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0  VISPĀRĪGĀ NODAĻA

004  Datorzinātne un datortehnoloģija. 
Skaitļošana. Datu apstrāde

Birzniece,  Ilze. Development of interactive 
inductive learning based classification sys
tem’s model : summary of doctoral thesis / Ilze 
Birzniece ; scientific supervisor M. Kirikova ; 
opponents: Arkadijs Borisovs, Janis Zuters, Je
an-Hugues Chachat ; Riga Technical University. 
Faculty of Computer Science and Information 
Technology. Institute of Applied Computer 
Systems. — Riga : Riga Technical University, 
2013. — 51 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bib
liogrāfija: 10.-11., 48.-51. lpp. — ISBN 978-9934-
507-37-3. — [0313001926] 004.85(043)

Birzniece,  Ilze. Interaktīvas uz induktīvo ap
mācību balstītas klasifikācijas sistēmas mode
ļa izstrāde : promocijas darba kopsavilkums / 
Ilze Birzniece ; zinātniskā vadītāja M. Kiriko
va ; recenzenti: Arkādijs Borisovs, Jānis Zu
ters, Jean-Hugues Chauchat ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Datorzinātnes un informācijas 
tehnoloģijas fakultāte. Lietišķo datorsistēmu 
institūts. — Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 
2013. — 47 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bib
liogrāfija: 44.-47. lpp. — ISBN 978-9934-507-
36-6. — [0313001925] 004.85(043)

Birzniece,  Ilze. Interaktīvas uz induktīvo ap
mācību balstītas klasifikācijas sistēmas modeļa 
izstrāde : promocijas darbs / Ilze Birzniece ; zi
nātniskā vadītāja Mārīte Kirikova ; Rīgas Teh
niskā universitāte. Datorzinātnes un informāci
jas tehnoloģijas fakultāte. Lietišķo datorsistēmu 
institūts. — Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 
2013. — 160, [44] lpp. : il., diagr., tab. ; 25 cm. — 
Bibliogrāfija: 149.-159. lpp. un pielikumā rakstu 
beigās. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī 
angļu valodā. — [0313003974] 004.85(043)

EUNIS 2013 (19 : 2013 : Rīga, Latvija). ICT ro
le for next generation universities : congress 
pro ceedings of the 19th European University 
Information Systems Congress: EUNIS 2013 : 
June 11-14, 2013, Riga, Latvia / editor-in-chief: 
Uldis Sukovskis ; managing editor: Ludmila 
Peņicina ; Riga Technical University. — Riga : 
RTU Press, 2013. — 300 lpp. : il., portr., diagr., 
tab. ; 25 cm. — Uz vāka virstitulā: 19th Europe
an University Information Systems Congress 
EUNIS 2013. — Ietver autoru biogrāfijas. — 
Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9934-
10-432-9 : 260 eks. — [0313001869]

004.65:378.4(4)(062)

005  Pārvaldība. Vadzinības

Cikmačs, Kaspars. What competencies should 
CIO have in companies in Latvia? / Kaspars 
Cikmačs ; supervisor: Gitāna Dāvidsone. — Ri-
ga : [Rīgas Ekonomikas augstskola], 2012. — ii, 
52 lpp. : il., diagr., tab. ; 30 cm. — (SSE Riga Stu
dent research papers, ISSN 1691-4643 ; 2012:4 
(143)). — Izdevējziņas precizētas ISBN aģen
tūrā. — Bibliogrāfija: 39.-41. lpp. — ISBN 978-
9984-842-64-6. — [0313001958] 005.6(474.3)

Giesa, Andreas Michael. Determinants of team 
performance in business ogranizations = doc
toral thesis : promotion to the degree of doctor 
in management, sub-branch: business manage
ment = Komandas veiktspēju noteicošie fak
tori komercorganizācijās : promocijas darbs / 
Andreas Michael Giesa ; supervisor Inesa Vo
rončuka ; University of Latvia. Faculty of Eco
nomics and Management. Department of In
ternational Economics and Business. — Riga : 
University of Latvia, 2013. — 222 lp. : il., diagr., 
tab. ; 31 cm + 2 CD (12 cm). 2 CD: promoci
jas darba, pielikumu un kopsavilkumu elek
troniskā versija PDF formātā. — Bibliogrāfija: 
170.-187. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts 
angļu valodā, anotācija arī latviešu valodā. — 
(Ies.). — [0313003975]

005.64(043.3)+005.336(043.3)

Zīlīte,  Ligita. Personāla vadība un socionika / 
Ligita Zīlīte ; redaktore Zane Treigūte. — Rīga : 
Turība, 2013. — 304 lpp. : il., sh., tab. ; 20 cm. — 
(Uzņēmējdarbības bibliotēka ; 65). — Bibliogrā
fija: 251.-258. lpp. — ISBN 978-9984-828-75-6. — 
[0313001941] 005.95

08  Jaukta satura krājumi. Kolektīvi darbi

087.5  Izdevumi jauniešiem

Blējamsacīkstes, jeb, Lauku sētas olimpiāde : 
uzlīmju un uzdevumu grāmata / no angļu va
lodas tulkojusi Laura Freidenfelde ; atbildīgā 
redaktore Renāte Neimane. — Rīga : Jumava. 
SIA «J.L.V.», 2013. — [31] lpp., [3] lp. uzlīmes : 
il. ; 30 cm. — (Auniņš Šons). — «Ar atlokāmu 
sacīkšu trasi»—Uz vāka. — Oriģ. nos.: Shaun 
the Sheep championsheep games sticker ac
tivity book. — ISBN 978-9934-11-190-7. — 
[0313001834] 087.5

Dzīvnieku stāsti : krāsojamais albums / tulkoju
si Eva Jansone ; Disney. — Rīga : Egmont Lat
vija, 2013. — [20] lp. : il. ; 30 cm. — Nosaukums 
no vāka. — Oriģ. nos.: Disney animal tales. Pos
ter paint book. — ISBN 978-9984-43-726-2. — 
[0313001856] 087.5

Jansone-Zirnīte,  Anita. Ķūķis iet gar jūru : 
krāsojamā bilžu grāmata / Anita Jansone-Zirnī
te. — Rīga : Mansards, 2013. — [32] lpp. : il. ; 
30 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — ISBN 978-
9934-12-007-7. — [0313001878] 087.5

Strawberry Shortcake : jaukie draugi : krāsoja
mais albums / tulkojusi Eva Jansone. — Rīga : 
Egmont Latvija, 2013. — [20] lp. : il. ; 30 cm. — 
Nosaukums no vāka. — Oriģ. nos.: Strawber
ry Shortcake. — ISBN 978-9984-43-727-9. — 
[0313001855] 087.5

Strawberry Shortcake : ogu draudzenītes : 
grāmata ar uzlīmēm / tulkojusi Eva Janso
ne. — Rīga : Egmont Latvija, 2013. — 16 lpp. : 
il. ; 28 cm. — «Lieto līmbildes vairākkārt!»—Uz 
vāka. — Oriģ. nos.: Strawberry Shortcake. — 
ISBN 978-9984-43-728-6. — [0313001854] 087.5

Sūklis Bobs kvadrātbiksis : apslēptie dārgu
mi : rotaļgrāmata / tulkojusi Eva Jansone. — 
Rīga : Egmont Latvija, 2013. — [11] lpp. : il. ; 
26 cm. — (Sūklis Bobs kvadrātbiksis). — Virstit.: 
Nickelodeon. — Oriģ. nos.: SpongeBob Squa
repants the treasure hunt. — ISBN 978-9984-43-
708-8. — [0313001857] 087.5

1  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

13  Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves 
metafizika

Osho. Rāmais prāts / Osho ; no angļu valo
das tulkojusi Inese Leitāne ; Ilzes Isakas vāka 
dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 70, 
[1] lpp. 17 cm. — Par autoru: 67.-68. lpp. — 
Oriģ. nos.: The unwavering mind. — ISBN 978-
9934-0-3266-0. — [0313001978]

130.11+233-423.7

14  Filozofiskās sistēmas un uzskati

Vecvagars, M. Antīkās filozofijas recepcija Lat
vijā : promocijas darba kopsavilkums doktora 
grāda iegūšanai filozofijas nozarē, apakšnoza
re: filozofijas vēsture = Reception of the philo
sophy of classical antiquity in Latvia : summary 
of doctoral thesis : submitted to the degree of 
doctor of philosophy, subfield of history of phi
losophy / Māris Vecvagars ; darba zinātniskā 
vadītāja Ella Buceniece ; recenzenti: Jānis Vējš, 
Igors Šuvajevs, Velga Vēvere ; Latvijas Univer
sitāte. Vēstures un filozofijas fakultāte. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2013. — 52 lpp. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 11.-14., 36.-40. lpp. un zemsvītras 
piezīmēs. — Teksts latviešu un angļu valodā 
ar atsevišķām titullapām, nosaukums uz vāka 
abās valodās. — ISBN 978-9934-8239-3-0. — 
[0313001535]

14(3)(091)(043.2)+1:001.891(474.3)(043.2)
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159.9  Psiholoģija

Khalsa, Mukta  Kaur. Meditācijas, kas atbrīvo 
no atkarībām : jogas zinātne un veselīga uztu
ra formulas : Jogi Bhadžana Mācības tradīcijā 
iezīmētais lieliskas veselības ceļš — izdziedinā
šanās un pašatklāsme / Mukta Kaur Khalsa ; no 
krievu valodas tulkojusi un rediģējusi Marita 
Freija. — Rīga : Sol Vita, [2013]. — 75, [3] lpp. : 
il. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 74.-75. lpp. — ISBN 
978-9984-894-27-0 (ies.). — [0313001824]

159.961+133.2+2-583

Osho. Viņpus Marsa un Venēras : par atšķirī
bām starp vīrieti un sievieti / Osho ; no angļu 
valodas tulkojusi Inese Leitāne ; redaktors 
Gints Tenbergs ; Ilzes Isakas vāka dizains. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 84, [1] lpp. ; 
17 cm. — Par autoru: 81.-82. lpp. — Oriģ. nos.: 
Beyond Mars and Venus. — ISBN 978-9934-0-
3836-5. — [0313001977] 159.922.1+233-42

Osho. Vispirms esi, pēc tam tu vari veidot at
tiecības : par mīlestību, sevis pazīšanu un attie
cībām / Osho ; no angļu valodas tulkojis Jānis 
Barons ; redaktors Gints Tenbergs ; Ilzes Isakas 
vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 
88 lpp. ; 17 cm. — Par autoru: 84.-85. lpp. — 
Oriģ. nos.: First be — then you can relate. — 
ISBN 978-9934-0-3617-0. — [0313001976]

159.923.2+233-42

17  Morāles filozofija. Ētika.  
Praktiskā filozofija

Viņa svētība Dalailama, Dalai Lama XIV. Vai
rāk nekā reliģija : ētika visai pasaulei / Viņa 
svētība Dalailama ; no angļu valodas tulkojusi 
Margarita Putniņa ; redaktore Gunta Šustere ; 
Ilzes Isakas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2013. — 159, [1] lpp. ; 23 cm. — Oriģ. nos.: 
Beyond religion. — ISBN 978-9934-0-3887-7 
(ies.). — [0313001965] 17.02

Аглониетис, Петерис. Качественное при сут-
ствие и деятельность / Петерис Аглониетис ; 
перевод с латышского оригинала исполнила 
Людмила Лучинина ; автор илюстраций: 
Эдуардс Нормалс. — [Rīga] : [Петерис Аг-
лониетис], 2013. — 52 lpp. : il. ; 15 cm. — Titlp.: 
Капри 2011. — Oriģ. nos.: Kvalitatīva klātbūt
ne un rīcība. — ISBN 9789984497259 (atkār
tots). — [0313001948] 17.02

2  RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Bartelemī, Dominiks. Dievs un tā tēls : biblis
kās teoloģijas uzmetums / Dominiks Bartelemī ; 
no franču valodas tulkojusi Agnese Gaile-Irbe ; 
ievadvārdu, 5.-11. lpp., autors Andris Marija Je
rumanis. — Rīga : RARZI, 2012. — 278, [1] lpp. ; 
19 cm. — Oriģ. nos.: Dieu et son image. — ISBN 
978-9934-8294-1-3. — [0313001828]

27-14+27-242-277

Heigins,  Kenets  E. Ticīgā vara : mantojuma 
izdevums / Kenets E. Heigins. — Papildināts 
ar jauniem materiāliem. — [Jelgava] : Jelga
vas kristiešu draudze «Godība», 2013. — xxxv, 
[7] lpp., 198 lpp. : il. ; 23 cm. — Oriģ. nos.: The 
Believer’s authority — legacy edition. — ISBN 
978-9934-8089-3-7. — [0313001902]

27-468.6+27-144.86

Jangs,  Viljams  Pols. Būda : pārdomas katrai 
gada dienai / Viljams Pols Jangs ; no angļu va
lodas tulkojusi Zane Rozenberga ; izdošanai 
sagatavojusi Ilona Ancāne. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2013. — 31 lpp. : il. ; 19 cm. — Oriģ. nos.: 
The shack. — ISBN 978-9934-0-3863-1 (ies.). — 
[0313001907] 27-534.4+821.111(71)-84+

+821.111(71)-312.2

Latvijas Pareizticīgās baznīcas kalendārs 2010. 
gadam / Latvijas Pareizticīgās baznīcas sinodes 
izdevums. — Rīga : Latvijas Pareizticīgās baz
nīcas sinode, 2010. — 267 lpp., [14] lpp. iel. : il., 
ģīm. ; 26 cm. — ISBN 978-9984-30-172-3 : 100 
eks. — [0313001641] 271.2(059)

Latvijas Pareizticīgās baznīcas kalendārs 2012. 
gadam / Latvijas Pareizticīgās baznīcas sinodes 
izdevums. — Rīga : Latvijas Pareizticīgās baznī
cas sinode, 2012. — 240, [1] lpp., [14] lpp. iel. : 
il., ģīm. ; 26 cm. — ISBN 978-9984-30-202-7 : 100 
eks. — [0313001639] 271.2(059)

Priesteris — brīvs kā Kristus : 30 jautājumi 
un atbildes par priesterību un celibātu / Artū
ro Kataneo redakcija sadarbībā ar Manfrēdu 
Hauki, Andri Mariju Jerumani un Ernesto Vil
jamu Volontē, ar kardināla Mauro Pjačencas 
priekšvārdu, 3.-5. lpp., un līdzdalību ; no itāļu 
valodas tulkojusi Liene Veitnere ; literārā re
daktore Astra Feldmane ; foto: Laura Feldber
ga. — Rīga : KALA Raksti, 2013. — 129, [5] lpp. ; 
21 cm. — Līdzautori: 129.-[130.] lpp. — Bib
liogrāfija: 125.-127. lpp. — ISBN 978-9984-871-
13-4. — [0313001827] 27-447.7

Sesbuē,  Bernārs. Marija ticības gaismā / Ber
nārs Sesbuē ; tulkojusi Kristīne Ķirule ; literārā 
redaktore Aija Balode ; ievadvārdu, 7.-9. lpp., 
autors Andris Marija Jerumanis ; noformējums: 
Arturs Hansons. — Rīga : RARZI, 2012. — 63, 
[1] lpp. ; 19 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras pie
zīmēs. — Oriģ. nos.: Marie, ce que dit la foi. — 
ISBN 978-9934-8294-0-6. — [0313001829]

27-312.47

Sudzuki,  Šinrjū. Zen prāts, iesācēja prāts / 
Šinrjū Sudzuki ; tulkotāja Ingūna Beķere ; re
daktore Daina Grūbe ; priekšvārda, 9.-12. lpp., 
autors Hjūstons Smits ; ievada, 13.-21. lpp., au
tors Ričards Beikers. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2013]. — 165, [2] lpp. ; 21 cm. — Par autoru: 
[167.] lpp. — Oriģ. nos.: Zen mind, beginner’s 
mind. — ISBN 978-9934-0-2820-5 (ies.). — 
[0313001908] 244.82

Voitkus-Lūkina,  Maruta. Ar balto dvēselīti / 
Maruta Voitkus-Lūkina ; redaktore Eva Mār
tuža ; Itas Ozolas zīmējumi ; noformējumā iz
mantotas Visvalža Ozola darbu reprodukcijas ; 
vāka dizains: Daina Vīķele ; foto: Aldis Ķese
lis, Līva Roze. — Rīga : Lauku Avīze, 2013. — 
134 lpp. : il. ; 20 cm. — ISBN 978-9984-878-
64-5. — [0313001862] 257.7+398(=174)

Гаврилин,  А.  В. Люцинское (Лудзенское) 
благочиние во второй половине XIX-конце 
30-х годов XX века / Александр Гаврилин ; 
на обложке фотография Юриса Уртанса. — 
Рига : [Филокалия], 2013. — 380 lpp. : il. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija piezīmēs: 123.-137. lpp. 
un rādītājs: 369.-375. lpp. — Kopsavilkums lat
viešu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-9669-
8-4. — [0313002035] 271.2-9(474.383)

3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

316  Socioloģija

Buholcs,  Jānis. Indivīdu attiecības tiešsaistes 
sociālajos tīklos : promocijas darba kopsavil
kums doktora grāda iegūšanai komunikācijas 
zinātnes nozarē, apakšnozare: komunikācijas 
teorija = Individuals’ relationships in online 
social networks : summary of doctoral thesis : 
submitted for the degree of doctor of com
munication science, subfield: communication 
theory / Jānis Buholcs ; darba zinātniskais vadī
tājs Aivars Tabuns ; recenzenti: Jurģis Šķilters, 
Ainārs Dimants, Deniss Hanovs, Kerolaina 
Heitorntveita ; Latvijas Universitāte. Sociālo 
zinātņu fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitā
te, 2013. — 73 lpp. : il. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
11.-12., 71.-73. lpp. — Teksts latviešu un angļu 
valodā, ar atsevišķām titullapām, nosaukums 
uz vāka abās valodās. — ISBN 978-9984-45-
674-4. — [0313001323] 316.772.3(043)

Niklass,  Mareks. Jauniešu ar zemu izglītību 
iekļaušanās darba tirgū Latvijā ; promocijas 
darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai 
socioloģijas nozarē, apakšnozare: lietišķā socio
loģija = The entrance of youth with low educa
tion into the labor market in Latvia : summary 
of doctoral thesis : submitted for the degree 
of doctor of sociology, subfield of applied so
ciology / Mareks Niklass ; darba zinātniskais 
vadītājs Aivars Tabuns ; recenzenti: Dagmāra 
Kutsāra, Vladimirs Meņšikovs, Tālis Tisenkopfs, 
Ērika Šumilo ; Latvijas Universitāte. Sociālo zi
nātņu fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2013. — 67 lpp. : tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
66.-67. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā 
ar atsevišķām titullapām, nosaukums uz vāka 
abās valodās. — [0313001321]

