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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

004 Datorzinātne un datortehnoloģija. 
Skaitļošana. Datu apstrāde

Bērziša, Solvita. Application of knowledge 
and best practices in configuration of project 
management information systems : summary 
of doctoral thesis / Solvita Bērziša ; scientific 
supervisor: J. Grabis ; reviewers: Marite Kiri-
kova, Rudite Cevere, Rimantas Butleris ; Riga 
Technical University. Faculty of Computer Sci-
ence and Information Technology. Institute of 
Information Technology. — Riga : RTU Pub-
lishing House, 2012. — 33 lpp. : diagr., il., tab. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 28.-33. lpp. — ISBN 978-
9934-10-362-9 : 40 copies. — [0312002543]

004.413(043)

Bērziša, Solvita. Zināšanu un labās prakses 
izmantošana projektu vadības informācijas 
sistēmu konfigurēšanā : promocijas darba kop-
savilkums / Solvita Bērziša ; zinātniskais va-
dītājs J. Grabis ; recenzenti: Mārīte Kirikova, Ru-
dīte Čevere, Rimantas Butleris ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Datorzinātnes un informācijas 
tehnoloģijas fakultāte. Informācijas tehnoloģijas 
institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2012. — 
34 lpp. : diagr., sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 29.-
34. lpp. — ISBN 978-9934-10-361-2 : 40 eks. — 
[0312002542] 004.413(043.2)+005.8(043.2)

Jerjomins, Romans. Bezvadu lokālo tīklu pētīša-
na nestacionārā režīmā : doktora tēžu kopsavil-
kums / Romans Jerjomins ; supervisor Ernests 
Pētersons ; recenzenti: Gunārs Lauks, Guntis 
Bārzdiņš, Manfreds Šneps-Šnepe ; Rīgas Teh-
niskā universitāte. Elektronikas un telekomu-
nikāciju fakultāte. Transporta elektronikas un 
telemātikas katedra. — Rīga : RTU izdevniecī-
ba, 2012. — 45 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — 
Bibliogr.: 4.-5., 43.-45. lpp. — ISBN 978-9934-10-
370-4 : 40 eks. — [0312002648] 004.732(043)

Lukašenko, Romans. Development of student 
model for support of intelligent tutoring sys-
tem functions : summary of doctoral thesis / 
Romans Lukasenko ; scientific supervisor: J. 
Grundspenkis ; reviewers: Leonids Novickis, 
Maris Vitins, Vitalijus Denisovas ; Riga Tech-
nical University. Faculty of Computer Science 
and Information Technology. Institute of Ap-
plied Computer Systems. — Riga : Riga Tech-
nical University, 2012. — 49 lpp. : diagr., tab. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 8.-11., 43.-49. lpp. — ISBN 
978-9934-8260-3-0. — [0312002610] 004.89(043)

Lukašenko, Romans. Studenta modeļa izstrā-
de intelektuālo apmācības sistēmu funkciju 
atbalstam : promocijas darba kopsavilkums / 
Romans Lukašenko ; zinātniskais vadītājs J. 
Grundspeņķis ; recenzenti: Leonīds Novickis, 
Māris Vītiņš, Vitalijus Denisovas ; Rīgas Tehnis-
kā universitāte. Datorzinātnes un informācijas 
tehnoloģijas fakultāte. Lietišķo datorsistēmu 
institūts. — Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 
2012. — 48 lpp. : diagr., sh., tab. ; 21 cm. — Bib-
liogr.: 41.-48. lpp. — ISBN 978-9934-8260-2-3. — 
[0312002609] 004.89(043.2)+371.315.7(043.2)

Pečerska, Jeļena. Kombinētā pieeja materiālo 
plūsmu apstrādes sistēmu modelēšanai : pro-
mocijas darba kopsavilkums / Jeļena Pečerska ; 
zinātniskā vadītāja G. Merkurjeva ; zinātniskais 
konsultants J. Tolujevs ; recenzenti: Kārlis 
Šadurskis, Egils Stalidzāns, Thomas Schulze ; 
Rīgas Tehniskā universitāte. Datorzinātnes 
un informācijas tehnoloģijas fakultāte. Infor-
mācijas tehnoloģijas institūts. — Rīga : RTU 
Izdevniecība, 2012. — 36 lpp. : sh., tab. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 6.-7., 34.-36. lpp. — ISBN 
978-9934-10-365-0 : 40 eks. — [0312002651]

004.94:658.286(043)

005 Pārvaldība. Vadzinības

Kočanova, Raja. Organizāciju ilgtspējīgas at-
tīstības nodrošināšanas stratēģiskās vadīšanas 
sistēma = Strategic management system for 
providing sustainable development of organi-
zations : promocijas darbs / Raja Kočanova ; 
darba zinātniskā vadītāja Vizma Niedrīte ; 
Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības 
fakultāte. Vadībzinību katedra. — Rīga : Latvi-
jas Universitāte, 2012. — 146, [41] lp. : tab., di-
agr. ; 31 cm. — Bibliogr.: 135.-142. lp. — Teksts 
latviešu val., nosaukums paral. latviešu, angļu 
val. — (Ies.). — [0312004071] 005(043)

Praude, Valērijs. Menedžments / Valērijs Prau-
de. — 3., pārstrādātais un papildinātais izde-
vums. — Rīga : Burtene, 2012.

1. grāmata. — 496, [1] lpp. : sh., tab. ; 
25 cm. — Bibliogr. nodaļu beigās. — ISBN 
978-9984-833-07-1 (ies.). — [0312002802]

2. grāmata. — 305, [1] lpp. : sh., tab. ; 
25 cm. — Bibliogr. nodaļu beigās. — ISBN 
978-9984-833-08-8 (ies.). — [0312002803]

005(075.8)

08 Jaukta satura krājumi. Kolektīvi darbi

087.5 Izdevumi jauniešiem

Pirātu sala : sameklē 1001 lietu! / no angļu 
valodas tulkojusi Dace Rudzīte ; redaktore 
Iveta Ikale. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. — 
[23] lpp. : krās. il. ; 26 cm. — Oriģ. nos.: Can jou 
find… 1001 pirate things?. — ISBN 978-9934-0-
3040-6 (ies.). — [0312002881] 087.5

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

13 Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves 
metafizika. Ezotērika

Astronomijas, astroloģijas avīze 2013 : Mēness 
gads, Čūskas gads, horoskopi, kosmosa jaunu-
mi : Lauku Avīzes tematiskā avīze / sastādītājs 
un līdzautors Ivars Šmelds ; priekšvārda autors 
Ivars Gudrais ; redaktors un priekšvārda autors 
Ilmārs Birulis. — Rīga : Lauku Avīze, 2012. — 
64 lpp. : krās. il., ģīm., faks., tab. ; 28 cm. — 
(Lauku Avīzes tematiskā avīze, ISSN 1407-4338 ; 
2012/11 (213)). — Ls 0,95. — [0312002663]

133.52(054)+52(054)

Jansone, Ilze. Glābsim savu Tēvzemi! / Ilze Jan-
sone. — Rīga : Ilze Jansone, 2012. — 47 lpp. : 
il. ; 17 cm. — ISBN 978-9984-868-51-6. — 
[0312002756] 133

14 Filozofiskās sistēmas un uzskati

Bankovskis, Pauls. Viens ar Kantu : Otto Ro-
lava dzīve / Pauls Bankovskis ; redaktors Ar-
turs Hansons ; tulkojumu citējumi: Kārlis Ska-
lbe, Agnese Gaile ; Jāņa Esīša vāka dizains un 
attēlu kārtojums. — Rīga : Dienas Grāmata, 
2012. — 199 lpp., [24] lpp. il., ģīm., faks. ; 
22 cm. — Bibliogr.: [189.]-193. lpp. un norādes 
parindēs. — Personu rād.: [197.]-199. lpp. — 
ISBN 978-9984-887-20-3 (ies.). — [0312002836]

14(474.3)(092)

Batlere, Džūdita. Dzimtes nemiers : feminisms 
un identitātes graušana / Džūdita Batlere ; no 
angļu valodas tulkojusi Dita Ābola ; zinātniskā 
redaktore un pēcvārda, 221.-223. lpp., autore 
Sandra Meškova ; grāmatu sērijas «Theoria» 
redakcijas kolēģija : Pauls Daija, Benedikts Kal-
načs, Jānis Oga, Jānis Ozoliņš, Kārlis Vērdiņš ; 
Līgas Sarkanes dizains. — [Rīga] : Mansards, 
2012. — 230, [1] lpp. ; 20 cm. — (Theoria). — 
Rād.: 224.-[231.] lpp. — Oriģ. nos.: Gender 
trouble: feminism and the subversion of iden-
tity. — ISBN 978-9984-872-62-9. — [0312002812]

