В вых. дан. заглавие также ла-
тыш. — Об авторе: с. 5. — Библиогр.: с. 62. — 
ISBN 978-9984-894-16-4. — [0313000384]

37.018.262
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378 Augstākā izglītība. Augstskolas. 
Akadēmiskās studijas

Latvijas Universitāte. Konference (66 : 2008 : 
Rīga, Latvija). 66. konferences programma : 
2008. gada janvārī—maijā / sagatavojusi Ligita 
Liepiņa ; atbildīgais par izdevumu Antons 
Pujāts ; Latvijas Universitāte. — Rīga : LU 
Akadēmiskais apgāds, 2008. — 146 lpp. : tab. ; 
21 cm. — Konferences materiāli tiks publicēti 
žurnālā «Latvijas Vēsture» un citos LU izdevu-
mos. — [0313000337] 378.4(474.3)(063)

Zaksa, Kristīne. Studentu lojalitāti ietekmējošie 
faktori un to nozīme vadības lēmumu pieņem-
šanā : promocijas darba kopsavilkums doktora 
grāda iegūšanai vadībzinātnes nozarē, apakš-
nozare: izglītības vadība = The factors influ-
encing student loyalty and their implication 
on management decision making : summary 
of doctoral thesis : submitted for the degree of 
doctor of management science, subfield: edu-
cational management / Kristīne Zaksa ; darba 
zinātniskie vadītāji: Andrejs Geske, Māris 
Purgailis ; recenzenti: Andrejs Rauhvargers, 
Konstantīns Didenko, Vladislavs Fomins ; li-
terārā redaktore Ginta Poriete ; tulkojums angļu 
valodā: Līga Beļicka, Didzis Rūtītis ; Latvijas 
Universitāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2013. — 74 lpp. : sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 
72.-74. lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu 
valodā ar atsevišķām titlp., vāka noformējums 
abās valodās. — ISBN 978-9984-45-654-6. — 
[0313000326] 378.1(043.2)

5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

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

1000 dabas brīnumu / Reader’s Digest Associa-
tion ; autori Maikls Braits, Deivids Bērnijs, Tam-
sina Konstebla, Pols Simonss ; no angļu valodas 
tulkojuši: Kristaps Šoriņš, Arita Zaķe ; atbildīgā 
redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore 
Ieva Bakāne ; redaktori: Sīlija Koina, Daniels 
Gilpins, Džeina Hačingsa ; māksliniece Vendija 
Brauna ; mākslinieks Bobs Berovs. — [Rīga] : 
Jumava ; [Liepāja] : Liegra, 2011. — 448 lpp. : 
il. ; 29 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — Alf. rādītājs: 442.-447. lpp. — ISBN 
978-9934-8201-2-0 (ies.). — [0313000311] 502

54 Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Āriņa, Janina. Ķīmijas uzdevumu risināšanas 
tipi 8.-12. klasei : mācību līdzeklis / Janina Āriņa, 
Līvija Tomiņa ; redaktore Anna Šmite ; vāka di-
zains: Baiba Lazdiņa. — 2. pārstr. izd. — Rīga : 
LU Akadēmiskais apgāds, 2013. — 275 lpp. : 
tab. ; 26 cm. — ISBN 978-9984-45-608-9. — 
[0313000322] 54(076.2)

Kukoša, Tatjana. N-arilhidroksamātu sintēze 
vara katalizētā sametināšanas reakcijā : pro-
mocijas darba kopsavilkums = Synthesis of 
N-arylhydroxamates by coppercatalyzed 
cross-coupling reaction : summary of doctoral 
thesis / Tatjana Kukoša ; zinātniskie vadītāji M. 
Katkevičs, Ē. Bizdēna ; recenzenti: R. Valters, 
A. Zicmanis, A. Jirgensons ; Rīgas Tehniskā uni-
versitāte. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas 
fakultāte. Ķīmijas katedra. — Rīga : Rīgas 
Tehniskā universitāte, 2013. — 44 lpp. : il. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 41.-44. lpp. — Teksts paral. 
latviešu un angļu valodā. — [0313000306]

547.46’054.7(043)

Kukoša, Tatjana. N-arilhidroksamātu sintēze 
vara katalizētā sametināšanas reakcijā : pro-
mocijas darbs / Tatjana Kukoša ; zinātniskie 
vadītāji: M. Katkevičs, Ē. Bizdēna ; recenzenti: 
R. Valters, A. Zicmanis, A. Jirgensons ; Rīgas 
Tehniskā universitāte. Materiālzinātnes un 
lietišķās ķīmijas fakultāte. Organiskās ķīmijas 
tehnoloģijas institūts. Bioloģiski aktīvo savi-
enojumu ķīmijas tehnoloģijas katedra. — Rīga : 
Rīgas Tehniskā universitāte, 2013. — 120, 
[23] lp. : il., shēmas, tab. ; 30 cm. — Bibliogr.: 
112.-[122.] lp. — Teksts latviešu valodā, anotāci-
ja un secinājumi arī angļu valodā. — (Ies.). — 
[0313003811] 547.46’054.7(043)

55 Zemes zinātnes. Ģeoloģijas zinātnes

Vasiļkova, J. Devona mugurkaulnieku atrod-
ņu tafonomiskais raksturojums un veidošanās 
apstākļi dienvidaustrumu Baltijā : promocijas 
darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai 
ģeoloģijas nozarē, apakšnozare: pamatiežu 
ģeoloģija = Taphonomical peculiarities and 
formation conditions of the devonian verte-
brate fossil assemblages in the South-Eastern 
Baltics : summary of doctoral thesis : submit-
ted for the degree of doctor of geology, sub-
field of bedrock geology / Jeļena Vasiļkova ; 
darba zinātniskais vadītājs: Ervīns Lukševičs ; 
recenzenti: Valdis Segliņš, Andis Kalvāns, Ju-
ris Soms ; Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas 
un Zemes zinātņu fakultāte. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2013. — 82 lpp. : tab. ; 21 cm. — 
Bibliogr.: 79.-82. lpp. — Teksts paralēli latviešu 
un angļu valodā ar atsevišķām titlp., vāka 
noformējums abās valodās. — ISBN 978-9984-
45-652-2. — [0313000329]

551.4.072(474)(043.2)+
+567/569“613.4”(474)(043.2)

57 Bioloģijas zinātnes kopumā

Paidere, Jana. Zooplanktona cenožu mainība 
Daugavas vidusteces upes-palienes sistēmā 
dažādās hidroloģiskā režīma fāzēs : promoci-
jas darba kopsavilkums bioloģijas doktora (Dr. 
biol.) zinātniska grāda iegūšanai ekoloģijas 
apakšnozarē = Change of zooplankton com-
munities in river-floodplain system of the 
middle Daugava in various phases of hydro-
logical regime : summary of doctoral thesis for 
obtaining of doctor of biology (Dr. biol.) sci-
enitfic degree in sub-branch of ecology / Jana 
Paidere ; zinātniskais vadītājs Artūrs Škute ; 
konsultants Dāvis Gruberts ; recenzenti: Gun-
ta Spriņģe, Solvita Strāķe, Tatjana Krama ; 
Daugavpils Universitāte. Ekoloģijas institūts. 
Ķīmijas un ģeogrāfijas katedra. — Daugavpils : 
Daugavpils Universitāte, 2013. — 70 lpp. : 
diagr., tab. ; 21 cm. — «Bioloģijas nozare. 
Ekoloģijas apakšnozare»—Uz vāka. — Bib-
liogr.: 63.-70.lpp. — Teksts paral. latviešu un 
angļu valodā. — ISBN 978-9984-14-608-9. — 
[0313000227] 574.583(282.247.23)(043)

Paidere, Jana. Zooplanktona cenožu mainība 
Daugavas vidusteces upes-palienes sistēmā da-
žādās hidroloģiskā režīma fāzēs : promocijas 
darbs — publikāciju kopa bioloģijas doktora 
(Dr. biol.) zinātniskā grāda iegūšanai ekoloģijas 
apakšnozarē / Jana Paidere ; zinātniskais va-
dītājs: Artūrs Škute ; konsultants: Dāvis Gru-
berts ; recenzenti: Gunta Spriņģe, Solvita Strāķe, 
Tatjana Krama ; Daugavpils Universitāte. Eko-
loģijas institūts. Ķīmijas un ģeogrāfijas kated-
ra. — Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 
2013. — 112, [19] lp. : il., diagr., tab. ; 31 cm. — 
Bibliogr.: 46.-52. lp. — Teksts latviešu val., 
publikācijas latviešu un angļu val. — (Ies.). — 
[0313003814] 574.583(282.247.23)(043)

