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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

002 Dokumentācija. Grāmatas.  
Raksti. Autorība

Latvijas prese 2009 [elektroniskais resurss] : sta-
tistisko materiālu krājums / Latvijas Nacionālā 
bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts ; sastādīja: 
Gunta Lodziņa, Kristīne Līce. — Rīga : LNB 
Bibliogrāfijas institūts, 2010. — No 2009. gada 
izdevējdarbības statistikas krājums «Latvijas 
Prese» iznāk tikai elektroniski. — Ievads, satura 
rādītājs paralēli latviešu, angļu val. — ISBN 
978-9984-850-03-0 002.2(474.3)(083.41)+

+31:002.2(474.3)(083.41)

Latvijas prese 2010 [elektroniskais resurss] : sta-
tistisko materiālu krājums / Latvijas Nacionālā 
bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts ; sastādīja: 
Gunta Lodziņa, Kristīne Līce. — Rīga : LNB 
Bibliogrāfijas institūts, 2011. — No 2009. gada 
izdevējdarbības statistikas krājums «Latvijas 
Prese» iznāk tikai elektroniski. — Ievads, satura 
rādītājs paralēli latviešu, angļu val. — ISBN 
978-9984-850-06-1 002.2(474.3)(083.41)+

+31:002.2(474.3)(083.41)

Latvijas prese 2011 [elektroniskais resurss] : sta-
tistisko materiālu krājums / Latvijas Nacionālā 
bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts ; sastādīja: 
Kristīne Līce, Aiva Gailīte. — Rīga : LNB 
Bibliogrāfijas institūts, 2012. — No 2009. gada 
izdevējdarbības statistikas krājums «Latvijas 
Prese» iznāk tikai elektroniski. — Ievads, satura 
rādītājs paralēli latviešu, angļu val. — ISBN 
978-9984-850-09-2 002.2(474.3)(083.41)+

+31:002.2(474.3)(083.41)

01 Bibliogrāfija un bibliogrāfijas. Katalogi

Periodikas rādītājs, 2009 [elektroniskais re-
surss] = The index of periodicals, 2009 = Указа-
тель периодических изданий, 2009 / Latvijas 
Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts ; 
sast.: L. Bērziņa, G. Smagare. — Rīga : LNB Bib-
liogrāfijas institūts, 2011. — No 2010. gada izde-
vums tiek sagatavots elektroniskā formā. — 
Nosaukums titullapā paralēli latviešu, angļu un 
krievu valodā, ievads paralēli latviešu, angļu 
valodā. 015(474.3)(05)(01)

Periodikas rādītājs, 2010 [elektroniskais re-
surss] = The index of periodicals, 2010 = Ука-
затель периодических изданий, 2010 / Latvi-
jas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts ; 
sast.: L. Bērziņa, G. Smagare. — Rīga : LNB 
Bibliogrāfijas institūts, 2011. — No 2010. gada 
izdevums tiek sagatavots elektroniskā formā. — 
Nosaukums titullapā paralēli latviešu, angļu un 
krievu valodā, ievads paralēli latviešu, angļu 
valodā. 015(474.3)(05)(01)

Periodikas rādītājs, 2011 [elektroniskais re-
surss] = The index of periodicals, 2011 = Ука-
затель периодических изданий, 2011 / Latvi-
jas Nacionālā bibliotēka. Bibliogrāfijas institūts ; 
sast.: L. Bērziņa, G. Smagare. — Rīga : LNB 
Bibliogrāfijas institūts, 2013. — No 2010. gada 
izdevums tiek sagatavots elektroniskā formā. — 
Nosaukums titullapā paralēli latviešu, angļu un 
krievu valodā, ievads paralēli latviešu, angļu 
valodā. 015(474.3)(05)(01)

02 Bibliotēku zinātnes. Bibliotēku darbs

Taimiņa, Aija. Johana Kristofa Broces (Brotze, 
1742-1823) dzīvesgājums un viņa rokrakstu 
kolekcija LU Akadēmiskajā bibliotēkā : pro-
mocijas darba kopsavilkums filoloģijas dok-
tora grāda iegūšanai komunikāciju zinātnē, 
apakšnozare: bibliotēkzinātne = Johann Chris-
toph Brotze’s (1742-1823) biography and his 
manuscripts collection in the Academic Library 
of the University of Latvia : summary of doc-
toral thesis : submitted for the doctor degree 
of philology of communications studies, sub-
field of library sciences / Aija Taimiņa ; darba 
zinātniskais vadītājs Viesturs Zanders ; recen-
zenti: Janīna Kursīte-Pakule, Vita Zelče, Gvido 
Straube ; Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu 
fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2013. — 25 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 12.-
14. lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu va-
lodā ar atsevišķām titullapām, nosaukums uz 
vāka abās valodās. — [0313000731]

027:09(474.362.2)(043)+
+908(474.362.2)(092)(043)

08 Jaukta satura krājumi. Kolektīvi darbi

087.5 Izdevumi jauniešiem

Alfabēta balle : uzdevuma grāmata ABC : ar 
uzlīmēm : 5+ / Disney ; tulkojusi Eva Jansone ; 
redaktore Santa Kazāka. — Rīga : Egmont 
Latvija, 2013. — 24 lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 
30 cm. — (Uzdevuma grāmata ABC). — (Dis-
ney princeses). — Oriģ. nos.: Disney princess 
fun to learn activity book ABC. — ISBN 978-
9984-43-750-7. — [0313001116] 087.5

Burtiņi : krāsojamā grāmata burtu apgu-
vei : mācies burtus / māksliniece Linda Ku-
kare-Aldersone ; Ginta Valdmaņa grafiskais 
noformējums. — Rīga : SIA «J.L.V.», 2013. — 
[16] lpp. : il. ; 30 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — 
ISBN 978-9934-11-330-7. — [0313001092] 087.5

Cipari un skaitīšana : matemātika, 4-5 gadi : 
grāmatā: uzdevumi, izglītojošas spēles, uzlī-
mes, ieteikumi vecākiem / Disney ; tulkojusi 
Linda Kalna, redaktore Santa Kazāka. — Rīga : 
Egmont Latvija, 2013. — 62, [1] lpp., [2] lp. 
uzlīmes : il. ; 30 cm. — (Ceļā uz skolu). — «Dis-
ney junior». — ISBN 978-9984-43-611-1. — 
[0313001117] 087.5+511.1(02.053.2)

Cipariņi : krāsojamā grāmata rēķināšanas ap-
guvei : mācies rēķināt / māksliniece Linda Ku-
kare-Aldersone ; Ginta Valdmaņa grafiskais 
noformējums. — Rīga : SIA «J.L.V.», 2013. — 
[16] lpp. : il. ; 30 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — 
ISBN 978-9934-11-331-4. — [0313001091] 087.5

Izkrāso pavasari! : krāsojamā grāmata pirms-
skolas un jaunākā skolas vecuma bērniem. — 
Rīga : Egmont Latvija, [2013]. — [15] lpp. : 
il. ; 30 cm. — ISBN 978-9984-43-762-0. — 
[0313001111] 087.5

Lielie sākumburti : latviešu valoda, 4-5 gadi : 
grāmatā: uzdevumi, izglītojošas spēles, uzlī-
mes, ieteikumi vecākiem / Disney ; tulkojusi 
Linda Kalna, redaktore Santa Kazāka. — Rīga : 
Egmont Latvija, 2013. — 62, [1] lpp., [2] lp. 
uzlīmes : il. ; 30 cm. — (Ceļā uz skolu). — ISBN 
978-9984-43-612-8. — [0313001118] 087.5

Littlest Pet Shop : skanīgi uzdevumi. — Rīga : 
Egmont Latvija, [2013] (ADverts). — 16 lpp. : 
il. ; 30 cm. — (Littlest pet shop). — Tulkots 
no angļu val. — Oriģ. nos.: Littlest Pet Shop. 
Activity book. — ISBN 978-9984-43-765-1. — 
[0313001109] 087.5

Meklējot Nemo : krāsojamā grāmata pašiem 
mazākajiem / Disney, Pixar. — Rīga : Egmont 
Latvija, 2013. — [16] lpp. : il. ; 29 cm. — Ap-
rakstīts pēc vāka. — Oriģ. nos.: Finding Nemo. 
Colouring book ELI. — ISBN 978-9984-43-
764-4. — [0313001110] 087.5

Prieks mācīties! : uzdevumu grāmata 123 : ar 
uzlīmēm : 5+ / Disney ; tulkojusi Eva Jansone ; 
redaktore Santa Kazāka. — Rīga : Egmont 
Latvija, 2013. — 24 lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 
30 cm. — (Uzdevumu grāmata 123). — (Disney 
princeses). — Aprakstīts pēc vāka. — ISBN 978-
9984-43-751-4. — [0313001115] 087.5

Sūklis Bobs kvadrātbiksis : izkrāso!. — Rīga : 
Egmont Latvija, 2013. — 16 lpp. : il. ; 30 cm. — 
(Sūklis Bobs kvadrātbiksis). — Aprakstīts pēc vā-
ka. — ISBN 978-9984-43-766-8. — [0313001112]

087.5

Zoobles! : krāsojamā grāmata. — Rīga : Eg-
mont Latvija, 2013. — [16] lpp., [2] lp. uzlīmes : 
il. ; 30 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — Oriģ. nos.: 
Zoobles colouring book. — ISBN 978-9984-43-
747-7. — [0313001113] 087.5

Zoobles! : uzdevumu grāmata ar uzlīmēm. — 
Rīga : Egmont Latvija, 2013. — 23, [1] lpp., 
[2] lp. uzlīmes : il. ; 30 cm. — Aprakstīts pēc 
vāka. — Oriģ. nos.: Zoobles activity book 
with stickers. — ISBN 978-9984-43-748-4. — 
[0313001114] 087.5
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1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