316.334.22(474.3)(043.2)+
+331.56-053.6(474.3)(043.2)

Safonova,  Ekaterina. Guide pratique du ma
nagement interculturel = Guida pratica di 
management interculturale / Ekaterina Safo
nova ; traduzione in italiano: Jekaterina Niki
tina ; design della copertina: Una Sneidere. — 
[Rīga] : DR Dizains, 2013. — 161, 157 lpp. : tab. ; 
21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentū
rā. — Bibliogrāfija: 149.-157., 151.-161. lpp. un 
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8279-
6-9. — [0313001741]

316.722(=161.1)(470+571)+
+005.35(470+571)

Safonova,  Ekaterina. Практическое ру ко-
вод ство по межкультурному менеджменту / 
Екатерина Сафонова = Guida pratica di ma
nagement interculturale / Ekaterina Safonova ; 
traduzione in italiano: Jekaterina Nikitina ; 
дизайн обложки: Уна Шнейдере. — [Rīga] : 
DR Dizains, 2013. — 178, 157 lpp. : tab. ; 
21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentū
rā. — Bibliogrāfija: 170.-178., 149.-157. lpp. un 
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8279-
4-5. — [0313001740]

316.722(=161.1)(470+571)+
+005.35(470+571)
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Vavers,  Bruno. Migration between social 
network sites: case study of Draugiem.lv 
in Latvia / Bruno Vavers and Rolands Mes
ters ; supervisor: Marina Pavlova. — Riga : 
[Rīgas Ekonomikas augstskola], 2012. — ii, 
49 lpp. : diagr., tab. ; 30 cm. — (SSE Riga Stu
dent research papers, ISSN 1691-4643 ; 2012:9 
(148)). — Izdevējziņas precizētas ISBN aģen
tūrā. — Bibliogrāfija: 36.-40. lpp. — ISBN 978-
9984-842-62-2. — [0313001959]

316.774:004.738.5(078.7)+004.738.5

33  Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

331  Darbs. Nodarbinātība. Darba 
ekonomika. Darba organizācija

Gaveika,  Madara. Gender wage gap in Lat
via / Madara Gaveika and Kristilla Skrūzkal ne ; 
supervisor: Anna Zasova. — Riga : [Rī gas Eko-
nomikas augstskola], 2012. — ii, 58 lpp. : dia
gr., tab. ; 30 cm. — (SSE Riga Student re search 
papers, ISSN 1691-4643 ; 2012:6 (145)). — Izde-
vējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Bib
liogrāfija: 35.-39. lpp. — ISBN 978-9984-842-
59-2. — [0313001962] 331.2-055.2(474.3)

332  Reģionālā, teritoriālā, zemes,  
dzīvokļu ekonomika

Castro Gonçalves Berzin, Ivan de. A desnacio
nalização da economia Brasileira : o caso das 
privatizações nos anos 1990 / Ivan de Castro 
Gonçalves Bérzin. — Riga : Lux Sit, 2013. — 
240 lpp. : diagr., tab. ; 23 cm. — Bibliogrāfija: 
230.-240. lpp. — ISBN 978-9934-8396-0-3. — 
[0313001951] 332.025.28(81)

336  Finanses

Abejeva,  Jūlija. Seasonalities in Central and 
Eastern European stock markets / Jūlija Abejeva 
and Jevgēnijs Ohrimenko ; supervisor: Anete 
Pajuste. — Riga : [Rīgas Ekonomikas augstsko
la], 2012. — ii, 52 lpp. : diagr., tab. ; 30 cm. — 
(SSE Riga Student research papers, ISSN 1691-
4643 ; 2012:1 (140)). — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — Bibliogrāfija: 38-43. lpp. — 
ISBN 978-9984-842-58-5. — [0313001957]

336.76(4)

Bogdāne, Madara. What types of investors dri
ve commonality in liquidity? Evidence from 
the Estonian stock market / Madara Bogdāne 
and Anastasija Oļeiņika ; supervisor: Tālis Put
niņš. — Riga : [Rīgas Ekonomikas augstskola], 
2012. — ii, 64 lpp. : diagr., tab. ; 30 cm. — (SSE 
Riga Student research papers, ISSN 1691-4643 ; 
2012:3 (142)). — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — Bibliogrāfija: 40.-43. lpp. — ISBN 
978-9984-842-56-1. — [0313001956]

336.76(474.2)

Daljajev, Kaspar. Exchange rate assessment for 
the Latvian lat: the macrobalance and equilib
rium real exchange rate approach / Kaspar Da
ljajev and Emīls Kreislers ; supervisor: Morten 
Hansen. — Riga : [Rīgas Ekonomikas augstsko
la], 2012. — ii, 42 lpp. : diagr., tab. ; 30 cm. — 
(SSE Riga Student research papers, ISSN 1691-
4643 ; 2012:5 (144)). — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — Bibliogrāfija: 30.-34. lpp. — 
ISBN 978-9984-842-57-8. — [0313001960]

336.74(474.3)

Gineitis, Žybartas. Assessing the quality of the 
Baltic equity markets: micro-level approach / 
Žybartas Gineitis and Ieva Pajarskaitė ; super
visor: Tālis Putniņš. — Riga : [Rīgas Ekonomi
kas augstskola], 2012. — ii, 58 lpp. : diagr., tab. ; 
30 cm. — (SSE Riga Student research papers, 
ISSN 1691-4643 ; 2012:7 (146)). — Izdevējzi
ņas precizētas ISBN aģentūrā. — Bibliogrāfi
ja: 35.-40. lpp. — ISBN 978-9984-842-61-5. — 
[0313001961] 336.76(474)

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

Latvia 2013 : statistics in brief / Central Statisti
cal Bureau of Latvia. — Riga : Central Statistical 
Bureau of Latvia, 2013. — 56 lpp. : diagr., tab., 
kartes ; 21 cm. — (Latvijas statistika). — (Latvia. 
Statistics in brief, ISSN 1407-0634 ; 2013). — Iz
nāk arī latviešu valodā: Latvija : galvenie sta
tistikas rādītāji. — ISBN 978-9984-06-441-3. — 
[0313001945] 338.1(474.3)(083.41)

338.43  Lauksaimniecības ekonomika. 
Pārtikas ražošanas ekonomika

Kiops,  Eriks. Creating value through cus
tomized flexible packaging solutions to food 
industry in Latvia and Lithuania / Eriks Kiops ; 
supervisor: Andris Strazds. — Riga : [Rīgas 
Ekonomikas augstskola], 2012. — 47 lpp. : 
il., diagr., tab. ; 30 cm. — (SSE Riga Student 
research papers, ISSN 1691-4643 ; 2012:8 
(147)). — Izdevējziņas precizētas ISBN aģen
tūrā. — Bibliogrāfija: 41.-42. lpp. — ISBN 978-
9984-842-63-9. — [0313001955]

338.439.64(474.3)+338.439.64(474.5)

338(474.3)  Latvijas ekonomika

Berzins,  Janis. Struggling for development / 
Janis Berzins. — Riga : Lux Sit, 2013. — 
104 lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-8396-4-1. — 
[03132001949] 338(474.3)

338.48  Tūrisms

Tūrisms Latvijā 2013. gadā : statistikas datu krā
jums = Tourism in Latvia in 2013 : a collection 
of statistical data / Latvijas Republikas Centrālā 
statistikas pārvalde ; atbildīgā par izdevumu 
Edīte Miezīte ; atbildīgā par angļu valodas 
tulkojumu Kristīne Karasinska. — Rīga : Lat
vijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 
2013. — 55 lpp. : diagr., tab. ; 29 cm. — (Latvijas 
statistika). — Paralēli latviešu un angļu val. — 
ISBN 978-9984-06-453-6. — [0313001893]

338.482(083.41)(055)

339  Tirdzniecība. Starptautiskās 
ekonomiskās attiecības. Pasaules ekonomika

Membership directory : 2009-2010 / American 
Chamber of Commerce in Latvia. — Riga : 
American Chamber of Commerce in Latvia, 
2009 (Adverts). — 66 lpp. : il., portr., diagr. ; 
24 cm. — Alfabētiskais rādītājs: 65.-66. lpp. — 
[0313001717] 339.5(05)

Membership directory : 2011-2012 / American 
Chamber of Commerce in Latvia. — Riga : 
American Chamber of Commerce in Latvia, 
2011. — 70 lpp. : il., portr., tab. ; 24 cm. — Alfa
bētiskais rādītājs: 8.-9. lpp. — [0313001716]

339.5(05)

Membership directory : 2012-2013 / American 
Chamber of Commerce in Latvia. — Riga : 
American Chamber of Commerce in Latvia, 
2012. — 70 lpp. : il., portr., tab. ; 24 cm. — Alfa
bētiskais rādītājs: 5.-6. lpp. — [0313001715]

339.5(05)

Rīgas  Tehniskā  universitāte.  Starptautiskā 
zi nātniskā  konference  (2013  :  Rīga,  Latvija). 
Starp tautisko ekonomisko sakaru, transporta 
un loģistikas aktuālās problēmas 2013 : stu
dentu zinātniskās konferences tēžu krājums : 
2013. gada 8.-11. maijs / redkolēģija: Astra 
Auzi ņa-Emsiņa, Remigijs Počs ; priekšvārdu sa
rakstīja Astra Auziņa-Emsiņa ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Inženierekonomikas un vadības 
fakultāte. Starptautisko ekonomisko sakaru 
un muitas institūts. Starptautisko ekonomisko 
sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas 
katedra. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2013. — 
129 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-10-438-1 : 150 
eks. — [0313001873] 339.9(062)+338.47(062)

34  Tiesības. Jurisprudence

Apse, Diāna. The interplay aspects of subsidi
ary sources of law : summary of doctoral thesis 
(set of publications) : submitted for the degree 
of doctor of law, subfield: theory and history 
of law / Diāna Apse ; scientific supervisor: Ro
māns Apsītis ; reviewers: Jautrīte Briede, Ilma 
Čepāne, Julia Laffranque ; University of Latvia. 
Faculty of Law. — Riga : University of Latvia, 
2013. — 77, [1] lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
16.-17., 74.-[78.] lpp. un zemsvītras piezīmēs. — 
ISBN 978-9984-45-687-4. — [0313001511]

340.114(474.3)(043)

Beļska,  Agnese. Noziedzīga nodarījuma iz
pratne Latvijas un Amerikas Savienoto Valstu 
krimināltiesībās : promocijas darba kopsavil
kums doktora grāda iegūšanai juridiskajā zi
nātnē, apakšnozare: krimināltiesības / Agnese 
Beļska ; darba zinātniskais vadītājs Uldis Kras
tiņš ; recenzenti: Vitolds Zahars, Bartam S. 
Brown, Sandra Kaija ; Latvijas Universitāte. 
Juridiskā fakultāte. — Rīga : Latvijas Universi
tāte, 2012. — 28 lpp. ; 21 cm. — Aprakstīts pēc 
vāka. — Bibliogrāfija: 28. lpp. — [0313001521]

343.2(043)+340.5(043)

Beļska, Agnese. Understanding the concept of 
crime in Latvian and American criminal law : 
summary of doctoral thesis : submitted for 
the degree of doctor of legal sciences, subfield 
of criminal law / Agnese Beļska ; supervisor: 
Uldis Krastiņš ; reviewers: Vitolds Zahars, 
Bartam S. Brown, Sandra Kaija ; University of 
Latvia. Faculty of Law. — Riga : University of 
Latvia, 2012. — 30 lpp. ; 21 cm. — Aprak stīts 
pēc vāka. — Bibliogrāfija: 7.-8., 30. lpp. — 
[0313001522] 343.2(043)+340.5(043)

Buka,  Arnis. Prejudiciālie nolēmumi Eiropas 
Savienībā: aktuālākie problēmjautājumi un 
tiesiskā regulējuma pilnveidošanas iespējas : 
promocijas darba kopsavilkums doktora grāda 
iegūšanai tiesību zinātņu nozarē, apakšnozare: 
starptautiskās tiesības / Arnis Buka ; darba zināt
niskais vadītājs Artūrs Kučs ; recenzenti: Tālavs 
Jundzis, Jautrīte Briede, Thomas Schmitz ; Lat
vijas Universitāte. Juridiskā fakultāte. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2013. — 36 lpp. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 33.-36. lpp. — [0313001536]

341.6(4)(043.2)+341.645.5(4)(043.2)+
+347.9(4)(043.2)
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Buka, Arnis. Preliminary rulings in the Europe
an Union: topical problems and possibilities to 
improve legal regulation : summary of doctoral 
thesis : submitted for the degree of doctor of 
legal science, subfield: international law / Arnis 
Buka ; supervisor: Artūrs Kučs ; reviewers: Tā
lavs Jundzis, Jautrīte Briede, Thomas Schmitz ; 
University of Latvia. Faculty of Law. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2013. — 36 lpp. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 7.-8., 33.-35. lpp. — [0313001537]

341.6(4)(043.2)+341.645.5(4)(043.2)+
+347.9(4)(043.2)

Janule, Petra. Cilvēka dzīvības aizsardzības kri
mināltiesiskie aspekti : promocijas darba kopsa
vilkums doktora grāda iegūšanai juridiskās zi
nātnes nozarē, apakšnozare: krimināltiesības / 
Petra Janule ; darba zinātniskā vadītāja Valenti
ja Liholaja ; recenzenti: Anna Serebreņņikova, 
Vitolds Zahars, Andrejs Vilks ; Latvijas Univer
sitāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2012. — 
44 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 42.-44. lpp. — 
ISBN 978-9984-45-644-7. — [0313001525]

343.61(474.3)(043.2)+342.761(474.3)(043.2)

Juriss, Juris. Laundering of the proceeds from 
crime : summary of doctoral thesis : submitted 
for the degree of doctor of legal science, sub-
field: criminal law / Juris Juriss ; supervisor: 
Valentija Liholaja ; reviewers: Andrejs Vilks, 
Jānis Ivančiks, Romualdas Drakšas ; University 
of Latvia. Faculty of Legal Science. — Rīga : 
University of Latvia, 2012. — 47 lpp. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 45.-47. lpp. — ISBN 978-9984-45-
642-3. — [0313001527] 343.37(043.2)

Juriss, Juris. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legali
zēšana : promocijas darba kopsavilkums dokto
ra grāda iegūšanai juridiskās zinātnes nozarē, 
apakšnozare: krimināltiesības / Juris Juriss ; dar
ba zinātniskā vadītāja Valentija Liholaja ; recen
zenti: Andrejs Vilks, Jānis Ivančiks, Romualdas 
Drakšas ; Latvijas Universitāte. Juridiskā fakul
tāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2012. — 
44 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 43.-44. lpp. — 
ISBN 978-9984-45-639-3. — [0313001526]

343.37(043.2)

Markvarts, Reinis. Intelektuālā īpašuma teori
ju nozīme patenttiesību attīstībā : promocijas 
darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai 
juridiskās zinātnes nozarē, apakšnozare: civil
tiesības / Reinis Markvarts ; darba zinātniskais 
vadītājs Jānis Rozenfelds ; recenzenti: V. Man
trovs, Aleksei Kelli, Anette Kur ; Latvijas Uni
versitāte. Juridiskā fakultāte. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2012. — 32 lpp. ; 21 cm. — Biblio
grāfija: 30.-32. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — 
[0313001523] 347.77(043.2)+347.77(043)

Markvarts, Reinis. The importance of intellec
tual property theories in the development of 
patent law : summary of doctoral thesis : sub
mitted for the degree of doctor of legal science : 
subfield of civil law / Reinis Markvarts ; super
visor Jānis Rozenfelds ; reviewers: V. Mantrovs, 
Aleksei Kelli, Anette Kur ; University of Latvia. 
Faculty of Law. — Rīga : University of Latvia, 
2012. — 32 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 30.-
32. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — [0313001524]

347.77(043.2)

Meiere, Silvija. Tiesības uz labvēlīgu vidi un to 
īstenošanas tiesiskās problēmas Latvijā : pro
mocijas darba kopsavilkums doktora grāda ie
gūšanai juridiskās zinātnes nozarē, apakšnoza
re: civiltiesības / Silvija Meiere ; darba zinātniskā 
vadītāja Ilma Čepāne ; recenzenti: S. Osipova, 
J. Briede, E. Monkevičius ; Latvijas Universi
tāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2013. — 
31 lpp. ; 21 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — Bib
liogrāfija: 29.-31. lpp. — [0313001528]

342.7(474.3)(043.2)+349.6(474.3)(043.2)

Ose,  Daina. Pierādījumi un pierādīšana ci
vilprocesā : promocijas darba kopsavilkums 
doktora zinātniskā grāda iegūšanai juridiskās 
zinātnes nozarē, apakšnozare: civiltiesības / 
Daina Ose ; darba zinātniskais vadītājs Jānis 
Rozenfelds ; recenzenti: Jānis Lazdiņš, Vytau
tas Nekrošius, Vladimirs Jarkovs ; Latvijas Uni
versitāte. Juridiskā fakultāte. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2013. — 27 lpp. ; 21 cm. — Bib
liogrāfija: 27. lpp. — ISBN 978-9984-45-704-8. — 
[0313001517] 347.94(043.2)

Švemberga,  Annija. Nekustamā īpašuma re
ģistrācijas sistēmas Eiropā : promocijas darba 
kopsavilkums doktora grāda iegūšanai tiesību 
zinātņu nozarē, apakšnozare: civiltiesības / 
Annija Švemberga ; darba zinātniskais vadītājs 
Jānis Rozenfelds ; recenzenti: Jānis Načisčonis, 
Irene Kull, Sjef van Erp ; Latvijas Universitāte. 
Juridiskā fakultāte. — Rīga : Latvijas Universi
tāte, 2012. — 27 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
23.-27. lpp. — [0313001519] 347.2(4)(043.2)

Švemberga, Annija. Real property registration 
systems in Europe : summary of the doctoral 
thesis for a purpose to obtain doctor’s degree 
in law, subfield: civil law / Švemberga Annija ; 
supervisor: Jānis Rozenfelds ; reviewers: Jānis 
Načisčonis, Irene Kull, Sjef van Erp ; University 
of Latvia. Faculty of Law. — Rīga, University of 
Latvia, 2012. — 28 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
8., 24.-28. lpp. — [0313001520] 347.2(4)(043.2)