141.72

159.9 Psiholoģija

Rudzāte, Elvita. Mīlestības brīnums : lekciju 
materiāls / Elvita Rudzāte ; redaktore Inguna 
Almbauere. — [Atkārt. izd.]. — Rīga : Sokrata 
tautskola, 2012. — 160 lpp. : il. ; 30 cm. — (Pie-
došanas mācība ; 4. grāmata). — Bibliogr.: 
157. lpp. — ISBN 978-9934-8127-4-3. — 
[0312002780] 159.922.1+177.61
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Rudzāte, Elvita. Piedošanas mācība : lekciju 
materiāls / Elvita Rudzāte ; redaktore Iveta Me-
diņa. — [Atkārt. izd.]. — Rīga : Sokrata tautsko-
la, 2012 (Dardedze hologrāfija). — 199, [1] lpp. : 
il., tab. ; 30 cm. — (Piedošanas mācība ; 1. grā-
mata). — Bibliogr.: 199. lpp. (26 nos.). — ISBN 
978-9934-8127-2-9. — [0312002781]

159.9.016.1+615.89

17 Morāles filozofija. Ētika.  
Praktiskā filozofija

Šmids, Vilhelms. Mīlestība : kāpēc tā ir tik 
grūta un kā tā tomēr izdodas / Vilhelms Šmids ; 
no vācu valodas tulkojis Igors Šuvajevs ; redak-
tore Inta Rozenvalde ; Eduarda Groševa vāka 
dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. — 78, 
[1] lpp. ; 17 cm. — Par autoru: 77. lpp. — Bibli-
ogr.: 77.-[79.] lpp. — Oriģ. nos.: Liebe. Warum 
sie so schwierig ist und wie sie dennoch 
gelingt. — ISBN 978-9934-0-2800-7 (ies.). — 
[0312002870] 177.6

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Atmoda un vārds : vai esam gatavi ziedoties? : 
lūgšanu nedēļas lasījumi 2012. gadā / ievada, 
5. lpp., autors Teds N. C. Vilsons. — [Rīga] : 
[Septītās dienas adventistu draudze], 2012. — 
56 lpp. : il., ģīm. ; 20 cm. — [0312002816] 279.14

Gambels, Nikijs. Dzīves jautājumi / Nikijs 
Gambels ; tulkotāji: Lauma Lapsa, Ilva Mārdega, 
Elita Saliņa ; priekšvārda, 7. lpp., autors Sendijs 
Millars ; Čārlija Makesija ilustrācijas. — Rīga : 
Alfa Latvija, 2011. — 223 lpp. : il., tab. ; 20 cm. — 
Bibliogr. un piezīmes: 218.-223. lpp. — Oriģ. 
nos.: Questions of life. — ISBN 978-9984-9962-
4-0. — [0312002904] 27-4

Hiršs, Ilmārs. Tajā naktī : Svētā Vakarēdiena 
vēsturiskie un teoloģiskie aspekti / Ilmārs Hiršs ; 
literārā redaktore Sigita Hirša ; mākslinieks 
Gints Veilands. — Rīga : Kristīgās Vadības kole-
dža, 2012. — 260 lpp. : tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 
255.-260. lpp. un norādes parindēs. — ISBN 
978-9934-8095-1-4. — [0312002826] 27-549

Lī, Nikijs. Laulāto kurss : rokasgrāmata / Nikijs 
un Sila Lī ; tulkotāja Dagnija Ozola ; ilustrācijas: 
Katy Harvy. — Otrais izdevums. — Rīga : Alfa 
Latvija, 2012. — 118 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — 
Autori uzrādīti 5. lpp. — ISBN 978-9984-49-
230-8. — [0312002907] 2-45(035)

Аджибойе, Руфус Фрайдей. Твоя роль в 
Царстве Божьем : как придти к детально-
му пониманию своей жизненной миссии : 
рабочая тетрадь / Руфус Фрайдей Аджи-
бойе. — [Огре] : Divpadsmit, 2012. — 84 с. ; 
21 см. — Автор указан на обложке. — ISBN 
978-9984-884-03-5. — [0312002995] 27-42

Аджибойе, Руфус Фрайдей. Твоя роль в 
Царстве Божьем : как придти к детальному 
пониманию своей жизненной миссии / Руфус 
Фрайдей Аджибойе. — [Огре] : Divpadsmit, 
2012. — 170, [4] с. ; 21 см. — Автор указан на 
обложке. — Об авторе: с. 4. — ISBN 978-9984-
884-02-8. — [0312002996] 27-42

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Nucho, Aina Ozoliņa. Intervēšanas prasme : 
mācību metodiskais līdzeklis / Aina Ozoliņa 
Nucho, Māra Vidnere ; redaktore Rita Cimdiņa ; 
vāka dizains: Baiba Lazdiņa. — Atkārtots, pa-
pildināts izdevums. — Rīga : RaKa, 2012. — 
97 lpp. : il., tab. ; 22 cm. — (Pedagoģiskā bib-
liotēka. Psiholoģija izglītībai). — Bibliogr.: 
95.-97. lpp. — ISBN 978-9984-46-236-3. — 
[0312002773] 303.62

31 Demogrāfija. Socioloģija. Statistika

Dzenovska, Dace. Aizbraukšana un tukšums 
Latvijas laukos: starp zudušām un iespējamām 
nākotnēm : monogrāfija / Dace Dzenovska ; 
redaktore Lilita Vīksna ; zinātniskie recenzenti: 
Vieda Skultāns Šellija, Iveta Silova ; māksliniece 
Una Šneidere ; Inta Kalniņa fotogrāfijas un 
vāka foto. — Rīga : Biznesa augstskola Turība, 
2012. — 198 lpp. : il. ; 21 cm. — Grāmata iz-
dota ar ESF projekta «Savs kaktiņš, savs stūrītis 
zemes — Latvijas lauku iedzīvotāju attīstības 
stratēģijas un kultūrvides pārmaiņas» atbal-
stu. — Bibliogr.: 185.-198. lpp. un norādes 
parindēs. — Kopsav. angļu val. — ISBN 978-
9984-828-71-8. — [0312002847] 314.15(474.3)

316 Socioloģija

Austruma, Spodra. Jauniešu vērtības patērē-
tājsabiedrībā Latvijā : promocijas darba kop-
savilkums doktora zinātniskā grāda iegūšanai 
pedagoģijā, skolas pedagoģijas apakšnozarē = 
The values of the youth in the consumer so-
ciety of Latvia : summary of doctoral thesis : for 
promotion to the degree of doctor of pedagogy, 
branch of school pedagogy / Spodra Austruma ; 
darba zinātniskais vadītājs Valdis Tēraudkalns ; 
recenzenti: Tatjana Koķe, Velta Ļubkina, Zenta 
Anspoka ; Rēzeknes Augstskola. Izglītības un 
dizaina fakultāte. Personības socializācijas 
pētījumu institūts. — Rēzekne : Rēzeknes 
Augstskola, 2012. — 86 lpp. : diagr., sh., tab. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 39.-42., 82.-86. lpp. — Teksts 
paralēli latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām 
titullapām, vāka noformējums abās valodās. — 
ISBN 9789984441016 (kļūda). — [0312002541]

316.752-053.6(474.3)(043)

32 Politika

Tauriņš, Gunārs. Demokrātija bez tautas : pē-
tījums / Gunārs Tauriņš ; autora redakcijā ; re-
daktore M. Freija ; tulkotājs angļu valodā Edu-
ards Bruno Deksnis ; Juridiskā koledža. — Rīga ; 
Štutgarte : Gunārs Tauriņš, 2012. — 142 lpp. ; 
21 cm. — Bibliogr.: [131.-132.] lpp. un norādes 
parindēs. — Priekšvārds, ievads paral. latviešu 
un angļu val. — Kopsav. angļu val. — ISBN 
978-9984-9148-8-6 (ies.). — [0312002815]

321.7(474.3)+323(474.3)

323 Iekšlietas. Iekšpolitika

Cīrhers, Kristofs. Postpadomju kari : nemieri, 
etniskie konflikti un valstiskums Kaukāzā / 
Kristofs Cīrhers ; tulkojums latviešu valodā: 
Dainis Poziņš ; redaktors Juris Goldmanis ; 
Eduarda Groševa vāks un dizains ; fotogrāfijas: 
Atis Klimovičs. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2012. — 384 lpp, [32] lpp. il. iel. : kartes, tab. ; 
21 cm. — Par autoru: 384. lpp. — Bibliogr.: 
346.-365. lpp. — Rād.: 366.-383. lpp. — Oriģ. 
nos.: The post-Soviet wars. — ISBN 978-9934-0-
2761-1 (ies.). — [0312002867] 323.1(479)

329 Politiskās partijas un kustības

Zellis, Kaspars. Nacionālsociālistiskās Vācijas 
okupācijas režīma propaganda Latvijā (1941-
1945) : promocijas darbs / Kaspars Zellis ; 
zinātniskais vadītājs Ilgvars Butulis ; Latvijas 
Universitāte. Vēstures un filozofijas fakultāte. 
Latvijas un Austrumeiropas jauno un jaunāko 
laiku vēstures katedra. — Rīga : Latvijas Uni-
versitāte, 2011. — 248 lp. : diagr. ; 30 cm. — Bib-
liogr.: 225. — 246. lp. un norādes parindēs. — 
Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu 
valodā. — (Ies.). — [0312004057]