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. 
TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes

1001 padoms jūsu veselībai : mājas aptieciņa : 
ārstu, medmāsu, farmaceitu padomi, kā arī tau-
tas līdzekļu izmantošana! / no angļu valodas 
tulkojuši: Mārtiņš Karelis, Kristaps Šoriņš, Ari-
ta Zaķe ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; 
literārā redaktore Sigita Kušnere ; priekšvārda, 
8.-9. lpp., autore Pamela Meisone ; Reader’s Di-
gest Association. — [Rīga] : Jumava ; [Liepāja] : 
Liegra, 2011. — 448 lpp. : il. ; 27 cm. — Iz-
devējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Alf. 
rādītājs: 440.-447. lpp. — Oriģ. nos.: 1,001 home 
remedies. — ISBN 978-9934-8201-0-6 (ies.). — 
[0313000318] 615.89

Baltic Congress of Oncology (5 : 2010 : Riga, 
Latvia). 5th Baltic Congress of Oncology : May 
14-15, Riga, Latvia : abstracts / Riga Stradins 
University. — Rīga : Riga Stradins University : 
2010. Latvian Surgeon’s Association : Latvian 
Pediatric Surgeon’s Association, — [2], 96 lpp. : 
diagr., tab. ; 28 cm. — (Acta chirurgica latviensis. 
Supplement, ISSN 1407-981X ; 2010 (10/1)). — 
Autoru rādītājs: 93.-96. lpp. — [0313000391]

616-006(062)

Dabiski līdzekļi tavai veselībai / no angļu val-
odas tulkojuši: Ingrīda Krūmiņa, Arita Piķe, 
Kristaps Šoriņš ; atbildīgā redaktore Anna 
Pavlovska ; literārā redaktore Ieva Bakāne ; 
Reader’s Digest Association ; vāka grafiskais 
noformējums: Aija Andžāne. — [Rīga] : Ju-
mava ; [Liepāja] : Liegra, 2012. — 383, [1] lpp. : 
il., tab. ; 22×26 cm. — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — Rādītājs: 373.-[384.] lpp. — 
Oriģ. nos.: Curing everyday ailments the nat-
ural way. — ISBN 978-9934-11-049-8 (ies.). — 
[0313000316] 615.89(035)

Dzīvo vesels : droši līdzekļi pret 90 izplatītām 
slimībām / no angļu valodas tulkojuši: Mārtiņš 
Karelis, Arita Piķe, Kristaps Šoriņš ; atbildīgā 
redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore 
Anda Lase ; Reader’s Digest Association ; In-
gus Feldmaņa vāka grafiskais noformējums. — 
[Rīga] : Jumava ; [Liepāja] : Liegra, 2013. — 
352 lpp. : il., tab. ; 27 cm. — Izdevējziņas 
precizētas ISBN aģentūrā. — Alf. rādītājs: 340.-
352. lpp. — Oriģ. nos.: Disease free. — ISBN 
978-9934-8201-7-5 (ies.). — [0313000315]

615.89
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Starptautiskais Baltijas Sporta medicīnas kon-
gress (7 : 2011 : Rīga, Latvija). VII Starptautiskais 
Baltijas Sporta medicīnas kongress : 2011. gada 
25.-26. novembris. Rīgas kongresa nams = VII 
International Baltic sports medicine congress : 
November 20-26, 2011, Riga Congress centre / 
priekšvārdu sarakstīja Ilga Sarmīte Priedīte ; 
Latvijas Sporta medicīnas asociācija, Sporta 
medicīnas valsts aģentūra. — [Rīga] : Sporta 
medicīnas valsts aģentūra, [2011]. — 42 lpp. : 
diagr., tab. ; 30 cm. — Izdevējs precizēts ISBN 
aģentūrā. — Bibliogr. tēžu beigās. — Tēžu aut. 
rād.: 38.-40. lpp. — Teksts latviešu un angļu 
val. — Kopsav. angļu val. — ISBN 978-9934-
8267-0-2. — [0313000245] 61:796(474)(062)

Stentona, Rozmarija. Veselīga uztura rokas-
grāmata : ēdiet veselīgi, dzīvojiet labi / galvenā 
konsultante dietoloģe Rozmarija Stentona ; 
tulkojums latviešu valodā: Ēriks Hanzovskis, 
Mārtiņš Karelis, Ansis Kolmanis, Jurģis Valbaks, 
Arita Zaķe ; Reader’s Digest Association. — 
[Rīga] : Jumava ; [Liepāja] : Liegra, 2010. — 
424 lpp. : il., tab. ; 26 cm. — Izdevējziņas 
precizētas ISBN aģentūrā. — Alf. rādītājs: 419.-
424. lpp. — ISBN 978-9984-38-854-0 (ies.). — 
[0313000309] 613.2(035)

Tautas veselības gadagrāmata, 2013 / sastādītā-
ji: Uldis Līkops, Vivita Ķīkule ; autori: Ilze Api-
ne, Anita Apsīte, Līga Ārente, Dmitrijs Baba-
rikins, Mariona Baltkalne, Edīte Bērziņa, Agija 
Bogdanova, Anita Boitmane, Inese Celmiņa, 
Baiba Gerharde, Arvīds Irmejs, Aija Jansone, 
Aija Kehre, Aija Kraskura, Vivita Ķīkule, San-
dra Lapuķe, Sandra Lase, Andrejs Leiše, Aivars 
Lejnieks, Uldis Līkops, Ilze Lutere, Sanita Mar-
nauza, Helēna Mikažāne, Inga Millere, Valdis 
Nagobads, Lelde Panižnika, Andrejs Pavārs, 
Inga Pētersone, Oļegs Plesunovs, Tatjana Pota-
kova, Sandra Prāve, Margarita Puķīte, Ingrīda 
Rateniece, Ieva Reiktere, Dace Rezeberga, Ērika 
Rutkovska, Terēza Beāta Rutkovska, Liene Son-
dore, Inese Stars, Liene Šarkūna, Maija Šetlere, 
Ketija Tālberga, Nikola Tilgale, Artūrs Utināns, 
Ints Ūdris, Tija Vanaga, Ludmila Vīksna, Inta 
Vītola, Egils Vītols, Gundega Zālīte, Jānis 
Zaļkalns, Natalija Zlobina ; literārie redak-
tori: Jānis Loja, Ginta Poriete ; priekšvārdu sa-
rakstīja Uldis Līkops ; māksliniece Ilze Ozola ; 
fotogrāfi: Uldis Līkops, Lauris Filics, Ilze Ozola, 
Pēteris Apinis. — Rīga : Latvijas Sarkanais 
Krusts : Medicīnas apgāds, 2012 (Dardedze 
hologrāfija). — 415, [1] lpp. : il., tab. ; 21 cm. — 
ISBN 978-9984-813-52-3. — [0313000099]

613(058)

62 Inženierija. Tehnoloģija vispār

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

Aizkraukle : Aizkraukle, Jaunjelgava, Pļaviņas, 
Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, 
Pļaviņu, Skrīveru novads : telefonu grāmata 
2013 / Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis». — 
17. izdevums. — Rīga : Informācijas grupa 
«Latvijas Tālrunis», 2012. — 77, [3] lpp. : il., 
kartes ; 24 cm. — (Zaļās lapas ; 507). — ISBN 
978-9934-500-26-8. — [0313000049]

621.395.721.7(474.3)(058)+352(474.3)(058)

Auto, moto rokasgrāmata : telefonu grāmata 
2013 / Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis». — 
1. izdevums. — Rīga : Latvijas Tālrunis, 2012. — 
127 lpp., [1] lp. atlaižu kuponi : il., kartes ; 
21 cm. — (Zaļās lapas ; 499). — ISBN 978-9934-
500-16-9. — [0313000058]

621.395.721.7(474.3)(058)+656(474.3)(058)

Ārstniecības rokasgrāmata : telefonu grāmata 
2013 / Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis». — 
2. izdevums. — Rīga : Latvijas Tālrunis, 2012. — 
67, [4] lpp. : il., kartes ; 21 cm. — (Zaļās lapas ; 
498). — Ar reklāmas iel. — ISBN 978-9934-500-
15-2. — [0313000059]

621.395.721.7(474.3-25)(058)+
+61(474.3-25)(058)

Balvi : Balvi, Viļaka, Baltinavas, Balvu, Rugāju, 
Viļakas novads : telefonu grāmata 2012/13 / 
Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis». — 16. 
izdevums. — Rīga : Latvijas Tālrunis, 2012. — 
71, [1] lpp. : il., kartes ; 24 cm. — (Zaļās la-
pas ; 491). — ISBN 978-9934-500-07-7. — 
[0313000052]