Мейере, Сильвия. Право на благоприятную 
окружающую среду и правовые проблемы 
реализации данного права в Латвии : резюме 
промоционной работы для соискания уче-
ной степени доктора юридических наук, 
научная подобласть: гражданское право / 
Сильвия Мейере ; научный руководитель 
работы: Илма Чепане ; рецензенты: С. Оси-
пова, Я. Бриеде, Е. Монкеивичиус ; Лат вийс-
кий Университет. — Рига : Латвийский Уни-
вер ситет, 2013. — 34 lpp. ; 21 cm. — Aprakstīts 
pēc vāka. — Bibliogrāfija: 9.-10., 32.-34. lpp. — 
[0313001529]

342.7(474.3)(043.2)+349.6(474.3)(043.2)

Осе, Дайна. Доказательства и доказывание в 
гражданском процессе : резюме промо ци он-
ной работы для получения докторской сте-
пени в области юридических наук, подсфера: 
гражданское право / Дайна Осе ; научный 
руководитель работы: Янис Розенфельд ; 
рецензенты: Jānis Lazdiņš, Vytautas Nekro-
šius, Владимир Ярков ; Латвийский Универ-
ситет. Юридический факультет. — Рига : 
Латвийский Университет, 2013. — 33 lpp. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 33. lpp. — ISBN 978-
9984-45-703-1. — [0313001518] 347.94(043.2)

35  Valsts administratīvā pārvalde. Karalietas

Šņitņikovs,  Aleksejs. Valsts pārvaldes amat
personu profesionālā ētosa veidošanās Latvijā, 
Dānijā un Somijā : promocijas darba kopsa
vilkums doktora grāda iegūšanai socioloģijas 
nozarē, apakšnozare: politikas socioloģija = 
Formation of professional ethos of executive 
public officials in Latvia, Denmark and Fin
land : summary of doctoral thesis : submitted 
for the degree of doctor of sociology, subfield of 
political sociology / Aleksejs Šņitņikovs ; darba 
zinātniskā vadītāja: Brigita Zepa ; recenzenti: 
Vladimirs Volkovs, Iveta Reinholde, Martins 
Smits ; Latvijas Universitāte. Sociālo zināt
ņu fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2013. — 45 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 20.-21., 
44.-45. lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu 
valodā ar atsevišķām titullapām, vāka nofor
mējums abās valodās. — [0313001318]

35.08:174(043)

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

Pulcējaties zem latviešu karogiem! : [fotoal
bums] / sastādītājs un ievada autors Andris Bal
cers ; autori: Rita Apine, Andris Balcers, Ilgonis 
Bērsons, Valdis Bērziņš, Raimonds Briedis, Ilze 
Krīgere, Edvarda Šmite, Māris Visendorfs ; gal
venais redaktors A. Ērglis ; redaktori: A. Balcers, 
I. Krīgere ; literārā redaktore I. Muhka ; tulko
tāja L. Kļaviņa ; mākslinieki: Valdis Villerušs, 
Vilnis Lapiņš. — Rīga : Zelta grauds, 2013. — 
413, [2] lpp. : il., ģīm., faks., kartes ; 29 cm + 
2 CD (1:19 ; 1:11). Pielikumā: 1. CD: Latviešu 
strēlnieku dziesmas un atmiņas (Engures folk-
loras kopa, 2008) ; 2. CD: Latviešu strēlnieku 
dziesmas (vīru kopa «Vilki», 2008). — Bibliogrā
fija rakstu beigās un rādītāji: 403.-[409.] lpp. — 
Kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-
8402-1-0 (ies.). — [0313001807]

355.486(474.3)(084.12)

37  Izglītība

Freiberga,  Inese. Literārais darbs kā līdzeklis 
pirmsskolas vecuma bērna personības attīstības 
sekmēšanai pedagoģiskajā procesā : promocijas 
darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai 
pedagoģijā, apakšnozare: pirmsskolas pedago
ģija = Literary work as a means of facilitating 
personality development of preschool children 
in the pedagogical process : summary of a doc
toral dissertation for obtaining a doctoral degree 
in pedagogy, sub-field of preschool pedagogy / 
Inese Freiberga ; promocijas darba zinātniskā 
vadītāja Daina Lieģeniece ; recenzenti: Rasma 
Garleja, Emīlija Černova, Dace Markus ; Liepā
jas Universitāte. Izglītības zinātņu institūts. — 
Liepāja : Liepājas Universitāte, 2013. — 72 lpp. : 
il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 30.-31., 
69.-71. lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu 
valodā, ar atsevišķām titullapām. — ISBN 978-
9984-864-93-8. — [0313001316]

37.037(043)+37.036(043)
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History of pedagogy and educational scien
ces in the Baltic countries from 1940 to 1990: 
an overview / editors Iveta Ķestere, Aīda 
Krūze ; English text editor: Aija Abens ; intro
duction, p. 4-5, by Aīda Krūze, Leonards Žu
kovs ; Association of Historians of Pedagogy ; 
cover design: Rudīte Kravale. — Riga : RaKa, 
2013. — 288 lpp. : il., tab. ; 23 cm. — About 
the contributors: p. 284-288. — Bibliogrāfija 
nodaļu beigās. — ISBN 978-9984-46-285-1. — 
[0313002008] 37(474)(091)

Pudule, Guna. Karjeras izglītības vadības piln
veide vispārizglītojošās skolās Latvijā : pro
mocijas darba kopsavilkums doktora grāda 
iegūšanai vadībzinātnes nozarē, apakšnozare: 
izglītības vadība = Improving the management 
of career education at the comprehensive scho
ols of Latvia : summary of doctoral thesis : sub
mitted for the degree of doctor of management, 
subfield: education management / Guna Pu
dule ; darba zinātniskā vadītāja Ilze Ivanova ; 
recenzenti: Andrejs Geske, Baiba Briede, Līga 
Peiseniece ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, 
psiholoģijas un mākslas fakultāte. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2013. — 73 lpp. : il., tab. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 70.-73. lpp. — Teksts 
latviešu un angļu valodā ar atsevišķām titul
lapām, nosaukums uz vāka abās valodās. — 
ISBN 978-9984-45-713-0. — [0313001322]

37.048.4(043)

374  Ārpusskolas izglītība un apmācība. 
Papildizglītība

Muraškovska,  Ingrīda. Pieaugušā mūžmācī
šanās izpēte : promocijas darba kopsavilkums 
doktora grāda iegūšanai pedagoģijas nozarē, 
apakšnozare: pieaugušo pedagoģija = Inves
tigation of adult’s lifelong learning : summary 
of doctoral thesis : submitted for the degree of 
doctor of pedagogy, sub-discipline: adult peda
gogy / Ingrīda Muraškovska ; darba zinātnis
kā vadītāja Tatjana Koķe ; recenzenti: Rasma 
Garleja, Margarita Teresevičiene, Irina Maslo ; 
Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas 
un mākslas fakultāte. — Rīga : Latvijas Univer
sitāte, 2013. — 59 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Bib
liogrāfija: 27.-28., 58. lpp. — Teksts latviešu un 
angļu valodā ar atsevišķām titullapām, nosau
kums uz vāka abās valodās. — ISBN 978-9984-
49-830-0. — [0313001393] 374.7(043)

377  Speciālā izglītība. Aroda, tehniskā 
un profesionālā izglītība. Arodkoledžas, 
institūti. Politehnikumi

Riemere, Inga. Uzņēmējdarbības izglītības pār
valdības pilnveide Latvijā skolēnu uzņēmēj-
kompetences attīstības kontekstā : promocijas 
darba kopsavilkums doktora zinātniskā grāda 
iegūšanai vadībzinātnē, apakšnozare: izglītības 
vadība = The Management of the improve
ment of entrepreneurship education in Latvia 
in the context of developing students’ entre
preneurial competence : summary of doctoral 
thesis : submitted for the doctoral degree in 
management science, subfield: education ma
nagement / Inga Riemere ; zinātniskā vadītāja 
Veronika Bikse ; recenzenti: Andris Grīnfelds, 
Baiba Rivža, Marga Živitere ; Latvijas Univer
sitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fa
kultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2013. — 
101 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
99.-101. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā 
ar atsevišķām titullapām, nosaukums uz vāka 
abās valodās. — ISBN 978-9984-45-727-7. — 
[0313001465] 377.1(474.3)(043)

378  Augstākā izglītība. Augstskolas. 
Akadēmiskās studijas

Ozola,  Liene. The impact of academic versus 
non-academic performance on the under
graduate prospects of the first employment: 
the case of SSE Riga / Liene Ozola and Māra 
Aļeksējeva ; supervisor: Indra Dedze. — Riga : 
[Rīgas Ekonomikas augstskola], 2012. — ii, 
55 lpp. : tab. ; 30 cm. — (SSE Riga Student 
research papers, ISSN 1691-4643 ; 2012:2 
(141)). — Izdevējziņas precizētas ISBN aģen
tūrā. — Bibliogrāfija: 39.-41. lpp. — ISBN 978-
9984-842-60-8. — [0313001963]

378(474.3)+331.5(474.3)+005.96(474.3)

Rīgas  Tehniskā  universitāte. Zinātniskās dar
bības 2012. gada pārskats / Rīgas Tehniskā 
universitāte ; autori: T. Juhna, E. Ločmele, L. 
Vilsāre. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2013. — 
461 lpp. : diagr., sh., tab. ; 25 cm. — ISBN 978-
9934-10-443-5 : 50 eks. — [0313001870]

378.6:62(474.3)(058)

Tehniskā fakultāte / sastādīja un priekšvārdu 
sarakstīja Kaspars Vārtukapteinis ; Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte. — 12., pārstr. 
un papild. izd. — Jelgava : Latvijas Lauksaim
niecības Universitāte : LLU Tehniskā fakultāte, 
2013. — 136 lpp. : il., ģīm., sh., tab. ; 21 cm. — 
ISBN 978-9984-849-31-7. — [0313001822]

378.6:62(474.334.2)(035)

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

Ķepse, Vivita. Kāzas! : praktiski padomi kāzu 
rīkošanā / Vivita Ķepse ; atbildīgā redaktore 
Dace Krecere ; literārā redaktore Elīna Rozī
te-Bērziņš ; Leldes Šēnfeldes mākslinieciskais 
noformējums. — Rīga : Jumava, [2013]. — 142, 
[1] lpp. : il., ģīm. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-11-
395-6. — [0313001839] 392.5(474.3)

394  Sabiedriskā dzīve, svētki

Cherevichnik,  Denis. Всемирная история 
поножовщины : народные дуэли на ножах 
в XVII-XX вв. / Денис Черевичник = A world 
history of knifing : the popular duels with kni
ves in XVII-XX centuries / Denis Cherevich
nik ; редактор М. Проворова ; художник В. 
Матисон. — Рига : Temaf, 2013. — 654, [1] lpp. : 
il. ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 595.-654. lpp. — Pa
ralēla titullapa angļu valodā. — ISBN 978-9984-
49-820-1 (ies.). — [0313001751] 394.84(091)

398  Folklora

Viņš un viņa : itāliešu anekdotes / sastādījums: 
Laura Leimane ; mākslinieciskais noformā
jums: Aivars Sprūdžs. — [Rīga] : Adria Bo
oks, 2006. — 166, [1] lpp. ; 12×17 cm. — ISBN 
978-9984-9701-8-9; ISBN 9984-9701-8-3. — 
[0313001938] 398.23(=131.1)

5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

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

Lieplapa, Līga. Autoceļu ietekmes uz vidi no
vērtējuma metodika : promocijas darba kopsa
vilkums / Līga Lieplapa ; zinātniskā vadītāja D. 
Blumberga ; recenzenti: Agrita Briede, Zaneta 
Stasiskiene, Sarma Valtere ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Enerģētikas un elektronikas fa
kultāte. Vides aizsardzības un siltuma sistēmu 
institūts. — Rīga : RTU izdevniecība, 2013. — 
41 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
9.-10. lpp. — ISBN 978-9934-8302-6-6 : 50 eks. — 
[0313001538] 504.61:656.1(043)+625.7:504(043)

Lieplapa, Līga. Methodology of road environ
mental impact assessment : summary of docto
ral thesis / Līga Lieplapa ; scientific supervisor 
D. Blumberga ; opponents: Agrita Briede, Za
neta Stasiskiene, Sarma Valtere ; Riga Technical 
University. Faculty of Power and Electrical En
gineering. Institute of Environmental Protec
tion and Heating Systems. — Riga : RTU Press, 
2013. — 42 lpp. : il., diagr. ; 21 cm. — Bibliogrā
fija: 9.-10. lpp. — ISBN 978-9934-8302-7-3 : 50 
copies. — [0313001539]

504.61:656.1(043)+625.7:504(043)

Tooma, Anitra. Zaļi un veselīgi : pārtika, kos
mētika, sadzīves ķīmija, transports, elektrība, 
apkure, mājoklis, apģērbs, atkritumi : Lauku 
Avīzes tematiskā avīze / Anitra Tooma ; redak
tors un priekšvārda autors Ilmārs Birulis ; 1. 
vāka dizains: Ints Vilcāns. — Rīga : Lauku Avī
ze, 2013. — 64 lpp. : il., ģīm. ; 28 cm. — (Lauku 
Avīzes tematiskā avīze, ISSN 1407-4338 ; 2013/7 
(221)). — Ls 0,95. — [0313001594]

502.173+502.131.1+64:502.131.1

51  Matemātika

Teterovska, Edīte. Testi matemātikā vidussko
lai / Edīte Teterovska ; redaktore Sabīne Trē
de. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 143 lpp. : 
il. ; 29 cm. — (Uz eksāmenu — drošu prā
tu!). — Aprakstīts pēc vāka. — ISBN 978-9934-
0-3575-3. — [0313001809]

511.1(079)+511.1(076)
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Workshop  on  Quantum  and  Classical  Com-
plexity  (2013  :  Rīga,  Latvija). Proceedings of 
Workshop on Quantum and Classical Com
plexity : July 7, 2013, Riga, Latvia / Mika Hir
vensalo, Abuzer Yakaryilmaz (editors). — Riga : 
University of Latvia Press, 2013. — 69 lpp. : il., 
diagr., tab. ; 24 cm. — «… in conjunction with 
the 40th International Colloquium on Auto
mata, Languages and Programming (ICALP 
2013)»—Priekšvārdā. — Bibliogrāfija rakstu bei
gās. — ISBN 978-9984-45-743-7. — [0313001952]

510.52(062)

53  Fizika

Dudareva,  Inese. Sensoru, datu uzkrājēju 
un interaktīvās tāfeles lietojums fizikas mācī
bu procesā : promocijas darba kopsavilkums 
doktora grāda iegūšanai fizikā, apakšnozare: 
fizikas didaktika / Inese Dudareva ; darba zi
nātniskais vadītājs Andris Muižnieks ; recen
zenti: Vjačeslavs Kaščejevs, Andris Grīnfelds, 
Māris Knite ; Latvijas Universitāte. Fizikas 
un matemātikas fakultāte. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2013. — 40 lpp. : il., diagr., tab. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 7.-8., 37.-39. lpp. — ISBN 
978-9984-45-667-6. — [0313001644] 53:37(043)

Dudareva,  Inese. The usage of sensors, data 
loggers and interactive whiteboard in the tea
ching/learning process of physics : summary of 
doctoral thesis submitted for the degree of doc
tor of physics, subfield: didactic of physics / Ine
se Dudareva ; supervisor: Andris Muižnieks ; 
reviewers: Vjačeslavs Kaščejevs, Andris Grīn
felds, Māris Knite ; University of Latvia. Faculty 
of Physics and Mathematics. — Rīga : Univer
sity of Latvia, 2013. — 44 lpp. : diagr., tab. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 8.-12., 41.-43. lpp. — 
ISBN 978-9984-45-671-3. — [0313001645]

53:37(043)

Paulins, Paulis. Experimental and demonstra
tion research tasks of heightened complexity 
for pupils of secondary school : summary of 
doctoral thesis : submitted for the doctoral 
degree in physics, subfield: didactics of phy
sics / Paulis Paulins ; supervisor A. Muižnieks ; 
reviewers: Ruvins Ferbers, Andris Grīnfelds, 
Māris Knite ; University of Latvia. Faculty of 
Physics and Mathematics. — Rīga : University 
of Latvia, 2013. — 30 lpp. : il., diagr. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 9.-10., 28.-29. lpp. — ISBN 978-
9984-45-692-8. — [0313001576] 53:37(043)

Paulins,  Paulis. Paaugstinātas grūtības ekspe
rimentālie un demonstrējumu pētnieciskie 
uzdevumi vidusskolēniem : promocijas darba 
kopsavilkums doktora grāda iegūšanai fizikā, 
apakšnozare: fizikas didaktika / Paulis Paulins ; 
darba zinātniskais vadītājs Andris Muižnieks ; 
recenzenti: Ruvins Ferbers, Andris Grīnfelds, 
Māris Knite ; Latvijas Universitāte. Fizikas un 
matemātikas fakultāte. — Rīga : Latvijas Uni
versitāte, 2013. — 29 lpp. : il., diagr. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 27.-28. lpp. — ISBN 978-9984-45-
691-1. — [0313001575] 53:37(043)

55  Zemes zinātnes. Ģeoloģijas zinātnes

Dauškans, Māris. Kēmu terases Latvijas starp-
lobu izometriskajās augstienēs : promocijas 
darba kopsavilkums doktora zinātniskā grā
da iegūšanai ģeoloģijas nozarē, apakšnozare: 
kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija = Kame 
terraces of interlobate isometric uplands in 
Latvia : summary of doctoral thesis : sumbitted 
for the degree of doctor of geology, subfield of 
quaternary geology and geomorphology / Mā
ris Dauškans ; promocijas darba vadītājs Vitālijs 
Zelčs ; recenzenti: Valdis Segliņš, Laimdota Kal
niņa, Juris Soms ; Latvijas Universitāte. Ģeo
grāfijas un Zemes zinātņu fakultāte. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2013. — 110 lpp. : il., kar
tes, tab. ; 21 cm. — ([Disertationes geologicae 
Universitas Latviensis] ; Nr. 25). — Bibliogrāfija: 
102.-109. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā 
ar atsevišķām titullapām, nosaukums uz vāka 
abās valodās. — ISBN 978-9984-45-734-5. — 
[0313001471] 551.435.48(474.3)(043)

Markots,  Aivars. Plakanvirsas pauguru rel
jefs Austrumlatvijas augstienēs : monogrā
fija / Aivars Markots ; zinātniskais redaktors 
un priekšvārda autors Valdis Segliņš ; literārā 
re daktore Gita Bērziņa ; vāka dizainu veido
jusi Ieva Tiltiņa. — Rīga : Latvijas Universi
tāte, 2013. — 107 lpp. : diagr., kartes, il., tab. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 95.-107. lpp. — ISBN 
978-9984-45-757-4. — [0313001911]