329.18(474.3)”1941/1945”(043)+
+94(474.3)”1941/1945”(043)

33 Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

336 Finanses

Bank of Latvia, XC / text: Mārtiņš Bitāns, Kris-
tīne Ducmane, Viesturs Pauls Karnups, Gatis 
Krūmiņš, Vita Pilsuma, Āris Puriņš, Vilnis Pur-
viņš, Pauls Raudseps, Laila Rūse ; translated 
by: Maija Gulēna, Viesturs Pauls Karnups, 
Maija Pinne, Pauls Raudseps, Ruta Veisberga, 
Iveta Zemture ; Latvijas Banka ; designer: 
Inta Sarkane ; photographers: Gregorijs Ak-
moļinskis, Uldis Briedis, A. Buks, Andris Eg-
lītis, Jevgeņijs Fadejevs, V. Filatovs, Georgs 
Gundlahs, Gvido Kajons, Aivars Liepiņš, V. 
Ļisicins, Ainars Meiers, Imants Prēdelis, R. 
Rencis, Indriķis Stūrmanis, Andris Tenass, Ge-
nādijs Varlamovs. — Rīga : Latvijas Banka, 
2012. — 319 lpp. : krās. il., il., diagr., faks., tab. ; 
31 cm. — Autori minēti iespiedziņās. — About 
the authors: 314.-315. lpp. — Bibliogr. nodaļu 
beigās. — Personu rādītājs: 316.-317. lpp. — 
ISBN 978-9984-888-13-2 (ies.). — [0312002725]

336.7(474.3)(091)+336.711(474.3)(091)

338.43 Lauksaimniecības ekonomika. 
Pārtikas ražošanas ekonomika

Ozoliņš, Jānis. Integrācija piena nozares se-
kundārās sfēras attīstībai Baltijas valstīs : pro-
mocijas darbs ekonomikas doktora (Dr. oec.) 
zinātniskā grāda iegūšanai / Jānis Ozoliņš ; 
promocijas darba zinātniskais vadītājs Irina Pil-
vere ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 
Ekonomikas fakultāte. Ekonomikas kated-
ra. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības uni-
versitāte, 2012. — 174, [35] lp. : il., tab., diagr. ; 
31 cm. — Bibliogr.: 159.-173. lp. — Anotācija 
paral. latviešu, angļu, krievu val. — (Ies.). — 
[0312004069]

338.439(474)(043)+338.43:637.1(474)(043)
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34 Tiesības. Jurisprudence

Borkoveca, Marina. Dalībvalstu tiesību normu 
un Eiropas Savienības tiesību normu kolīziju 
risināšanas problēmjautājumi : promocijas 
darbs / Marina Borkoveca ; promocijas darba 
vadītājs J. Neimanis ; Latvijas Universitāte. Juri-
diskā fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2011. — 200 lp. ; 30 cm. — Bibliogr.: 160.-200. lp. 
un norādes parindēs. — Promocijas darba tek-
sts ir latviešu valodā, anotācijas latviešu, angļu 
un franču valodās. — (Ies.). — [0312004055]

341.922(043.3)+342.591(043.3)

Damane, Linda. Notariālais akts kā mantisko 
un nemantisko tiesību garants : promocijas 
darbs / Linda Damane ; promocijas darba va-
dītājs Jānis Rozenfelds ; Latvijas Universitāte. 
Juridiskā fakultāte. Civiltiesisko zinātņu kated-
ra. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. — 175, 
[5] lp. : tab. ; 30 cm. — Bibliogr.: 156.-175. lp. un 
norādes parindēs. — Teksts latviešu valodā, 
anotācijas arī angļu un franču valodās. — 
(Ies.). — [0312004053] 347.961(043.3)

Danovskis, Edvins. Importance and problems 
of application of public-private law divide in 
Latvia : summary of doctoral thesis : submit-
ted for the degree of doctor of legal science, 
subfield of constitutional and administrative 
law / Edvins Danovskis ; supervisor: Ringolds 
Balodis ; reviewers: Sanita Osipova, Jānis Na-
čiščionis, Gerhard Robbers ; University of 
Latvia. Faculty of Law. — Rīga : University of 
Latvia, 2012. — 45 lpp. ; 21 cm. — Bibliogr.: 
42.-45. lpp. un norādes parindēs. — ISBN 978-
9984-45-593-8. — [0312002819]

340.15+342(474.3)(043)

Druviete, Inese. Tiesvedības izdevumu nodro-
šinājums kā viens no tiesību aizsardzības pa-
gaidu līdzekļiem starptautiskajā komerciālajā 
šķīrējtiesā : promocijas darbs / Inese Druviete ; 
promocijas darba vadītājs Kaspars Balodis ; 
recenzenti: Sanita Osipova, Juris Bojārs, Igns 
Vegele ; Latvijas Universitāte. Juridiskā fa-
kultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. — 
208 lp. : diagr. ; 30 cm. — Bibliogr.: 191.-208. lp. 
un bibliogr. norādes parindēs. — Teksts latviešu 
valodā, anotācija arī angļu un franču valodās. — 
(Ies.). — [0312004051] 341.636(043.3)

Mazure, Līga. Pacienta griba un tās civiltiesiskā 
aizsardzība : promocijas darbs / Līga Mazure ; 
promocijas darba vadītājs Kalvis Torgāns ; 
Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte. — Rī-
ga : Latvijas Universitāte, 2011. — 247 lp. ; 
30 cm. — Bibliogr.: 203.-247. lpp. un norādes pa-
rindēs. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī 
angļu un vācu valodā. — (Ies.). — [0312004054]

347.15/.17(043.3)+614.253.83(043.3)

Rušenieks, Jānis. Audiovizuālo darbu autoru 
un producentu tiesiskā regulējuma problēmu 
vēsturiskā izcelsme un to risinājumi Latvijas 
Republikā : promocijas darbs doktora zināt-
niskā grāda iegūšanai juridiskajā zinātnē / 
Jānis Rušenieks ; promocijas darba vadītāja 
Ingrīda Veikša ; zinātniskais konsultants Jānis 
Načisčionis ; Biznesa augstskola Turība. Juri-
diskā fakultāte. Tiesību zinātņu katedra. — 
Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2011. — 
274 lp., 9 lp. ; 30 cm. — Bibliogr.: 251.-272. lp. 
un norādes parindēs. — Teksts latviešu val., 
anotācija angļu un krievu valodās. — (Ies.). — 
[0312004066] 347.78(474.3)(043)

Vilks, Andris. Grūtupa fenomens / Andris 
Vilks ; redaktore Aija Nomeža ; vāka foto: 
Reinis Hofmanis ; foto: G. Dieziņš, A. Eglīte, G. 
Gierts, D. Grodzs, R. Hofmanis, G. Ivuškāns, A. 
Jansons, R. Kalmuka, I. Kalniņš, T. Kalniņš, B. 
Kolesņikovs, I. Kundziņa, N. Mežiņš, R. Plauks, 
J. Saliņš, A. Starks, R. Traidās, V. Kleins. — 
Rīga : N.I.M.S., 2012. — 423, [1] lpp., [16] lpp. 
krās il., ģīm. : il., ģīm. ; 25 cm. — Bibliogr.: 
[416.]-417. lpp. un norādes parindēs. — Kop-
sav. angļu val. — ISBN 9984-679-58-6 (ies.). — 
[0312002935] 34.08(474.3)(092)+821.174(092)

35 Valsts administratīvā pārvalde. Karalietas

352 Zemākais pārvaldes līmenis.  
Vietējā pārvalde. Municipālā administrācija. 
Vietējās varas institūcijas

Hanovs, Deniss. Latvijas reģionu mazo pašval-
dību stratēģijas dažādības vadībā : sabiedriskās 
politikas analīze un rekomendācijas situācijas 
maiņai / Deniss Hanovs ; zinātniskie recenzenti: 
Vladislavs Volkovs, Aija Priedīte ; redaktore Li-
lita Vīksna ; māksliniece Una Šneidere. — Rīga : 
Biznesa augstskola Turība, 2012. — 261 lpp. : il., 
tab. ; 22 cm. — Grāmata izdota ar ESF projekta 
«Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes — Latvi-
jas lauku iedzīvotāju attīstības stratēģijas un 
kultūrvides pārmaiņas» atbalstu. — Bibliogr.: 
244.-247. lpp. un norādes parindēs. — Daļa 
teksta krievu val. — ISBN 978-9984-828-69-5 
(ies.). — [0312002848]

352(474.3)+316.4.063.3(474.3)

37 Izglītība

378 Augstākā izglītība. Augstskolas. 
Akadēmiskās studijas

Bīmane, Inese. Profesionālās kompetences 
veidošanās ģeodēzijas studijās : promocijas 
darba kopsavilkums Pedagoģijas doktora (Dr. 
paed.) zinātniskā grāda iegūšanai Augstskolas 
pedagoģijas apakšnozarē = Development of 
professional competence in the studies of geod-
esy : synopsis of the doctoral thesis, subfield of 
University pedagogy, for the scientific degree 
of Dr. paed. / Inese Bīmane ; darba zinātniskā 
vadītāja Baiba Briede ; recenzenti: Inese Jur-
gena, Velta Ļubkina, Jānis Kaminskis ; Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte. Tehniskā fakul-
tāte. Izglītības un mājsaimniecības institūts. — 
Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
2012. — 88 lpp. : diagr., tab. ; 20 cm. — Bibliogr.: 
41.-42., 87.-88. lpp. — Teksts latviešu un angļu 
val. — [0312002451] 378.147:528(043)