621.395.721.7(474.3)(058)+352(474.3)(058)

Centra rajons : telefonu grāmata 2013 / In-
formācijas grupa «Latvijas Tālrunis». — 2. 
izdevums. — Rīga : Latvijas Tālrunis, 
2012. — 103 lpp. : il., kartes ; 21 cm. — (Zaļās 
lapas ; 506). — ISBN 978-9934-500-25-1. — 
[0313000060]

621.395.721.7(474.3)(058)+352(474.3)(058)

Daugavpils : telefonu grāmata 2012/13 = 
Даугавпилс : телефонная книга 2012/13 / 
Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis» ; priekš-
vārdu sarakstīja Žanna Kulakova. — 16. izde-
vums. — Rīga : Informācijas grupa «Latvijas 
Tālrunis», 2012. — 215, 128 lpp., [1] lp. atlaižu 
kuponi : il., kartes ; 24 cm. — (Zaļās lapas ; 
490). — Dalītā paginācija, grāmata lasāma 
no abām pusēm. — Teksts latviešu un krievu 
val. — ISBN 978-9934-500-06-0. — [0313000057]

621.395.721.7(474.3)(058)+352(474.3)(058)

Gulbene : Gulbene, Gulbenes novads : telefo-
nu grāmata 2012/13 / Informācijas grupa «Lat-
vijas Tālrunis». — 17. izdevums. — Rīga : Latvi-
jas Tālrunis, 2012. — 79, [1] lpp. : il., kartes ; 
24 cm. — (Zaļās lapas ; 489). — ISBN 978-9934-
500-05-3. — [0313000053]

621.395.721.7(474.3)(058)+352(474.3)(058)

Jelgava : Jelgava, Jelgavas, Ozolnieku novads : 
telefonu grāmata 2012/13 / Informācijas grupa 
«Latvijas Tālrunis». — 19. izdevums. — Rīga : 
Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis», 2012. — 
205, [3] lpp., [3] lp. atlaižu kuponi : il., kartes ; 
24 cm. — (Zaļās lapas ; 488). — ISBN 978-9934-
500-04-6. — [0313000040]

621.395.721.7(474.3)(058)

Jēkabpils : Aknīste, Jēkabpils, Viesīte, Aknīstes, 
Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes novads : 
telefonu grāmata  2013 / Informācijas grupa 
«Latvijas Tālrunis». — 18. izdevums. — Rīga : 
Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis», 2012. — 
119, [1] lpp. : il., kartes ; 24 cm. — (Zaļās 
lapas ; 500). — ISBN 978-9934-500-18-3. — 
[0313000047]

621.395.721.7(474.3)(058)+352(474.3)(058)

Jūrmala : telefonu grāmata 2012/13 / Infor-
mācijas grupa «Latvijas Tālrunis». — 8. izde-
vums. — Rīga : Informācijas grupa «Latvi-
jas Tālrunis», 2012. — 135, [1] lpp., [1] lp. 
atlaižu kuponi : il., kartes ; 24 cm. — (Zaļās 
lapas ; 484). — ISBN 978-9984-852-99-7. — 
[0313000050]

621.395.721.7(474.3)(058)+352(474.3)(058)

Kurzemes rajons : telefonu grāmata 2013 / 
Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis». — 2. 
izdevums. — Rīga : Latvijas Tālrunis, 2012. — 
79, [1] lpp. : il., kartes ; 21 cm. — (Zaļās la-
pas ; 495). — ISBN 978-9934-500-12-1. — 
[0313000062]

621.395.721.7(474.3)(058)+352(474.3)(058)

Latgales priekšpilsēta : telefonu grāmata 2013 / 
Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis». — 
2. izdevums. — Rīga : Latvijas Tālrunis, 
2012. — 127 lpp. : il., kartes ; 21 cm. — (Zaļās 
lapas ; 504). — ISBN 978-9934-500-23-7. — 
[0313000065]

621.395.721.7(474.3)(058)+352(474.3)(058)

Liepāja : Aizpute, Durbe, Grobiņa, Liepāja, 
Pāvilosta, Priekule, Aizputes, Durbes, Grobiņas, 
Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas, Vaiņodes 
novads : telefonu grāmata 2013 / Informācijas 
grupa «Latvijas Tālrunis». — 19. izdevums. — 
Rīga : Latvijas Tālrunis, 2012. — 151, [1] lpp. : 
il., kartes ; 24 cm. — (Zaļās lapas ; 502). — ISBN 
978-9934-500-21-3. — [0313000048]

621.395.721.7(474.3)(058)+352(474.3)(058)

Limbaži : Ainaži, Aloja, Limbaži, Salacgrīva, 
Staicele, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas novads : 
telefonu grāmata 2012/13 / Informācijas grupa 
«Latvijas Tālrunis» ; 1. vāka foto: A. Gaidis. — 
17. izdevums. — Rīga : Informācijas grupa 
«Latvijas Tālrunis», 2012. — 101, [3] lpp. : il., 
kartes ; 24 cm. — (Zaļās lapas ; 482). — ISBN 
978-9984-852-97-3. — [0313000044]

621.395.721.7(474.3)(058)+352(474.3)(058)

Līvāni : Līvāni, Līvānu novads : telefonu grā-
mata 2012/13 / Informācijas grupa «Latvijas 
Tālrunis». — 1. izdevums. — Rīga : Latvijas 
Tālrunis, 2012. — 48 lpp. : il., kartes ; 24 cm. — 
(Zaļās lapas ; 493). — ISBN 978-9934-500-
09-1. — [0313000056]

621.395.721.7(474.3)(058)+352(474.3)(058)

Madona : Cesvaine, Ērgļi, Lubāna, Madona, 
Varakļāni, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Madonas, 
Varakļānu novads : telefonu grāmata 2012/13 / 
Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis». — 18. 
izdevums. — Rīga : Latvijas Tālrunis, 2012. — 
117, [3] lpp. : il., kartes ; 24 cm. — (Zaļās 
lapas ; 486). — ISBN 978-9934-500-02-2. — 
[0313000051]

621.395.721.7(474.3)(058)+352(474.3)(058)

Mārupes, Babītes, Baldones, Ķekavas, Olaines 
novads : telefonu grāmata 2013 / Informācijas 
grupa «Latvijas Tālrunis». — 2. izdevums. — 
Rīga : Latvijas Tālrunis, 2012. — 71, [1] lpp. : il., 
kartes ; 21 cm. — (Zaļās lapas ; 497). — ISBN 
978-9934-500-14-5. — [0313000064]

621.395.721.7(474.3)(058)+352(474.3)(058)

Preiļi : Preiļi, Aglonas, Preiļu, Riebiņu, Vār-
kavas novads : telefonu grāmata 2012/13 / In-
formācijas grupa «Latvijas Tālrunis». — 17. 
izdevums. — Rīga : Informācijas grupa «Latvi-
jas Tālrunis», 2012. — 63, [1] lpp. : il., kartes ; 
24 cm. — (Zaļās lapas ; 492). — ISBN 978-9934-
500-08-4. — [0313000043]

621.395.721.7(474.3)(058)+352(474.3)(058)

Rīga : telefonu grāmata 2013 / Informācijas 
grupa «Latvijas Tālrunis». — 21. izdevums. — 
Rīga : Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis», 
2012. — 392 lpp. : il., kartes ; 30 cm. — (Zaļās 
lapas ; 508). — ISBN 978-9934-500-27-5. — 
[0313000039] 621.395.721.7(474.3-25)(058)
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Saulkrasti : Saulkrasti, Ādažu, Carnikavas, 
Saulkrastu, Sējas novads : telefonu grāmata 
2012/13 / Informācijas grupa «Latvijas Tāl-
runis» ; 1. vāka foto autors Valdis Vikmanis. — 
6. izdevums. — Rīga : Informācijas grupa 
«Latvijas Tālrunis», 2012. — 87 lpp. : il., kartes ; 
24 cm. — (Zaļās lapas ; 485). — ISBN 978-9934-
500-00-8. — [0313000042]

621.395.721.7(474.3)(058)+352(474.3)(058)

Sigulda : Sigulda, Garkalnes, Inčukalna, Kri-
muldas, Mālpils, Siguldas novads : telefonu 
grāmata 2012/13 / Informācijas grupa «Latvijas 
Tālrunis». — 7. izdevums. — Rīga : Informācijas 
grupa «Latvijas Tālrunis», 2012. — 95 lpp. : il., 
kartes ; 24 cm. — (Zaļās lapas ; 483). — ISBN 
978-9984-852-98-0. — [0313000041]