551.435.44(474.3)+551.332.2(474.3)

Mešķis,  Sandijs. Pēdu fosiliju kompleksi Gal
venā devona lauka Franas stāva nogulumos : 
promocijas darba kopsavilkums doktora grāda 
iegūšanai ģeoloģijā, apakšnozare: pamatiežu 
ģeoloģija = Trace fossil assamblages in Frasni
an stage deposits of the Main devonian field : 
summary of doctoral thesis : submitted for the 
doctoral degree of geology, subfield: bedrock 
geology / Sandijs Mešķis ; promocijas darba zi
nātniskais vadītājs Ervīns Lukševičs ; recenzen
ti: Viesturs Melecis, Valdis Segliņš, Ģirts Stinku
lis ; Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes 
zinātņu fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitā
te, 2013. — 78 lpp. : il., tab., karte ; 21 cm. — (Di
sertationes geologicae Universitas Latviensis ; 
Nr. 26). — Bibliogrāfija: 73.-76. lpp. — Teksts 
latviešu un angļu valodā ar atsevišķām titul
lapām, nosaukums uz vāka abās valodās. — 
ISBN 978-9984-45-735-2. — [0313001470]

551.351.8(4)(043.2)

Ozola,  Ilze. Holocēna organogēnie nogulumi 
un to uzkrāšanās apstākļu izmaiņas purvos 
Ziemeļvidzemē : promocijas [darba] kopsavil
kums doktora grāda iegūšanai ģeoloģijas noza
rē, apakšnozare: kvartārģeoloģija un ģeomor
foloģija = The holocene organogenic deposits 
and changes of their formation conditions in 
mires of North Vidzeme : summary of docto
ral thesis : submitted for the doctoral degree 
in geology, subfield: quaternary geology and 
geomorphology / Ilze Ozola ; promocijas darba 
vadītāja Laimdota Kalniņa ; recenzenti: Valdis 
Segliņš, Juris Soms, Ervīns Lukševičs ; Latvijas 
Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fa
kultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2013. — 
101 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — (Disertationes 
geologicae Universitas Latviensis ; Nr. 27). — 
Bibliogrāfija: 91.-101. lpp. — Teksts latviešu un 
angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, nosau
kums uz vāka abās valodās. — ISBN 978-9984-
45-738-3. — [0313001472]

551.794(474.3)(043)+551.312.2(474.3)(043)

Segliņš, Valdis. Derīgie izrakteņi Latvijā : mo-
nogrāfija / Valdis Segliņš, Austra Stinkule, Ģirts 
Stinkulis ; literārās redaktores: Gita Bēr ziņa, 
Anna Šmite ; vāka dizains: Baiba Laz diņa. — 
Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2013. — 
184 lpp. : diagr., il., tab., kartes ; 25 cm. — Bib
liogrāfija: 184. lpp. — ISBN 978-9984-45-741-3 
(ies.). — [0313001903] 553(474.3)

6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. 
TEHNIKA

61  Medicīnas zinātnes

Astamirova,  Havra. Diabēta slimnieka rokas
grāmata : viss, kas ir jāzina cilvēkam ar dia
bētu / Havra Astamirova, Mihails Ahmanovs ; 
no krievu valodas tulkojusi Gunta Silakalne ; 
redaktore Jana Taperte ; mākslinieks Aigars 
Truhins. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 
296 lpp. : il., diagr., tab. ; 23 cm. — Bibliogrāfija: 
282.-290. lpp. — Oriģ. nos.: Настольная книга 
диабетика. — ISBN 978-9934-0-3401-5 (ies.). — 
[0313001906] 616.379-008.64-06(035)

Dabas medicīna : praktisks ārstniecības augu 
ceļvedis / Reader’s Digest Association ; no an
gļu valodas tulkojuši Mārtiņš Karelis, Arita Piķe, 
Kristaps Šoriņš ; atbildīgā redaktore Anna Pav
lovska ; literārā redaktore Brigita Šoriņa ; Aijas 
Andžānes vāka grafiskais noformējums. — Lie
pāja : Liegra, 2013. — 335 lpp. : il. ; 26 cm. — 
(Reader’s digest). — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — Bibliogrāfija: 335. lpp. un al
fabētiskais rādītājs: 316.-334. lpp. — Oriģ. nos.: 
Nature’s medicines. — ISBN 978-9934-8201-9-9 
(ies.). — [0313001896] 615.32

Danilāns,  Anatolijs. Vesels un laimīgs / Ana
tolijs Danilāns ; Ginta Valdmaņa grafiskais no
formējums ; foto: Tīls Indāns. — Rīga : J.L.V., 
[2013]. — 23, [1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-
11-403-8. — [0313001845] 613+613.2

Kompensējamo zāļu saraksts : 2013. gada jūlijs / 
Nacionālais veselības dienests. — Rīga : Medi
kamentu informācijas centrs, 2013. — 224 lpp. : 
tab. ; 21 cm. — (Spirālies.). — [0313001797]

615.2(474.3)(083.8)(05)

Morics, Andreass. Brīnumainā aknu un žults-
pūšļa attīrīšana : efektīvs veids, kā pašam uz
labot savu veselību un labklājību / Andreass 
Morics ; no angļu valodas tulkojusi Maruta 
Kusiņa ; redaktore Agnese Biteniece ; Arņa 
Kilbloka vāka dizains. — 2. pārstr. izd. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2013. — 216 lpp. : il. ; 22 cm. — 
Par autoru: 215.-216. lpp. — Oriģ. nos.: The 
amazing liver & gallbladder flush. — ISBN 978-
9934-0-3796-2. — [0313001914] 616.36

Nikogosjana, Narinē. Tavam skaistumam : re
ceptes mirdzošai ādai / Narinē Nikogosjana ; no 
angļu valodas tulkojusi Līvija Vulfa ; redakto
re Agnese Biteniece ; Džastina Lī Vīlera fotog
rāfijas. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 261, 
[1] lpp. : il. ; 25 cm. — Rādītājs: 253.-259. lpp. — 
Par autori: [262.] lpp. — Oriģ. nos.: Return to 
beauty. — ISBN 978-9934-0-3509-8 (ies.). — 
[0313001897] 613.49

Tautas līdzekļi skaistumkopšanā / sastādījusi 
Lilija Rimicāne ; vāka dizains: L. Rimicāne. — 
Rīga : Avots, 2013. — 71, [1] lpp. ; 14 cm. — 
ISBN 978-9984-859-77-4; 97899984859774 (kļū
da). — [0313001582] 613.49
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Ли, Хунчжи. Фалунь Дафа : (русский пе ре-
вод) / Ли Хунчжи. — [Rīga] : [Baltijas Faluņgun 
un Faluņ Dafa asociācija], 2013. — 418 lpp. : il., 
portr. ; 21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — ISBN 978-9984-49-823-2 : 3000 
экз. — [0313001718]

615.851.8+24-428+242.2-79

62  Inženierija. Tehnoloģija vispār

620  Materiālu pārbaudes. Rūpnieciskas 
nozīmes materiāli. Spēkstacijas. Enerģētikas 
ekonomika

Naglis-Liepa,  Kaspars. Alternatīvās enerģijas 
(biogāzes) ražošanas iespējas Latvijā : promo
cijas darba kopsavilkums ekonomikas doktora 
(Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai, apakš
nozare: agrārā ekonomika = Alternative ener
gy (biogas) production possibilities in Latvia : 
summary of the Ph.D. thesis for the scientific 
degree Dr. oec., subsector: agrarian economics / 
Kaspars Naglis-Liepa ; promocijas darba zi
nātniskā vadītāja Modrīte Pelše ; recenzenti: 
Andra Zvirbule-Bērziņa, Jānis Vanags, Julius 
Ramanauskas ; Latvijas Lauksaimniecības uni
versitāte. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecī
bas universitāte, 2013. — 107 lpp. : diagr., tab. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 6.-9. lpp. — Teksts latvie
šu un angļu val. — [0313001451]

620.952(474.3)(043)

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

Alūksne : Alūksne, Ape, Alūksnes, Apes no
vads : telefonu grāmata 2013/14 / Informācijas 
grupa «Latvijas Tālrunis» ; 1. vāka foto: Vilnis 
Blūms. — 18. izdevums. — Rīga : Informācijas 
grupa «Latvijas Tālrunis», 2013. — 58, [6] lpp. : 
il., kartes ; 24 cm. — (Zaļās lapas ; 517). — ISBN 
978-9934-500-37-4. — [0313002050]

621.395.721.7(474.3)(058)

Balvi : Balvi, Viļaka, Baltinavas, Balvu, Rugā
ju, Viļakas novads : telefonu grāmata 2013/14 / 
Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis» ; 1. vāka 
foto: I. Krakupe. — 17. izdevums. — Rīga : 
Latvijas Tālrunis, 2013. — 64 lpp. : il., kartes ; 
24 cm. — (Zaļās lapas ; 533). — ISBN 978-9934-
500-54-1. — [0313002059]

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

Barkāns, J. Elektroenerģētisko sistēmu eksplua
tācija / J. Barkāns ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. Ener
ģētikas un elektrotehnikas institūts. — Rīga : 
Rīgas Tehniskā universitāte, 2013. — 225 lpp. : 
diagr., tab. ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 224.-225. lpp. 
(32 nos.). — ISBN 978-9934-10-418-3 (ies.) : 200 
eks. — [0313001871] 621.311(075.8)

Bauska : Bauska, Bauskas, Iecavas, Rundā
les, Vecumnieku novads : telefonu grāmata 
2013/14 / Informācijas grupa «Latvijas Tālru
nis». — 18. izdevums. — Rīga : Informācijas 
grupa «Latvijas Tālrunis», 2013. — 93, [3] lpp. : 
il., kartes ; 24 cm. — (Zaļās lapas ; 522). — ISBN 
978-9934-500-42-8. — [031302052]

621.395.721.7(474.3)(058)

Cēsis : Cēsis, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, 
Lī gatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vec
piebalgas novads : telefonu grāmata 2013 / 
Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis». — 18. 
izdevums. — Rīga : Informācijas grupa «Latvi
jas Tālrunis», 2012. — 105, [7] lpp. : il., kartes ; 
24 cm. — (Zaļās lapas ; 509). — ISBN 978-9934-
500-28-2. — [0313002061]

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

Daugavpils : telefonu grāmata 2013/14 = 
Даугавпилс : телефонная книга 2013/14 / 
In for mācijas grupa «Latvijas Tālrunis» ; 
priekš vārdu sarakstīja Janīna Jalinska. — 17. 
iz devums. — Rīga : Informācijas grupa «Lat
vijas Tālrunis», 2013. — [304] lpp. : il., kartes ; 
24 cm. — (Zaļās lapas ; 529). — Dalītā paginā
cija, la sāma no abām pusēm. — Teksts latvie
šu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-500-
50-3. — [0313002055]

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

Dobele : Auce, Dobele, Auces, Dobeles, Tērvetes 
novads : telefonu grāmata 2013 / Informācijas 
grupa «Latvijas Tālrunis» ; 1. vāka foto: Anita 
Banziņa. — 18. izdevums. — Rīga : Informācijas 
grupa «Latvijas Tālrunis», 2012. — 81, [7] lpp. : 
il., kartes ; 24 cm. — (Zaļās lapas ; 512). — ISBN 
978-9934-500-31-2. — [0313002054]

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

Gulbene : Gulbene, Gulbenes novads : tele
fonu grāmata 2013/14 / Informācijas grupa 
«Latvijas Tālrunis». — 18. izdevums. — Rīga : 
Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis», 2013. — 
75, [5] lpp. : il., kartes ; 24 cm. — (Zaļās lapas ; 
531). — ISBN 978-9934-500-52-7. — [0313002049]

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

Jelgava : Jelgava, Jelgavas, Ozolnieku novads : 
telefonu grāmata 2013/14 / Informācijas grupa 
«Latvijas Tālrunis». — 20. izdevums. — Rīga : 
Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis», 2013. — 
146, [6] lpp. : il., kartes ; 24 cm. — (Zaļās lapas ; 
523). — ISBN 978-9934-500-43-5. — [0313002062]

621.395.721.7(474.3)(058)

Jūrmala : telefonu grāmata 2013/14 / Informāci
jas grupa «Latvijas Tālrunis». — 9. izdevums. — 
Rīga : Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis», 
2013. — 100, [4] lpp. : il., kartes ; 24 cm. — (Za
ļās lapas ; 525). — ISBN 978-9934-500-45-9. — 
[0313002065]

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

Kuldīga : Alsunga, Kuldīga, Skrunda, Alsun
gas, Kuldīgas, Skrundas novads : telefonu grā
mata 2013/14 / Informācijas grupa Latvijas Tāl
runis. — 18. izdevums. — Rīga : Informācijas 
grupa «Latvijas Tālrunis», 2013. — 91, [5] lpp. : 
il., kartes ; 24 cm. — (Zaļās lapas ; 518). — ISBN 
978-9934-500-39-8. — [0313002069]

621.395.721.7(474.3)(058)

Kurzemes rajons : telefonu grāmata 2013/14 / 
Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis». — 3. 
izdevums. — Rīga : Informācijas grupa «Latvi
jas Tālrunis», 2013. — 84, [4] lpp. : il., kartes ; 
21 cm. — (Zaļās lapas ; 532). — ISBN 978-9934-
500-53-4. — [0313002051]

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

Laboratorijas darbu komplekss ETAP vidē 
maģistra studiju programmai : metodiskie no
rādījumi laboratorijas darbu izpildei datorpro-
grammā ETAP 7.1 / sastādītāji D. Antonovs, E. 
Bieļa, A. Sauhats, I. Zicmane ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Enerģētikas un elektrotehnikas 
fakultāte. Enerģētikas institūts. — Rīga : RTU 
izdevniecība, 2013.

1. daļa. — 41 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Bib
liogrāfija: 41. lpp. — ISBN 978-9934-10-445-9 : 
200 eks. — [0313001875]

2. daļa. — 52 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Bib
liogrāfija: 52. lpp. — ISBN 978-9934-10-446-6 : 
200 eks. — [0313001874] 621.311(076)

Limbaži : Ainaži, Aloja, Limbaži, Salacgrīva, 
Staicele, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas novads : 
telefonu grāmata 2013/14 / Informācijas grupa 
«Latvijas Tālrunis». — 18. izdevums. — Rīga : 
Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis», 2013. — 
82, [6] lpp. : il., kartes ; 24 cm. — (Zaļās lapas ; 
521). — ISBN 978-9934-500-41-1. — [0313002046]

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

Līvāni : Līvāni, Līvānu novads : telefonu grā
mata 2013/14 / Informācijas grupa «Latvijas 
Tālrunis» ; priekšvārdu sarakstīja Andris Vai
vods. — 2. izdevums. — Rīga : Informācijas 
grupa «Latvijas Tālrunis», 2013. — 56 lpp. : il., 
kartes ; 24 cm. — (Zaļās lapas ; 535). — ISBN 
978-9934-500-56-5. — [0313002067]

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

Ludza : Kārsava, Ludza, Zilupe, Ciblas, Kārsa
vas, Ludzas, Zilupes novads : telefonu grāmata 
2013/14 / Informācijas grupa «Latvijas Tālru
nis». — 17. izdevums. — Rīga : Informācijas 
grupa «Latvijas Tālrunis», 2013. — 65, [7] lpp. : 
il., kartes ; 24 cm. — (Zaļās lapas ; 516). — ISBN 
978-9934-500-36-7 — [0312002047]

621.395.721.7(474.3)(058)

Madona : Cesvaine, Ērgļi, Lubāna, Madona, Va
rakļāni, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Madonas, 
Varakļānu novads : telefonu grāmata 2013/14 / 
Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis». — 19. 
izdevums. — Rīga : Informācijas grupa «Lat
vijas Tālrunis», 2013. — 88 lpp. : il., kartes ; 
24 cm. — (Zaļās lapas ; 527). — ISBN 978-9934-
500-47-3. — [0313002057]

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

Ogre : Ikšķile, Ķegums, Lielvārde, Ogre, Ik
šķiles, Ķeguma, Lielvārdes, Ogres novads : 
telefonu grāmata 2013 / Informācijas grupa 
«Latvijas Tālrunis». — 18. izdevums. — Rīga : 
Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis», 2012. — 
103, [1] lpp. : il., kartes ; 24 cm. — (Zaļās lapas ; 
513). — ISBN 978-9934-500-32-9. — [0313002074]

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

Preiļi : Preiļi, Aglonas, Preiļu, Riebiņu, Vār
kavas novads : telefonu grāmata 2013/14 / In
formācijas grupa «Latvijas Tālrunis». — 18. 
izdevums. — Rīga : Informācijas grupa «Latvi
jas Tālrunis», 2013. — 70, [2] lpp. : il., kartes ; 
24 cm. — (Zaļās lapas ; 530). — ISBN 978-9934-
500-51-0. — [0313002072]

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

Rēzekne : Rēzekne, Viļāni, Rēzeknes, Viļānu 
novads : telefonu grāmata 2013 / Informācijas 
grupa «Latvijas Tālrunis» ; priekšvārdu sarak-
stīja aleksandrs Bartaševičs. — 18. izdevums. — 
Rīga : Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis», 
2012. — 111, [1] lpp. : il., kartes ; 24 cm. — (Za
ļās lapas ; 510). — ISBN 978-9934-500-29-9. — 
[0313002073]

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



8Latvijas Jaunākās Grāmatas Nr. 17 2013. gada 1.–15. septembris

Saldus : Brocēni, Saldus, Brocēnu, Saldus no
vads : telefonu grāmata 2013/14 / Informācijas 
grupa «Latvijas Tālrunis». — 19. izdevums. — 
Rīga : Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis», 
2013. — 82, [6] lpp. : il., kartes ; 24 cm. — (Za
ļās lapas ; 520). — ISBN 978-9934-500-40-4. — 
[0313002071] 621.395.721.7(474.3)(058)

Saulkrasti : Saulkrasti, Ādažu, Carnikavas, 
Saulkrastu, Sējas novads : telefonu grāmata 
2013/14 / Informācijas grupa «Latvijas Tālru
nis». — 7. izdevums. — Rīga : Informācijas gru
pa «Latvijas Tālrunis», 2013. — 55, [1] lpp. : il., 
kartes ; 24 cm. — (Zaļās lapas ; 524). — ISBN 
978-9934-500-44-2. — [0313002058]

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

Sigulda : Sigulda, Garkalnes, Inčukalna, Kri
muldas, Mālpils, Siguldas novads : telefonu 
grāmata 2013/14 / Informācijas grupa «Latvijas 
Tālrunis». — 8. izdevums. — Rīga : Informācijas 
grupa «Latvijas Tālrunis», 2013. — 73, [7] lpp., 
[1] lp. atlaižu kuponi : il., kartes ; 24 cm. — (Za
ļās lapas ; 526). — ISBN 978-9934-500-46-6. — 
[0313002056]