395 Ceremoniāls. Etiķete. Uzvedības 
noteikumi sabiedrībā. Tituli. Uzrunas, 
izturēšanās, pieklājības formas

Vanderbilta, Eimija. Lielā etiķetes grāmata / 
Eimija Vanderbilta ; no angļu valodas tulko-
jušas: Kristīne Baiža, Elizabete Libere, Ieva 
Māzere ; Ingunas Peniķes redakcija ; atbildīgā 
redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore 
Gita Juhņēviča ; Valda Villeruša vāka māksli-
nieciskais noformējums. — Rīga : Jumava, 
2012. — 622, [1] lpp. : il., tab. ; 25 cm. — Oriģ. 
nos.: Complete book of etiquette. — ISBN 978-
9934-11-219-5 (ies.). — [0312003058] 395

398 Folklora

Priecīgus Ziemassvētkus! / sakārtotāja Gun-
dega Sēja ; Ingunas Kļavas-Švankas dizains. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. — 44, [3] lpp. : 
il., notis ; 16 cm. — ISBN 978-9934-0-3371-1 
(ies.). — [0312002869]

398.332.416+641.566(083.12)

5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

51 Matemātika

Kovaļska, Agrita. Metamodelēšanas pielieto-
jums dinamisku sistēmu analīzē un optimi-
zācijā : promocijas darba kopsavilkums / Agrita 
Kovaļska ; zinātniskais vadītājs J. Auziņš ; re-
cenzenti: Jānis Vība, Oskars Onževs, Aleksandrs 
Korjakins ; Rīgas Tehniskā universitāte. Trans-
porta un mašīnzinību fakultāte. Mehānikas 
institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2012. — 
23 lpp. : diagr., sh. ; 21 cm. — Bibliogr.: 21.-
23. lpp. — ISBN 978-9934-10-345-2 : 30 eks. — 
[0312002518] 519.242(043)

Kovaļska, Agrita. Using metamodeling for the 
analysis and optimization of dynamic systems : 
summary of thesis / Agrita Kovaļska ; scientific 
adviser: J. Auziņš ; reviewers: Jānis Vība, Oscar 
Onzev, Alexandr Koryakin ; Riga Technical Uni-
versity. Faculty of Transport and Mechanical 
Engineering. Institute of Mechanics. — Riga : 
RTU Publishing House, 2012. — 23, [1] lpp. : il., 
diagr. ; 21 cm. — Bibliogr.: 22.-[24.] lpp. — ISBN 
978-9934-10-344-5 : 30 copies. — [0312002519]

519.242(043)

54 Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Šutka, Andris. Physical properties of nanos-
tructured nickel zinc ferrites synthesized by 
sol-gel method : summary of doctoral thesis / 
Andris Šutka ; scientific supervisor: Gundars 
Mežinskis ; opponents: Visvaldis Švinka, Ivars 
Tāle, Kristjan Saal ; Riga Technical University. 
Faculty of Material Science and Applied Chem-
istry. Institute of Silicate Materials. — Riga : 
Riga Technical University, 2012. — 34 lpp. : 
il., diagr. ; 21 cm. — Bibliogr.: 31.-34. lpp. — 
[0312002844] 549.73(043)+537.622.6(043)

55 Zemes zinātnes. Ģeoloģijas zinātnes

Laikapstākļi un mēs : veselība, labsajūta, ener-
ģija / sastādījusi Aina Cebura ; redaktore Ilze 
Čerņevska ; mākslinieks Ints Vilcāns. — Rīga : 
Avots, 2012. — 127 lpp. : il. ; 21 cm. — ISBN 
978-9984-859-56-9. — [0312002940]

551.58+57.045

Purva rapsodija : «Latvijas valsts meži» un 
mammadaba gaida tevi ciemos! / Latvijas 
valsts meži. — Rīga : Latvijas valsts meži, 
2012. — 17 lpp. : il., kartes ; 24 cm. — Virstituls: 
mammadaba dzīvo Latvijas valsts mežos. — 
[0312002550] 556.56(474.3)
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57 Bioloģijas zinātnes kopumā

Ignatoviča, Vita. Melanokortīnu un purīnu re-
ceptoru funkcionalitāte un ģenētika : promoci-
jas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai 
bioloģijas nozarē, apakšnozare: molekulārā 
bioloģija / Vita Ignatoviča ; darba zinātniskais 
vadītājs Jānis Kloviņš ; recenzenti: Astrīda 
Krūmiņa, Ruta Muceniece, David Gloriam ; Lat-
vijas Universitāte. Bioloģijas fakultāte. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2012. — 37 lpp. : krās. 
il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 33., 35.-
37. lpp. — [0312002629]

577.171.6(043.2)+577.2(043.2)

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. 
TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes

International Medical Meeting (2012 : Rīga, 
Latvija). International Medical Meeting : 7-9 
September, 2012, Riga, Latvia : final program 
and abstract book / organized by: Baltic As-
sociation of Dermatovenerology, University 
of Latvia, Latvian Association of Dermatove-
nerology ; supported by Latvijas Ārstu bied-
rība. — [Rīga] : [Latvijas Ārstu biedrība], 
2012. — 84 lpp. : krās. il. ; 21 cm. — Aprakstīts 
pēc vāka. — Authors index: 84. lpp. — ISBN 
978-9934-8344-1-7. — [0312002782] 616.5(062)

Irbe, Zilgma. Influence of composition of α-tri-
calcium based bone cements on their structure 
and properties : summary of doctoral thesis / 
Zilgma Irbe ; scientific supervisor: L. Bērziņa-
Cimdiņa ; reviewers: Jānis Grabis, Visvaldis 
Švinka, Bikramjit Basu ; Riga Technical Univer-
sity. Faculty of Materials Science and Applied 
Chemistry. Institute of General Chemical En-
gineering. — Rīga : Riga Technical University, 
2012. — 32 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bib-
liogr.: 28.-32. lpp. — ISBN 978-9934-8258-5-9. — 
[0312002554] 612.751(043)

Irbe, Zilgma. Kaulu cementu uz α-trikalcija 
fosfāta bāzes sastāva ietekme uz struktūru 
un īpašībām : promocijas darba kopsavil-
kums / Zilgma Irbe ; zinātniskais vadītājs L. 
Bērziņa-Cimdiņa ; recenzenti: Jānis Grabis, Vis-
valdis Švinka, Bikramjit Basu ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Materiālzinātnes un lietišķās ķī-
mijas fakultāte. Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas 
institūts. — Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 
2012. — 32 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bib-
liogr.: 28.-32. lpp. — ISBN 978-9934-8258-4-2. — 
[0312002553] 612.751(043)

Jansone, Ilze. Alerģija, astma, celiakija, diabēts, 
enurēze, psoriāze : dziedināšana pēc Ilzes Jan-
sones sistēmas / Ilze Jansone. — Rīga : Ilze Jan-
sone, 2012.

1. daļa. — 177 lpp. : il., ģīm., tab. ; 17 cm. — 
(Dziednieces pieredze). — Uz vāka: Ārstē-
šana pēc Ilzes Jansones sistēmas. — Par aut.: 
156.-174. lpp. — ISBN 978-9984-868-48-6. — 
[0312002757] 615.83

Tidriķe, Laura. Baha ziedu terapija bērniem 
un viņu vecākiem : dabiski, vienkārši, dzie-
dinoši / Laura Tidriķe ; literārā redaktore In-
grīda Sjomkāne ; vāka dizains: Aija Freimane ; 
mākslinieciskais noformējums: Anda Nordena ; 
fotogrāfiju autori: Džulians Barnards, Greiems 
Čalifūrs, Anda Priedīte, Anda Nordena, Laura 
Tidriķe ; E. Baha portreta 18. lpp. autore Antra 
Agrena ; 1. un 2. attēla autore Aija Freimane. — 
Rīga : Ziedu enerģija, 2012. — 311 lpp. : il., ģīm. ; 
23 cm. — Par aut.: 309. lpp. — Bibliogr.: 287.-
297., 307.-308. lpp. — Alf. rād.: 298.-306. lpp. — 
ISBN 978-9934-8037-4-1. — [0312002800] 615.85

Zajakins, Pāvels. Autoantivielu profilu analīzes 
metodikas izstrāde un kuņģa vēža diagnostikā 
nozīmīgu autoantivielu identificēšana : pro-
mocijas darba kopsavilkums doktora grāda 
iegūšanai bioloģijas nozarē, apakšnozare: mole-
kulārā bioloģija / Pāvels Zajakins ; darba zināt-
niskā vadītāja Aija Linē ; recenzenti: Pauls Pum-
pēns, Liene Ņikitina-Zaķe, Natalja Kurbatova ; 
Latvijas Universitāte. Bioloģijas fakultāte. — 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2012. — 37 lpp. : 
krās. il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 6., 31.-
37. lpp. — [0312002631]