13 Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves 
metafizika. Ezotērika

Dugana, Elena. Dabiskā maģija : intuitīva, per-
soniska un praktiska maģija : atklāj savu ma-
ģisko enerģiju / Elena Dugana ; no angļu valo-
das tulkojusi Aija Uzulēna ; atbildīgā redaktore 
Ieva Heimane ; literārā redaktore Anda Lase ; 
Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais no-
formējums. — Rīga : Jumava, 2013. — 231, 
[1] lpp. : tab. ; 20 cm. — Bibliogrāfija: 224.-
226. lpp. — Oriģ. nos.: Natural witchery: intui-
tive, personal & practical magick. — ISBN 978-
9934-11-321-5. — [0313001229] 133.4

14 Filozofiskās sistēmas un uzskati

Balodis, Andrejs. Laiks un atmiņa: ilgstamības 
idejas ģenēzes problēma Anrī Bergsona filo-
zofijā : promocijas darba kopsavilkums doktora 
grāda iegūšanai filozofijas nozarē, apakšnozare: 
filozofijas vēsture = Time and memory: con-
ception of durée and its origins in Henry 
Bergson’s philosophy : summary of doctoral 
thesis : submitted for the degree of doctor of 
philosophy, subfield of history of philosophy / 
Andrejs Balodis ; darba zinātniskais vadītājs: 
Elga Freiberga ; recenzenti: Māra Rubene, Ella 
Buceniece, Māra Kiope ; Latvijas Universitāte. 
Vēstures un Filozofijas fakultāte. — Rīga : Latv-
ijas Universitāte, 2012. — 56 lpp. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 52.-56. lpp. — Teksts latviešu un 
angļu valodā ar atsevišķām titullapām, nosau-
kums uz vāka abās valodās. — [0313000734]

14(44)(092)(043)+115.4(043)

159.9 Psiholoģija

Grejs, Džons. Bērni ir no debesīm : laimīga bērna 
audzināšanas principi / Džons Grejs ; tulkojums 
latviešu valodā: Signe Baudere ; Ievas Nagliņas 
vāka mākslinieciskais noformējums. — Rīga : 
J.L.V., [2013]. — 332, [1] lpp. ; 20 cm. — Oriģ. 
nos.: Children are from heaven. — ISBN 978-
9934-11-340-6. — [0313001089]

159.922.7+316.362.1-055.52-055.62

Heja, Luīze L. Tu vari izdziedināt savu dzīvi / 
Luīze L. Heja ; no angļu valodas tulkojusi 
Maija Treilone ; redaktore Dzintra Birnbau-
ma ; priekšvārda, 7.-8. lpp., autors Deivs 
Brauns ; Viktora Parkova vāka mākslinieciskais 
noformējums. — Rīga : Rēriha grāmatnīca, 
2012. — 237, [1] lpp. : il. ; 20 cm. — Rādītājs: 
234.-[238.] lpp. — Oriģ. nos.: You can heal your 
life. — ISBN 978-9984-750-63-7 — [0312003034]

159.923.2

Ļevina, Jeļena. Pusaudžu Es-koncepcija un 
sociālais statuss klasē un tuvu draugu grupā : 
promocijas darba kopsavilkums doktora grāda 
iegūšanai psiholoģijas nozarē, apakšnozare: 
attīstības psiholoģija = Adolescents’ self-con-
cept and social status in their school class and 
peer clique : summary of doctoral thesis : sub-
mitted for the degree of doctor of psychology, 
subfield of developmental psychology / Jeļena 
Ļevina ; darba zinātniskā vadītāja Natālija 
Ivanova ; recenzenti: Anika Miltuze, Anita Pi-
pere, Rasa Barkauskiene ; Latvijas Universitāte. 
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakul-
tāte. — Rīga : Latvijas Universitāte ; 2012. — 
60 lpp. : tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 57.-
60. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā ar 
atsevišķām titullapām, nosaukums uz vāka 
abās valodās. — [0313000562] 159.922.8(043.2)

Turilova-Miščenko, Tatjana. Bilingvālo skolēnu 
verbālā izpratne un darba atmiņa : promocijas 
darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai 
psiholoģijas nozarē, apakšnozare: vispārīgā 
psiholoģija = Bilingual adolescent’s verbal com-
prehension and working memory : summmary 
of doctoral thesis : submitted for the degree of 
doctor of psychology, subfield of general psy-
chology / Tatjana Turilova-Miščenko ; darba 
zinātniskā vadītāja Malgožata Raščevska ; re-
cenzenti: Ivars Austers, Irina Plotka, Gražina 
Gintiliene ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, 
psiholoģijas un makslas fakultāte. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2012. — 46 lpp. : tab. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 44.-46. lpp. — Teksts 
latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titul-
lapām, nosaukums uz vāka abās valodās. — 
[0313000558] 159.953(043.2)

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Vuguls, Juris. Pareizticības un hēsihasma ide-
jas Latvijā 1836-1934 : promocijas darba kop-
savilkums doktora grāda iegūšanai filozofijas 
nozarē, apakšnozare: ideju vēsture = Ideas of 
orthodoxy and hesyhasm in Latvia 1836-1934 : 
summary of doctoral thesis : for obtaining the 
doctoral degree in the branch of philosophy, 
subbranch: history of ideas / Juris Vuguls ; dar-
ba zinātniskā vadītāja S. Krūmiņa-Koņkova ; re-
cenzenti: Anita Stašulāne, Sebastian Rimestad, 
Raivis Bičevskis ; Latvijas Universitāte. Vēstures 
un Filozofijas fakultāte. — Rīga : Latvijas 
Universitāte ; 2012. — 72 lpp. ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija: 35.-36., 71.-72. lpp. — Teksts latviešu 
un angļu valodā ar atsevišķām titullapām, no-
saukums uz vāka abās valodās. — ISBN 978-
9984-49-720-4. — [0313000737] 271.2-1(043.2)

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

33 Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Balodis, K. Ievads tautsaimniecībā un eko-
nomiskā politika / Kārlis Balodis ; rediģēja : 
S. Ataudziņa, I. Prūsis ; priekšvārdu autori: 
Ivars Brīvers, Manfrēds Šneps-Šnepe ; vāku 
noformēja Inga Apsīte. — Ogre : Ivars Prūsis, 
2013. — 560 lpp. : tab., karte ; 21 cm. — Izdevēj-
ziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8265-
1-1. — [0313001070] 330.1

331 Darbs. Nodarbinātība. Darba 
ekonomika. Darba organizācija

Kaļķis, Henrijs. Ergonomikas integrācija ražo-
šanas procesu vadības pilnveidošanā Latvijas 
uzņēmumos : promocijas darba kopsavilkums 
doktora grāda iegūšanai vadībzinātnes nozarē, 
apakšnozare: uzņēmējdarbības vadīšana / Hen-
rijs Kaļķis ; darba zinātniskais vadītājs Valērijs 
Praude ; recenzenti: E. Šumilo, A. Freivalds, 
L. Peiseniece ; Latvijas Universitāte. Ekonomi-
kas un vadības fakultāte. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2013. — 36 lpp. : il., diagr., tab. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 36. lpp. — [0313000970]

331.101.1(043)

Kaļķis, Henrijs. Ergonomikas integrācija ra-
žošanas procesu vadības pilnveidošanā Latvijas 
uzņēmumos : promocijas darbs vadībzinātnes 
doktora zinātniskā grāda iegūšanai uzņēmēj-
darbības vadības apakšnozarē / Henrijs Kaļ-
ķis ; zinātniskais vadītājs Valērijs Praude ; 
Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības 
fakultāte. Vadībzinību katedra. — Rīga : Latvi-
jas Universitāte, 2013. — 164, [44] lp. : il., diagr., 
sh., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 154.-162. lp. — 
(Ies.). — [0313003884] 331.101.1(043)

336 Finanses

Latviete, Ilze. Eiropas sociālā fonda finansē-
jums labklājības nozarē Latvijas reģionos : 
promocijas darba kopsavilkums ekonomikas 
doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai, 
apakšnozare: reģionālā ekonomika = Euro-
pean social fund financing in the welfare sec-
tor in the regions of Latvia : summary of the 
PhD thesis for the scientific degree of Dr. oec., 
subsector: regional economy / Ilze Latviete ; 
promocijas darba zinātniskā vadītāja Irina Pil-
vere ; recenzenti: Ingrīda Jakušonoka, Biruta 
Sloka, Jonas Jasaitis ; Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte. Ekonomikas fakultāte. — Jel-
gava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
2013. — 128 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — Uz vāka 
uzrādīts: 2012. gads. — Bibliogrāfija: 6.-7., 66.-
67. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā. — 
ISBN 978-9984-48-091-6. — [0313000627]

336.69(4)(043)+339.96(4)(043)+
+364(474.3)(043)

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

Krasnopjorovs, Oļegs. Latvijas ekonomikas 
izaugsmi noteicošie faktori : promocijas darba 
kopsavilkums doktora grāda iegūšanai ekono-
mikas nozarē, apakšnozare: ekonometrija = 
Factors of economic growth in Latvia : summa-
ry of doctoral thesis : submitted for the degree 
of doctor of economics, subfield of economet-
rics / Oļegs Krasnopjorovs ; darba zinātniskā 
vadītāja: Ismena Revina ; recenzenti: Elvīra 
Zelgalve, Irina Arhipova, Arnis Sauka ; Latvi-
jas Universitāte. Ekonomikas un vadības 
fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2013. — 
71 lpp. : sh., tab., diagr. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
15.-16., 51.-52. lpp. — Teksts latviešu un angļu 
valodā ar atsevišķām titullapām, nosaukums 
uz vāka abās valodās. — ISBN 978-9984-45-
670-6. — [0313000593]