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

Smiltene : Smiltenes novads : telefonu grā
mata 2013/14 / Informācijas grupa «Latvijas 
Tālrunis» ; 1. vāka foto: Jānis Ūdris. — 2. iz
devums. — Rīga : Informācijas grupa «Latvi
jas Tālrunis», 2013. — 49, [7] lpp. : il., kartes ; 
24 cm. — (Zaļās lapas ; 514). — ISBN 978-9934-
500-33-6. — [0313002068]

621.395.721.7(474.3)(058)

Talsi : Talsi, Sabile, Stende, Valdemārpils, Dun
dagas, Mērsraga, Rojas, Talsu novads : telefonu 
grāmata 2013 / Informācijas grupa «Latvijas Tāl
runis». — 18. izdevums. — Rīga : Informācijas 
grupa «Latvijas Tālrunis», 2012. — 89, [7] lpp. : 
il., kartes ; 24 cm. — (Zaļās lapas ; 511). — ISBN 
978-9934-500-30-5. — [0313002060]

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

Tukums : Kandava, Tukums, Engures, Jaunpils, 
Kandavas, Tukuma novads : telefonu grāmata 
2013/14 / Informācijas grupa «Latvijas Tālru
nis». — 19. izdevums. — Rīga : Informācijas 
grupa «Latvijas Tālrunis», 2013. — 98, [7] lpp. : 
il., kartes ; 24 cm. — (Zaļās lapas ; 536). — ISBN 
978-9934-500-57-2. — [0313002048]

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

Valka : Seda, Strenči, Valka, Strenču, Valkas no
vads : telefonu grāmata 2013/14 / Informācijas 
grupa «Latvijas Tālrunis». — 18. izdevums. — 
Rīga : Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis», 
2013. — 46, [2] lpp. : il., kartes ; 24 cm. — (Za
ļās lapas ; 515). — ISBN 978-9934-500-34-3. — 
[0313002066] 621.395.721.7(474.3)(058)

Ventspils : Piltene, Ventspils, Ventspils no
vads : telefonu grāmata 2013/14 / Informācijas 
grupa «Latvijas Tālrunis» ; priekšvārdu sa
rakstīja Aivars Lembergs. — 20. izdevums. — 
Rīga : Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis», 
2013. — 109, [3] lpp. : il., kartes ; 24 cm. — (Za
ļās lapas ; 528). — ISBN 978-9934-500-49-7. — 
[0313002064]

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

Ziemeļu rajons : telefonu grāmata 2013/14 / 
Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis» ; 1. vāka 
foto: Ingūna Andersone. — 3. izdevums. — 
Rīga : Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis», 
2013. — 79, [1] lpp. : il., kartes ; 21 cm. — (Za
ļās lapas ; 534). — ISBN 978-9934-500-55-8. — 
[0313002053]

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

626/627  Ūdensierīcība un konstrukcijas. 
Ūdens iekārtas

Free Port of Ventspils / foreword, p. 1, by Aivars 
Lembergs ; photo: O. Jura, J. Vitins ; Ventspils 
Free Port Authority. — Ventspils : ATV, 2006. — 
24 lpp. : il., kartes ; 30 cm. — Aprakstīts pēc 
vāka. — [0313001921]

627.2(474.323)+656.615(474.323)

629  Transportlīdzekļu inženierija

Шестаков,  Владимир  Захарович. Мемо ри-
аль ная территория Ломоносова, 1 и музей 
РКИИ ГА ; Дорога в авиацию от спецшколы 
ВВС до РКИИ ГА / Шестаков Владимир 
Захарович. — [Rīga] : [Vladimirs Šestakovs], 
[2013]. — 248 lpp. : il., tab., portr., faks. ; 
21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentū
rā. — ISBN 978-9984-49-812-6. — [0313002036]

629.73(474.3)(092)

63  Lauksaimniecība. Mežsaimniecība. 
Medības. Zivsaimniecība

630  Mežsaimniecība

Gerra  Inohosa,  Linda. Forest structural ele
ments and bryophyte species richness in ma
naged forest landscape : summary of doctoral 
thesis submitted for the degree of doctor of 
biology, subfield ecology / Linda Gerra Inoho
sa ; supervisor: Guntis Brūmelis ; reviewers: 
Ģederts Ieviņš, Inga Straupe, Vitas Morozas ; 
University of Latvia. Faculty of Biology. — 
Riga : University of Latvia, 2013. — 24 lpp. : 
karte, diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 6., 20.-
23. lpp. — [0313001768]

630*12(043.2)+502.211(043.2)+
+581.526.425(043.2)+582.32(043.2)

Gerra Inohosa, Linda. Mežaudžu struktūrele
mentu un sūnu sugu bagātība apsaimniekotā 
meža ainavā : promocijas darba kopsavilkums 
doktora grāda iegūšanai bioloģijas nozarē, 
apakšnozare: ekoloģija / Linda Gerra Inohosa ; 
darba zinātniskais vadītājs Guntis Brūmelis ; 
recenzenti: Ģederts Ieviņš, Inga Straupe, Vitas 
Morozas ; Latvijas Universitāte. Bioloģijas fa
kultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2013. — 
24 lpp. : diagr., karte, tab. ; 21cm. — Bibliogrāfi
ja: 20.-23. lpp. — [0313001769]

630*12(043.2)+502.211(043.2)+
+581.526.425(043.2)+582.32(043.2)

Neimanis, Matīss. The interaction in innova
tion in small and medium-sized enterprises in 
the forest sector in Latvia : summary of doc
toral thesis : submitted for degree of doctor of 
sociology, subfield of applied sociology / Matīss 
Neimanis ; supervisor: Tālis Tisenkopfs ; re
viewers: Aivars Tabuns, Anda Ādamsone-Fisko
viča, Henn Tuherm, Gerhard Weiß ; University 
of Latvia. Faculty of Social Sciences. — Riga : 
University of Latvia, 2013. — 36 lpp. : il., tab. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 9.-10., 33.-35. lpp. — 
[0313001319] 630(474.3)(043)+658(474.3)(043)

Počs,  Jānis. Lēmums nav pārsūdzams / Jānis 
Počs ; sastādītājs un redaktors J. Počs ; priekš
vārdu sarakstīja D. Rezebergs ; vizuālais nofor
mējums un vāku dizains: Jānis Počs ; J. Poča, 
D. Rezeberga, S. Šaršūna fotogrāfijas. — [Lat
vija : Jānis Počs], 2013. — 120 lpp. : diagr., il., 
ģīm., faks., tab. ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 116.-
119. lpp. — (Ies.). — [0313001944] 630(474.3)

631  Lauksaimniecība kopumā

Ruskule,  Anda. Lauksaimniecības zemju aiz-
aug šanas ainavu ekoloģiskie un sociālie as-
pekti : pro mocijas darba kopsavilkums dok-
tora grāda iegūšanai ģeogrāfijas nozarē, 
apakš nozare: re ģionālā un vides ģeogrāfija = 
Landscapeeco logical and social aspects of na
tural affores tation of abandoned agricultural 
land : sum mary of doctoral thesis : submitted 
for the degree of geography, subfield: regional 
and environ mental geograph / Anda Ruskule ; 
darba zinātniskais vadītājs Oļģerts Nikode
mus ; recenzenti: Solvita Rūsiņa, Inga Straupe, 
Kalev Sepp ; Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas 
un Zemes zinātņu fakultāte. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2013. — 109 lpp. : il., sh., tab., 
diagr. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 103.-109. lpp. — 
Teksts latviešu un angļu valodā ar atsevišķām 
titullapām, nosaukums uz vāka abās valo
dās. — ISBN 978-9984-45-736-9. — [0313001469]

631.581(474.3)(043)

Zvirgzdiņa,  Rosita. Piensaimniecību darbības 
intensifikācijas ekonomisko aspektu analītisks 
izvērtējums Latvijas lauku reģionos : promo
cijas darba kopsavilkums ekonomikas doktora 
(Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai = Analy
tical evaluation of economic aspects in inten
sification of the activity of dairies in Latvian 
rural regions : resume of the Ph.D. paper for 
the scientific degree of Dr. oec. / Rosita Zvir
gzdiņa ; promocijas darba zinātniskā vadītāja 
Modrīte Pelše ; recenzenti: Ingrīda Jakušono
ka, Staņislavs Keišs, Marija Parlinska ; Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte. Ekonomikas fa
kultāte. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte, 2013. — 114 lpp. : il., tab., diagr. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 6.-11. lpp. — Teksts lat
viešu un angļu val. — [0313001349]

631.1:636.2.034(043)

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

Kilēvica,  Māra. Praktiskā augu aizsardzība : 
slimības un kaitēkļi / teksts, foto: Māra Kilēvi
ca ; atbildīgā redaktore Dace Krecere ; literārā 
redaktore Keta Īva ; vāka noformējumam iz
mantota Valda Semjonova fotogrāfija. — Rīga : 
Jumava, [2013]. — 144 lpp. : il., tab. ; 22 cm. — 
Bibliogrāfija: 143. lpp. — ISBN 978-9934-11-
379-6. — [0313002007] 632(035)

633/635  Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Lepsis,  Jānis. Ābeļu veģetatīvās un ģeneratī
vās produktivitātes vērtējums dažādos dār
za tipos : promocijas darba kopsavilkums Dr. 
agr. zinātniskā grāda iegūšanai = Evaluation 
of the vegetative and generative productivity 
of apple trees in different types of orchards : 
summary of the doctoral thesis for the scientific 
degree Dr. agr. / Jānis Lepsis ; darba zinātniskā 
vadītāja Ina Alsiņa ; recenzenti: Māra Skrīvele, 
Dainis Lapiņš, Uldis Kondratovičs ; Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecī
bas fakultāte. — Jelgava : Latvijas Lauksaimnie
cības universitāte, 2013. — 46 lpp. : il., diagr. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 43.-46. lpp. — Teksts lat
viešu un angļu valodā. — [0313001351]

634.11(043)
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Nereta,  Ilma. Mīļākās dārza puķes : populā
rākās, skaistākās un izturīgākās ziemcietes un 
sīpolpuķes ikvienam dārzam : Lauku Avīzes 
tematiskā avīze / autore Ilma Nereta ; redaktors 
un priekšvārda autors Ilmārs Birulis ; 1. vāka 
dizains: Ints Vilcāns. — Rīga : Lauku Avīze, 
2013. — 64 lpp. : il., ģīm. ; 28 cm. — (Lauku 
Avīzes tematiskā avīze, ISSN 1407-4338 ; 2013/8 
(222)). — Ls 0,95. — [0313001796] 635.92

Pelargonija veselībai / sastādījusi Daiga Zā
līte ; redaktore Jana Taperte ; Arņa Kilbloka 
vāka dizains ; mākslinieciskā redaktore Māra 
Alševska ; izmantotas Marutas Kusiņas fotogrā
fijas. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 64 lpp. : 
il. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-3423-7. — 
[0313001969] 635.91+615.89

Šterne, Dace. Temperatūras ietekme uz krūm
melleņu (Vaccinium corymbosum L.) ziemcie
tību un augu produktivitāti : promocijas darba 
kopsavilkums Dr. agr. zinātniskā grāda iegū
šanai = Temperature influence on blueberry 
(Vaccinium corymbosum L.) winter hardiness 
and plant productivity : summary of Doctoral 
thesis for the scientific degree of Dr. agr. / Dace 
Šterne ; darba zinātniskais vadītājs Mintauts 
Āboliņš ; recenzenti: Edīte Kaufmane, Ina Al
siņa, Anita Osvalde ; Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte. Lauksaimniecības fakultāte. — Jel
gava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
2013. — 49 lpp. : tab., diagr. ; 21 cm. — Biblio
grāfija: 28.-31. lpp. — Teksts latviešu un angļu 
val. — [0313001352] 634.73(043)

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

Ceriņa,  Sallija. Inovatīvi risinājumi putnko
pības produktu ražošanā Latvijā : promocijas 
darba kopsavilkums ekonomikas doktora (Dr. 
oec.) zinātniskā grāda iegūšanai, apakšnozare: 
agrārā ekonomika = Innovative solutions to 
produce poultry products in Latvia : summary 
of the doctoral dissertation for the scientific 
degree of Dr. oec., subdivision: agricultural 
economics / Sallija Ceriņa ; promocijas darba 
zinātniskā vadītāja Irina Pilvere ; recenzenti: 
Ligita Melece, Jānis Vanags, Bartošs Mickevičs ; 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Eko
nomikas fakultāte. — Jelgava : Latvijas Lauk
saimniecības universitāte, 2013. — 67 lpp. : il., 
tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 6.-16. lpp. — Teksts 
paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-
9984-48-104-3. — [0313001450]

636.5(474.3)(043)

Proškina, Līga. Briežkopības attīstības iespējas 
Latvijā : promocijas darba kopsavilkums eko
nomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda 
iegūšanai, apakšnozare: agrārā ekonomika = 
Deer farming development possibilities in 
Latvia : summary of the doctoral dissertation 
for the scientific degree of Dr. oec., subdivisi
on: agricultural economics / Līga Proškina ; 
promocijas darba zinātniskā vadītāja Irina 
Pilvere ; recenzenti: Andra Zvirbule-Bērziņa, 
Elita Jermolajeva, Bartošs Mickēvičs ; Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte. Ekonomikas fa
kultāte. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte, 2013. — 93 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 6.-11., 50.-55. lpp. — Teksts paralē
li latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-
48-103-6. — [0313001449] 636.294(474.3)(043)

Stols, Sems. 100 suņi, kas mainīja pasauli : pa
tiesi stāsti par izciliem suņiem / Sems Stols ; no 
angļu valodas tulkojusi Irēna Brālīte ; redak
tori: Guntis Kalns, Maruta Kusiņa. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2013. — 175, [1] lpp. : il. ; 
18 cm. — Oriģ. nos.: 100 dogs who changed 
civilization. — ISBN 978-9934-0-3740-5 (ies.). — 
[0313001975] 636.7

639  Medības. Zveja. Zivju audzēšana

Latvijas Avīzes mednieka gadagrāmata 2014 / 
sastādīja un priekšvārdu sarakstīja Aldis Sā
vičs ; redaktore Dzintra Zālīte ; karikatūras: 
Gatis Šļūka ; fotogrāfi: Andris Arnicāns, Linda 
Dombrovska, Andris Eglītis, Guntars Kļavin-
skis, Vilnis Otvars, Jānis Ozoliņš, Egils Ozols, 
Didzis Pakalns, Viktors Reblis, Aldis Sāvičs, 
Aleksandrs Semeņuga, Linards Sisenis, Vilnis 
Skuja, Elmārs Švēde, Vitauts Vilks, Dzintra 
Zālīte, Imants Zembergs ; 1. vāka foto: And
ris Eglītis. — Rīga : Lauku Avīze, 2013. — 232, 
[7] lpp. : il., ģīm., tab. ; 20 cm. — ISBN 978-9984-
878-67-6. — [0313001863] 639.1(058)+799(058)

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

Butenko,  Viktorija. Zaļo kokteiļu revolūcija : 
dabas spēks tavai veselībai : 200 gardu un vien
kāršu zaļo kokteiļu receptes / Viktorija Buten
ko ; no angļu valodas tulkojusi Sintija Zariņa ; 
redaktore Ilze Vācere. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2013. — 190 lpp. : il. ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 
188.-190. lpp. — Oriģ. nos.: Green smoothie 
revolution. — ISBN 978-9934-0-3736-8. — 
[0313001967] 641.83(083.12)

Dārzeņu konservēšana : [receptes]. — Rīga : 
J.L.V., [2013]. — 22, [2] lpp. : il. ; 21 cm. — ISBN 
978-9934-11-451-9. — [0313001934]

641.4:635.1/.8(083.12)

Kokteiļi / Ginta Valdmaņa grafiskais nofor
mējums. — [Rīga] : J.L.V., [2013]. — 24 lpp. : 
il. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-11-288-1. — 
[0313001844] 641.87(083.12)+642.46(083.12)

Kulinārijas viltībiņas / sastādījusi Inta Kalniņa ; 
redaktore Ilze Čerņevska. — Rīga : Avots, 2013.