616-097.3(043.2)+616.33-006-07(043.2)

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

Silarājs, Mārtiņš. Methods and means for test-
ing relay protection and automation complex-
es : summary of the doctoral thesis / Mārtiņš 
Silarājs ; supervised by A. Sauhats ; reviewers: 
Vladimirs Čuvičins, Diāna Žalostība, Dmitry 
Lyubarsky ; Riga Technical University. Faculty 
of Power and Electrical Engineering. Institute 
of Power Engineering. — Riga : RTU Publishing 
House, 2012. — 34 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Bib-
liogr.: 32.-34. lpp. — ISBN 978-9934-10-364-3 : 
40 copies. — [0312002557]

621.316.925(043)+621.316.7(043)

Silarājs, Mārtiņš. Relejaizsardzības un auto-
mātikas kompleksu pārbaudes metodes un 
līdzekļi : promocijas darba kopsavilkums / 
Mārtiņš Silarājs ; zinātniskais vadītājs A. Sau-
hats ; recenzenti: Vladimirs Čuvičins, Diāna 
Žalostība, Dmitrijs Ļubarskis ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Enerģētikas un elektrotehni-
kas fakultāte. Enerģētikas institūts. — Rīga : 
RTU Izdevniecība, 2012. — 32 lpp. : sh., tab. ; 
22 cm. — Bibliogr.: 30.-32. lpp. — ISBN 978-
9934-10-363-6 : 50 eks. — [0312002556]

621.316.925(043)+621.316.7(043)

629 Transportlīdzekļu inženierija

Auto gadagrāmata, 2013 / sastādīja Aldis Bite ; 
atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārais 
redaktors Kaspars Poikāns ; Jāņa Pavlovska 
vāka mākslinieciskais noformējums. — Rīga : 
Jumava. SIA «J.L.V.», 2012. — 222, [1] lpp. : il., 
tab. ; 19 cm. — Bibliogr.: [220.] lpp. — ISBN 
978-9934-11-199-0. — [0312002633]

629.331(059)+656.138.052(059)

632 Augu bojājumi. Augu slimības.  
Augu kaitēkļi, augiem kaitīgie organismi. 
Augu aizsardzība

Grantiņa, I. Krustziežu stublāju un sēklu sme-
cernieku (Ceutorhynchus spp.) un krustziežu 
pāksteņu pangodiņa (Dasineura brassicae) 
bioloģija, ekoloģija un ekonomiskā nozīme 
Latvijā : promocijas darba kopsavilkums Dr. 
agr. zinātniskā grāda iegūšanai = Brassica 
stem and pod weevil (Ceutorhynchus spp.) 
and brassica pod midge (Dasineura brassicae) 
biology, ecology and economical importance 
in Latvia : summary of the Doctoral the-
sis for the scientific degree Dr. agr. / Ingrīda 
Grantiņa ; darba zinātniskais vadītājs : Ināra 
Turka ; recenzenti: Zinta Gaile, Antons Ruža, 
Voldemārs Spuņģis ; Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte. Lauksaimniecības fakultāte. — Jel-
gava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
2012. — 47 lpp. : il., diagr., karte ; 21 cm. — Bib-
liogr.: 26.-28. lpp. — Teksts latviešu un angļu 
val. — [0312002448]

632.7(043)+595.768.2(043)+
+595.773.4(043)+633.853.49(043)

633/635 Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Feldmane, Daina. Pilienveida apūdeņošanas 
un šķeldu mulčas ietekme uz skābo ķiršu (Pru-
nus cerasus L.) jaunkoku ražas veidošanos un 
augļu kvalitāti : promocijas darba kopsavil-
kums Dr.agr. zinātniskā grāda iegūšanai = 
The influence of drip irrigation and woodchip 
mulch on yield formation and fruit quality of 
young sour cherry (Prunus cerasus L.) trees : 
summary of the doctoral thesis for the scien-
tific degree Dr.agr. / Daina Feldmane ; darba 
zinātniskais vadītājs Mintauts Āboliņš ; recen-
zenti: Dainis Lapiņš, Ina Alsiņa, Līga Lepse ; 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte. — Jel-
gava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
2012. — 52 lpp. : tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 
50.-52. lpp. — Teksts latviešu un angļu val. — 
[0312002449] 634.233(043)+631.674.6(043)+

+631.544.7(043)

Surikova, Valentīna. Slāpekļa, fosfora un kālija 
vajadzības pētījumi ābeļu šķirnei «Melba» : pro-
mocijas darba kopsavilkums Dr. agr. zinātniskā 
grāda iegūšanai = Nitrogen, phosphorus 
and potassium requirement for apple cultivar 
«Melba» : summary of doctoral thesis for the 
scientific degree Dr. agr. / Valentīna Surikova ; 
darba zinātniskais vadītājs Aldis Kārkliņš ; re-
cenzenti: I. Līpenīte, D. Lapiņš, M. Āboliņš ; 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauk-
saimniecības fakultāte. Augsnes un augu zinātņu 
institūts. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte, 2012. — 52 lpp. : diagr. ; 21 cm. — 
Bibliogr.: 51.-52. lpp. — Teksts paral. latviešu un 
angļu val. — [0312002447]

634.11(043)+631.81.095.337(043)

Vigmora, Anna. Diedzējumi uzturā : kā audzēt 
un izmantot diedzējumus, lai uzlabotu veselību 
un paaugstinātu imunitāti / Anna Vigmora ; no 
angļu valodas tulkojis Ivars Alksnis ; redaktors 
Gints Tenbergs ; Arņa Kilbloka vāka dizains. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. — 128 lpp. : il., 
tab. ; 22 cm. — (Veselības klasika). — Rād.: 126.-
128. lpp. — Oriģ. nos.: The sprouting book. — 
ISBN 978-9934-0-2862-5. — [0312002884]

633.1+615.322
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Vigmora, Anna. Kviešu zelmenis uzturā : kā 
audzēt un izmantot kviešu zelmeni, lai uzlabotu 
veselību un paaugstinātu vitalitāti / Anna Vig-
mora ; no angļu valodas tulkojis Ivars Alk-
snis ; redaktors Gints Tenbergs ; priekšvārda, 
7.-9. lpp., autors Braiens Klements ; Arņa Kil-
bloka vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2012. — 152 lpp. : il. ; 22 cm. — (Veselības klasi-
ka). — Bibliogr.: 147.-149. lpp. — Rād.: 150.-
152. lpp. — Oriģ. nos.: The wheatgrass book. — 
ISBN 978-9934-0-2861-8. — [0312002883]

633.11+615.322

637 Lauksaimniecības dzīvnieku un 
medījamo dzīvnieku produkti

Moderna piena ražošanas ferma : tehnoloģija, 
tehnika, apsaimniekošana / autoru kolektīvs: 
D. Kairiša, D. Jonkus, J. Latvietis, V. Antāne, 
A. Laurs, J. Priekulis, A. Kokts ; Jura Priekuļa 
redakcijā ; priekšvārdu sarakstīja Juris Prieku-
lis. — Jelgava : LLU, 2012. — 240 lpp. : diagr., il., 
sh., tab. ; 25 cm. — Bibliogr. nodaļu beigās. — 
ISBN 978-9984-48-081-7 (ies.). — [0312002811]

637.1

639 Medības. Zveja. Zivju audzēšana

Vīksne, Jānis. Medījamo ūdensputnu notei-
cējs / Jānis Vīksne ; redaktors Didzis Pakalns ; 
mākslinieks Silvestrs Ūsiņš ; fotoattēlu autori: 
Jānis Jansons, Viesturs Klimpiņš, Jānis Ķuze, 
Egils Ozols, Aivars Petriņš, Jānis Vīksne. — 3. 
izdevums. — Rīga : Latvijas valsts meži, 
2011. — 63 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 
[2.] lpp. — (Spirālies.). — ISBN 9984967115 (kļū-
da). — [0312002741] 639.127(474.3)

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

Auziņa, Ieva. Lakatu sējumi / Ieva Auziņa ; 
redaktore Elīna Vanaga ; māksliniece Laura 
Akmane ; Ilzes Sausiņas zīmējumi ; vāka diza-
ins: Vita Lēnerte ; Arņa Kilbloka foto. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2012]. — 32 lpp. : il. ; 20 cm. — 
(Rokdarbi ; 20). — ISBN 978-9934-0-2873-1. — 
[0312002722] 646.48

Bleika, Sūzena. 500 kūku receptes : visu laiku 
labākais kūku recepšu krājums / Sūzena Bleika ; 
no angļu valodas tulkojusi Ita Ankoriņa ; redak-
tore Diāna Romanoviča. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2012. — 288 lpp. : krās. il. ; 16 cm. — Alf. 
rād.: 281.-288. lpp. — Oriģ. nos.: 500 cakes. — 
ISBN 978-9934-0-3072-7 (ies.). — [0312002885]