338.1(474.3)(043.2)+330.43(043.2)
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338.43 Lauksaimniecības ekonomika. 
Pārtikas ražošanas ekonomika

Vēveris, Armands. Eiropas Savienības atbal-
sta loma Latvijas lauksaimniecības attīstībā : 
promocijas darba kopsavilkums doktora grāda 
iegūšanai ekonomikas nozarē, apakšnozare: 
Latvijas tautsaimniecība = Impact of EU sup-
port on the development of Latvian agricul-
ture : summary of doctoral thesis : submitted 
for the degree of doctor of economics, sub-
field: economy of Latvia / Armands Vēveris ; 
darba zinātniskais vadītājs: Ilmārs Kālis ; re-
cenzenti: Ērika Šumilo, Ingrīda Jakušonoka, 
Irina Pilvere ; Latvijas Universitāte. Ekonomi-
kas un vadības fakultāte. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2013. — 78 lpp. : tab., diagr., 
karte, ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 7.-9., 45.-48., 
78. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar 
atsevišķām titullapām, nosaukums uz vāka 
abās valodās. — ISBN 978-9984-45-664-5. — 
[0313000594] 338.434(474.3)(043.2)

338.48 Tūrisms

Bērziņa, Iluta. Tūrisma ekonomiskā nozīmīgu-
ma novērtēšana Latvijas nacionālo parku re-
ģionos : promocijas darba kopsavilkums eko-
nomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda 
iegūšanai = Assessment of tourism economic 
significance in the regions of national parks 
of Latvia : summary of the Ph.D. thesis for the 
scientific degree of Dr. oec. / Iluta Bērziņa ; pro-
mocijas darba zinātniskā vadītāja Līga Mihe-
jeva ; promocijas darba zinātniskā konsultante 
Agita Līviņa ; recenzenti: Elita Jermolajeva, 
Maija Rozīte, Bartozs Mickiewicz ; Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte. Ekonomikas fa-
kultāte. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte, 2012. — 111 lpp. : diagr., tab., 
kartes ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 6.-8., 10.-
12. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā. — 
[0313000625] 338.483.1(474.3)(043)

34 Tiesības. Jurisprudence

Sajadova, Veronika. Starptautisko tiesību 
pārkāpumi PSRS—Latvijas attiecībās : promo-
cijas darba kopsavilkums doktora grāda iegū-
šanai juridiskajā zinātnē, apakšnozare: starp-
tautiskās tiesības / Veronika Sajadova ; darba 
zinātniskais vadītājs: Juris Bojārs ; recenzenti: 
Valentija Liholaja, Jānis Lazdiņš ; Latvijas 
Universitāte. Juridiskā fakultāte. — Rīga : Lat-
vijas Universitāte, 2013. — 23 lpp. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 22.-23. lpp. — ISBN 978-9984-45-
677-5. — [0313000716]

341.01(043)+323.282(474.3)(043)

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

ABC par EBD : Eiropas brīvprātīgais darbs : 
ceļvedis brīvprātīgajam / Radošu efektu darbnī-
ca. — [Rīga] : Radošu Efektu Darbnīca, 2013. — 
52 lpp. : il., ģīm. ; 21 cm. — Uz vāka: Jaunatne 
darbībā. — [0313000851] 364-32(4)(035)

Mogiša, Elita. Laukos dzīvojošo veco cilvēku 
adaptācija dzīvei sociālās aprūpes centrā : mā-
cību metodiskais līdzeklis / Elita Mogiša, Marina 
Simsone. — Rīga : Profesionālās pilnveides un 
supervīzijas centrs «AISMA», 2011. — 67 lpp. : 
sh., tab. ; 20 cm. — (Sociālā darba speciālista bib-
liotēka ; 2). — Bibliogrāfija: 65.-66. lpp. — ISBN 
978-9934-8254-1-5. — [0313000972]

364.4-053.9(072)

Petrova, Rudīte. Preventīvais darbs ar vientu-
ļajiem pirmspensijas un pensijas vecuma cilvē-
kiem laukos : mācību metodiskais līdzeklis / 
Rudīte Petrova. — Rīga : Profesionālās pilnvei-
des un supervīzijas centrs «AISMA», 2011. — 
71 lpp. : diagr., tab. ; 20 cm. — (Sociālā darba 
speciālista bibliotēka ; 1). — Bibliogrāfija: 
59.-61. lpp. — ISBN 978-9934-8254-0-8. — 
[0313000973] 364.4-053.88(072)

37 Izglītība

Dānija : 2009./2010. mācību gads / sagatavoja 
Dānijas Eurydice nodaļa, Izglītības, audio-
vizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra 
(EACEA P9 Eurydice) ; tulkojumu latviešu 
valodā nodrošināja Valsts izglītības attīstības 
aģentūra. — [Rīga] : Valsts izglītības attīstības 
aģentūra, 2011. — 52 lpp. : tab. ; 30 cm. — (Izglī-
tības un apmācību sistēmas Eiropā). — Uz vāka 
virstit.: Eurydice, Cedefop. — Bibliogrāfija: 
48.-51. lpp. — Oriģ. nos.: Structures of Edu-
cation and Training Systems in Europe, Den-
mark, 2009/10. — ISBN 978-9984-881-12-6. — 
[0313000819] 37.01(489)

Igaunija : 2009./2010. mācību gads / sagatavo-
ja Igaunijas Eurydice nodaļa, Izglītības, audio-
vizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra 
(EACEA P9 Eurydice) ; tulkojumu latviešu 
valodā nodrošināja Valsts izglītības attīstības 
aģentūra. — [Rīga] : Valsts izglītības attīstības 
aģentūra, 2011. — 44 lpp. : tab. ; 30 cm. — (Iz-
glītības un apmācību sistēmas Eiropā). — Uz 
vāka virstit.: Eurydice, Cedefop. — Bibliogrāfija: 
42.-43. lpp. — Oriģ. nos.: Structures of Edu-
cation and Training Systems in Europe, Es-
tonia, 2009/10. — ISBN 978-9984-881-11-9. — 
[0313000818] 37.01(474.2)+37.011.3(474.2)

Lietuva : 2009./2010. mācību gads / sagata-
voja Ķēstutis Kaminskis (Kęstutis Kaminskas) 
ar Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu, 
Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras iz-
pildaģentūra (EACEA P9 Eurydice) ; tulkojumu 
latviešu valodā nodrošināja Valsts izglītības 
attīstības aģentūra. — [Rīga] : Valsts izglītības 
attīstības aģentūra, 2011. — 64 lpp. tab. ; 
30 cm. — (Izglītības un apmācību sistēmas 
Eiropā). — Uz vāka virstit.: Eurydice, Cede-
fop. — Bibliogrāfija: 61.-64. lpp. — Oriģ. nos.: 
Structures of Education and Training Systems 
in Europe, Lithuania, 2009/10. — ISBN 978-
9984-881-10-2. — [0313000820] 37.01(474.5)

Ukstiņa, Rita. Sociālpedagoģiskā darbība izglītī-
bas iestādēs : mācību līdzeklis / Rita Ukstiņa ; 
Liepājas Universitāte. Pedagoģijas un sociālā 
darba fakultāte. — Liepāja : LiePA, 2012.

1. burtnīca. — 48 lpp. : tab. ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija: 47.-48. lpp. — ISBN 978-9984-864-
82-2. — [0313001075] 37.035

Zviedrija : 2009./2010. mācību gads / sagatavoja 
[Zviedrijas] Izglītības un zinātnes ministrija, 
Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras 
izpildaģentūra (EACEA P9 Eurydice); tulkoju-
mu latviešu valodā nodrošināja Valsts izglītības 
attīstības aģentūra. — [Rīga] : Valsts izglītības 
attīstības aģentūra, 2011. — 40 lpp. : tab. ; 
30 cm. — (Izglītības un apmācību sistēmas 
Eiropā). — Uz vāka virstit.: Eurydice, Cede-
fop. — Bibliogrāfija: 39. lpp. — Oriģ. nos.: 
Structures of Education and Training Systems 
in Europe, Denmark, 2009/10. — ISBN 978-
9984-881-12-6. — [0313000821] 37.01(485)

373 Vispārējā izglītība

Deimante-Hartmane, Dagnija. Vidusskolas 
vecāko klašu skolēnu vispārējo patstāvīgās mā-
cīšanās prasmju pilnveide angļu valodas mācību 
procesā : promocijas darba kopsavilkums dok-
tora grāda iegūšanai pedagoģijā, apakšnozare: 
skolas pedagoģija = Development of upper-
secondary school students’ general learning 
skills during English studies : summary of the 
doctoral thesis : pedagogy, sub-field school pe-
dagogy / Dagnija Deimante-Hartmane ; pro-
mocijas darba zinātniskā vadītāja Dainuvīte 
Blūma ; recenzenti: Tatjana Koķe, Velta Ļubki-
na, Pija-Marija Rābenšteinere ; Liepājas Uni-
versitāte. Izglītības zinātņu institūts. — Liepāja : 
Liepājas Universitāte, 2013. — 97 lpp. : il., tab. ; 
21 cm. — Teksts latviešu un angļu valodā ar 
atsevišķām titullapām, nosaukums uz vāka 
abās valodās. — ISBN 978-9984-864-86-0. — 
[0313000596] 373.5(043)