2. — 71, [1] lpp. ; 14 cm. — ISBN 978-9984-
859-75-0. — [0313001583] 641.55

Lielā konservēšanas grāmata / sastādītāja 
Spodrīte Lindberga ; vāka mākslinieciskais no
formējums: L. Apine. — Rīga : Latvijas ekolo
ģiskās izglītības apgāds «Vieda», 2013. — 381, 
[1] lpp. : tab. ; 20 cm. — ISBN 978-9984-782-
80-5. — [0313001550] 641.48(083.12)

Lieliskie salāti : vairāk nekā 200 svaigu un 
gardu salātu recepšu katrai dienai un gadalai
kam / Reader’s Digest Association ; no angļu 
valodas tulkojusi Arita Piķe ; atbildīgā redak
tore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Brigita 
Šoriņa ; Aijas Andžānes vāka grafiskais nofor
mējums. — Liepāja : Liegra, 2013. — 320 lpp. : 
il. ; 29 cm. — (Reader’s digest). — Izdevējziņas 
precizētas ISBN aģentūrā. — Oriģ. nos.: Super 
salats. — ISBN 978-9934-8201-8-2 (ies.). — 
[0313001890] 641.83(083.12)

Ogas mūsu galdā : idejas un receptes vienmēr 
vasarīgai ēdienkartei / Kristapa Veides grafis
kais noformējums. — [Rīga] : J.L.V., [2013]. — 
16 lpp. : il. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-11-
153-2. — [0313001843] 641.55:634.7(083.12)

654  Telekomunikācija un telekontrole 
(organizācija, pakalpojumi)

Castro Gonçalves Berzin, Ivan de. Regulando 
o setor de telecomunicações : a experiência Bra
sileira nos anos 1990 / Ivan de Castro Gonçalves 
Bérzin. — Riga : Lux Sit, 2013. — 113 lpp. : tab. ; 
22 cm. — Bibliogrāfija: 108.-113. lpp. — ISBN 
978-9934-8396-6-5. — [0313001950] 654(81)

656  Transporta un pasta pakalpojumi. 
Satiksmes organizācija un kontrole

Transports Latvijā, 2013 : statistisko datu krā
jums = Transport in Latvia, 2013 : a collec
tion of statistical data / Latvijas Republikas 
Centrālā statistikas pārvalde ; angļu valodas 
tulkojums: Kristīne Karasinska. — Rīga : Lat
vijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 
2013. — 69 lpp. : diagr., tab. ; 30 cm. — (Latvijas 
statistika). — (Transports Latvijā = Transport 
in Latvia, ISSN 2255-8020 ; 2012). — Teksts pa
ral. latviešu, angļu val. — ISBN 978-9984-06-
454-3. — [0313002137] 656(474.3)(083.41)(05)

658  Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība. 
Tirdzniecības organizācija

Baltic export 2013 : Baltic business directory, 
Latvia : [presentation book]. — Rīga : Latvijas 
Tālrunis, 2013. — 232 lpp. : il., diagr., kartes, 
tab. ; 27 cm. — «’Baltic Export’ annual book 
issued in cooperation with Nozare.lv — LETA 
business portal and Firmas.lv Ltd»—Iespiedzi
ņās. — [0313002044] 658(474)(083.86)

Baltic export 2013 : Балтийский бизнес ка-
талог, Латвия : [книга презентации]. — Рига : 
Latvijas Tālrunis, 2013. — 232 lpp. : il., diagr., 
kartes, tab. ; 27 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — 
[0313002043] 658(474)(083.86)

Kulberga, Inta. Uzņēmējdarbības vadītāja pro
fesionālās kompetences pilnveidošana Latvijā : 
promocijas darba kopsavilkums doktora grāda 
iegūšanai vadībzinātnes nozarē, apakšnoza
re: uzņēmējdarbības vadība = Development 
of entrepreneurship manager’s professional 
competence in Latvia : summary of doctoral 
thesis : submitted for the degree of doctor of 
management science, subfield of business ad
ministration / Inta Kulberga ; darba zinātniskā 
vadītāja Rasma Garleja ; recenzenti: Juris Krū
miņš, Marga Živitere, Dzintra Atstāja ; Latvijas 
Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultā
te. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2013. — 72, 
[3] lpp. : il. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 9.-10., 45.-
47., [73.-75.] lpp. — Teksts latviešu un angļu 
valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka nofor
mējums abās valodās. — ISBN 978-9984-864-
90-7. — [0313001532] 658(474.3)(043)

Ventspils : business guide / Free Port of Vents
pils Authority. — Ventspils : Free Port of Vents
pils Authority, 2006. — 24 lpp. : il., tab., kartes ; 
30 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — [0313001920]

658(474.323)(035)
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66  Ķīmijas tehnoloģija. Ķīmijas un 
radniecīgās saskarnozares

Ozoliņš, Jurijs. Siltuma apmaiņas procesi ķīmi
jas tehnoloģijā : mācību līdzeklis / Jurijs Ozo
liņš ; Rīgas Tehniskā universitāte. Materiālzināt
nes un lietišķās ķīmijas fakultāte. — Rīga : RTU 
izdevniecība, 2013. — 197 lpp. : il., diagr., tab. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 196.-197. lpp. — ISBN 
978-9934-10-431-2 : 200 eks. — [0313001872]

66.021.4(075.2)

Profesors Dr. chem. Jūlijs Auškāps : dzīve un 
darbs / Latvijas Universitātes bibliotēka ; sastā
dītāja un priekšvārda autore Sandra Ranka ; 
biogrāfiskā apcerējuma autors Ilgars Gros-
valds ; bibliogrāfiskā redaktore Jana Klebā ; 
tekstu angļu valodā tulkojusi Rasma Mozere, 
krievu valodā — Santa Meldere ; latviešu tek-
stu literārā redaktore Gita Bērziņa ; pēcvārdu 
Rektors profesors Jūlijs Auškāps — pārdomas 
un vērtējumi, 102.-112. lpp., sarakstīja Jānis 
Stradiņš. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 
2013. — 414 lpp. : il., ģīm., faks. ; 24 cm. — (Lat
vijas Universitātes rektori). — «Latvijas Uni
versitātei—95»—Uz vāka. — Bibliogrāfija: 287.-
403. lpp. un zemsvītras piezīmēs, J. Auškāpa 
darbu nosaukumu alfabētiskais rādītājs: 404.-
407. lpp.un personu rādītājs: 408.-414. lpp. — 
Teksts latviešu, angļu un krievu valodā. — 
ISBN 978-9984-45-720-8 (ies.). — [0313001905]

667(474.3)(092)+677(474.3)(092)+
+378.4(474.3)(092)

662  Sprāgstvielas. Kurināmais

Suzdaļenko, Vera. Koksnes granulu līdzdedzi
nāšana ar gāzveida fosilo kurināmo : promoci
jas darba kopsavilkums / Vera Suzdaļenko ; zi
nātniskais vadītājs M. Gedrovičs ; konsultante 
M. Zaķe ; recenzenti: Ivars Veidenbergs, Ivars 
Bekmanis, Edita Baltrenaite ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Enerģētikas un elektrotehnikas fa
kultāte. Vides aizsardzības un siltuma sistēmu 
institūts. — Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 
2013. — 34, [1] lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 8.-9. lpp. — ISBN 978-9934-10-
449-7. — [0313001689]

662.638(043)+662.76(043)

Suzdaļenko,  Vera. Koksnes granulu līdzde
dzināšana ar gāzveida fosilo kurināmo : pro
mocijas darbs / Vera Suzdaļenko ; zinātniskais 
vadītājs M. Gedrovičs ; konsultante M. Zaķe ; 
Rīgas Tehniskā universitātes Enerģētikas un 
elektrotehnikas fakultāte. Vides aizsardzības 
un siltuma sistēmu institūts. — Rīga : Rīgas 
Tehniskā universitāte, 2013. — 94 lpp. : il., 
diagr., tab. ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 12.-13., 87.-
94. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums 
arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-10-450-3. — 
[0313001691] 662.638(043)+662.76(043)

Suzdaļenko, Vera. Wood pellets co-firing with 
gaseous fossil fuel : dissertation summary / Vera 
Suzdalenko ; scientific supervisor: M. Gedro
vics ; advisor: M. Zake ; opponents: Ivars Vei
denbergs, Ivars Bekmanis, Edita Baltrenaite ; 
Riga Technical University. Faculty of Power and 
Electrical Engineering. Institute of Energy Sys
tems and Environment. — Riga : Riga Technical 
University, 2013. — 34, [1] lpp. : il., diagr., tab. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 8.-9. lpp. — ISBN 978-
9934-10-448-0. — [0313001690]

662.638(043)+662.76(043)

663  Mikrobioloģiskā rūpniecība. 
Mikoloģiskā rūpniecība. Raudzēšanas, 
fermentu rūpniecība. Dzērienu rūpniecība. 
Alkohola rūpniecība

Aromatizēts etiķis / sastādījusi Māra Rūmnie
ce ; redaktore Ilze Čerņevska ; Lilijas Rimicā
nes vāka dizains. — Rīga : Avots, 2013. — 91, 
[1] lpp. ; 14 cm. — ISBN 978-9984-859-73-6. — 
[0313001584] 663.242+641.882

67  Dažādas nozares, amatniecība un amati

Tupčiauskas,  Ramūnas. Tvaika sprādzienā 
iegū to pašsaistošo koksnes daļiņu plātnes : 
promocijas darba kopsavilkums inženierzināt-
ņu doktora (Dr. sc. ing.) zinātniskā grāda iegū
šanai materiālzinātņu nozarē, koksnes materiā
lu un tehnoloģiju apakšnozarē = Self-binding 
boards of steam-exploded wood particles : 
summary of the thesis for the scientific degree 
Dr. sc. ing. in materials science, wood mate
rials and technology / Ramūnas Tupčiauskas ; 
promocijas darba zinātniskie vadītāji: Henn 
Tuherm, Jānis Grāvītis ; recenzenti: Andris 
Morozovs, Arnis Treimanis, Antanas Baltru
šaistis ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 
Meža fakultāte. Kokapstrādes katedra. — Jel
gava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
2013. — 47 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bib
liogrāfija: 4.-6. lpp. — Teksts paralēli latviešu un 
angļu valodā. — [0313001350]

674.817-415(043)+674.031.632.1(043)

7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Ventaskrasts,  Žanis. Izšuvumu, adījumu un 
audumu raksti / Ž. Ventaskrasts ; redaktore 
Inese Pelūde ; mākslinieciskā redaktore Ingu
na Kļava Švanka. — Atkārtots 1958. gada izde
vums. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2013].

1. — [36] lpp. : il. ; 42×30 cm. — (Latvie
šu etnogrāfiskais mantojums). — ISBN 978-
9934-0-2977-6. — [0313001625]

7.048(474.3)(084)+746(474.3)(084)

Ventaskrasts,  Žanis. Izšuvumu, adījumu un 
audumu raksti / Ž. Ventaskrasts ; redaktore 
Inese Pelūde ; mākslinieciskā redaktore Ingu
na Kļava Švanka. — Atkārtots 1959. gada izde
vums. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2013].

2. — [36] lpp. : il. ; 42×30 cm. — (Latvie
šu etnogrāfiskais mantojums). — ISBN 978-
9934-0-2978-3. — [0313001624]

3. — [38] lpp. : il. ; 42×30 cm. — (Latvie
šu etnogrāfiskais mantojums). — ISBN 978-
9934-0-2979-0. — [0313001623]

7.048(474.3)(084)+746(474.3)(084)

72  Arhitektūra

Rīga : [ceļvedis] / teksta autors Andrejs Holc-
ma nis ; tulkotājs Kārlis Streips ; fotogrāfi: Kas-
pars Filips Dobrovoļskis ; Ilgvars Gradovskis, 
Roberts Kaniņš, Daina Kraukle, Dace Krīgere, 
Vakters Lācis, Vitolds Mašnovskis, Kristīne Mil
lere. — Rīga : Jumava, [2013]. — 95, [1] lpp. : 
il. ; 26 cm. — Uz vāka: Vēstniecības Rīgā = 
Embassies in Riga. — Teksts paralēli latviešu 
un angļu valodā. — ISBN 978-9934-11-365-9. — 
[0313001836] 72(474.362.2)(036)

Salcevičs,  Romvalds. Brīvības piemineklis : 
[fo toalbums] / autors un fotogrāfs Romvalds 
Salcevičs ; tulkojumi: Māra Rūmniece (angļu 
val.), Marika Barone (vācu val.), Ināra Dunska 
(krievu val.) ; ievadu sarakstīja Eižens Upma
nis ; māksliniece Irēna Ansava. — Salaspils : 
Fosal, [2013]. — 71, [1] lpp. : il. ; 29 cm. — Iz
devējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Teksts 
latviešu, angļu, vācu un krievu valodā. — ISBN 
978-9984-49-865-2 (ies.). — [0313001947]

725.94(474.362.2)(084.12)

Zarāns,  Alberts. Latvijas pilis un muižas = 
Castles and manors of Latvia = Замки и усадь-
бы Латвии / Alberta Zarāna teksts un foto ; 
Induļa Burkas iekārtojums. — [Jaunjelgava : 
Alberts Zarāns, 2013]. — 247, [2] lpp. : il., ģīm., 
karte ; 29 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — Teksts latviešu, angļu un krievu 
valodā. — ISBN 978-9934-8185-6-1 (ies.). — 
[0313001846] 728.8(474.3)

73  Tēlniecība

Bernāte, Vija. Sīkplastika : katalogs / Vija Ber
nāte ; priekšvārdu sarakstīja Arta Dumpe, 
Aldis Kļaviņš ; fotogrāfs Gunārs Kopštāls ; 
māk sli nieces titulfoto: Irina Tīre. — [Liepāja] : 
[Vija Bernāte], 2012. — 51 lpp. : il., ģīm., faks. ; 
24 cm. — Paralēli latviešu un angļu valodā. — 
[0313001894] 73.071.1(474.3)(084)

Martinsons,  Pēteris. Spēles : Pētera Martinso
na dāvātās kolekcijas Daugavpils Marka Rotko 
mākslas centram izstādes katalogs = Games : 
the exhibition catalog of Pēteris Martinson’s do
nated collection to the Daugavpils Mark Roth
ko art centre / Pēteris Martinsons ; redaktori: 
Zane Stapkeviča, Māris Čačka, Valentīns Petj
ko ; teksts: Zanda Zībiņa, Pēteris Martinsons ; 
tulkojums angļu valodā Broņislava Kalniņa ; 
dizains: Inga Girvica ; foto: Baiba Priedīte, Inga 
Girvica. — Daugavpils : Daugavpils Marka 
Rotko mākslas centrs, 2013. — 74 lpp., [2] lp. 
faks. : il. ; 21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras pie
zīmēs. — Paralēli latviešu un angļu valodā. — 
ISBN 978-9934-8417-0-5. — [0313001847]

738.071.1(474.3)(083.824)

Tēlniece Lilija Līce : rakstu krājums / Jāņa Poļa 
sakārtojumā un redakcijā ; priekšvārdu saraks
tīja Vineta Skalberga. — Alūksne : Selja, 2013. — 
111, [1] lpp., [16] lpp. iel. : il., ģīm., faks., plāni ; 
25 cm. — Bibliogrāfija: 91.-92. lpp. — ISBN 978-
9934-8147-2-3 (ies.). — [0313001592]

73.071.1(474.3)

745/749  Rūpnieciskā māksla un 
daiļamatniecība. Lietišķā māksla

Maffam freeform / [project manager Gatis Si
lenieks]. — Riga : Maffam Freeform, [2012]. — 
[20] lpp. : il. ; 20 cm + [1] lp. vizītkarte vāka 
4. lpp. — «Latvian designer Raimonds Cirulis 
has interved a unique furniture manufacturing 
technology»—[1.] lpp. — [0313002034]

749(474.3)(084.12)
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75  Glezniecība

Bēms,  Romis. Romis Bēms : domu un atmi
ņu dārzos / sastādītājs un ievada autors Ojārs 
Spārītis ; rakstu autori: Ilona Audere, Anita 
Meinarte, Džemma Skulme, Jānis Spalviņš, 
Edvarda Šmite, Pēteris Zeile ; redaktore Māra 
Siliņa ; tulkojumi: Rasma Mozere (angļu val.), 
Matiass Knolls (vācu val.), Inga Berjoza (krie
vu val.) ; dizains: Rihards Delvers, Armands 
Dišers ; mākslinieciskā redaktore un projek
ta vadītāja Inta Bērente-Strenga ; foto: Nor
munds Brasliņš, Māra Brašmane, Harijs Bur
meistars, Arturs Dubrovskis, Gunārs Janaitis, 
Gļebs Panteļejevs, Valda Rozenberga, Ojārs 
Spārītis, Laimonis Stīpnieks. — Rīga : DUE, 
2013. — 311 lpp. : il., ģīm., faks. ; 30 cm. — Bib
liogrāfija: 211.-222. lpp. un personu rādītājs: 
206.-210. lpp. — Kopsavilkums angļu, vācu un 
krievu valodā. — [0313001923]

75.071.1(474.3)(092)

Kainaize, Laine. Laine Kainaize : gleznas : [iz
stādes katalogs] / Laine Kainaize ; redaktore 
Aija Lāce ; tulkojums angļu valodā Margita Gai
lītis ; tulkojuma redaktore Vija Kostoff ; teksts: 
Māris Brancis ; Erika Ādamsona dzejolis ; vāka 
dizains: Māris Garjānis ; foto: Valija Eize, Laine 
Kainaize, Ojārs Martinsons. — Rīga : Mansards, 
2013. — 55, [1] lpp. : il., ģīm. ; 23 cm. — Paralēli 
latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-12-
009-1. — [0313001943] 75.071.1(474.3)(083.824)

Polis,  Jānis. Teiksmu kalnā : gleznotāja Jāņa 
Sel gas dzīve / Jānis Polis ; māksliniece Anda 
Nor dena ; krāsu foto: Jurģis Skulme, Jānis Po
lis. — Alūksne : Selja, 2013. — 336 lpp. : il., ģīm., 
faks. ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 331.-333. lpp. — 
ISBN 978-9934-8147-3-0 (ies.). — [0313001593]

75.071.1(474.3)(092)

Upeniece, Ginta. 50 Latvijas glezniecības meis
tardarbi 20. gadsimts = 50 Latvian painting 
masterpieces of the 20th century / sastādītāja 
un teksta autore Ginta Gerharde-Upeniece ; at
bildīgā redaktore Ieva Heimane ; tulkotāja Aija 
Abens ; ievadu sarakstīja Māra Lāce, Ainārs 
Pauniņš, Didzis Putniņš ; Jāņa Dripes juniora 
mākslinieciskais noformējums ; Mikus Vanaga 
vāka burtu garnitūra ; fotogrāfi: Normunds 
Brasliņš, Raitis Jelēvičs, Armands Lācis. — 
Rīga : Jumava, [2013]. — 71, [1] lpp. : il., ģīm. ; 
23 cm. — Teksts latviešu un angļu valodā. — 
ISBN 978-9934-11-397-0 (ies.). — [0313001832]

75.036/.037(474.3)(084)

Русские иконы и иконописцы в Латвии 
(XVIII в.-1944 г.) : сборник статей / составил и 
автор предисловия, с. 3-4, Сергей Журавлев ; 
Петровская академия наук и искусств. Бал-
тийс кое отделение, Русский культурный 
центр («Улей»). — 2-е изд., доп. — Рига : 
Улей, 2013. — 116, [5] lpp., [8] lpp. iel. : il. ; 
22 cm. — Части 2-я и 3-я: И.Н. Заволоко и 
другие авторы ж-ла «Родная старина» (1927-
1933) о древнерусском искусстве и его со-
хранении—Titullapā. — Ietver bibliogrāfiju. — 
[0313001757] 75.046.3(=161.1)(474.3)+

+27-526.62(474.3)(091)

77  Fotogrāfija un līdzīgi procesi

Hānbergs,  Ēriks. Vāgūzis : Liepāja septiņdes
mitajos un astoņdesmitajos / Ēriks Hānbergs, 
Uldis Briedis ; māksliniece Dina Ābele ; Ulda 
Brieža, Zigurda Mežavilka foto. — Rīga : J.L.V., 
[2013]. — 202, [2] lpp. : il., ģīm., faks. ; 20 cm. — 
ISBN 978-9934-11-427-4. — [0313001931]

77-051(474.321.2)(092)+821.174-94

78  Mūzika

Lintiņa, Indra. Jasmīn’ baltais, mana mūža… : 
Latvijas dziedātājas likteņstāsts / Indra Lintiņa ; 
atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā 
redaktore Inta Kārkliņa ; Nataļjas Kugajevskas 
mākslinieciskais noformējums. — Rīga : Juma
va, 2013. — 238, [2] lpp., [32] lpp. iel. : il., notis, 
faks. ; 24 cm. — ISBN 978-9934-11-366-6. — 
[0313001580] 78.071.2(474.3)(092)