621.395.721.7(474.3)(058)+352(474.3)(058)

Tukums : Kandava, Tukums, Engures, Jaun-
pils, Kandavas, Tukuma novads : telefonu 
grāmata 2012/13 / Informācijas grupa «Latvijas 
Tālrunis». — 18. izdevums. — Rīga : Informācijas 
grupa «Latvijas Tālrunis», 2012. — 95, [1] lpp. : 
il., kartes ; 24 cm. — (Zaļās lapas ; 496). — ISBN 
978-9934-500-13-8. — [0313000046]

621.395.721.7(474.3)(058)+352(474.3)(058)

Valmiera : Valmiera, Mazsalaca, Rūjiena, Beve-
rīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Nauk-
šēnu, Rūjienas novads : telefonu grāmata 2013 / 
Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis». — 19. 
izdevums. — Rīga : Latvijas Tālrunis, 2012. — 
133, [3] lpp., [1] lp. atlaižu kuponi : il., kartes ; 
24 cm. — (Zaļās lapas ; 501). — ISBN 978-9934-
500-20-6. — [0313000045]

621.395.721.7(474.3)(058)+352(474.3)(058)

Ventspils : Piltene, Ventspils, Ventspils no-
vads : telefonu grāmata 2012/13 / Informācijas 
grupa «Latvijas Tālrunis». — 19. izdevums. — 
Rīga : Latvijas Tālrunis, 2012. — 133, [3] lpp. : 
il., kartes ; 24 cm. — (Zaļās lapas ; 487). — ISBN 
978-9934-500-03-9. — [0313000055]

621.395.721.7(474.3)(058)+352(474.3)(058)

Vidzemes priekšpilsēta : telefonu grāmata 
2013 / Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis». — 
2. izdevums. — Rīga : Latvijas Tālrunis, 2012. — 
138, [5] lpp. : il., kartes ; 21 cm. — (Zaļās 
lapas ; 503). — ISBN 978-9934-500-22-0. — 
[0313000061]

621.395.721.7(474.3)(058)+352(474.3)(058)

Zemgales priekšpilsēta : telefonu grāmata 
2013 / Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis». — 
2. izdevums. — Rīga : Latvijas Tālrunis, 
2012. — 89, [6] lpp. : il., kartes ; 21 cm. — (Zaļās 
lapas ; 505). — ISBN 978-9934-500-24-4. — 
[0313000066]

621.395.721.7(474.3)(058)+352(474.3)(058)

Ziemeļu rajons : telefonu grāmata 2013 / In-
formācijas grupa «Latvijas Tālrunis». — 2. 
izdevums. — Rīga : Latvijas Tālrunis, 2012. — 
85, [2] lpp. : il., kartes ; 21 cm. — (Zaļās la-
pas ; 494). — ISBN 978-9934-500-11-4. — 
[0313000063]

621.395.721.7(474.3)(058)+352(474.3)(058)

625 Sauszemes transporta civilās 
inženierbūves. Dzelzceļa mašīnbūve. 
Automaģistrāļu inženierbūves

Rijkure, Astrīda. Latvijas autoceļu attīstība, 
nepieciešamo finanšu resursu piesaiste un 
sadale : monogrāfija / Astrīda Rijkure. — Rīga : 
[Tautsaimniecības attīstības institūts], 2012. — 
226 lpp. : diagr., sh., tab. ; 24 cm. — Izdevējziņas 
precizētas ISBN aģentūrā. — Bibliogr.: 211.-
219. lpp. (138 nos.). — Kopsav. angļu val. — 
ISBN 978-9934-8353-0-8. — [0313000287]

625.7/.8(474.3)+338.47(474.3)

63 Lauksaimniecība. Mežsaimniecība. 
Medības. Zivsaimniecība

633/635 Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Senču gudrības tavam dārzam : praktiski pado-
mi / no angļu valodas tulkojuši Mārtiņš Karelis, 
Arita Piķe, Kristaps Šoriņš ; atbildīgā redak-
tore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Ieva 
Bakāne ; Reader’s Digest Association ; Aijas 
Andžānes vāka grafiskais noformējums. — Rī-
ga : Jumava ; [Liepāja] : Liegra, 2012. — 319, 
[1] lpp. : il. ; 29 cm. — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — Alf. rādītājs: 306.-319. lpp. — 
Oriģ. nos.: Secrets and tips from yesterday’s 
gardeners. — ISBN 978-9934-8201-4-4 (ies.). — 
[0313000312] 634

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

Ītone, Džena. Tamborēšana : 300 padomi, teh-
niskie paņēmieni un amata noslēpumi / Džena 
Ītone ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Zagante ; 
redaktore Baiba Vītola. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2013]. — 160 lpp. : il., tab. ; 25 cm. — Alf. 
rādītājs: 158.-159. lpp. — Oriģ. nos.: Compen-
dium of crochet techniques. — ISBN 978-9934-
0-3081-9. — [0313000367] 646.27

Lielā mājsaimniecības enciklopēdija / no angļu 
valodas tulkojuši: Mārtiņš Karelis, Arita Piķe, 
Kristaps Šoriņš ; atbildīgā redaktore Anna 
Pavlovska ; literārā redaktore Brigita Šoriņa ; 
Reader’s Digest Association ; Ingus Feldmaņa 
vāka grafiskais noformējums. — [Rīga] : Ju-
mava ; [Liepāja] : Liegra, 2012. — 351, [1] lpp. : 
il., tab. ; 26 cm. — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — Alf. satura rādītājs: 340.-
351. lpp. — Oriģ. nos.: Hints and tips from 
times past. — ISBN 978-9934-8201-6-8 (ies.). — 
[0313000310] 64(035)

Parastu lietu neparasts lietojums : vairāk nekā 
2000 veidu, kā ietaupīt laiku un naudu, izman-
tojot 209 saimniecības preces / no angļu valodas 
tulkojuši: Mārtiņš Karelis, Ansis Kolmanis, Arita 
Piķe, Kristaps Šoriņš ; atbildīgā redaktore Anna 
Pavlovska ; literārā redaktore Sigita Kušnere ; 
Reader’s Digest Association. — [Rīga] : Ju-
mava ; Liepāja : Liegra, 2011. — 383 lpp. : 
il. ; 27 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — Alf. rādītājs: 380.-383. lpp. — Oriģ. 
nos.: Extraordinary uses for ordinary things. — 
ISBN 978-9934-8201-3-7 (ies.). — [0313000314]

64(035)

Pusstunda virtuvē : 300 ātri pagatavojami 
ēdieni visai ģimenei / no angļu valodas tulko-
jis Kristaps Šoriņš ; atbildīgā redaktore Anna 
Pavlovska ; Reader’s Digest Association. — [Rī-
ga] : Jumava [Liepāja] : Liegra, 2011. — 319, 
[1] lpp. : il. ; 29 cm. — Izdevējs precizēts ISBN 
aģentūrā. — Alf. rādītājs: 313.-[320.] lpp. — 
Oriģ. nos.: 30 minute cookbook. — ISBN 978-
9934-8201-1-3 (ies.). — [0313000345]

641.55(083.12)

658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība. 
Tirdzniecības organizācija

Arbidāne, I. Uzņēmuma apgrozāmo aktīvu 
pārvaldība : promocijas darba kopsavilkums 
ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda 
iegūšanai : ekonomikas nozare, apakšnozare: 
finanses un kredīts = Enterprise’s current as-
set management : summary of the thesis for 
obtaining the doctoral degree in economics 
(Dr. oec.) : summary of the thesis for obtaining 
the doctoral degree in economics (Dr. oec.) / 
Iluta Arbidāne ; promocijas darba zinātniskā 
vadītāja: Elvīra Zelgalve ; recenzenti: Ingrīda 
Jakušonoka, Vita Zariņa, Ludmila Marinova 
Mermerska ; Daugavpils Universitāte. Sociālo 
zinātņu fakultāte. Ekonomikas katedra. — 
Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2013. — 
107 lpp. : diagr., tab., sh. ; 21 cm. — Teksts 
paral. latviešu un angļu val. — ISBN 978-9984-
44-111-5. — [0313000320] 658.14/.17(043)

Arbidāne, I. Uzņēmuma apgrozāmo aktīvu 
pārvaldība : promocijas darbs ekonomikas 
doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai 
apakšnozarē «Finanses un kredīts» / Iluta Ar-
bidāne ; promocijas darba zinātniskā vadītāja 
Elvīra Zelgalve. — Daugavpils : [Daugavpils 
Universitāte], 2012. — 158 lp. : il., diagr., tab., 
diagr. ; 30 cm. — Bibliogr.: 140.-151. lp. — Teksts 
latviešu val., anotācijas arī angļu un krievu 
valodā. — (Ies.). — [0313003816]