641.85(083.12)

658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība. 
Tirdzniecības organizācija

Ludviga, Iveta. Competitive advantage crea-
tion based on national cultural identities : 
doctoral dissertation summary : discipline: ma-
nagement science, sub-discipline: business ad-
ministration = Konkurētspējīgās priekšrocības 
radīšana, balstoties uz nacionālo kultūriden-
titāti : promocijas darba kopsavilkums : nozare: 
vadībzinātne, apakšnozare: biznesa vadība / 
Iveta Ludviga ; research supervisor: Andrejs 
Čirjevskis ; reviewers: Tatjana Volkova, Elīna 
Gaile-Sarkane, Patrick O. Saßmannshausen ; 
RISEBA, Rīgas Starptautiskā ekonomikas un 
biznesa administrācijas augstskola. — Rīga : 
RISEBA, 2012. — 83 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Bib-
liogr.: 12.-14., 55.-57. lpp. — Teksts paralēli angļu 
un latviešu valodā ar atsevišķām titullapām. — 
ISBN 978-9984-45-600-3. — [0312002910]

658(043)

Volvenkins, Sergejs. Mazo un vidējo uzņē-
mumu konkurētspējīgu priekšrocību radīšana 
un produktu virzīšana tirgū ar interneta mār-
ketinga instrumentu palīdzību : promocijas 
darbs Ekonomikas doktora (Dr.oec.) zinātniskā 
grāda iegūšanai : zinātņu nozare: ekonomika, 
apakšnozare: tirgzinība / Sergejs Volvenkins ; 
darba zinātniskais vadītājs Valērijs Praude ; 
Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības 
fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2012. — 
193, [21] lp. : diagr., tab., sh. ; 30 cm. — Bibliogr.: 
184.-193. lp. — Teksts latviešu val., anotācija arī 
angļu valodā. — (Ies.). — [0312004070]

658.8(043)

Гравитис, Янис. Бизнес. Экономика. Человек. 
Основы : что значит предпринимательство, 
как оно воздействует на меня, формирует 
меня и влияет на меня и экономику / Янис 
Гравитис ; рисунки Марис Субачс. — Рига : 
Kristīgās vadības koledža, [2012]. — 119 с. : ил., 
табл. ; 21 см. — Библиогр.: с. 112, 117-118. — 
ISBN 978-9934-8095-3-8. — [0312002828] 658

67 Dažādas nozares, amatniecība un amati

Gulbe, Madlēna. Greznumlietas / Madlēna 
Gulbe ; redaktore Elīna Vanaga ; māksliniece 
Laura Akmane ; vāka dizains: Vita Lēnerte ; 
Eduarda Groševa, Madlēnas Gulbes foto. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. — 32 lpp. : il. ; 
20 cm. — (Rokdarbi ; 18). — ISBN 978-9934-0-
2872-4. — [0312002720] 671.12(035)

Priedīte, Inga. Sutaša rotas / Inga Priedīte ; 
redaktore Elīna Vanaga ; Ingas Priedītes zīmē-
jumi ; māksliniece Laura Akmane ; vāka dizains: 
Vita Lēnerte ; Aigara Truhina, Ingas Priedītes 
foto. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. — 32 lpp. : 
il. ; 20 cm. — (Rokdarbi ; 19). — ISBN 978-9934-
0-2940-0. — [0312002719] 671.12(035)

7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

77 Fotogrāfija un līdzīgi procesi

International Summer School of Photogra-
phy (2011 : Kuldīga, Latvija). ISSP 2011 cata-
logue / concept and creation of the catalogue: 
NGO ISSP. — [Ludza : ISSP biedrība], 2011. — 
174 lpp. : krās. il., il. ; 13×18 cm. — «…The In-
ternational Summer School of Photography 
(ISSP) took place in Latvia on 6-14 August 2011, 
in its new location at Pelči castle in Kuldīga, 
Kurzeme region»—5. lpp. — [0312002705]

77.04(100)(084.12)

796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Sporta klubs «Liepājas metalurgs» Anno 1997 / 
Andžils Remess, Ints Grasis, Andris Sudmalis, 
Harvejs Rudzītis, Simona Laiveniece ; redak-
tori: Andžils Remess, Edgars Lūsēns, Simona 
Laiveniece ; literārie redaktori: Imants Zellis, 
Laima Vincjūne ; tulkojums krievu valodā: 
Ruslans Šuļga, Natālija Olejčenko, Jaroslavs 
Dorenskis ; tulkojuma redaktori: Svetlana Ņe-
čajeva, Jeļena Gordijenko ; tulkojums angļu 
valodā: Mārtiņš Ābols ; tulkojuma redaktore: 
Anda Pūce ; priekšvārdu sarakstīja Sergejs 
Zaharjins ; vāka un grāmatas dizains: Jānis 
Celinskis, Viktors Kolpakovs ; fotoattēlu au-
tori: Andris Gertsons, Viktors Kolpakovs, 
Egons Zīverts, Zigismunds Zālamans, Romāns 
Kokšarovs, Irina Kolpakova, Ģirts Gertsons. — 
2. izdevums, labots un papildināts. — Liepāja : 
AS «Liepājas metalurgs», 2012. — 336 lpp. : 
il., ģīm., faks., tab. ; 31 cm. — Teksts latviešu, 
angļu un krievu val. — ISBN 978-9984-49-568-2 
(ies.). — [0312002796] 796.07(474.321.2)(091)

8 VALODAS. VALODNIECĪBA. 
LITERATŪRA

821 Daiļliteratūra

821.111 Angļu literatūra

Horovics, Entonijs. Zīda nams : romāns / 
Entonijs Horovics ; no angļu valodas tulko-
jusi un rediģējusi Zane Rozenberga ; Arņa Kil-
bloka vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2012. — 292, [1] lpp. ; 22 cm. — Oriģ. nos.: The 
house of silk. — ISBN 978-9934-0-2936-3. — 
[0312002871] 821.111-312.4

821.111(71) Kanādiešu literatūra angļu 
valodā

Montgomerija, Lūsija Moda. Emīlija no «Jau-
nā mēness» : [romāns vidējā skolas vecuma 
bērniem] / Lūsija Moda Montgomerija ; no 
angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; 
redaktore Gundega Sēja ; Ingunas Kļavas-
Švankas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2012]. — 453, [1] lpp. ; 21 cm. — (Lasītprieks!, 
ISSN 1407-3730). — Darbs sagatavots pēc 1997. 
gada izdevuma. — ISBN 978-9934-0-2348-4 
(ies.). — [0312002866] 821.111(71)-93-3

Sharma, Robin S. Slepenās vēstules no mūka, 
kurš pārdeva savu Ferrari : stāsts / Robins 
Šarma ; no angļu valodas tulkojusi Vineta Lau-
durga ; redaktors Kārlis Riekstiņš. — Rīga : 
Avots, 2012. — 266, [5] lpp. : il. ; 20 cm. — Daži 
vārdi par grāmatas autoru: 266. lpp. — Oriģ. 
nos.: The secret letters of the monk who sold 
his Ferrari. — ISBN 978-9984-859-55-2. — 
[0312002939] 821.111(71)-342

821.111(73) Amerikāņu literatūra

Deja, Silvija. Atkailinos tevī : romāns / Silvija 
Deja ; tulkojums latviešu valodā: Anna Zābe-
re. — [Rīga] : [Zvaigzne ABC], 2012. — 415, 
[1] lpp. ; 20 cm. — (Kompliments 18+). — Iz-
devējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Oriģ. 
nos.: Bared to you. — ISBN 978-9934-0-
3310-0. — [0312003000] 821.111(73)-993
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Kamerons, Viljams Brūss. Suņa dzīves jēga : 
romāns cilvēkiem / Viljams Brūss Kamerons ; 
no angļu valodas tulkojis Kristaps Bricis ; re-
daktore Anita Poļakovska. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2012. — 302, [1] lpp. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: 
A dog’s purpose. — ISBN 978-9934-0-2889-2. — 
[0312002872] 821.111(73)-31

Kings, Stīvens. Kerija : romāns / Stīvens Kings ; 
no angļu valodas tulkojusi Santa Brauča ; redak-
tore Anda Brazauska ; vāka mākslinieks Artūrs 
Bērziņš. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. — 196, 
[1] lpp. ; 23 cm. — ISBN 978-9934-0-2923-3. — 
[0312003004] 821.111(73)-344

Kinnijs, Džefs. Grega dienasgrāmata : gandrīz 
noziedznieks : [romāns ar karikatūrām jaunākā 
skolas vecuma bērniem] / Džefs Kinnijs ; no 
angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa ; redak-
tore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2012. — 217, [1] lpp. : il. ; 21 cm. — (Grega die-
nasgrāmata / Džefs Kinnijs ; 6). — Par autoru 
teksta beigās. — Oriģ. nos.: Diary of a wimpy 
kid. Cabin fever. — ISBN 978-9934-0-3132-8 
(ies.). — [0312003003] 821.111(73)-93-34