Geske, Rita. Sākumskolas skolēnu dabaszināt-
ņu sasniegumus ietekmējošie valsts līmeņa fak-
tori starptautiskajos salīdzinošajos pētījumos 
izglītības vadības skatījumā : promocijas dar-
ba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai va-
dībzinātnes nozarē, apakšnozare : izglītības 
vadība = Country level factors that affect the 
achievements of primary school students in 
science in international comparative studies 
from education management perspective : 
summary of doctoral thesis : submitted for the 
degree of doctor in management science, sub-
branch: educational management / Rita Geske ; 
darba zinātniskais vadītājs Andris Kangro ; re-
cenzenti: Juris Krūmiņš, Līga Peiseniece, Ieva 
Johansone ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, 
psiholoģijas un mākslas fakultāte. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2013. — 96 lpp. : diagr., 
tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 93.-96. lpp. — Tek-
sts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām 
titullapām, nosaukums uz vāka abās valodās. — 
[0313000584] 373.3(043.2)

Guseva, Vija. Diferencētas mācības iekļaujošās 
pieejas nodrošināšanai pamatizglītības pir-
majā posmā : promocijas darbs pedagoģijas 
doktora zinātniskā grāda iegūšanai skolas 
pedagoģijas apakšnozarē / Vija Guseva ; dar-
ba zinātniskā vadītāja Inga Belousa ; Daugav-
pils Universitāte. — Daugavpils : Daugavpils 
Universitāte, 2012. — 168 lp. : il., diagr., 
tab. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 136.-148. lp. — 
[0313003885] 373.3(043)
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378 Augstākā izglītība. Augstskolas. 
Akadēmiskās studijas

Baltušīte, Regīna. Pedagoģijas studentu gata-
vība profesionālai darbībai skolas vidē : pro-
mocijas darba kopsavilkums pedagoģijas dok-
tora zinātniskā grāda iegūšanai augstskolas 
pedagoģijas apakšnozarē = The pedagogy 
students’ readiness for professional activities in 
the school environment : synopsis of the doc-
toral thesis, subfield of University pedagogy, 
for the doctoral degree of pedagogy / Regīna 
Baltušīte ; darba zinātniskā vadītāja Irēna Ka-
tane ; recenzenti: Inese Jurgena, Velta Ļubkina, 
Lūcija Rutka ; Latvijas Lauksaimniecības uni-
versitāte. Tehniskā fakultāte. Izglītības un māj-
saimniecības institūts. — Jelgava : Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte, 2012. — 98 lp. : 
il., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 45.-46., 96.-
98. lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu 
valodā ar atsevišķām titullapām. — 60 eks. — 
[0313000628] 378(043)+378:37(043)

ECTS guide 2013 / Vidzemes Augstskola Uni-
versity of Applied Sciences. — Valmiera : 
Vidzemes Augstskola, [2013]. — 72 lpp. : il., 
tab. ; 18 cm. — «Lifelong Learning Program-
me»—Vāka 4. lpp. — [0313001013]

378(474.364)(073)

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

398 Folklora

Zvēri un abru taisītājs : latviešu tautas pasaka / 
māksliniece Agija Staka ; redaktore Indra Put-
re ; Ingunas Kļavas Švankas dizains. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2013]. — [8] lpp., [2] lp. 
uzlīmes : il. ; 29 cm. — (Lasīsim kopā!). — «+56 
uzlīmes»—Uz vāka. — ISBN 978-9934-0-
3405-3. — [0313001058] 398.21(=174)

5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

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

International Conference «Research and Con-
servation of Biological Diversity in Baltic Re-
gion» (Daugavpils, Latvija). 7th International 
Conference «Research and Conservation of 
Biological Diversity in Baltic Region» : book 
of abstracts / Daugavpils University. Institute 
of Systematic Biology. — Daugavpils : Dau-
gavpils University Academic Press «Saule», 
2013. — 130, [6] lpp. : il., tab. ; 25 cm. — Ietver 
bibliogrāfiju. — Teksts angļu val. — ISBN 978-
9984-14-616-4. — [0313001102]

502(474)(062)+574(474)(062)

54 Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Pūra, Agnese. Ar ekstrūzijas metodi formētas 
titāna oksīdu keramikas iegūšana, struktūras 
un īpašību pētījumi : promocijas darbs / Agnese 
Pūra ; zinātniskā vadītāja L. Bērziņa-Cimdiņa ; 
Rīgas Tehniskā universitāte. Materiālzinātnes 
un lietišķās ķīmijas fakultāte. Vispārīgās ķīmijas 
tehnoloģijas institūts. — Rīga : Rīgas Tehniskā 
universitāte, 2013. — 141 lp. : il., diagr., tab. ; 
30 cm. — Bibliogrāfija: 127.-139. lp. — Teksts 
latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā. — 
(Ies.). — [0313003889] 549.514.6:621.777(043)

Reimanis, Madars. Ūdens elektroķīmiskā dez-
infekcija, izmantojot titāna oksīda keramikas 
elektrodus : promocijas darbs / Madars Rei-
manis ; zinātniskais vadītājs J. Ozoliņš ; Rīgas 
Tehniskā universitāte. Materiālzinātnes un 
lietišķās ķīmijas fakultāte. Vispārīgās ķīmijas 
tehnoloģijas institūts. — Rīga : Rīgas Tehniskā 
universitāte, 2013. — 124 lp. : il., diagr., tab. ; 
30 cm. — Bibliogrāfija: 102.-117. lp. — Teksts 
latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā. — 
(Ies.). — [0313003883]

544.642(043)+628.16.087(043)

55 Zemes zinātnes. Ģeoloģijas zinātnes

Stinkule, Austra. Latvijas derīgie izrakteņi / 
Austra Stinkule, Ģirts Stinkulis ; redak-
tors: Valdis Segliņš ; literārā redaktore Gita 
Bērziņa ; vāka dizainu veidojusi Baiba Laz-
diņa. — [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 
2013. — 168 lpp. : il., kartes, tab., diagr. ; 
24 cm. — Monogrāfija sagatavota un izdota 
par Valsts pētījumu programmas Nr.2010.10-
4/VPP-5 NatRes 1. projekta «ZEMES DZĪLES» 
līdzekļiem. — Bibliogrāfija: 168. lpp. — ISBN 
978-9984-45-640-9. — [0313001026] 553(474.3)

57 Bioloģijas zinātnes kopumā

Dimante-Deimantoviča, Inta. Latvijas dziļo 
ezeru pelagiāla zooplanktona faunistiskās un 
laiktelpiskās struktūras raksturojums : promo-
cijas darba—disertācijas kopsavilkums doktora 
zinātniskā grāda iegūšanai bioloģijas nozarē, 
apakšnozare: hidrobioloģija = Characteriza-
tion of the faunistic and spatial structure of the 
pelagic zooplankton in the Latvian deep lakes : 
summary of doctoral thesis : submitted for the 
degree of doctor of biology, subfield of hydro-
biology / Inta Dimante-Deimantoviča ; promo-
cijas darba vadītājs Artūrs Škute ; recenzenti: 
Maija Balode, Dāvis Gruberts, Vasils Vežnavets ; 
Latvijas Universitāte. Bioloģijas fakultāte. — 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2012. — 62 lpp. : 
tab., diagr., kartes ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 25., 
28.-33., 59. lpp. — Teksts latviešu un angļu 
valodā ar atsevišķām titullapām, nosaukums 
uz vāka abās valodās. — [0313000565]

574.583(474.3)(043.2)+574.583(285.2)(043.2)

58 Botānika

Gailīte, Agnese. Fizioloģiskie un ģenētiskie as-
pekti Igaunijas rūgtlapes (Saussurea esthonica) 
saglabāšanā : promocijas darba kopsavilkums 
bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, 
apakšnozare: augu fizioloģija = Physiologi-
cal and genetic aspects of Estonian saw-wort 
(Saussurea esthonica) conservation : summary 
of doctoral thesis : in partial fulfillment of the 
requirements of the doctor degree in biol-
ogy, subdiscipline of plant psysiology / Agnese 
Gailīte ; darba zinātniskais vadītājs Ģederts 
Ieviņš ; recenzenti: Anita Osvalde, Nils Rostoks, 
Inga Straupe ; Latvijas Universitāte. Bioloģijas 
fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte 2012. — 
69 lpp. : diagr., tab., sh.; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
65.-69. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, 
ar atsevišķām titullapām, nosaukums uz vāka 
abās valodās. — [0313000567]

582.998(474.2)(043.2)

59 Zooloģija

Gaross, V. Vilki un lūši Latvijā / Vitauts Gaross ; 
redaktore Judīte Putāne ; māksliniece Gundega 
Jēruma ; literārā redaktore Sigita Kušnere ; 
ceļavārdu, 5.-6. lpp., autors Jānis Vanags. — 
[Ogre] : Divpadsmit, c2013. — 151 lpp. : il. ; 
22 cm. — Fotogrāfijas no autora personīgā 
arhīva. — Par autoru: vāka 4. lpp. — Biblio-
grāfija: 143.-148. lpp. — ISBN 978-9984-884-
00-4. — [0313001138] 599.742.11(474.3)+

+599.742.75(474.3)+639.1.02(474.3)

Sausiņa, Līga. Bioloģija 8. klasei : zooloģija : 
mācību grāmata / Līga Sausiņa ; redaktore Ag-
nese Biteniece ; Aivara Rušmaņa zīmējumi ; 
dizains un vāka noformējums: Laura Morten-
sena-Floresa. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 
216 lpp. : il., diagr., tab. ; 24 cm. — Rādītājs: 
214.-216. lpp. — ISBN 978-9934-0-2852-6. — 
[0313000960] 59(075.2)

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. 
TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes

Koļesņikova, Jeļena. No narkotikām atkarīgo 
cilvēku personības traucējumi un sociālo pro-
blēmu risināšana rehabilitācijas procesā : pro-
mocijas darba kopsavilkums doktora grāda 
iegūšanai psiholoģijas nozarē, apakšnozare: 
klīniskā psiholoģija = Drug-addicted person-
ality disorders and social problem-solving in 
the rehabilitation process : summary of doc-
toral thesis : submitted for the degree of doc-
tor of psychology, subfield of clinical psychol-
ogy / Jeļena Koļesņikova ; darba zinātniskā 
vadītāja Malgožata Raščevska ; recenzenti: 
Ieva Bite, Natālija Ivanova, Juris G. Draguns ; 
Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas 
un mākslas fakultāte. — Rīga : Latvijas Uni-
versitāte, 2012. — 50 lpp. : tab. ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija: 7.,47.-49. lpp. — Teksts latviešu un 
angļu valodā ar atsevišķām titullapām, nosau-
kums uz vāka abās valodās. — [0313000559]

615.851(043.2)

Upmale, Ināra. Pieaugušo veselības izglītības 
darba organizācija un vadība primārās veselības 
aprūpes māsas praksē : promocijas darbs : 
nozare: vadībzinātne, apakšnozare: izglītības 
vadība / Ināra Upmale ; zinātniskais vadītājs 
Andrejs Geske ; Latvijas Universitāte. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2013. — 200, [40] lp. : sh., 
tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 180.-198. lp. — 
Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu va-
lodā. — (Ies.). — [0313003886] 614.253.5(043)

62 Inženierija. Tehnoloģija vispār

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

Repšs, Ernests. Černobiļa 1986 : dokumentāls 
fotostāsts = Chernobyl 1986 : documentary pho-
to story = Чернобыль 1986 : документальный 
фоторассказ / Ernests Repšs ; redaktors Valdis 
Klišāns ; Ulda Brūna tulkojums angļu valodā ; 
Veronikas Pužules tulkojums krievu valodā ; 
priekšvārdu sarakstīja A. Ā. Vērzemnieks ; Gun-
tas Plotkas dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2013]. — 94, [2] lpp. : il., ģīm., karte ; 20 cm. — 
Teksts latviešu, angļu un krievu valodā. — ISBN 
978-9934-0-3645-3. — [0313000962]

621.311.254(477)(084.12)+
+621.039.5(477)(084.12)
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636 Lopkopība un dzīvnieku audzēšana 
kopumā. Lopu audzēšana. Mājdzīvnieku 
audzēšana

Šķirnes suņu XXII Vidzemes nacionālā izstāde 
(CAC) = National all bread dog show (CAC) : 
09.02.2013 : katalogs / Valmieras Kennel-
klubs. — Valmiera : Vidzemes Olimpiskais 
centrs, 2013. — 172, [2] lpp. : il., tab. ; 21 cm. — 
Teksts latviešu, angļu valodā. — ISBN 978-9984-
835-63-1. — [0313000974]

636.7(474.364)(083.824)

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

Krokere, Peta. Veģetārieša bībele / Peta Kro-
kere ; tulkotājs Kristaps Šoriņš ; redaktore Ita 
Ankoriņa ; priekšvārda, 7. lpp., autore Anna 
Rovana. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 
384 lpp., [16] lpp. iel. : il., tab. ; 26 cm. — Alfa-
bētiskais rādītājs: 372.-384. lpp. — Oriģ. nos.: 
The Vegetarian cook’s bible. — ISBN 978-9934-
0-2829-8 (ies.). — [0313000961] 641.564(083.12)

658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība. 
Tirdzniecības organizācija

Klousons, Trevors. Bizness Džeimija Olivera 
stilā : 10 zīmola veidošanas noslēpumi / Tre-
vors Klousons ; no angļu valodas tulkojusi 
Signe Skujeniece ; redaktors Aldis Vēvers ; Il-
zes Isakas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2013. — 216 lpp. ; 20 cm. — Bibliogrāfija: 
214.-216. lpp. — Oriģ. nos.: Business the Jamie 
Oliver way. — ISBN 978-9934-0-2975-2. — 
[0313001148] 658.626

Lando, Irina. Zināšanu vadīšanas metožu 
pilnveidošana organizācijās : promocijas dar-
ba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai va-
dībzinātnē, apakšnozare: uzņēmējdarbības 
vadība = Improvement of knowledge man-
agement methods in organisations : summary 
of doctoral thesis : submitted for the doctoral 
degree in management, subfield: business 
management / Irina Lando ; zinātniskā va-
dītāja Inesa Vorončuka ; recenzenti: Grigorijs 
Oļevskis, Tatjana Koķe, Konstantīts Didenko ; 
Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības 
fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2013. — 96 lpp. : il., tab., diagr. ; 21 cm. — Uz 
vāka uzrādīts: 2012. gads. — Bibliogrāfija: 95.-
96. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar 
atsevišķām titullapām, nosaukums uz vāka 
abās valodās. — ISBN 978-9984-45-676-8. — 
[0313000714] 658(043)

Neilande, Jadviga. Komersanta ABC / Jadviga 
Neilande ; Aigara Truhina vāka dizains ; redak-
tore Zane Seņkova. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2013]. — 270 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-
3267-7. — [0313001146] 658(035)

659 Publicitāte. Reklāma. Informācijas 
darbs. Sabiedriskās attiecības, sabiedriskā 
saskarsme

Kimeiša, Linda. Pārdotspējīgi teksti interneta 
mājaslapām : padomi tekstu veidošanā, fakti, 
iedvesmojoši piemēri, idejas, jaunākās tenden-
ces / Linda Kimeiša. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
c2013. — 125, [1] lpp. : il. ; 24 cm. — ISBN 978-
9934-0-3542-5. — [0313001142]

659.123+004.738.5:339

66 Ķīmijas tehnoloģija. Ķīmijas un 
radniecīgās saskarnozares

Smeltere, Ilze. Bezsvina segnetoelektriskā kera-
mika uz sārmu metālu niobātu bāzes : promo-
cijas darbs / Ilze Smeltere ; zinātniskie vadītāji 
M. Knite, A. Šternbergs ; Rīgas Tehniskā uni-
versitāte. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas 
fakultāte. — Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 
2013. — 105 lp. : il., diagr., tab. ; 30 cm. — 
Bibliogrāfija: 96.-105. lp. — Teksts latviešu 
valodā, anotācija un secinājumi arī angļu va-
lodā. — (Ies.). — [0313003896]

666.653(043)+666.3.017:666.653(043)

664 Pārtikas ražošana un konservēšana

Berņa, Elga. Pīlādžu augļi jaunu produktu 
ieguvei : promocijas darba kopsavilkums inže-
nierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai 
pārtikas zinātnes nozarē = Rowanberry fruits 
for new products production : summary of 
promotion work for acquiring the doctor’s de-
gree of engineering sciences in sector of food 
science / Elga Berņa ; promocijas darba vadītāja 
Solvita Kampuse ; recenzenti: Imants Atis 
Skrupskis, Ida Jākobsone, Dalija Segliņa ; Latvi-
jas Lauksaimniecības universitāte. Pārtikas teh-
noloģijas fakultāte. — Jelgava : Latvijas Lauk-
saimniecības universitāte, 2012. — 50 lpp. : 
diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 8.-9. lpp. — 
Teksts latviešu un angļu val. — [0313000629]

664(043)+634.18(043)

7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

73 Tēlniecība

Vaska, Baiba. Ornamentētās metāla rotaslietas 
Latvijas teritorijā no romiešu dzelzs laikmeta 
līdz renesansei : promocijas darbs / Baiba Vas-
ka ; promocijas darba vadītājs Elita Grosmane ; 
Latvijas Mākslas akadēmija. — Rīga : Latvi-
jas Mākslas akadēmija, 2012. — 324 lpp. : il. ; 
30 cm + piel. (2 ats. sēj.). Pielikumi: I Attēli ; 
II Saraksti. — Ietver bibliogrāfiju. — (Ies.). — 
[0313003892] 739.04(474.3)(043)

745/749 Rūpnieciskā māksla un 
daiļamatniecība. Lietišķā māksla

Hūbere, Tanja. Floristikas radošā darbnīca : ide-
jas visam gadam / Tanja Hūbere ; no vācu valo-
das tulkojusi Ārija Servuta ; atbildīgā redak-
tore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Ligita 
Smilga. — Rīga : SIA «J.L.V.», 2013. — 103 lpp. : 
il. ; 22 cm. — Oriģ. nos.: Kreativwerkstatt floris-
tik. — ISBN 978-9934-11-300-0. — [0313001085]

745.9

78 Mūzika

International Scientific Conference «Mu-
sic Science Today: the Permanent and the 
Changeable» (8 : 2013 : Daugavpils, Latvija). 
Abstracts of the 8th International scientific 
conference «Music science today: the perma-
nent and the changeable» = 8. Starptautiskās 
zinātniskās konferences «Mūzikas zinātne 
šodien: pastāvīgais un mainīgais» : tēzes / krā-
juma sastādītājs: Ēvalds Daugulis ; redakcijas 
kolēģija: Ilma Grauzdiņa, Ēvalds Daugulis, 
Georgs Pelēcis, Leonidas Melnikas, Tatjana Mdi-
vani, Romualdas Apanāvičs, Jeļena Ļebedeva, 
Juozas Antanāvičs, Anda Beitāne, Kristofs 
Flāms, Vladimirs Konečni, Denis Collins, Baiba 
Jaunslaviete, Jānis Kudiņš, Žanna Kņazeva, Ry-
tis Urnežius, Nelli Macaberidze ; Daugavpils 
University, Jāzeps Vītols Latvian Academy of 
Music, Lithuanian Music and Theatre Acad-
emy. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes 
Akadēmiskais apgāds «Saule», 2013. — 79 lpp. ; 
21 cm. — Teksts angļu, latviešu val. — ISBN 
978-9984-14-619-5. — [0313001101] 781(062)