658.14/.17(043)

Kuļikova, Tatjana. Tirdzniecības uzņēmumu 
mijiedarbība preču kategoriju vadības procesā : 
promocijas darba kopsavilkums doktora grāda 
iegūšanai vadībzinātnē, apakšnozare: uzņē-
mējdarbības vadība = Interaction of trade 
enterprises in the process of goods category 
management : summary of doctoral thesis : 
submitted for the degree of doctor of manage-
ment science, subfield: business management / 
Tatjana Kuļikova ; darba zinātniskais vadītājs 
Grigorijs Oļevskis ; recenzenti: Tatjana Volko-
va, Elīna Gaile-Sarkane, Broņus Nevarausks ; 
Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības 
fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2013. — 69, [1] lpp. : diagr., sh., tab. ; 21 cm. — 
Bibliogr.: 68.-[70.] lpp. — Teksts paralēli latviešu 
un angļu valodā ar atsevišķām titlp., vāka 
noformējums abās valodās. — ISBN 978-9984-
45-646-1. — [0313000328] 658.81(474.3)(043.2)
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7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Miķelis Fišers / sastādītāji: Odrija Fišere, 
Miķelis Fišers ; rakstu autori: Elita Ansone, Artis 
Svece, Inga Šteimane ; latviešu teksta redak-
tores: Kristiāna Ābele, Benita Baumane ; angļu 
teksta redaktore Iveta Boiko ; tulkotāji: Ieva 
Lešinska-Geibere, Sabīne Ozola, Kārlis Streips ; 
komentāru autori: Odrija Fišere, Miķelis Fišers, 
Madara Rituma ; biogrāfijas un bibliogrāfijas 
sastādītāja Odrija Fišere ; māksliniece Ingrīda 
Zābere ; fotogrāfi: Normunds Brasliņš, Ēriks 
Bože, Jānis Buls, Jānis Deinats, Ivars Drulle, 
Mārtiņš Grauds, Ojārs Jansons, Valdis Jansons, 
Pavel Vladimirski. — [Rīga] : Mākslas arsenāla 
pētījumu fonds, 2012. — 183 lpp. : il., ģīm., 
faks. ; 29 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — Bibliogr.: 178.-[179.] lpp. — Paral. 
latviešu un angļu val. — ISBN 978-9934-8340-1-
1 (ies.). — [0313000302]

7.071.1(474.3)(083.824)+
+7.049:001.94(083.824)

72 Arhitektūra

Ilustrētā arhitektūras vēsture / Emilijas Ko-
las redakcijā ; no angļu valodas tulkojusi 
Aija Lejas-Sausa ; redaktori: Ilona Ancāne, 
Aija Balcere, Guntis Kalns, Valdis Klišāns, 
Kristīne Kupce, Inta Rozenvalde, Elga Rus-
mane, Marika Taube. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2013]. — 352 lpp. : il. ; 24 cm. — Bibliogr.: 342.-
344. lpp. — Rādītājs: 345.-352. lpp. — Oriģ. 
nos.: The grammar of architecture. — ISBN 
978-9934-0-3151-9. — [0313000369] 72.03

745/749 Rūpnieciskā māksla un 
daiļamatniecība. Lietišķā māksla

Brodeka, Aijako. Papīra plastika : vizuāls 
ceļvedis tradicionālu un mūsdienīgu papīra 
meistardarbu veidošanā / Aijako Brodeka ; no 
angļu valodas tulkojusi Madara Bernharda ; 
redaktore Baiba Vītola. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2013]. — 160 lpp. : il. ; 23 cm. — Alf. rādītājs: 
158.-159. lpp. — Oriģ. nos.: The New encyclo-
pedia of origami & papercraft techniques. — 
ISBN 978-9934-0-3242-4. — [0313000368] 745.54

Vuda, Ešlija. Ceļvedis origami pasaulē : no 
vienkāršiem pamatlocījumiem līdz izciliem 
mākslas darbiem / Ešlija Vuda ; no angļu va-
lodas tulkojusi Madara Bernharda ; redakto-
re Elīna Vanaga. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2013]. — 192 lpp. : il. ; 21 cm. — Alf. rādītājs: 
188.-191. lpp. — Oriģ. nos.: The Origami artist’s 
Bible. — ISBN 978-9934-0-3150-2 (spirālies.). — 
[0313000423] 745.54

Zarāns, Alberts. Dzimtenei : [fotoalbums] / 
Alberts Zarāns ; Induļa Burkas iekārtojums. — 
[Sece : Alberts Zarāns, 2012]. — [210] lpp. : il., 
ģīm. ; 28 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — ISBN 978-9934-8185-4-7 (ies.). — 
[0313000338] 745(474.3)(084.12)

75 Glezniecība

Baumane, Biruta. Sarunas ar sevi : atmiņas / 
Biruta Baumane ; redaktore Inta Čaklā ; māk-
slinieks Aldis Aleks ; vāka noformējumā iz-
mantota Birutas Baumanes glezna «Pašportrets 
melnā» (1968). — [Rīga] : Jaunā Daugava, 
2012. — 103, [1] lpp. : il., ģīm. ; 22 cm. — ISBN 
9789984726592 (kļūda). — [0313000305]

75.071.1(474.3)+821.174-94

Ģērmanis, Juris. Sievietes, akti, sievietes : 
gleznu reprodukciju albums / sastādījis Juris 
Ģērmanis ; tekstu autori: Jurģis Skulme, Diāna 
Kaijaka ; tulkojums angļu valodā Velga Vīgante ; 
noformējums: Dainis Breikšs. — Rīga : Autor-
izdevums, 2013 (Latvijas karte). — 72 lpp. : il., 
ģīm. ; 22 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — Teksts latviešu, angļu un krievu 
val. — ISBN 978-9984-49-740-2. — [0313000308]

75.071.1(474.3)(084.1)+7.041.3

Tautas glezniecības studijai «Grīva» — 15 : 
buklets / sastādītājs un priekšvārda autors Ju-
ris Ģērmanis ; uz 1. vāka Eriha Grūbela glezna 
«Tulpes». — [Rīga : b.i., 2012]. — 31 lpp. : il., 
ģīm. ; 19 cm. — Izstāde: VEF Kultūras pilī 2012. 
gadā. — [0313000304] 75.07(474.3)(083.824)

Treija, Anda. Biruta Delle : [mākslas al-
bums] / sastādītāja un teksta autore Anda 
Treija ; literārās redaktores: Mārīte Gulbe, Mā-
ra Ņikitina ; tulkotāji angļu valodā: Andris 
Mellakauls, Maija Oginta ; mākslinieks Juris 
Petraškevičs ; fotogrāfi: Normunds Brasliņš, 
Didzis Grodzs, Armands Lācis, Jānis Pipars. — 
Rīga : Galerija «Daugava», 2013. — 263 lpp. : il., 
ģīm. ; 33 cm. — Bibliogr.: 246.-251. lpp. / sast. 
Aivija Everte. — Bibliogr. norādes parindēs. — 
Kopsav. angļu val. — ISBN 978-9934-8342-2-6 
(ies.). — [0313000279] 75.071.1(474.3)(084)

78 Mūzika

Šmite, Gundega. Mūzikas un teksta mijiedarbes 
jaunās koncepcijas latviešu kormūzikā (21. gad-
simta pirmā dekāde) : promocijas darba kop-
savilkums mākslas doktora zinātniskā grāda (Dr. 
art.) iegūšanai, apakšnozare: muzikoloģija = 
New concepts in the relationships between 
music and text in Latvian choral music (the first 
decade of the 21st century) : summary of doc-
toral thesis : submitted for the degree of doctor 
of arts, subfield: musicology / Gundega Šmite ; 
zinātniskā vadītāja Jeļena Ļebedeva ; recenzen-
ti: Anda Beitāne, Ilze Liepiņa-Šarkovska, Rūta 
Stanevičiūtė ; Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmija. — Rīga : Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmija, 2012. — 76 lpp. : tab. ; 
21 cm. — Uz vāka uzrādīts: 2013. gads. — Bib-
liogr.: 70.-73. lpp. — Teksts paral. latviešu un 
angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, uz 
vāka nos. abās valodās. — ISBN 978-9984-45-
638-6. — [0313000157] 78.087.68(474.3)(043.2)