792  Teātris. Skatuves māksla.  
Dramatiski uzvedumi

1945-1950: teātris, drāma, kritika : rakstu krā
jums / sastādītāja, zinātniskā redaktore un 
priekšvārda autore Silvija Radzobe ; redkolē
ģija: Līga Ulberte, Valda Čakare, Guna Zeltiņa, 
Lūle Epnere, Ramūne Marcinkevičūte, Silvija 
Radzobe ; sastādītājas: Silvija Radzobe, Ieva 
Rodiņa, Ērika Zirne ; literārā redaktore Gita 
Bērziņa ; kopsavilkumu angļu valodā tulkoju
si Ieva Rodiņa ; vāka dizainu veidojusi Baiba 
Lazdiņa. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 
2013. — 190 lpp. ; 24 cm. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās. — Kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 
978-9984-45-749-9. — [0313001904]

792(474.3)(091)+821.174-2.09(082)

Bāliņa, Gunta. Lembergs par Lembergu / Gun
ta Bāliņa, Regīna Kaupuža ; māksliniece Ieva 
Upmace ; vāka noformējumā izmantota Kārļa 
Cīruļa grafika «Latvijas PSRS Tautas skatuves 
mākslinieka Aleksandra Lemberga portrets» 
(70. gadi) ; foto materiāli: Andris Tone, Eiženija 
Freimane, Juris Kuprijanovs, Gunārs Janaitis, 
Lūcija Kreicberga, Jānis Ozols. — Rīga : Latvi
jas Baleta un dejas ģilde, 2013. — 152 lpp. : il., 
ģīm. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 152. lpp. — ISBN 
978-9934-8405-0-0. — [0313001860]

792.82.071.2(474.3)+792.027.5.071.1(474.3)

793  Sabiedriskas izklaides un izpriecas. 
Kustību māksla. Deja

793.3  Kustību māksla. Deja

Drulle,  Elga. Latvija dejo = Latvia dances / 
Elga Drulle ; redaktore Ligita Bībere ; tulkotāja 
angļu valodā Anita Bajāre ; māksliniece Dina 
Ābele ; fotoattēli: Aivars Liepiņš, Edmunds 
Mickus, Imants Prēdelis, Ilmārs Znotiņš, Ju
ris Kalniņš, Līga Sakse ; vāka noformējumā 
izmantota Imanta Prēdeļa fotogrāfija ; XXV 
Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svēt
ki. — Rīga : Atēna, 2013. — 317, [3] lpp. : il., 
ģīm. ; 22×31 cm. — Par aut.: 7.-8. lpp. — Teksts 
latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-34-
457-7 (ies.). — [0313001861] 793.31(474.3)(091)

796  Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Likteņdārzs : no viņiem nedzēšamas gaismas 
pēdas : izdevums veltīts mūsu tautas likteņa 
biedriem represijās cietušajiem, bojā gājušajiem 
sportistiem un sporta darbiniekiem / par izde
vumu atbild: D. Znatnajs, A. Brūne, R. Apine ; 
ievadu sarakstīja Daumants Znatnajs. — Rīga : 
Latvijas Sporta Veterānu-Senioru savienība : 
Latvijas Sporta muzejs, [2013]. — 59, [1] lpp. : 
il., ģīm. ; 23 cm. — (Ies.). — [0313001805]

796.071(474.3)

Rubenis, Miķelis. Kompensācijas laiks / Miķe
lis Rubenis ; mākslinieks Rihards Delvers ; 1. 
vākam izmantots Z. Zālmaņa foto ; 244. lpp. R. 
Kokšarova foto. — Rīga : Nordik, 2013. — 251, 
[5] lpp. : il., ģīm., faks. ; 25 cm. — ISBN 978-
9984-854-48-9 (ies.). — [0313001719]

796.332(474.3)(092)

8  VALODAS. VALODNIECĪBA. 
LITERATŪRA

81  Valodniecība un valodas

Kārkliņa, Silvija. Valodu mācīšanās atbalsts un 
tā vadība neformālajā pieaugušo izglītībā Lat
vijā : promocijas darba kopsavilkums doktora 
grāda iegūšanai vadībzinātnes nozarē, apakš
nozare: izglītības vadība = Support for langua
ge learning and its management in nonformal 
adult education in Latvia : summary of doctoral 
thesis : submitted for the degree of doctor of 
management science, subfield: education ma
nagement / Silvija Kārkliņa ; darba zinātniskā 
vadītāja: Ilze Ivanova ; recenzenti: Andrejs 
Geske, Baiba Briede, Ismails Haki Miridži ; Lat
vijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un 
mākslas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitā
te, 2013. — 67 lpp. : il. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
63.-67. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā 
ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums 
abās valodās. — ISBN 978-9984-45-723-9. — 
[0313001474] 81’243:374.7(043)+374.7(043)

811.174  Latviešu valoda

Mācos burtus! : krāsojamā grāmata rakstīša
nas apguvei : krāsoju un rakstu ar rakstītajiem 
burtiem / Anitas Rupeikas ilustrācijas ; Ivetas 
Paegles grafiskais noformējums. — Rīga : SIA 
«J.L.V.», 2013. — [33] lpp. : il. ; 30 cm. — (Mā
cies burtus un krāso ar prieku!). — Apraks
tīts pēc vāka. — ISBN 978-9934-11-423-6. — 
[0313001936] 811.174’35(02.053.2)

Mācos burtus! : krāsojamā grāmata rakstīša
nas apguvei : krāsoju un rakstu ar rakstītajiem 
burtiem / Anitas Rupeikas ilustrācijas ; Ivetas 
Paegles grafiskais noformējums. — Rīga : SIA 
«J.L.V.», 2013. — [33] lpp. : il. ; 30 cm. — (Mā
cies burtus un krāso ar prieku!). — Aprak-
stīts pēc vāka. — ISBN 978-9934-11-445-8. — 
[0313001937] 811.174’35(02.053.2)

Starp tevi un mani ir valoda : [skolēnu radošo 
darbu krājums] / projekta vadītāja un redaktore 
Velga Līcīte. — Rīga : Latviešu valodas aģentū
ra, 2013. — 162 lpp. : il. ; 19 cm. — ISBN 978-
9984-815-80-0. — [0313001964] 811.174’27(082)

821  Daiļliteratūra

821.111  Angļu literatūra

English literature of the Restoration and the En
lightenment : an antology / arranged, introdu
ced and with commentary by Ināra Penēze. — 
Riga : University of Latvia, 2013. — 157 lpp. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 155.-157. lpp. — ISBN 
978-9984-45-758-1. — [0313001910] 821.111.09

Noubla,  Elizabete. Mana neizdzīvotā mīlestī
ba : romāns / Elizabete Noubla ; no angļu va
lodas tulkojusi Anna Frīdenberga ; redaktore 
Ingūna Jundze ; vāka dizains: Dairis Hofma
nis. — Rīga : Kontinents, 2013. — 412, [2] lpp. ; 
21 cm. — Oriģ. nos.: The Way we were. — ISBN 
978-9984-35-668-6 (ies.). — [0313002015]

821.111-31
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Patinsons, Džeimss. Dāma no Argentīnas : [ro
māns] / Džeimss Patinsons ; no angļu valodas 
tulkojusi Zane Rozenberga ; Aijas Andžānes 
vāka grafiskais noformējums. — Rīga : J.L.V., 
[2013]. — 246, [2] lpp. ; 18 cm. — Oriģ. nos.: 
Lady from Argentina. — ISBN 978-9934-11-
428-1. — [0313001932] 821.111-31

821.111(73)  Amerikāņu literatūra

Berovmens, Džons. Dobā zeme : [romāns vidē
jā skolas vecuma bērniem] / Džons un Kerola E. 
Berovmeni ; tulkojusi Dace Andžāne ; galvenā 
redaktore Antra Jansone ; redaktore Cilda Red
liha. — Rīga : Egmont Latvija, [2013]. — 328, 
[5] lpp. : il. ; 20 cm. — Iztēle var būt ļoti bīsta
ma—Uz vāka. — Oriģ. nos.: Hollow earth. — 
ISBN 978-9984-43-779-8; 9789984437774 (atkār
tots). — [0313002018] 821.111(73)-93-3

Brauns, Dens. Inferno : romāns / Dens  Brauns ; 
no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; re
daktore Liene Akmens ; vāka noformējums: 
Artūrs Zariņš. — Rīga : Kontinents, 2013. — 
591, [2] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: Inferno. — 
ISBN 978-9984-35-665-5 (ies.) — [9313992016]

821.111(73)-312.4

821.111(94)  Austrāliešu literatūra angļu 
valodā

Zusaks,  Markuss. Grāmatu zagle : romāns / 
Markuss Zusaks ; no angļu valodas tulkoju
si Māra Poļakova ; redaktore Rūta Koluža ; ar 
Trūdijas Vaitas zīmējumiem. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2013. — 549, [2] lpp. : il. ; 21 cm. — (New 
York Times bestsellers ; 1.). — Oriģ. nos.: The 
book thief. — ISBN 978-9934-0-3483-1 (ies.). — 
[0313001909] 821.111(94)-31

821.112.2  Vācu literatūra

Merķelis, Garlībs. Vidzemes senatne : garīdz-
nie cības un bruņinieku gara piemineklis no 
Gar lība Merķeļa / Garlībs Merķelis ; tulko
jis Kaudzītes Matīss, 1906. gadā. — Atkār
tots izdevums. — Rīga : Arto-1, 2013. — 125, 
[2] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-8345-8-5. — 
[0313001912] 821.112.2-92(474.3)

Naps, Daniels. Dr. Brums — mašīnists : [stāsts 
pirmsskolas vecuma bērniem] / Daniels Naps ; 
no vācu valodas tulkojusi Sarmīte Lomovceva ; 
redaktore Margita Krasnā. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2013. — [25] lpp. : il. ; 31 cm. — Oriģ. 
nos.: Dr. Brumm fährt Zug. — ISBN 978-9934-
0-3813-6 (ies.). — [0313001441] 821.112.2-93-32

821.13  Literatūra romāņu valodās

821.133.1  Franču literatūra

Balzaks, Onorē de. Gorio tēvs : romāns / Ono
rē de Balzaks ; no franču valodas tulkojusi Elza 
Stērste ; Aijas Andžānes vāka grafiskais nofor
mējums. — Rīga : SIA «J.L.V.», [2013]. — 390, 
[1] lpp. ; 18 cm. — Oriģ. nos.: Le Père Goriot. — 
ISBN 978-9934-11-422-9. — [0313001933]

821.133.1-31

Vedēre D’Oria, Paskāla. Mūsu draugi dzīvnie
ki! : [stāsts pirmsskolas vecuma bērniem] / Pa
skālas Vedēres D’Oria teksts ; Filipa Salambjē 
ilustrācijas ; tulkojums no franču valodas: Sar
mīte Madžule ; redaktore Iluta Moldane-Greiš
kane. — [Rīga] : Annele, 2013. — 64, [1] lpp. : 
il. ; 26 cm. — ISBN 978-9984-843-65-0 (ies.). — 
[0313001901] 821.133.1-93-32

821.161.1  Krievu literatūra

Kozlovs, Sergejs. Ezītis miglā un citas pasakas : 
sirsnīgi stāsti lieliem un maziem lasītājiem : ap 
100 stāstu par Ezīti un Lācēnu / Sergejs Koz
lovs ; no krievu valodas tulkojušas Maira Asa
re un Ilona Bērziņa ; atbildīgā redaktore Arta 
Goba ; literārā redaktore Keta Īve ; ilustrāci
jas: Sigute Aha. — Rīga : Jumava. SIA «J.L.V.», 
[2013]. — 394, [1] lpp. : il. ; 22 cm. — Oriģ. nos.: 
Ежик в тумане и другие сказки. — ISBN 978-
9934-11-237-9 (ies.). — [0313001898]

821.161.1-343

Журавлёв,  Сергей. Принцесса и Медведь, 
или, Как нянька и королевский карлик злую 
колдунью проучили : три сказки для детей и 
взрослых / Сергей Журавлёв. — Рига : Улей, 
2013. — 51, [1] lpp. : il. ; 22 cm. — [0313001867]

821.161.1-343(474.3)

Журавлёв, Сергей. Русские писатели в Ли-
во нии, Остзейском крае, Латвии : XIII в.-1917 
г. : тома 1-3 / Сергей Журавлев ; Пет ров-
ская академия наук и искусств. Балтийское 
отделение, Русский культурный центр 
(«Улей»). — Рига : Улей, 2013. — 112, 205, 
128 lpp. : il., portr. ; 30 cm. — Dalīta paginā-
cija. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. 
(Ies.). — [0313001868] 821.161.1(474)(092)

Журавлёв,  Сергей. Этюды Видземского 
взморья : лирика, сказы в стихах / Сергей 
Жу равлёв. — Рига : Профес. писательская 
ор ганизация «Родина», 2013. — 36, [4] lpp. : 
il., portr. ; 22 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — 
[0313001866] 821.161.1-1(474.3)

Инфантьев, Б. Ф. Русские писатели в Латвии : 
2-я пол. XIX—1930-е гг. : из истории русско-
латышских литературных и театральных 
связей : тома 3-4 / Борис Инфантьев, Алек-
сандр Лосев ; под редакцией Сергея Жу рав-
лева ; Петровская академия наук и искусств. 
Балтийское отделение, Русский культурный 
центр («Улей»). — Рига : Улей, 2013. — 174, 
188 lpp. : il. ; 30 cm. — Dalīta paginācija. — 
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — (Ies.). — 
[0313001750] 821.161.1(474.3)

Кунцевич,  Иван. Встреча : стихи / Иван 
Кун цевич ; фото автора. — Рига : [autor-
iz de vums], 2013. — 193, [6] lpp., [1] lp. iel. : 
il. ; 18 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģen tūrā. — ISBN 978-9984-49-869-0 (ies.). — 
[0313001745] 821.161.1-1(474.3)

Образ Пушкина в художественной прозе : 
рассказы : из русской прессы довоенной 
Латвии / составитель и редактор Сергей 
Журавлев ; Петровская академия наук и 
искусств. Балтийское отделение, Русский 
культурный центр «Улей». — Рига : Улей, 
2013. — 56, [2] lpp. : il. ; 22 cm. — [0313001865]

821.161.1(092)+821.161.1-92

Псков, Изборск, Святые Горы… : анто ло гия 
стихов и прозы — произведений рус ских 
писателей Латвии, посвященных Псков ско-
му краю / составитель и редактор Сергей 
Журавлев ; Петровская академия наук и 
искусств. Балтийское отделение, Русский 
куль турный центр («Улей»). — Рига : Улей, 
2013. — 124 lpp. : il. ; 21 cm. — [0313001756]

821.161.1-1(474.3)+821.161.1-3(474.3)

821.174  Latviešu literatūra

Blaua,  Līga. Dzīves stāsti / Līga Blaua ; māk-
sliniece Nataļja Kugajevska ; fotogrāfi: Valdis 
Brauns, Jānis Deinats (vāka foto), Jānis Eiduks, 
Imants Ķīkulis, Gints Mālderis, Jānis Pilskalns, 
Andris Tone, Lauris Vīksne. — Rīga : Jumava, 
[2013]. — 291, [1] lpp., [16] lpp. iel. : il., ģīm. ; 
24 cm. — ISBN 978-9934-11-324-6 (ies.). — 
[0313002003] 821.17494+

+792.07(474.3)(092)+929(474.3)

Dubovskis,  Mārtiņš. Švīka uz spoguļa virs
mas : dzejoļu krājums / Mārtiņš Dubovskis ; re
daktore un priekšvārda autore Ruta Jankovska ; 
priekšvārdu sarakstīja Aleksandrs Čakste ; In
duļa Burkas iekārtojums ; Jūlijas Šapolovskas 
vāka zīmējums. — [Svēte] : [Zariņš & Lejnieks], 
[2013]. — 97 lpp. : ģīm. ; 20 cm. — Izdevējziņas 
precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9984-49-
881-2. — [0313001946] 821.174-1

Elksne,  Ārija. Visskaistākais ceļš dzejas krā
jums / Ārija Elksne ; sastādītāji: Pēteris Apinis, 
Daina Freimantāle ; māksliniece Iveta Bambe
re ; Ivetas Bamberes 1. vāka un 125. lpp. fotog
rāfijas. — Rīga : Medicīnas apgāds, 2013. — 127, 
[1] lpp. : il. ; 22 cm. — ISBN 978-9984-813-54-7 
(ies.). — [0313001673] 821.174-1

Emse, Anita. Šņukurcūka : [dzejoļi pirmsskolas 
vecuma bērniem] / Anita Emse ; atbildīgā re
daktore Ieva Heimane ; Ilzes Emses-Grīnbergas 
ilustrācijas ; grafiskais noformējums: Iveta Brī
vere. — Rīga : Jumava. SIA «J.L.V.», [2013]. — 43, 
[4] lpp. : il., ģīm. ; 30 cm. — Par aut.: [47.] lpp. / 
Ruta Cimdiņa, Ilizane Grīnberga. — ISBN 978-
9934-11-236-2 (ies.). — [0313001891]

821.174-93-1

Grūbe, Daina. Atstāj mani mīlošu : dzejas izla
se / Daina Grūbe ; redaktore Māra Rune ; māks
liniece Māra Alševska. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2013]. — 96 lpp. : il. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-
0-3391-9 (ies.). — [0313001917] 821.174-1

Hānbergs,  Ēriks. Skujiņš Naukšēnos / Ēriks 
Hānbergs ; māksliniece Dina Ābele ; fotogrā
fi: Oļģerts Bērziņš, Aleksejs Koziņecs, Aigars 
Lapiņš, Jānis Puķītis, Jānis Sūniņš, Rainis Ten
ters. — Rīga : Jumava, [2013]. — 207, [1] lpp., 
[40] lpp. iel. : il., ģīm. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-
11-404-5 (ies.). — [0313002004] 821.174-94

Ikstena, Nora. Dievmātes draudzene : maniem 
ļaudīm Gruzijā / Nora Ikstena ; redaktore Gun
dega Blumberga ; atdzejojumi: Austra Aumale, 
Maira Asare ; māksliniece Elita Šica Vāvere ; iz
mantotas Andras Ceriņas fotogrāfijas. — Rīga : 
Dienas Grāmata, 2013. — 126, [1] lpp., [32] lpp. 
iel. : il., ģīm. ; 22 cm. — ISBN 978-9984-887-51-7 
(ies.). — [0313001971] 821.174(092)