796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Valters, Valdis. Dumpinieks ar ideāliem / Valdis 
Valters ; redaktors Guntis Keisels ; mākslinieks 
Edgars Švanks ; izmantotas Jāņa Egļa, Jura 
Kalniņa, Aivara Liepiņa, Zigurda Mežavilka, 
Māra Millera, Armanda Pučes, Zigfrīda Trenko, 
Zigismunda Zālmaņa foto. — Rīga : Valdis Val-
ters : Mediju Nams, 2013. — 183 lpp. : il., ģīm., 
tab. ; 25 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — Personu rādītājs: 161.-[176.] lpp. — 
ISBN 978-9984-756-08-0 (ies.). — [0313001032]

796.323.2.071.2(474.3)(092)

8 VALODAS. VALODNIECĪBA. 
LITERATŪRA

Mana pasaku pužļu grāmata : pasakas ar 5 
puzlēm / no vācu valodas tulkojusi Dagmāra 
Herta ; ilustrācijas Dagmāra Hermane. — Rīga : 
Madris, [2013]. — [10] lpp. : il. ; 28 cm. — No-
saukums no vāka. — ISBN 9984-31-842-7. — 
[0313001068] 82-343+82-93-32

81 Valodniecība un valodas

Kalve, Anna. Konceptuālās metaforas feno-
mens : promocijas darbs mākslas doktora 
zinātniskā grāda iegūšanai apakšnozarē «Kul-
tūras teorija» / Anna Kalve ; darba zinātniskā 
vadītāja Anita Načisčione ; Latvijas Kultūras aka-
dēmija. — Rīga : Latvijas Kultūras akadēmija, 
2012. — 197 lp. : il., tab. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 
144.-168. lp. — (Ies.). — [0313003888]

81’373.612.2(043)

Платонова, Е. Н. Русский язык : 4 класс : 
учебник / Е. Платонова, Е. Хамраева ; рисун-
ки: Вера Бондаре : обложка: Раймонд Кля-
виньш. — Рига : Retorika A, 2012. — 214 lpp. : 
il. ; 25 cm. — Uz vāka autori nav minēti. — 
ISBN 978-9984-865-23-2. — [0313001126]

811.161.1(075.2)
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811.174 Latviešu valoda

Zeltkalna, Ausma. Pārbaudes darbi latviešu 
valodā / Ausma Zeltkalna ; galvenais redaktors 
Vilnis Purēns ; redaktore Rita Cimdiņa. — Rīga : 
RaKa, 2013 (SIA «Izdevniecība RaKa»).

4., Sintakse. — 71 lpp. : tab. ; 28 cm. — 
Komplektā «Pārbaudes darbi latviešu 
valodā» ietilpst 5 mācību līdzekļi: 1. Fonētika. 
Leksika ; 2. Morfoloģija (lietvārdi, īpašības 
vārdi, skaitļa vārdi, vietniekvārdi) ; 3. Mor-
foloģija (darbības vārdi, apstākļa vārdi, pa-
līgvārdi — prievārdi, saikļi, partikulas, iz-
sauksmes vārdi) ; 4. Sintakse ; 5. Krustvārdu 
mīklas un uzdevumi. — ISBN 978-9984-46-
259-2. — [0313000908]

811.174’342(079)+811.174’373(079)+
+811.174’36(079)

82.0 Literatūra. Literatūrzinātne

82.09 Literatūras kritika. Literatūras 
pētījumi

Латвия—Россия—Италия: кросскультурные 
мотивы в европейском контексте : сборник 
научных материалов и статей = Latvija—
Krievija—Itālija: multikultūras motīvi Eiropas 
kontekstā : zinātnisku materiālu un rakstu 
krājums / redkolēģija: Tatjana Carjkova, Aus-
ma Cimdiņa, Fjodors Fjodorovs, Broņislava 
Kerbelite, Irina Kilmoja, Rozanna Kurpniece, 
Janīna Kursīte-Pakule, Barbara Lonkvista, La-
risa Ļapina, Marija Sančesa Puiga, Ludmila 
Sproģe, Nataļja Šroma ; zinātnisko rakstu teks-
tus rediģēja: L. Sproģe, N. Šroma, R. Kurpniece, 
I. Narodovska, A. Vedela, S. Pogodina ; Latvi-
jas Universitāte. Rusistikas Centrs. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2013. — 120 lpp. : il., 
tab. ; 24 cm. — (Rusistica Latviensis ; 4). — Bib-
liogrāfija rakstu beigās. — Raksti krievu un 
latviešu valodā, ievads un kopsavilkumi arī 
angļu valodā. — ISBN 978-9984-45-686-7. — 
[0313001027] 82.09(082)

821 Daiļliteratūra

821.111 Angļu literatūra

Bārnss, Džūljens. Beigu izjūta : romāns / Džūl-
jens Bārnss ; no angļu valodas tulkojusi un re-
diģējusi Ieva Lešinska. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2013. — 175 lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: The 
sense of an ending. — ISBN 978-9934-0-3688-0 
(ies.). — [0313001245] 821.111-31

Donaldsone, Džūlija. Runcis Tabijs : [dzeja 
pirmsskolas vecuma bērniem] / Džūlija Donald-
sone ; Aksela Šeflera ilustrācijas ; no angļu valo-
das atdzejojusi Ieva Strelēvica ; redaktore Ilze 
Cine. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — [30] lpp. : 
il. ; 28 cm. — Oriģ. nos.: Tabby McTat. — ISBN 
978-9934-0-3452-7 (ies.). — [0313001150]

821.111-93-1

Džeimsa, Erika. Keitijas Lavenderes cita dzī-
ve : romāns / Erika Džeimsa ; no angļu valodas 
tulkojusi Ingūna Jundze ; redaktore Liene Ak-
mens ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. — Rīga : 
Kontinents, 2013. — 441, [1] lpp. ; 21 cm. — (Pa-
saules bestsellers). — Oriģ. nos.: The real Katie 
Lavender. — ISBN 978-9984-35-656-3 (ies.). — 
[0313001264] 821.111-31

Džonsone, Millija. Negaidīta romance : ro-
māns / Millija Džonsone ; no angļu valodas 
tulkojusi Gunita Mežule ; redaktore Ilze Jank-
ovska ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. — Rīga : 
Kontinents, 2013. — 411, [1] lpp. ; 21 cm. — 
Oriģ. nos.: The birds & the bees. — ISBN 978-
9984-35-659-4 (ies.). — [0313001262] 821.111-31

Gibinss, Deivids. Trojas maska : romāns / Dei-
vids Gibinss ; no angļu valodas tulkojis Rai-
monds Auškāps ; redaktore Maruta Babule ; 
Ilzes Isakas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2013. — 446, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: 
The mask of Troy. — ISBN 978-9934-0-3063-5 
(ies.). — [0313001050] 821.111-31

Klārks, Stīvens. Ellīgs gads Parīzē : skaties, kur 
liec kāju! : romāns / Stīvens Klārks ; no angļu 
valodas tulkojusi Ingrīda Krūmiņa ; redaktore 
Ilona Ancāne ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; In-
gunas Kļavas-Švankas dizains. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, 2013. — 343, [1] lpp. ; 23 cm. — Oriģ. 
nos.: A year in the merde. — ISBN 978-9934-0-
3340-7 (ies.). — [0313001149] 821.111-31

Stīvensons, Roberts Lūiss. Doktora Džekila 
un mistera Haida dīvainais stāsts : romāns / 
Roberts Lūiss Stīvensons ; no angļu valodas 
tulkojusi Māra Kaļva ; atbildīgā redaktore Anna 
Pavlovska ; literārā redaktore Inta Kārkliņa ; 
mākslinieks Valdis Villerušs. — Rīga : SIA 
«J.L.V.», 2013. — 157, [2] lpp. ; 20 cm. — Oriģ. 
nos.: Strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. — 
ISBN 978-9934-11-335-2. — [0313001087]

821.111-31

Vailds, Oskars. Gredzens un dūja : dzeja / 
Oskars Vailds ; no angļu valodas atdzejojusi 
un sastādījusi Dagnija Dreika ; mākslinieciskā 
izveide: Lilija Rimicāne. — [Jūrmala] : Dau-
gava, [2013]. — 111, [1] lpp. : il. ; 21 cm. — Iz-
devējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Teksts 
paralēli latviešu un angļu val. — Oriģ. nos.: A 
ring and a dove. — ISBN 978-9984-41-068-5. — 
[0313001159] 821.111(417)-1=030.111=174

821.111(73) Amerikāņu literatūra

Grišams, Džons. Advokāti : romāns / Džons 
Grišams ; no angļu valodas tulkojis Armīns 
Voitkāns ; redaktore Maruta Babule. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2013. — 399 lpp. ; 22 cm. — 
(Zvaigznes detektīvu klubs). — Oriģ. nos.: The 
litigators. — ISBN 978-9934-0-3350-6 (ies.). — 
[0313001048] 821.111(73)-312.4

Morels, Deivids. Uz naža asmens : romāns / 
Deivids Morels ; no angļu valodas tulkojis Ul-
dis Šēns ; redaktore Liene Akmens ; vāka di-
zains: Dairis Hofmanis. — Rīga : Kontinents, 
2013. — 461 lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: The na-
ked edge. — ISBN 978-9984-35-657-0 (ies.). — 
[0313001263] 821.111(73)-31

Pīrss, Linkolns. Lielais Neits pārspēj pats sevi : 
[stāsts jaunākā skolas vecuma bērniem] / Lin-
kolns Pīrss ; no angļu valodas tulkojusi Daina 
Ozoliņa ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2013. — 214, [1] lpp. : il. ; 
21 cm. — (Lielais Neits ; 1). — Uz muguriņas: 
1. — Oriģ. nos.: Big Nate: in a class by himself. — 
ISBN 978-9934-0-3282-0 (ies.). — [0313001051]