796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Luika, Signe. Inovatīvs Latvijas sporta noza-
res stratēģiskās plānošanas modelis : promo-
cijas darba kopsavilkums pedagoģijas doktora 
grāda iegūšanai sporta zinātnes nozares sporta 
teorijas un vēstures apakšnozarē = Innovative 
model of strategic planning of sport sector in 
Latvia : summary of doctoral thesis : for pro-
motion to the doctor degree in pedagogy in the 
branch of sport science, sub-branch: sport the-
ory and history / Signe Luika ; darba vadītājs 
Uldis Grāvītis ; recenzenti: Arturas Poviliunas, 
Tatjana Tambovceva, Juris Grants ; Latvijas 
Sporta pedagoģijas akadēmija. — Rīga : Latvi-
jas Sporta pedagoģijas akadēmija, 2013 (Latvi-
jas Sporta pedagoģijas akadēmija). — 52 lpp. : 
diagr., tab. ; 21 cm. — Teksts paral. latviešu un 
angļu valodā, ar atsevišķām titullapām. — ISBN 
978-9934-8138-6-3 : 45 eks. — [0313000219]

796.06(474.3)(043.2)

8 VALODAS. VALODNIECĪBA. 
LITERATŪRA

… no visas sirds! : [krājums] / sakārtojusi Gun-
dega Sēja ; māksliniece Ilze Isaka ; Ingunas 
Švankas vāka dizains ; Mārtiņa Briģa, Zanes 
Fārenhorstes, Ilzes Isakas, Arņa Kilbloka, Vijas 
Kilblokas foto. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2013] 
(Preses nams Baltic). — [48] lpp. : il. ; 16 cm. — 
ISBN 978-9934-0-3520-3 (ies.). — [0313000358]

82-1(082)

81 Valodniecība un valodas

Oļehnoviča, Ilze. Frazeoloģismi angļu un 
latviešu laikrakstos: semantiskais aspekts : pro-
mocijas darba kopsavilkums filoloģijas doktora 
grāda iegūšanai valodniecības zinātņu noza-
res sastatāmās un salīdzināmās valodniecības 
apakšnozarē = Phraseological units in English 
and Latvian newspapers: the semantic aspect : 
summary of doctoral thesis for obtaining the 
doctoral degree in philology : branch: linguis-
tics, sub-branch: contrastive and comparative 
linguistics / Ilze Oļehnoviča ; promocijas darba 
zinātniskā vadītāja Zaiga Ikere ; recenzenti: 
Andrejs Veisbergs, Anita Načisčione, Ojārs 
Bušs ; Daugavpils Universitāte. — Daugavpils : 
Daugavpils Universitāte, 2012. — 107 lpp. : 
tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 102.-107. lpp. — Teksts 
paral. latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-
9984-14-606-5. — [0313000228]

811.111’373.7(043)+811.174’373.7(043)

Oļehnoviča, Ilze. Phraseological units in Eng-
lish and Latvian newspapers: the semantic as-
pect : thesis for obtaining the doctoral degree 
in philology branch: linguistics, sub-branch: 
contrastive and comparative linguistics = 
Frazeoloģismi angļu un latviešu laikrakstos: se-
mantiskais aspekts : promocijas darbs filoloģijas 
doktora grāda iegūšanai valodniecības noza-
res sastatāmās un salīdzināmās valodniecības 
apakšnozarē / Ilze Oļehnoviča ; scientific 
advisor: Zaiga Ikere ; Daugavpils Univer-
sity. — Daugavpils : Daugavpils Univer-
sity, 2012. — 178 lp. : il., tab. ; 30 cm + piel. (1 
sēj.). — Bibliogr.: 167.-177. lp. un norādes parin-
dēs. — Teksts angļu val., daļēji latviešu val. 
Nosaukums paralēli angļu un latviešu val. — 
(Ies.). — [0313003812]

811.111’373.7(043)+811.174’373.7(043)

811.174 Latviešu valoda

Indričāne, Inese. Latviešu valodas nebalsīgo 
troksneņu akustisks un auditīvs raksturojums : 
promocijas darba kopsavilkums filoloģijas 
doktora zinātniskā grāda iegūšanai valodnie-
cības zinātņu nozarē, apakšnozare: latviešu 
sinhroniskā valodniecība = Acoustic and 
auditory characteristics of the Latvian voice-
less obstruents : summary of doctoral thesis : 
submitted for the conferment of the doctoral 
degree in philology, linguistics: Latvian syn-
chronic linguistics / Inese Indričāne ; darba 
zinātniskais vadītājs: Juris Grigorjevs ; recen-
zenti: Dace Markus, Ilze Auziņa, Dzintra Šulce ; 
Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu 
fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2013. — 106 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 
95.-106. lpp. — Teksts paral. latviešu un angļu 
valodā, ar atsevišķām titullapām, nos. uz vāka 
abās valodās. — [0313000330]

811.174’342.1(043)+811.174’342.42(043)
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Indričāne, Inese. Latviešu valodas nebalsīgo 
troksneņu akustisks un auditīvs raksturojums : 
promocijas darbs filoloģijas doktora grāda 
iegūšanai valodniecības zinātņu nozares latviešu 
sinhroniskās valodniecības apakšnozarē / Inese 
Indričāne ; zinātniskais vadītājs Juris Grig-
orjevs ; Latvijas Universitāte. — Rīga : Latvi-
jas Universitāte, 2013. — 150 lp. : il., diagr., 
tab. ; 30 cm + piel. (266 lp.). — Bibliogr.: 140.-
149. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī 
angļu valodā. — (Ies.). — [0313003818]

811.174’342.1(043)+811.174’342.42(043)

821 Daiļliteratūra

821.111 Angļu literatūra

Semeņeca, Jeļena. Artura Meičena mistiskā pro-
za : promocijas darba kopsavilkums filoloģijas 
doktora grāda iegūšanai literatūrzinātnes 
nozarē, cittautu literatūras vēstures apakš-
nozarē = Arthur Machen’s mystic prose : 
summary of the thesis for obtaining doctoral 
degree in literary science, sub-branch of his-
tory of foreign literature / Jeļena Semeņeca ; 
promocijas darba zinātniskā vadītāja Anna 
Stankeviča ; recenzenti: Ausma Cimdiņa, Ben-
edikts Kalnačs, Sandra Meškova ; Daugavpils 
Universitāte. — Daugavpils : Daugavpils 
Universitātes Akadēmiskais apgāds «Saule», 
2012. — 67 lpp. ; 21 cm. — Bibliogr.: 66.-67. lpp. 
un norādes parindēs. — Teksts paral. latviešu 
un angļu val. — ISBN 978-9984-14-610-2. — 
[0313000321]

821.111(092)(043)+821.111.09(043)

Semeņeca, Jeļena. Artura Meičena mistiskā 
proza : promocijas darbs filoloģijas doktora 
grāda iegūšanai literatūrzinātnes nozarē, cit-
tautu literatūras vēstures apakšnozarē = Ar-
thur Machen’s mystic prose : doctoral thesis for 
obtaining doctoral degree in litarary science, 
sub-branch of history of foreign literature / 
Jeļena Semeņeca ; promocijas darba vadītāja: 
Anna Stankeviča ; Daugavpils Universitāte. — 
Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2012. — 
191 lp. ; 31 cm. — Bibliogr.: 182.-191. lpp. un 
norādes parindēs. — Teksts angļu val. (ar 
titullapām latviešu un angļu val.). — (Ies.). — 
[0313003815]

821.111(092)(043)+821.111.09(043)

821.111(73) Amerikāņu literatūra

Makleina, Paula. Parīzes sieva : romāns / Paula 
Makleina ; no angļu valodas tulkojusi Ieva 
Lešinska ; redaktore Anita Poļakovska. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2013 (Poligrāfists). — 349 lpp. ; 
22 cm. — Oriģ. nos.: The Paris wife. — ISBN 
978-9934-0-3159-5. — [0313000410]

821.111(73)-31

Mīda, Rišela. Ēnu pieskāriens : romāns / 
Rišela Mīda ; no angļu valodas tulkojusi Laura 
Dreiže ; redaktore Anda Brazauska. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2013 (Poligrāfists). — 439, 
[1] lpp. ; 20 cm. — (Vampīru akadēmija / Rišela 
Mīda ; 3. grāmata). — (Pasaules bestsellers). — 
Oriģ. nos.: Shadow kiss. — ISBN 978-9934-0-
3290-5. — [0313000363] 821.111(73)-31

Robertsa, Nora. Dzīvot vēlreiz : romāns / Nora 
Robertsa ; no angļu valodas tulkojusi Liāna Nie-
dra ; redaktore Liene Akmens ; vāka dizains: 
Artūrs Zariņš. — Rīga : Kontinents, 2013. — 461, 
[1] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: Witness. — ISBN 
978-9984-35-635-8 (ies.). — [0313000401]