Kīzs, Daniels. Puķes Aldžernonam : romāns / 
Daniels Kīzs ; no angļu valodas tulkojusi Māra 
Poļakova ; redaktore Bārbala Simsone. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2012. — 302, [1] lpp. ; 21 cm. — 
Oriģ. nos.: Flowers for Algernon. — ISBN 978-
9934-0-3107-6 (ies.). — [0312003008]

821.111(73)-311.9

Kronins, Džastins. Pāreja : romāns / Džastins 
Kronins ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lan-
ceniece ; redaktore Anda Brazauska. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2012. — 854, [2] lpp. ; 22 cm. — 
Oriģ. nos.: The passage. — ISBN 978-9934-0-
2691-1 (ies.). — [0312002868] 821.111(73)-31

Olivera, Lorena. Pandēmija : romāns / Lorena 
Olivera ; no angļu valodas tulkojusi Vanda To-
maševiča ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2012. — 333, [1] lpp. ; 21 cm. — 
Oriģ. nos.: Pandemonium. — ISBN 978-9934-0-
3129-8 (ies.). — [0312003002] 821.111(73)-93-3

Rozēns, Aleksandrs. Pārsteiguma ballīte Hū-
bertam : [stāsts pirmsskolas vecuma bērniem] / 
Aleksandrs Rozēns: teksts un ilustrācijas ; tulko-
jusi Inese Leitāne ; redaktore Gundega Sēja ; 
Guntas Plotkas dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2012]. — 31 lpp. : krās. il. ; 27 cm. — Oriģ. nos.: 
A surprise party for Hubert. — ISBN 978-9934-
0-3071-0 (ies.). — [0312002873]

821.111(73)-93-32

821.112.2 Vācu literatūra

Linka, Šarlote. Bez pēdām pazudusī : romāns / 
Šarlote Linka ; no vācu valodas tulkojusi Irēna 
Gransberga ; redaktore Inese Miesniece ; māk-
slinieks Edgars Švanks. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2012. — 373, [1] lpp. ; 23 cm. — Oriģ. nos.: 
Die Letzte Spur. — ISBN 978-9934-0-3309-4. — 
[0312003005] 821.112.2-312.4

821.133.1 Franču literatūra

Sagāna, Fransuāza. Smeldze : romāns / Fran-
suāza Sagāna ; Inta Geile: tulkojums latviešu 
valodā ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; 
literārā redaktore Ligita Smilga ; mākslinie-
ciskais noformējums: Dina Ābele. — Rīga : Ju-
mava, 2012. — 196, [3] lpp. : il. ; 21 cm. — Oriģ. 
nos.: La chamade. — ISBN 978-9934-11-226-3 
(ies.). — [0312003057] 821.133.1-31

821.161.1 Krievu literatūra

Гольдберг, Зинаида. Детский остров : сцена-
рии и пьесы для школьного театра / Зинаида 
Гольдберг ; редактор Александр Геронян ; 
художник Георгий Крутой. — Рига, 2011. — 
185, [1] с. : цв. ил., ил., ноты ; 21 см. — Об 
авторе: с. 185. — Текст рус., латыш., англ. — 
ISBN 978-9984-49-421-0. — [0312002920]

821.161.1-93-2(474.3)

Триста лет нас зовут староверами… : сборник 
стихов поэтов-староверов Латвии XX-XXI 
вв. / составители и авторы предисловия, 
с. 3-5, Пётр Антропов, Илларион Иванов ; 
редактор Пётр Иванович Антропов ; пере-
вод на латышский язык — Арта Яне ; худож-
ник — Виктория Матисоне. — Рига : Старо-
обрядческое общество Латвии, 2012. — 227, 
[1] с. ; 21 см. — Рус. яз., вступ. слово так-
же латыш. — ISBN 978-9934-8216-3-9. — 
[0312002926] 821.161.1-1(474.3)

821.174 Latviešu literatūra

Kūlis, Ēriks. … tiem, kas sauli redz : romāns / 
Ēriks Kūlis ; redaktore Eva Mārtuža ; Ināra Hel-
mūta zīmējumi ; Inta Vilcāna vāka dizains. — 
Rīga : Lauku Avīze, 2012. — 239 lpp. : il., ģīm., 
faks. ; 20 cm. — (Lata romāns ; 12 (162)). — 
Bibliogr.: 238.-239.lpp. — ISBN 978-9984-878-
51-5. — [0312002924] 821.174-31

Lavrecka, Tatjana. Aleksandra Čaka proza Eiro-
pas modernisma kontekstā : promocijas darbs 
filoloģijas doktora grāda iegūšanai literatūr-
zinātnes nozarē, salīdzināmās literatūrzinātnes 
apakšnozarē / Tatjana Lavrecka ; promocijas 
darba vadītāja Maija Burima ; Daugavpils 
Universitāte. — Daugavpils : Daugavpils 
Universitāte, 2011. — 178 lp. : il., tab., faks. ; 
30 cm. — Bibliogr.: 152.-165. lp. un norādes pa-
rindēs. — (Ies.). — [0312004060]

821.174(092)(043)+821.174-3.09(043)

Manfelde, Andra. Dzimtenīte : romāns / An-
dra Manfelde redaktore Gundega Blumberga ; 
izmantots Ivetas Balandiņas-Jakubenokas stās-
tījums ; māksliniece Andra Manfelde. — [Tu-
kums] : Literatūras kombains, 2012. — 132, 
[3] lpp. ; 19 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — Bibliogr.: [135.] lpp. — ISBN 978-
9934-8264-2-9. — [0312002925] 821.174-31

Pakraste, Lida. Cerību rītausmā : vakara ro-
māns / Lida Pakraste ; literārais redaktors 
Māris Eihmanis. — Rīga : Vērtums, [2012]. — 
175 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-9202-8-3. — 
[0312002840] 821.174-31

Valtere, Inese. Augusta Saulieša proza Eiro-
pas literatūras kontekstā : promocijas darbs 
filoloģijas doktora grāda iegūšanai literatūr-
zinātnes nozarē, salīdzināmās literatūrzinātnes 
apakšnozarē / Inese Valtere ; promocijas darba 
vadītāja Maija Burima ; Daugavpils Univer-
sitāte. — Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 
2011. — 229 lp. : tab. ; 30 cm. — Bibliogr.: 
194.-203. lp. un norādes parindēs. — (Ies.). — 
[0312004059] 821.174(092)(043)+

+821.174-3.09(043)

Vācietis, Ojārs. Dzeja : izlase / Ojārs Vācietis ; 
izlasi sakārtojušas Ludmila Azarova, Vija Ka-
ņepe, Ildze Kronta ; redaktors Aldis Vēvers ; 
priekšvārdu sarakstīja Ludmila Azarova ; māk-
slinieks Aigars Truhins. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2012]. — 606, [1] lpp. : faks. ; 22 cm. — ISBN 
978-9934-0-3317-9 (ies.). — [0312002865]

821.174-1(081)

821.521 Japāņu literatūra

Osanai, Keiko. Sakura Rīgā : [stāsts pirmsskolas 
vecuma bērniem] / Keiko Osanai ; māksliniece 
Keiko Nakajama ; redaktores: Inguna Cepīte, 
Dagnija Dreika ; japāņu valodas redaktore Et-
suko Niši. — Rīga : Pētergailis, [2012]. — 62, 
[1] lpp. : krās. il. ; 26 cm. — Teksts latviešu un 
japāņu valodā. — ISBN 978-9984-33-356-4 
(ies.). — [0312002778]

821.521-93-32+821.521-93-32=174

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

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

Segliņš, Valdis. Megalīti. Pasaule. Latvija : mo-
nogrāfija / Valdis Segliņš ; literārā redaktore 
Ieva Zarāne ; vāka un dizaina autore Baiba 
Lazdiņa ; kopsavilkumu angļu valodā tulkojis 
Normunds Titāns ; autora fotoattēli. — Rīga : 
LU Akadēmiskais apgāds, 2012. — 439 lpp. : il., 
tab., kartes ; 25 cm. — Bibliogr.: 420.-434. lpp. — 
Objektu alf. rād.: 435.-439. lpp. — Kopsav. 
angļu val. — ISBN 978-9984-45-554-9 (ies.). — 
[0312002774] 903(474.3)

908 Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Kivilands, Ē. Iecavai 520 / Ēvalds Kivilands ; 
vāka dizains: Aija Pastare. — Ugāle : Visual 
studio, 2012. — 255, [7] lpp. : il., ģīm., faks., 
tab., kartes, plāni ; 29 cm. — Izdevēju ziņas 
precizētas ISBN aģentūrā. — Bibliogr.: 255. lpp. 
(30 nos.). — ISBN 978-9984-873-70-1 (ies.). — 
[0312002804] 908(474.336)

Латгалия: в поисках иного бытия / Алантс О., 
Гапоненко А. ; литературная редакция Язев 
О. ; Институт европейских исследований. — 
Рига : Институт европейских исследований, 
2012. — 505, [13] с. : ил., карты ; 22 см. — Авт. 
указаны на обороте тит. л. — Библиогр.: 
с. [507]-[518]. — ISBN 978-9934-8113-3-3 (в 
пер.). — [0312002984] 908(474.38)