821.111(73)-93-32

821.112.2 Vācu literatūra

Bēme, Jūlija. Par laimi, mums ir draugi. Je-
notiņš Jonatiņš : [stāsts pirmsskolas vecuma 
bērniem] / Jūlija Bēme, Stefānija Dāle ; no vācu 
valodas tulkojusi Sarmīte Lomovceva ; redak-
tore Margita Krasnā. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2013. — [24] lpp. : il. ; 29 cm. — Oriģ. nos.: Was-
sili Waschbär. Zum Glück hat man Freunde. — 
ISBN 978-9934-0-3487-9 (ies.). — [0313001061]

821.112.2-93-32

Remarks, Ērihs Marija. Stacija pie apvāršņa : 
romāns / Ērihs Marija Remarks ; no vācu 
valodas tulkojusi Silvija Brice ; grafiskais no-
formējums: Aija Andžāne. — Rīga : J.L.V., 
[2013]. — 262, [1] lpp. ; 18 cm. — Oriģ. nos.: 
Station am Horizont. — ISBN 978-9934-11-
333-8. — [0313001088] 821.112.2-31

821.133.1 Franču literatūra

Foenkinoss, Dāvids. Smalkjūtība : romāns / 
Dāvids Foenkinoss ; no franču valodas tulko-
jusi Anda Pelēka ; redaktore Iveta Polkmane ; 
Ingunas Kļavas Švankas vāka dizains. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2013. — 286 lpp. ; 21 cm. — 
Oriģ. nos.: La Délicatesse. — ISBN 978-9934-0-
3571-5 (ies.). — [0313001049] 821.133.1-31

Miso, Gijoms. Neatstājot pēdas : romāns / Gi-
joms Miso ; no franču valodas tulkojusi Maija 
Indraša ; redaktore Iveta Polkmane. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2013. — 351, [1] lpp. ; 22 cm. — 
(Zvaigznes detektīvu klubs). — L’appel de 
l’ange. — ISBN 978-9934-0-3326-1 (ies.). — 
[0313001141] 821.133.1-31

Plišota, Anna. Oksa Polloka : pēdējā cerība : 
romāns [vidējā skolas vecuma bērniem] / Anna 
Plišota, Sandrīne Volfa ; no franču valodas 
tulkojusi Dace Zālīte ; atbildīgā redaktore Anna 
Pavlovska ; literārā redaktore Brigita Šoriņa. — 
Rīga : SIA «J.L.V.», 2013. — 462, [1] lpp. ; 
24 cm + piel. (1 saloc. lp. plakāts). — Oriģ. nos.: 
Oksa Pollock : L’inespérée. — ISBN 978-9934-
11-334-5. — [0313001090] 821.133.1-93-32

Stendāls. Armansa : romāns / Stendāls ; no 
franču valodas tulkojusi, rediģējusi un ievadu, 
5.-7. lpp., uzrakstījusi Dagnija Dreika ; di-
zains: Lilija Rimicāne. — [Jūrmala] : Daugava, 
[2013]. — 236, [1] lpp. : il. ; 21 cm. — (Franču 
klasika). — Izdevējziņas precizētas ISBN aģen-
tūrā. — Oriģ. nos.: Armance. — ISBN 978-9984-
41-066-1. — [0313001158] 821.133.1-31

821.161.1 Krievu literatūra

Dozorcevs, Vladlens. Mellužu laiks : [dzeja] / 
Vladlens Dozorcevs ; atdzejotājs un priekš-
vārda, 4.-5. lpp., autors Jānis Sirmbārdis ; māk-
slinieks: Viktorija Matisone. — Rīga : [Jumi], 
2012. — 259 lpp. : il. ; 18 cm. — «Baltijas dzej-
nieku ģilde = Guld poetarum Baltic»—Uz vā-
ka. — Par autoru: 3. lpp. — ISBN 978-9984-30-
232-4 (ies.). — [0313001036] 821.161.1-1(474.3)

Koreckis, Daņils. Rokenrols Kremļa dzīlēs : 
[detektīvromāns] / Daņils Koreckis ; no krievu 
valodas tulkojusi Maija Medne ; redaktore Irisa 
Sakse. — [Rīga : JUVETAS, 2013].

5. grāmata, Spiega atbrīvošana. — 446, 
[1] lpp. ; 21 cm. — (Krievu detektīvs). — Oriģ. 
nos.: Рок-н-ролл под Кремлем. — ISBN 
978-9934-8176-3-2 (ies.). — [0313001021]

821.161.1-312.4
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Алексеева, Тамара. Исповедь русской греш-
ницы, или, Как заработать деньги в России / 
[роман] / Тамара Алексеева. — [Рига] : So 
«Mapp», 2012. — 344 lpp. ; 21 cm. — (Биб-
лиотека МАПП). — «МАПП, Международ-
ная ассоциация писателей и публицистов = 
APIA, Authors and Publicists International As-
sociations = AIEP, Association internationale 
des écrivains et publicistes»—Uz vāka. — ISBN 
978-9934-8241-2-8 (ies.). — [0313001176]

821.161.1-31

Барановский, Василий. Времена и судьбы : 
проза, обозрения, статьи / Василий Баранов-
ский ; автор предисловия, с. 3-10, Илларион 
Иванов ; фото обложки П. Ф. Иванова. — 
Даугавпилс, 2013. — 496 lpp. ; 21 cm. — 
(Ies.). — [0313001184]

821.161.1-3(474.3)+821.161.1-92(474.3)

Данилина, Светлана. Всё та же коллекция : 
сборник рассказов и повестей / Светлана Да-
нилина ; художник Алдис Рускулис. — Ри-
га : [Светлана Данилина], 2013. — 197 lpp. ; 
21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentū-
rā. — ISBN 978-9984-49-810-2. — [0313001119]

821.161.1-34(474.3)

Залтанс, Генрих. Средиземка ; Миниатюры : 
повесть и сборник юмористических и 
сатирических миниатюр / Генрих Залтанс ; 
иллюстрации: Ева Залтанс, А. Носков, Г. Зал-
танс, А. Пустовит. — Огре : [Henrihs Zaltans], 
2006. — 171, [2] lpp. ; il. ; 21 cm. — (Ies.). — 
[0313001128] 821.161.1-3(474.3)

Харин, Анатолий. Ливни искр : стихи / Ана-
толий Харин ; редактор и автор предисловия, 
с. 3-7, Алексей Соловьёв ; оформление: Ири-
на Цыба. — Даугавпилс : Hronos, 2013. — 
154 lpp. ; 13 cm. — [0313001235]

821.161.1-1(474.3)

Хесин, Михаил. И калитку открыли… : три 
новеллы о сыске / Михаил Хесин ; редакторы: 
Нелли Одегова, Дмитрий Сумароков ; ил-
люстрации: Николай Кривошеин. — Рига : 
[Mihails Hesins], 2013. — 222 lpp. : il. ; 21 cm. — 
Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 
978-9984-49-756-3. — [0313001136]

821.161.1-312.4(474.3)

Шевеле, Асия. Мы будем жить! : [стихи] / 
Асия Шевеле. — [Ugāle : Visual studio], 
2013. — 77, [1] lpp. : il. ; 18 cm. — Izdevējziņas 
precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9984-
873-88-6 (ies.). — [0313001214]

821.161.1-1(474.3)

821.163.42 Horvātu literatūra

Ugrešiča, Dubravka. Ragana izdēja olu : ro-
māns / Dubravka Ugrešiča ; no horvātu valo-
das tulkojusi Anete Simanovska ; mākslinieks 
Tomass Folks. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 
2013. — 349, [2] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: Baba 
jaga je snijela jaje. — ISBN 978-9984-23-437-3 
(ies.). — [0313001170] 821.163.42-31

821.172 Lietuviešu literatūra

Morkūns, Ģendrutis. Atgriešanās stāsts : [stāsts 
vidējā skolas vecuma bērniem] / Ģendrutis 
Morkūns ; no lietuviešu valodas tulkojusi Dace 
Meiere ; atbildīgā redaktore Arta Goba. — 
Rīga : SIA «J.L.V.», 2013. — 223, [1] lpp. : il. ; 
21 cm. — Oriģ. nos.: Grįžimo istorija. — ISBN 
978-9934-11-119-8. — [0313001084]

821.172-93-32

821.174 Latviešu literatūra

Auseklis, Uldis. Apaļš mēness, apaļš run-
cis / dzejoļi Uldis Auseklis ; māksliniece Signe 
Ērmane-Ļitvina. — Rīga : Jumava, c2013. — 
16 lpp. : il. ; 24 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — 
ISBN 978-9934-11-351-2. — [0313001093]

821.174-93-1

Bauere, Inguna. Līdz septītajai paaudzei : ro-
māns / Inguna Bauere ; redaktore Zigrīda Krau-
ze ; māksliniece Vita Lēnerte. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2013]. — 269, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 
978-9934-0-3320-9. — [0313001145]

821.174-31+821.174-31

Birzniece, Eva. Kara, trimdas un izsūtījuma 
pieredze autobiogrāfiskajos latviešu rakstnieču 
darbos 20./21.gs. mijā: laikmeta konteksts, te-
orijas un prakse : promocijas darbs filoloģijas 
doktora grāda iegūšanai literatūrzinātnē, lite-
ratūras teorijas apakšnozarē / Eva Birzniece ; 
darba vadītājs Ausma Cimdiņa ; Latvijas 
Universitāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2013. — 164 lp. : il. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 159.-
164. lp. un zemsvītras piezīmēs. — (Ies.). — 
[0313003891] 821.174-94.09(043)