821.111(73)-31

821.112.2 Vācu literatūra

Linka, Šarlote. Lūriķis : kriminālromāns / Šar-
lote Linka ; no vācu valodas tulkojusi Sinda 
Krastiņa ; redaktore Inese Miesniece ; māk-
slinieks Edgars Švanks. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2012. — 390, [1] lpp. ; 23 cm. — Oriģ. nos.: 
Der Beobachter. — ISBN 978-9934-0-3092-5. — 
[0313000359] 821.112.2-312.4

821.161.1 Krievu literatūra

Komarova, Oksana. Antona Čehova prozas 
recepcija Latvijā (līdz 1940. gadam) : promo-
cijas darba kopsavilkums filoloģijas doktora 
(Dr. philol.) zinātniskā grāda iegūšanai litera-
tūrzinātnes nozarē (apakšnozare: salīdzināmā 
literatūrzinātne) = The reception of Anton 
Chekhov’s prose in Latvia (till 1940) : summary 
of the thesis for obtaining the doctoral degree in 
philology (Dr. philol.) : speciality: literary stud-
ies (sub-branch: comparative literary studies) = 
Рецепция прозы Антона Чехова в Латвии 
(до 1940 года) : автореферат диссертации 
на соискание ученой степени доктора фи-
лологии (Dr. philol.) (специальность: сравни-
тельное литературоведение) = Rezeption der 
Prosawerke von Anton Tschechow in Lettland 
(bis 1940) : Autorreferat der Dissertation zur Er-
langung des akademischen Grades eines Dok-
tors der Philologie (Dr. phil.) (Fachrichtung: 
Vergleichende Literaturwissenschaft) / Oksa-
na Komarova ; promocijas darba zinātniskā 
vadītāja: Maija Burima ; recenzenti: Benedikts 
Kalnačs, Ausma Cimdiņa, Anna Stankeviča ; 
Daugavpils Universitāte. Komparatīvistikas in-
stitūts. — Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 
2012. — 125 lpp. ; 21 cm. — Bibliogr. norādes 
parindēs. — Teksts paral. latviešu, angļu, 
krievu un vācu valodā. — ISBN 978-9984-14-
607-2. — [0313000226]

821.161.1(092)(043)+821.161.1-3.09(043)

Sivašova, Marija. Latgales teksts krievu rakst-
nieku-emigrantu daiļradē (XX gs. 20.-30. gadi) : 
promocijas darba kopsavilkums filoloģijas dok-
tora (Dr. philol.) zinātniskā grāda iegūšanai : 
literatūrzinātnes nozare, cittautu literatūras 
vēstures apakšnozare = The Latgale text in 
writings of Russian writers-emigrants (The 
20-ies-30-ies of the XX century) : summary 
of the thesis for obtaining the doctoral de-
gree in philology (Dr. philol.) (speciality: his-
tory of foreign literature) = Латгалський 
текст в творчестве русских писателей-эми-
грантов (20-30 гг. ХХ века) : автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 
доктора филологических наук (Dr. phi-
lol.) (специальность: история зарубежной 
литературы) / Marija Sivašova ; promocijas 
darba zinātniskais vadītājs: Elīna Vasiļjeva ; 
recenzenti: Fjodors Fjodorovs, Aurika Meimre, 
Pāvels Lavriņecs ; Daugavpils Universitāte. 
Komparatīvistikas institūts. — Daugavpils : 
Daugavpils Universitāte, 2012. — 101 lpp. ; 
21 cm. — Bibliogr. norādes parindēs. — Teksts 
paral. latviešu, angļu un krievu valodā. — ISBN 
978-9984-14-597-6. — [0313000103]

821.161.1.09(043)

Zvjagincevs, Aleksandrs. Šī sieviete būs mana = 
Cette femme sera à moi : romāns / Aleksandrs 
Zvjagincevs ; tulkotāja Anna Frīdenberga ; re-
daktore Kristīne Lagzdiņa ; māksliniece Nataļja 
Ļevkoviča. — Rīga : Literārā brālība, 2013. — 
334, [1] lpp : il. ; 21 cm. — Teksts latviešu 
valodā, nosaukums titullapā un nodaļu nosau-
kumi paralēli arī franču valodā. — Oriģ. nos.: 
Эта женщина будет моей. — ISBN 978-9934-
8102-8-2. — [0313000348] 821.161.1-31

Макарова, Инета. Танец со своей тенью : 
стихи / Инета Макарова ; автор послесловия, 
с. 78-80, Н. Шинкаренко. — Даугавпилс : 
[Ineta Makarova], 2013 (Demra). — 82 с. : 
ил. ; 19 см. — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — ISBN 978-9984-49-722-8. — 
[0313000301]

821.161.1-1(474.3)+821.161.1-2(474.3)

Подберезин, Борис. Мой Северянин / Бо-
рис Подберезин ; редактор А. Гусев ; худож-
ник Марина Тумарева. — [Рига] : Литера-
турное братство, 2013 (Informatīvā Biznesa 
Centrs). — 143 с. ; 22 см. — (Поэты Сереб-
ряного века). — ISBN 978-9984-880-10-5 (в 
пер.). — [0313000347] 821.161.1(092)

Соловьев, Алексей. На берегу большой 
реки : стихи / Алексей Соловьев ; автор 
вступления, с. 4-5, Фёдор Фёдоров ; автор 
послесловия, с. 260, Фаина Осина ; фо-
тографии: Александр Самуйлов ; шарж: Вла-
димир Новиков ; оформление: Ирина Цы-
ба. — Даугавпилс : Hronos, 2012. — 260 с. : 
ил. ; 22 см. — (В пер.). — [0313000393]

821.161.1-1(474.3)

821.174 Latviešu literatūra

12 mūsējie : Gulbenes novada autori : [dzejas 
krājums] / sastādījusi Iveta Krūmiņa ; redaktore 
un priekšvārda autore Ilona Vītola. — [Gul-
bene] : Vītola izdevniecība, 2012. — 169 lpp. : 
ģīm. ; 20 cm. — Izdošanas ziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9984-835-56-3. — 
[0313000354] 821.174-1(082)

Anitīna, Anita. Pieskāriens : [dzejoļu krājums] / 
Anita Anitīna ; sastādījusi Ilona Vītola. — [Gul-
bene] : Vītola izdevniecība, [2013]. — 143 lpp. : 
il. ; 20 cm. — Izdošanas ziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — ISBN 978-9984-835-51-8. — 
[0313000355] 821.174-1

Doctus zelta graudi : citāti no žurnāla Doc-
tus numuriem 15 gadu garumā : krājums / 
krājuma veidotāja un ievada autore Anda Val-
tere ; redakcijas kolēģija: Diāna Ričika, Santa 
Pildava, Inese Lindermane-Dirvēna ; literārā 
redaktore Antra Lezdiņa ; mākslinieks Ģirts 
Semēvics ; foto: Inese Austruma. — Rīga : Pila-
tus, 2012. — 83 lpp. : il. ; 16 cm. — Citēto per-
sonu rād.: 82.-83. lpp. — ISBN 978-9984-9312-
3-4 (ies.). — [0313000336] 821.174-84(082)

Dženija. Svētvakara sapņi : [dzejoļu krājums] / 
Dženija ; sastādījusi Ilona Vītola. — [Gulbe-
ne] : Vītola izdevniecība, [2013]. — 191 lpp. : 
il. ; 21 cm. — Izdošanas ziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — ISBN 978-9984-835-52-5. — 
[0313000352] 821.174-1

Jansone, Ilze. Umurkumurs jeb Ardievas femi-
nismam : stāstu krājums / Ilze Jansone ; vāka 
dizains: Jānis Esītis. — Rīga : Dienas Grāmata, 
2013. — 130, [3] lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9984-
887-34-0 (ies.). — [0313000420] 821.174-34
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Kaldupe, Skaidrīte. Degošā paaudze : poēma 
par Gauju un mīlestību : 2012. gada aprīlis—
jūlijs / Skaidrīte Kaldupe ; redaktors un priekš-
vārda autors Imants Auziņš. — Rīga : Sol Vita, 
2012. — 151 lpp. : il. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-
894-15-7 (ies.). — [0313000386] 821.174-1

Keišs, Pēteris.  Aizbraucēji un palicēji / Pēteris 
Keišs ; redaktore Valentīna Unda ; Stellas 
Elksnes vāku dizains. — Rēzekne : Latgales 
Kultūras centra izdevniecība, 2012. — 143 lpp. : 
il., ģīm. ; 18 cm. — ISBN 978-9984-29-221-2 
(ies.) : 500 eks. — [0313000335] 821.174-94