Klīdzējs, Jānis. Cilvēka bērns : [romāns] / Jānis 
Klīdzējs ; pēcvārdu Reizē ir skumji un priecīgi 
man…, 253.-[264.] lpp., sarakstīja Pēteris Klī
dzējs ; māksliniece Lelde Šēnfelde. — [Atkār
tots izdevums]. — Rīga : Jumava, [2013]. — 263, 
[1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-11-319-2. — 
[0313001838] 821.174-31
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Kļavis, Aivars. Adiamindes āksts / Aivars Kļa
vis ; Aigara Truhina vāka dizains. — 2. izde
vums. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. — 332, 
[3] lpp. : il. ; 20 cm. — (Viņpus vārtiem / Aivars 
Kļavis ; 1. grāmata). — «Adiamindes āksts» aiz-
sāk Aivara Kļavja vēsturisko romānu tetraloģi
ju «Viņpus vārtiem»—Vāka 4. lpp. — ISBN 978-
9934-0-3478-7. — [0313001820] 821.174-31

Leimane, Daina. Diaboliskie spēki Raiņa dra
maturģijā : promocijas darba kopsavilkums 
doktora grāda iegūšanai literatūrzinātnes noza
rē, apakšnozare: latviešu literatūras vēsture = 
Diabolic forces in Rainis’ drama : summary of 
doctoral thesis : submitted for the degree of 
doctor of literary history and theory, subfield of 
Latvian literary history / Daina Leimane ; darba 
zinātniskā vadītāja Silvija Radzobe ; recenzenti: 
Janīna Kursīte-Pakule, Valda Čakare, Valdis Tē
raudkalns ; Latvijas Universitāte. Humanitāro 
zinātņu fakultāte. — Rīga : Latvijas Universi
tāte, 2013. — 29 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
29. lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu va
lodā ar atsevišķām titullapām, nosaukums uz 
vāka abās valodās. — [0313001345]

821.174.09(092)(043)

Neiburgs,  Uldis. (Divas) puses. Pēc grāma
tas… / autori: Uldis Neiburgs, Vita Zelče ; literā
rā redaktore Aija Lāce ; priekšvārdu sarakstīja 
Laura Ardava, Didzis Bērziņš, Klinta Ločmele, 
Uldis Neiburgs, Aija Rozenšteine, Gita Siliņa, 
Vita Zelče ; mākslinieks Māris Garjānis. — 
Rīga : Mansards, 2013. — 28, [1] lpp. : il., ģīm. ; 
19 cm. — Ietver bibliogrāfiju. — ISBN 978-9934-
12-005-3. — [0313001942] 821.174-94

Pelēcis, Valentīns. Apvāršņi : tēlojumi un mi
niatūras / Valentīns Pelēcis ; redaktors Andris 
Ruģēns ; priekšvārdu sarakstīja Anna Laicena ; 
V. Aleksandra Krūkas ilustrācijas un vinjetes ; 
D. Breikša vāka noformējums. — Rīga : Humo
ra institūts, 2012. — 240 lpp. : il., ģīm. ; 17 cm. — 
ISBN 978-9984-9951-3-7 (ies.). — [0313001974]

821.174-3

Poruks, Jānis. Brūklenāju vaiņags : Jāņa Poru
ka proza / atbildīgā redaktore Dace Krecere ; 
vāka mākslinieciskais noformējums Ingus Feld
manis. — Rīga : Jumava, 2013. — 237, [2] lpp. ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-11-350-5 (ies.). — 
[0313001837] 821.174-31

Puče, Armands. Slazds : sterva, spiegs un lid-
mašīna / Armands Puče ; literārā redaktore 
Antra Rēķe ; mākslinieks Edgars Švanks ; vāka 
foto: Elizabeth Rachel. — [Rīga] : [Mediju 
nams], 2013. — 287 lpp. ; 21 cm. — Izdevējziņas 
pre cizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9984-
756-09-7 (ies.). — [0313001570] 821.174-3

Skrjabe, Anita. Akmensrite : dzeja / Anita Skrja
be ; redaktore Daina Grūbe ; Māras Alševskas 
dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. — 95, 
[1] lpp. : il. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-3528-9 
(ies.). — [0313001919] 821.174-1

Skujiņa,  Elīna. Pikareskais romāns un tā ele
menti latviešu romānistikā : promocijas darba 
kopsavilkums filoloģijas doktora grāda iegū
šanai literatūrzinātnes nozarē, apakšnozare: 
latviešu literatūras vēsture = Picaresque no
vel and its elements in Latvian novel history : 
summary of doctoral thesis : submitted for the 
degree of doctor of philology in literary scien
ce, subfield: history of Latvian literature / Elīna 
Skujiņa ; darba zinātniskā vadītāja Ausma Cim
diņa ; recenzenti: Maija Burima, Viktors Haus
manis, Valda Čakare ; Latvijas Universitāte. 
Humanitāro zinātņu fakultāte. — Rīga : Latvi
jas Universitāte, 2013. — 48 lpp. ; 21 cm. — Bib
liogrāfija: 48. lpp. — Teksts latviešu un angļu 
valodā, ar atsevišķām titullapām, nosaukums 
uz vāka abās valodās. — ISBN 978-9984-45-
712-3. — [0313001848] 821.174-311.4.09(043)

Tropa, Tīna. Zemdedzes tvanā : romāns / Tīna 
Tropa ; redaktore Eva Mārtuža ; Anastasijas 
Mar tu ženokas zīmējumi ; Inta Vilcāna vāka 
di zains. — Rīga : Lauku Avīze, 2013. — 189, 
[2] lpp. : il., ģīm., faks. ; 20 cm. — (Lata romāns ; 
8 (170)). — Bibliogrāfija: [191.] lpp. — ISBN 
978-9984-878-76-8; 9789984768 (kļūda). — 
[0313001806] 821.174-31

Zandere, Inese. Pūķa ceļojums : [pasaka pirms
skolas vecuma bērniem] / Inese Zandere ; auto
res redakcijā ; māksliniece Gundega Muzikan
te ; dizains: Rūta Briede, Artis Briedis ; fotogrāfs 
Uldis Muzikants. — Rīga : Rīgas Doma pārval
de, 2013. — 44, [3] lpp. : il. ; 23×25 cm. — ISBN 
978-9984-49-864-5 (ies.). — [0313001877]

821.174-93-32

Ziedonis, Imants. Taureņu uzbrukums : [dzejo
ļu krājums] / Imants Ziedonis ; redaktore Mari
ka Taube ; Vitas Lēnertes dizains. — [Atkārtots 
izdevums]. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. — 
143, [1] lpp. : il. ; 21 cm. — Grāmata sagatavota 
pēc 1988. gada izdevuma. — ISBN 978-9934-0-
3769-6 (ies.). — [0313001731] 821.174-1

Ziedonis,  Imants. Viegli : [dzejoļu krājums] / 
Imants Ziedonis ; mākslinieks Aigars Tru
hins. — [Atkārtots izdevums]. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2013]. — 93, [3] lpp. ; 21 cm. — Grāmata 
sagatavota pēc 1993. gada izdevuma. — ISBN 
978-9934-0-3803-7 (ies.). — [0313001916]

821.174-1

Zīmuļu stāsti : mācību materiāls 6-10 gadus ve
ciem bērniem : pasakas / idejas autore un teksta 
konsultante Liene Valdmane ; redaktore Vija 
Kaņepe ; mākslinieks Edgars Švanks. — Rīga : 
Latviešu valodas aģentūra, 2013. — 98, [1] lpp. : 
il. ; 29 cm. — ISBN 978-9984-815-83-1. — 
[0313001929] 821.174-93-34+811.174(075.2)

(Две) стороны : латышские военные рас-
сказы : Вторая мировая война в солдатских 
дневниках / под редакцией Виты Зелчи и 
Улдиса Нейбургса ; тексты дневниковых 
записей подготовили Лаура Ардава, Ди дзис 
Берзиньш и Гита Силиня ; перевод на рус-
ский язык Жанны Эзите ; художник Ма рис 
Гарьянис. — Rīga : Mansards, 2013. — 479, 
[1] lpp. : il., faks. ; 19 cm. — (Nospiedumi). — 
Bibliogrāfija: 457.-471. lpp. un zemsvītras pie
zīmēs un rādītājs: 472.-[480.] lpp. — ISBN 978-
9984-872-99-5. — [0313001753] 821.174-94

821.512.161  Turku literatūra

Jašins,  Mehmeds. Vecas dziesmas no Jaunās 
pilsētas : [dzeja] / Mehmeds Jašins ; no turku 
valodas atdzejojis un priekšvārdu, 9.-12. lpp., 
uzrakstījis Uldis Bērziņš ; mākslinieks Aldis 
Aleks. — Rīga : Adria Books, 2008. — 111 lpp. : 
il. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: Yenişehir ’ de eski şarkı
lar. — ISBN 978-9984-810-00-3. — [0313001939]

821.512.161-1

82–93  Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Binghols,  Stīvs. Lidmašīnas : rokasgrāmata / 
Stīvs Binghols ; Disney ; tulkojusi Diāna Al-
ksne ; redaktore Ilze Collenkopfa. — Rīga : 
Eg mont Latvija, 2013. — 63 lpp. : il. ; 27 cm. — 
(Dis ney lid mašīnas). — Oriģ. nos.: Planes. — 
ISBN 978-9984-43-784-2 (ies.). — [0313001851]

82-93

9  ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

904  Vēsturisko laikmetu materiālās kultūras 
liecības

Turaidas pils 16.-18. gadsimta krāsns keramika : 
katalogs / Turaidas muzejrezervāts ; sastādījusi 
Ieva Ose ; redaktores: Ilze Antēna (latv. val.), 
Antra Legzdiņa (angļu val.) ; tulkojums angļu 
valodā: Ilga Korkliša ; priekšvārdu sarakstīja 
Anna Jurkāne ; māksliniece Ināra Jēgere ; zī
mējumi: Dzintra Zemīte, Pauls Gailītis, Arturs 
Arnis, Daiga Kļaviņa ; foto: Marika Vanaga, Vil
nis Pļaviņš, Roberts Kaniņš, Uldis Veisbuks ; uz 
1. vāka Alberta Linarta foto ; uz 4. vāka Aijas 
Dzenes foto. — Rīga : Latvijas vēstures insti
tūta apgāds, 2013. — 111 lpp. : diagr., il., ģīm. ; 
25 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentū
rā. — Bibliogrāfija: 27.-29., 110. lpp. — Kopsa
vilkumi angļu valodā. — ISBN 978-9984-824-
32-1 (ies.). — [0313001804] 904(474.362)

908  Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Atmiņu Daugava / sastādītāji: Jānis Ivars Pade
dzis, Mārtiņš Mintaurs ; tekstu autori: Guntis 
Eberhards, Dainis Īvāns, Mārtiņš Mintaurs ; 
priekšvārdu sarakstīja: Māra Svīre, Jānis Ivars 
Padedzis ; mākslinieciskais iekārtojums Valdis 
Villerušs ; fotogrāfiju autori: Bruno Alsiņš, Mā
ris Arnītis, Jānis Auziņš, Anna Āboliņa, Jānis 
Āboliņš, Valdis Āboliņš, Rūta Baginska, Aivars 
Bite, Dainis Dandēns, Elza Dzērvīte, Jānis El
mers, Jānis Geistarts, R. Geriņš, Alberts Glāz
nieks, Arvīds Gusars, Pēteris Ģērķis, Fricis Jan
davs, Roberts Johansons, Jānis Kamšs, Roberts 
Kaps, Pāvils Karps, Valentīns Edmunds Kleš
niks, Jānis Knoks, Vilnis Kreilis, Kārlis Lakše, 
Gunārs Magone, Armands Melnalksnis, Elmārs 
Padedzis, Hugo Riekstiņš, Francis Sokolovskis, 
Jānis Sproģis, Vilis Stakle, V. Stankevičs, Oskars 
Emīls Šmits, Marita Štrāla, Arnolds Štrāls, Teo
dors Vankins, Saulcerīte Viese, Imants Vītols, E. 
Zariņš, Jānis Zariņš, Voldemārs Ziedainis. — 
Koknese : Biedrība «Koknesei», 2013. — 443, 
[3] lpp. : il., ģīm., faks., sh., kartes ; 29 cm. — 
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Kopsavil
kums latviešu, krievu un angļu valodā. — ISBN 
978-9984-49-759-4 (ies.). — [0313001774]

908(474.3)+94(474.342)+556.53(474.3)
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Dimenšteins, Iļja. Rīgas kūrorts Vecāķi = Риж-
ский курорт Вецаки / Iļja Dimenšteins, Ilona 
Jahimoviča ; redaktore Tatjana Gubina ; tulkojis 
latviešu valodā Jānis Rokpelnis ; dizains: Dita 
Pence ; fotogrāfi: Iļja Dimenšteins, Andrejs Sa
likovs, Dmitrijs Zaicevs. — Rīga : Vecāķu bied-
rība : Neputns, 2013. — 143, [1] lpp. : il., ģīm., 
faks. ; 26 cm. — Paralēli latviešu un krievu 
valodā. — ISBN 978-9934-512-04-9 (ies.). — 
[0313001798] 908(474.3)

Krumholcs, Ivo. Lieliskais piecnieks.lv / teksts 
un sastādījums: Ivo Krumholcs ; atbildīgā re
daktore Renāte Neimane ; Daira Hofmaņa vāka 
mākslinieciskais noformējums. — Rīga : Juma
va. SIA «J.L.V.», [2013]. — 176 lpp. ; 25 cm. — 
ISBN 978-9934-11-336-9 (ies.). — [0313001899]

908(474.3)(03)

Papsujevičs,  Oļegs. Asūnes pagasts: vēstures 
lappuses un ļaudis / Oļegs Papsujevičs, Jānis 
Pokulis ; literārā redaktore Jana Butāne-Zar
juta ; tulkotāja angļu valodā Diāna Golovina ; 
Daugavpils Universitāte. Latgales Pētniecī-
bas institūts. — Daugavpils : Daugavpils 
Uni ver sitātes Akadēmiskais apgāds «Saule», 
2013. — 492 lpp. : il., ģīm., faks., notis, kartes ; 
21 cm. — (Mana universitāte). — Bibliogrā
fija: 403.-433. lpp. (533 nos.) un personu rādī
tājs: 435.-487. lpp. — Kopsavilkums angļu un 
krievu valodā. — ISBN 978-9984-14-621-8. — 
[0313001970] 908(474.386)

Tilaks, Dzintars. Latvi — jā, latvi — nē : 500 
āķīgi jautājumi par Latviju / Dzintars Tilaks ; 
atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā 
redaktore Antra Careva ; Laimas Šķetres vāka 
mākslinieciskais noformējums. — Rīga : Juma
va. SIA «J.L.V.», [2013]. — 127 lpp. : il., ģīm. ; 
25 cm. — ISBN 978-9934-11-337-6 (ies.). — 
[0313001900] 908(474.3)(03)

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

Šolks,  Guntis. Pilsētas revitalizācijas procesi 
Rīgā : promocijas darba kopsavilkums doktora 
zinātniskā grāda iegūšanai ģeogrāfijā, apakšno
zare: cilvēka ģeogrāfija = Urban revitalization 
processes in Riga : summary of doctoral thesis : 
this thesis promoted for the degree of doctor 
of geography, subfield: human geography / 
Guntis Šolks ; darba zinātniskā vadītāja Zaiga 
Krišjāne ; recenzenti: Pārsla Eglīte, Māris Bēr
ziņš, Donatas Burneika ; Latvijas Universitāte. 
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte. Ģeo
grāfijas nodaļa. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2013. — 62 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
60.-62. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā 
ar atsevišķām titullapām, nosaukums uz vāka 
abās valodās. — ISBN 978-9934-517-05-1. — 
[0313001437] 913(474.362.2)(043.2)+

+911.375.1(474.3-25)(043.2)+
+911.375.6(474.3-25)(043.2)

929  Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi

Vesmanis, Fridrihs. Klausieties pagātnes soļos / 
Fridrihs Vesmanis ; sastādītāja un ievada autore 
Ieva Marga Markausa ; priekšvārdu sarak stīja 
Gita Grase ; atbildīgā par izdevumu Marija 
Kaupere ; vāka dizains: Uldis Zuters. — [Jel
gava] : Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas 
muzejs, 2013. — 317, [1] lpp. : il., ģīm., faks. ; 
25 cm. — Bibliogrāfija: 311.-314. lpp. — ISBN 
978-9934-8186-3-9 (ies.). — [0313001935]

929(474.3)

94  Vispārīgā vēsture

94(474.3)  Latvijas vēsture

Hartmanis,  Aldis  Egils. Jauns un traks tu, 
puika, esi bijis : ģimnāzista, lauku izpalīga, le-
ģionāra atmiņas / Aldis Egils Hartmanis ; re
daktore Gunita Dravniece ; vāka zīmējums: 
Gunardess Zilberts. — [Jelgava] : Aldis E. Hart
manis, [2013]. — 157, [3] lpp. : il., ģīm., karte ; 
25 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģen
tūrā. — ISBN 9984-19-972-X (ies.); 978-9984-19-
972-6. — [0313002001] 94(474.3)(092)

Jēkabsons,  Ēriks. Aizmirstie karavīri — ebreji 
Latvijas armijā 1918.-1940. gadā / Ēriks Jēkab
sons ; atbildīgais redaktors Menahems Barka
hans ; teksta redaktors Valdis Veilands ; kop
savilkuma tulkojums: Uldis Verners Brūns ; 
priekšvārda autori: Artis Pabriks, Aivars Stran
ga, Ārons Šneiers, Grigorijs Smirins, Menahems 
Barkahans ; uz vāka V. Veilanda foto. — Rīga : 
Biedrība «Šamir», 2013. — 281 lpp. : il., ģīm., 
faks., tab. ; 30 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs. — Kopsavilkums angļu valodā. — 
ISBN 978-9934-8003-6-8. — [0313001784]
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Кауфман,  Макс. Хурбн Летланд : унич то-
жение евреев в Латвии / Макс Кауфман ; 
перевод с немецкого Наталии Кофлер ; под 
общей редакцией Менахема Баркагана ; 
редколлегия: Ольга Алексеева, Рита Бог-
да нова, Иосиф Рочко, Григорий Смирин ; 
вступительное слово, с. 5-6, Менахем Бар-
каган ; предисловия, с. 7-11, Джорджа 
Шва ба и Пола Шапиро ; введение, с. 12-17, 
Гертруды Шнайдер ; послесловие, с. 377-
380, Александра Бергмана. — Рига : Шамир, 
2012. — 504 lpp. : il., faks. ; 22 cm. — Virsti
tulā: Редакция Латвийской Еврейской 
энциклопедии. — Oriģ. nos.: Die Vernichtung 
der Juden Lettlands. — ISBN 978-9934-8003-
4-4. — [0313001786]
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