Brēmere, Ilze. Tēlotājmākslas objekta verbālā 
reprezentācija XX gadsimta sākuma latviešu 
dzejā : promocijas darba kopsavilkums filo-
loģijas doktora grāda iegūšanai literatūrzināt-
nes nozarē, apakšnozare: literatūras teorija = 
The verbal representation of a fine art object 
in the Latvian poetry of early 20th century : 
summary of doctoral thesis : submitted for de-
gree of doctor of philology in literary theory, 
subfield: theory of literature / Ilze Brēmere ; 
darba zinātniskā vadītāja: Ludmila Sproģe ; 
recenzenti: Janīna Kursīte-Pakule, Anna Stan-
keviča, Jānis Kalnačs ; Latvijas Universitāte. Hu-
manitāro zinātņu fakultāte. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2013. — 63, [1] lpp. : tab. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 63.-[64.] lpp. — Teksts latviešu un 
angļu valodā ar atsevišķām titullapām, nosau-
kums uz vāka abās valodās. — ISBN 978-9984-
45-675-1. — [0313000717] 821.174-1.09(043)

Brēmere, Ilze. Tēlotājmākslas objekta verbālā 
reprezentācija XX gadsimta sākuma latviešu 
dzejā : promocijas darbs filoloģijas doktora grā-
da iegūšanai literatūrzinātnes nozarē, literatūras 
teorijas apakšnozarē / Ilze Brēmere ; zinātniskā 
vadītāja Ludmila Sproģe ; recenzenti: Janīna 
Kursīte-Pakule, Anna Stankeviča, Jānis Kalnačs ; 
Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fa-
kultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2013. — 
233 lp. : il., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 191.-
206. lp. — (Ies.). — [0313003890]

821.174-1.09(043)

Dombrovska, Lidija. Klusuma klarnete : dzeja / 
Lidija Dombrovska ; redaktors, priekšvārda, 
5.-10. lpp., autors Imants Auziņš ; māksliniece 
Lidija Dombrovska ; par izdevumu atbild Ve-
ronika Lāce. — Rīga : Sol Vita, [2013]. — 206, 
[1] lpp. : il. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-894-
21-8. — [0313001199] 821.174-1

Gulbe, Evija. Dzejolēni : [dzejoļi pirmssko-
las vecuma bērniem] / Evija Gulbe ; redaktore 
Gita Andersone ; māksliniece Linda Lošina ; 
zīmējumus krāsoja Laura Akmane. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2013]. — 63, [1] lpp. : il. ; 
25 cm. — (Pirmā lasāmgrāmata). — ISBN 978-
9934-0-3033-8 (ies.). — [0313001056]

821.174-93-1

Ieviņš, Kārlis. Latvijas vasara, 1921-1922 : dze-
ja / Kārlis Ieviņš ; Lilija Rimicāne, dizains. — 
[Jūrmala] : Daugava, [2013]. — 71 lpp. : il. ; 
21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentū-
rā. — ISBN 978-9984-41-067-8. — [0313001157]

821.174-1

Kuzina, Anna. Blaumanis tuvplānā : rakst-
nieka Rūdolfa Blaumaņa dzīves un daiļrades 
hronoloģija : 1863-1908 / Anna Kuzina ; grā-
matas veidošanā piedalījās: Līvija Volkova, 
Vita Aišpure ; priekšvārdus sarakstīja: Līvija 
Volkova, Dace Zvirgzdiņa ; mākslinieks An-
dris Lamsters ; prettitulā Kārļa Miesnieka zī-
mējums. — Rīga : Madris, 2013. — 438 lpp., 
[33] lpp. iel. : ģīm., faks. ; 25 cm. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: 
[423.]-438. lpp. — ISBN 9984-31-878-8 (ies.) ; 
9984318783 (kļūda). — [0313001067]

821.174(092)

Markopa, Irma. Kapenēs šovakar dejas : da-
ļēji vēsturisks romāns / Irma Markopa ; māk-
slinieks Imants Liepiņš ; redaktore Laima 
Vincjūne. — Liepāja : LiePA, 2013. — 198 lpp., 
[8] lpp. iel. : il., portr. ; 20 cm. — ISBN 978-9984-
864-81-5. — [0313001078] 821.174-31

Ziedonis, Imants. Epifānijas / Imants Zie-
donis ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; 
māksliniece Daiga Lapāne. — Rīga : J.L.V., 
c2013. — 247, [1] lpp. : il. ; 21 cm. — ISBN 978-
9934-11-361-1. — [0313001086] 821.174-3

821.512.161 Turku literatūra

Šafaka, Elifa. Četrdesmit vārtu uz mīlestību : 
romāns / Elifa Šafaka ; no angļu valodas tulko-
jusi un rediģējusi Tamāra Liseka. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2013. — 389, [2] lpp. ; 22 cm. — 
Bibliogrāfija: [390.] lpp. — Oriģ. nos.: The forty 
rules of love. — ISBN 978-9934-0-3629-3. — 
[0313001255] 821.512.161-31=111

82–93 Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Mana dzīvnieku pužļu grāmata : stāsti ar 5 
puzlēm / no vācu valodas tulkojusi Dagmāra 
Herta ; ilustrācijas Dagmāra Hermane. — Rīga : 
Madris, [2013]. — [10] lpp. : il. ; 28 cm. — No-
saukums no vāka. — ISBN 9984-31-854-0. — 
[0313001069] 82-93-32

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

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

Daugavpils : [tūrisma ceļvedis] / Daugavpils 
novada tūrisma informācijas centrs ; foto: Džei-
na Saulīte, Svetlana Pokule ; 1. vāka foto: Mi-
hails Ignats. — Daugavpils : Daugavpils novada 
tūrisma informācijas centrs, 2013. — 32 lpp. : il., 
karte, kartosh. ; 21 cm. — [0313000868]

913(474.346.1)(036)

Jūrmala — city on the wave! : [ceļvedis] / Jur-
mala Tourism Information Centre ; photos: 
O. Martinsons, G. Ušpele, G. Ūķis, T. Odiņa, J. 
Krūmiņš, J. Upīte, A. Meibergs, L. Ozoliņa. — 
Jūrmala : Jūrmala City Council, [2013]. — 33, 
[4] lpp. : il., tab., kartes ; 29 cm. — Aprakstīts 
pēc vāka. — [0313001105] 913(474.362.4)(036)
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Jūrmala — linn lainetel! : [ceļvedis] / Jūrmala 
Turismiinfokeskus ; fotod: O. Martinsons, G. 
Rudovičs, G. Kozloff, A. Meibergs, Ē. Kļaviņa, 
A. Priede, A. Savostins, A. Liepa, Svein-Magne 
Tunli, Aidas Indriosius. — Jūrmala : Jūrmala 
Linnavolikogu, [2013]. — 33, [4] lpp. : il., tab., 
kartes ; 30 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — 
[0313001106] 913(474.3-21)(036)

Путеводитель веломаршрутов : регион Зем-
гале, Латвия : описания маршрутов, объекты 
осмотра, карты / подготовлено: Картогра-
фическое издательство Яня сета. — Елгава : 
Земгальский регион планирования, [2013]. — 
[54] lpp. : il., kartes ; 21 cm. — Aprakstīts pēc 
vāka. — (Spirālies.). — [0313001200]

913(474.33)(036)+796.57(474.33)(036)

929 Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi

Slutišķu noveles / sastādīja: Vanda Baulina ; 
teksts: Linda Kilevica ; tulkojums: Aleksandra 
Line ; dizains: Jekaterina Šļahova ; foto: Astrīda 
Meirāne, Vanda Baulina. — Daugavpils : Dau-
gavpils novada Kultūras pārvalde, [2013]. — 
[24] lpp. : il., ģīm. ; 22 cm. — Paralēli latviešu 
un angļu valodā. — [0313000914] 929(474.346)

94 Vispārīgā vēsture

Snaiders, Timotijs. Asinszemes : Eiropa starp 
Hitleru un Staļinu / Timotijs Snaiders ; no 
angļu valodas tulkojusi Ieva Lešinska ; atbildīgā 
redaktore Dace Krecere ; Valda Villeruša vāka 
grafiskais noformējums. — Rīga : Jumava, 
2013. — 552 lpp. : kartes ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 
451.-493. lpp. un rādītājs: 542.-552. lpp. — Oriģ. 
nos.: Bloodlands. — ISBN 978-9934-11-327-7. — 
[0313000985] 94(4-11)”1918/1945”

94(474.3) Latvijas vēsture

Klišāns, Valdis. Gatavosimies vidusskolas cen-
tralizētajam eksāmenam Latvijas un pasaules 
vēsturē / Valdis Klišāns ; redaktors Valdis Kli-
šāns ; Eduarda Groševa mākslinieciskais no-
formējums. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. — 
85 lpp. : il., tab., kartes ; 29 cm. — (Pirms 
eksāmena). — «Izdevums paredzēts vidussko-
lēniem, kuri izvēlējušies kārtot centralizēto 
eksāmenu Latvijas un pasaules vēsturē, kā 
arī vēstures skolotājiem, kuri gatavo skolēnus 
eksāmenam. Šajā brošūrā jūs atradīsiet 4 ek-
sāmena treniņa darbus: uzdevumus, atbildes, 
atbilžu paraugus un vērtēšanas kritērijus»—
Vāka 4. lpp. — ISBN 978-9934-0-3648-4. — 
[0313001060] 94(474.3)(079)+94(100)(079)

Valsts pārbaudes darbi Latvijas un pasaules 
vēsturē 9. klasei : 2010, 2011, 2012 / redak-
tors Valdis Klišāns ; mākslinieks Eduards Gro-
ševs. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. — 87 lpp. : 
il., kartes, tab. ; 29 cm. — (Pirms eksāmena). — 
Aprakstīts pēc vāka. — ISBN 978-9934-0-
3570-8. — [0313001059]

94(474.3)(079)+94(100)(079)