Турайдский исторический центр, Турайдский 
музей-заповедник : путеводитель / автор тек-
ста: особо охраняемый памятник культуры — 
Турайдский музей-заповедник ; научный 
редактор Анна Юркане ; литературный ре-
дактор Виктория Коллегова ; фотографии 
Алберта Линартса, Дайниса Бругиса, Гу-
нарса Дукште, Райвиса Бахштейнса, Лиги 
Лаздане ; художники: Байба Юркане, Мар-
тиньш Дегис ; дизайн обложки Байба Юрка-
не. — [Рига] : Мантоюмс, 2012. — 160 с. : цв. 
ил., карт., факс. ; 24 см. — ISBN 978-9984-823-
24-9. — [0312002915] 908(474.362)(036)

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

Kuldīga : a town with a soul : tourism guide : 
Kuldīga and vicinity : lodging, sightseeing, 
maps, the locals recommend / Tourism Devel-
opment Center of Kuldīga ; photographs by: 
Ilze Gustovska, Jana Bergmane, Inese Burbe, 
Artis Gustovskis. — Kuldīga : Kuldīga TDC : 
«Microdot», [2012]. — 17, [2] lpp. : krās. il., 
krās. kartes ; 30 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — 
[0312002762] 913(474.326)(036)
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Kuldīga : eine Stadt mit Seele : Reiseführer 
für Touristen : Umgebung von Kuldīga : Unter-
kunft, Sehenswürdigkeiten, Stadpläne, die 
Einwohner empfehlen / Touristen-Information 
Kuldīga ; Foto: Ilze Gustovska, Jana Bergmane, 
Inese Burbe, Artis Gustovskis. — Kuldīga : 
TIZ Kuldīga : Verlag «Microdot», [2012]. — 17, 
[2] lpp. : krās. il., krās. kartes ; 30 cm. — 
Aprakstīts pēc vāka. — [0312002763]

913(474.326)(036)

Ventspilis : miestas su rytdiena : [poilsis Vents-
pilyje] / Ventspilio turizmo informacijos cen-
tras. — Ventspils : Ventspilio miesto savival-
dybė, 2012. — 25, [1] lpp. : krās. il., krās. kartes ; 
30 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — [0312002301]

913(474.323)(036)

Ventspilis : miestas, turintis rytojų : [poilsis 
Ventspilyje] / Ventspilio turizmo informacijos 
centras. — Ventspils : Ventspilio miesto tary-
ba, 2011. — 25, [1] lpp. : krās. il., krās. kartes ; 
30 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — [0312002300]

913(474.323)(036)

Ventspils — green, blooming, exuberant / 
prepared by Ventspils City Council ; foto: Ā. 
Kundziņš , J. Presņikovs, O. Jūra, Dz. Kiršteine, 
L. Gabrāne, J. Ģigulis, A. Jevstigņejevs, I. Pļaviņa, 
A. Rebhūns, A. Pavars, G. Seilis, G. Brencēna, S. 
Feldmane. — Ventspils : Ventspils City Council, 
2011. — 24 lpp. : krās. il., krās. karte ; 30 cm. — 
Aprakstīts pēc vāka. — [0312002298]

913(474.323)(036)

Ventspils : huomispäivän kaupunki : [loma 
Ventspilsissä] / Ventspilsin matkailutoimis-
to. — Ventspils : Ventspilsin kaupunginhalli-
tus, 2011. — 25, [1] lpp. : krās. il., krās. kartes ; 
30 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — [0312002304]

913(474.323)(036)

Ventspils : huomispäivän kaupunki : [loma 
Ventspilsissä] / Ventspilsin matkailutoimis-
to. — Ventspils : Ventspilsin kaupunginhalli-
tus, 2012. — 25, [1] lpp. : krās. il., krās. kartes ; 
30 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — [0312002303]

913(474.323)(036)

Ventspils : morgondagens stad : [semester i 
Ventspils] / Ventspils turistbyrå. — Ventspils : 
Ventspils kommunfullmäktige, 2011. — 25, 
[1] lpp. : krās. il., krās. kartes ; 30 cm. — Ap-
rakstīts pēc vāka. — [0312002305]

913(474.323)(036)

Ventspils : morgondagens stad : [semester i 
Ventspils] / Ventspils turistbyrå. — Ventspils : 
Ventspils kommunfullmäktige, 2012. — 25, 
[1] lpp. : krās. il., krās. kartes ; 30 cm. — Ap-
rakstīts pēc vāka. — [0312002306]

913(474.323)(036)

Ventspils : Stadt mit Zukunft : [Erholung in 
Ventspils] / Tourismus- und Fremdenverkehrs-
büro Ventspils. — Ventspils : Stadtrat von Vents-
pils, 2012. — 25, [1] lpp. : krās. il., krās. kartes ; 
30 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — [0312002307]

913(474.323)(036)

Ventspils — зелёный, цветущий, искрящийся / 
подготовитель: Вентспилсская городская ду-
ма ; фото: Ā. Kundziņš, J. Presņikovs, O. Jūra, 
Dz. Kiršteine, L. Gabrāne, J. Ģigulis, A. Jevstig-
ņejevs, I. Pļaviņa, A. Rebhūns, A. Pavars, G. Sei-
lis, G. Brencēna, S. Feldmane. — Вентспилс : 
Вентспилсская городская дума, 2011. — 
24 с. : цв. ил., цв. карт. ; 30 см. — Описано по 
обложке. — [0312002297] 913(474.323)(036)

Вентспилс : город будущего : [отдых в 
Вентспилсе] / подготовил: Вентспилсский 
туристический информационный центр. — 
Вентспилс : Вентспилсская городская дума, 
2011. — 25, [1] с. : цв. ил., цв. карты ; 30 см. — 
[0312002302] 913(474.323)(036)+

+913(474.3)(036)

94 Vispārīgā vēsture

94(474.3) Latvijas vēsture

Bambals, Ainārs. Latvijas PSR represīvo iestā-
žu dokumenti kā vēstures avots, 1940-1941; 
1944-1991 : promocijas darba kopsavilkums 
doktora zinātniskā grāda iegūšanai vēsturē, 
apakšnozare: Latvijas vēsture = Documents of 
the repressive institutions of the Latvia SSR as 
a source of history, 1940-1941; 1944-1991 : sum-
mary of doctoral thesis : in partial fullfilment of 
the requirements of the doctor degree in his-
tory, subdiscipline: history of Latvia / Ainārs 
Bambals ; darba zinātniskais vadītājs Aivars 
Stranga ; recenzenti: Inesis Feldmanis, Ale-
ksandrs Ivanovs, Valters Ščerbinskis ; Latvijas 
Universitāte. Vēstures un filozofijas fakultāte. 
Latvijas un Austrumeiropas jauno un jaunāko 
laiku vēstures katedra. — Rīga : Latvijas Univer-
sitāte, 2012. — 69 lpp. ; 21 cm. — Bibliogr.: 33., 
69. lp. un norādes parindēs. — Teksts latviešu 
un angļu valodā ar atsevišķām titullapām. — 
ISBN 978-9984-45-579-2. — [0312002659]

94(474.3)”1940/1991”(093.2)(043)+
+323.28(474.3)(093.2)(043)

Kalme, Guntis. Pēdas : mācītāja pārdomas 
par savas tautas vēsturi / Guntis Kalme ; zi-
nātniskais redaktors Heinrihs Strods ; literārā 
redaktore Liveta Sprūde ; priekšvārda autors 
Ritvars Jansons ; mākslinieks Aigars Spāģis. — 
Rīga : Profesora Roberta Feldmaņa fonds, 
2012. — 355 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Bibliogr. no-
rādes parindēs. — ISBN 978-9984-49-668-9. — 
[0312002886] 94(474.3)”19”(042.5)+2-67(042.5)

Padomju deportāciju pieminēšana Latvijā : 
atmiņu politika un publiskā telpa / Mārtiņš 
Kaprāns, Olga Procevska, Laura Uzule, An-
dris Saulītis ; literārā redaktore Ieva Jansone ; 
Mārtiņa Zandberga dizains un vāka dizains ; 
foto: Pauls Jaunzems, Olga Procevska, Laura 
Uzule ; vāka noformējumā izmantota Olgas Pro-
cevskas fotogrāfija. — Rīga : Mansards, 2012. — 
191 lpp. : diagr., il., sh., tab. ; 25 cm. — Bibliogr.: 
163.-169. lpp. un norādes parindēs. — ISBN 
978-9984-872-61-2. — [0312002813] 94(474.3)

Vārpa, Igors. Atmodas eiforija un atmošanās 
paģiras / Igors Vārpa ; literārā redaktore Rūta 
Koluža ; mākslinieks Eduards Groševs ; Igora 
Vārpas fotogrāfijas. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2012.

1. grāmata. — 328 lpp. : il., ģīm. ; 25 cm. — 
Par aut.: [4.] lpp. — Personu rād.: [315.]-
326. lpp. — ISBN 978-9934-0-3102-1 (ies.). — 
[0312002850] 94(474.3)”1987/1991”