Kūlis, Ēriks. Diena kā sieviete : [romāns] / Ēriks 
Kūlis ; redaktore Zigrīda Krauze ; mākslinieks 
Arnis Kilbloks. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2013] 
(Poligrāfists). — 238, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 
978-9934-0-2987-5 (ies.). — [0313000364]

821.174-31

Lapāne, Daiga. Mirklis virs valodas : dzeja un 
atdzeja / Daiga Lapāne ; redaktore un priekš-
vārda autore Amanda Aizpuriete ; autores 
ilustrācijas. — [Rīga] : Jaunā Daugava, 2012. — 
142, [1] lpp. : il. ; 20 cm. — Atsevišķi dzejoļi 
atdzejoti no grieķu un lietuviešu val. — ISBN 
9789984726587 (kļūda). — [0313000303]

821.174-1

Literatūra un reliģija : zinātnisko rakstu 
krājums / sastādītāji: Ieva Kalniņa, Viesturs 
Vecgrāvis ; redaktors Viesturs Vecgrāvis ; red-
kolēģija: Māra Grudule, Ojārs Lāms, Inga 
Stepukoniene, Pāvels Štolls ; vāka noformējumā 
izmantota Jēkaba Bīnes glezna «Dievs, Māra, 
Laima» (1931). — [Rīga] : Jaunā Daugava, 
2011. — 135 lpp. : tab. ; 24 cm. — Bibliogr. rakstu 
beigās un norādes parindēs. — Kopsav. angļu 
val. — ISBN 9984-726-52-5. — [0313000307]

821.174.09+82.09

Mauriņš, Osvalds. Pīlādžogu elēģija : romāns / 
Osvalds Mauriņš ; sastādījusi Ilona Vītola. — 
[Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2012]. — 
64 lpp. ; 21 cm. — Izdošanas ziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9984-835-57-0. — 
[0313000351] 821.174-31

Nemiera, Linda. Lidojums : romāns / Linda 
Nemiera ; redaktore Lolija Soma ; Arņa Kil-
bloka vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2013]. — 283, [2] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-
9934-0-2780-2 (ies.). — [0313000366]

821.174-93-312.9

Ozols, Harijs. Dzīve sākas : [dzejoļu krājums] / 
Harijs Ozols ; redaktore un priekšvārda au-
tore Iveta Krūmiņa ; vāka dizains: Viesturs 
Reķis ; vāka foto: Jānis Deinats. — [Gul-
bene] : Vītola izdevniecība, [2013]. — 96 lpp. : 
il. ; 20 cm. — Izdevniecības ziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9984-835-59-4. — 
[0313000356] 821.174-1

Pohodņeva, Maija. Tumsas inversija : romāns / 
Maija Pohodņeva, Modris Pelsis ; redaktore Eva 
Mārtuža ; Andras Otto-Hvoinskas zīmējumi ; 
Inta Vilcāna vāka dizains. — Rīga : Lauku Avīze, 
2013. — 207 lpp. : il., ģīm. ; 20 cm. — (Lata 
romāns ; 2 (164)). — Bibliogr.: 201. lpp. — ISBN 
978-9984-878-55-3. — [0313000300]

821.174-312.4

Purpura karaļa galmā : latviešu autoru fan-
tāzijas un fantastikas stāsti : [krājums] / autori: 
Didzis Sedlenieks, Dace Znotiņa, Ilze Eņģele, 
Līga Ezera, Santa Brauča, Vilis Kasims, Santa 
Senkāne, Guntis Eņģelis, Kristīne Zute, Ar-
mands Skutelis, Līga Sproģe, Arturs Dedzis, 
Arnis Buka ; redaktore Bārbala Simsone ; 
mākslinieks Artūrs Bērziņš. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2013]. — 309 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-
9934-0-3024-6 (ies.). — [0313000365]

821.174-32(082)

Putene, Alise. Ārsts Matīss Grauds : latviešu 
romāns / Alise Putene ; sastādījusi Ilona Vī-
tola ; vāka dizains: Viesturs Reķis. — [Gulbe-
ne] : Vītola izdevniecība, [2013]. — 141 lpp. ; 
21 cm. — Izdošanas vieta precizēta ISBN 
aģentūrā. — ISBN 978-9984-835-61-7. — 
[0313000353] 821.174-31

Rudzītis, Normunds. Van vet āken : dze-
ja / Normunds Rudzītis ; sastādījusi Ilona 
Vītola. — [Gulbene] : Vītola izdevniecība, 
[2013]. — 127 lpp. ; 21 cm. — Izdošanas ziņas 
precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9984-
835-48-8. — [0313000350] 821.174-1

Visockis, Juris.  4 rakstāmgaldi / Juris Visoc-
kis ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; 
redaktori: Guntis Keisels, Ēriks Hānbergs ; 
priekšvārdu, 5.-[17.] lpp., sarakstīja Ēriks 
Hānbergs ; Dinas Ābeles vāka un titulu 
mākslinieciskais noformējums ; māksliniecis-
kajam noformējumam izmantota Zigismunda 
Zālmaņa fotogrāfija. — Rīga : Jumava, [2013]. — 
147, [1] lpp., [8] lpp. krās. il., ģīm. : il. ; 20 cm. — 
ISBN 978-9934-11-274-4. — [0313000086]

821.174-94

821.511.113 Igauņu literatūra

Kaplinskis, Jāns. Tā pati upe : romāns / Jāns 
Kaplinskis ; no igauņu valodas tulkojis Gun-
tars Godiņš ; redaktore Sandra Godiņa ; 
mākslinieks Zigmunds Lapsa. — Rīga : Man-
sards, 2012. — 507, [1] lpp. ; 19 cm. — Oriģ. 
nos.: Seesama jőgi. — ISBN 978-9984-872-
78-0. — [0313000299] 821.511.113-31

821.521 Japāņu literatūra

Murakami, Haruki. 1Q84 : romāns / Haru-
ki Murakami ; no japāņu valodas tulkojusi 
Ingūna Beķere ; redaktore Anita Poļakovska ; 
Arņa Kilbloka vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2013.

3. grāmata, Oktobris—decembris. — 479, 
[1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-3351-3 
(ies.). — [0313000362] 821.521-31

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

903 Aizvēsture. Aizvēstures liecības, 
materiālās kultūras pieminekļi, senatnes 
priekšmeti

Svarāne, Dagnija. Pētījumi Latvijas seno 
metālu tehnoloģijā : 11.-17. gadsimts : mono-
grāfija / Dagnija Svarāne ; redaktores: Ilze 
Antēna, Antra Legzdiņa (angļu val.) ; priekš-
vārdu sarakstīja Andris Caune ; angļu valodā 
tulkoja Valdis Bērziņš ; māksliniece Ināra 
Jēgere ; uz 4. vāka D. Svarānes, N. Graša, R. 
Kaniņa foto ; Latvijas Universitātes Latvijas 
vēstures institūts. — Rīga : Latvijas vēstures 
institūta apgāds, 2013. — 239 lpp. : il., tab. ; 
24 cm. — Bibliogr.: [203.]-216. lpp. un rakstu 
beigās. — Kopsav. angļu val. — ISBN 978-9984-
824-29-1. — [0313000379]

903.05(474.3)+669(474.3)(091)

929 Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi

Roze, Mārtiņš. Rozes laiks / Mārtiņa Ro-
zes stāstīto apkopojusi Rita Krasta. — [Rīga : 
b.i., 2013]. — 116, [1] lpp., [24] lpp. krās. il., 
ģīm. ; 21 cm. — Grāmatā izmantoti materiāli 
no Mārtiņa Rozes personiskā arhīva. — 
[0313000372] 929:32(474.3)+338.43(474.3)(092)

94 Vispārīgā vēsture

Starptautiskā konference «Padomju Savienī-
bas nodarītie zaudējumi Baltijā» (2011 : 
Rīga, Latvija). Padomju Savienības nodarītie 
zaudējumi Baltijā : starptautiskās konferences 
materiāli : Rīgā, 2011. gada 17.-18. jūnijs / konfer-
ences organizatori: Latvijas Okupācijas izpētes 
biedrība, Inese Vaidere ; zinātniskais redaktors 
Juris Prikulis ; literārie redaktori: Ruta Pazdere, 
Valters Lācis ; ievadu sarakstīja Inese Vaidere, 
Ruta Pazdere ; uzrunu autori: Inese Vaidere, 
Ģirts Valdis Kristovskis, Ruta Pazdere, Tālavs 
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