
1

LATVIJAS JAUNĀKĀS GRĀMATAS
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas institūta informatīvs biļetens

Iznāk kopš 1983.gada janvāra

Redaktore G. Strautmale Sastādītājas: I. Krūmiņa, G. Silirova

Redakcijas adrese: Anglikāņu ielā 5, Rīgā, LV-1816. Tālr. 67220588

ISSN 2255-9523

Nr. 22

16.–30. novembris

2013

0  VISPĀRĪGĀ NODAĻA

004  Datorzinātne un datortehnoloģija. 
Skaitļošana. Datu apstrāde

Boļšakovs,  Vitālijs. Simulation-based fitness 
landscape analysis and optimisation of com-
plex systems : doctoral thesis / Vitālijs Boļša-
kovs ; scientific supervisor: G. Merkuryeva ; 
Riga Technical University. Faculty of Computer 
Science and Information Technology. Institute 
of Information Technology. — Riga : Riga Tech-
nical University, 2013. — 135 lp. : il., diagr., tab. ; 
30 cm. — Bibliogrāfija: 11.-13., 125.-132. lp. — 
Teksts angļu valodā, anotācija arī latviešu valo-
dā. — (Ies.). — [0313004191]

004.94(043)+519.161(043)

005  Pārvaldība. Vadzinības

Giesa,  Andreas  Michael. Komandas veikt-
spēju noteicošie faktori komercorganizācijās : 
promocijas darba kopsavilkums doktora grāda 
iegūšanai vadībzinātnē, apakšnozare: uzņē-
mējdarbības vadība = Determinants of team 
performance in business ogranizations : sum-
mary of doctoral thesis : submitted for the doc-
toral degree in management, subfield: business 
management / Andreas Michael Giesa ; zināt-
niskā vadītāja Inesa Vorončuka ; recenzenti: 
Ērika Šumilo, Martina Eberl, Līga Peiseniece ; 
Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadī-
bas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2013. — 81 lpp. : il., diagr., tab. ; 22 cm. — Biblio-
grāfija: 80.-81. lpp. — Teksts latviešu un angļu 
valodā, ar atsevišķām titullapām, nosaukums 
uz vāka abās valodās. — ISBN 978-9984-45-
729-1. — [0313001979]

005.64(043.2)+005.336(043.2)

08  Jaukta satura krājumi. Kolektīvi darbi

087.5  Izdevumi jauniešiem

Briede,  Antra. Burti : atraktīva un aizraujo-
ša burtu mācība bērniem un vecākiem : mini, 
burto un mācies! / Antra Briede (ideja), Agita 
Greivule (ilustrācijas). — [Rīga] : Elfu dārzs, 
2013. — [91] lpp. : il. ; 20 cm. — Izdevējziņas 
precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9984-49-
846-1 (spirālies.). — [0313002861]

087.5+811.174’351(02.053.2)

Darba mašīnas : uzvelkami auto modeļi / no 
itāļu valodas tulkojusi Indra Putre. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2013. — [16] lpp. : il. ; 31 cm. — 
(Krāso, spēlējies, mācies). — Kopā ar grāmatu 6 
auto modeļi. — Oriģ. nos.: Mezzi da lavoro. — 
ISBN 978-9934-0-3894-5. — [0313002695] 087.5

Dzīvnieki : salokāmā grāmatiņa / no čehu va-
lodas tulkojusi Iveta Ikale. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2013. — [10] lpp. : il. ; 9×16 cm. — Nosau-
kums no vāka. — Oriģ. nos.: Zvířata — skládan-
ka. — ISBN 978-9934-0-3977-5. — [0313002697]

087.5

Krāsosim ciparbildes / ilustrējusi Emilija Gol-
dena Tvomija ; no angļu valodas tulkojusi 
Indra Putre. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 
[64] lpp. : il. ; 25 cm. — Grāmata bez teksta. — 
Oriģ. nos.: Colour by numbers. — ISBN 978-
9934-0-3973-7. — [0313002691] 087.5

Laukos : [bilžu grāmata ar tekstu pirmsskolas 
vecuma bērniem] / no spāņu valodas tulkojusi 
Iveta Ikale. — Rīga : Zvaigzne ABC. 2013. — 
[12] lpp. : il. ; 14 cm. — (Skatīsimies kopā). — 
Nosaukums no vāka. — Oriģ. nos.: En el cam-
po. — ISBN 978-9934-0-3660-6. — [0313002931]

087.5

Mazā pirāta piedzīvojumu mugursoma : vairāk 
nekā 1000 uzlīmes / no angļu valodas tulkojusi 
Iveta Ikale ; redaktore Guna Pitkevica. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2013. — 40 lpp., [8] lp. uzlīmes : 
il. ; 28 cm. — Oriģ. nos.: My pirate adventu-
re backpack. — ISBN 978-9934-0-3934-8. — 
[0313002932] 087.5

Mazuļi : salokāmā grāmatiņa / no čehu valodas 
tulkojusi Iveta Ikale. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2013. — [10] lpp. : il. ; 9×16 cm. — Nosaukums 
no vāka. — Oriģ. nos.: Mláďata — skládan-
ka. — ISBN 978-9934-0-3979-9. — [0313002699]

087.5

Rotaļlietas : [bilžu grāmata ar tekstu pirms-
skolas vecuma bērniem] / no spāņu valo-
das tulkojusi Iveta Ikale. — Rīga : Zvaigzne 
ABC. 2013. — [12] lpp. : il. ; 14 cm. — (Skatī-
simies kopā). — Nosaukums no vāka. — Oriģ. 
nos.: A Jugar. — ISBN 978-9934-0-3661-3. — 
[0313002930] 087.5

Sacīkšu auto : uzvelkami auto modeļi / no 
spāņu valodas tulkojusi Indra Putre. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2013. — [16] lpp. : il. ; 31 cm. — 
(Krāso, spēlējies, mācies). — Kopā ar grāmatu 
6 auto modeļi. — Oriģ. nos.: Auto da corsa. — 
ISBN 978-9934-0-3895-2. — [0313002694] 087.5

Skola : [bilžu grāmata ar tekstu pirmsskolas ve-
cuma bērniem] / Helēnas Poles ilustrācijas. — 
Rīga : SIA «J.L.V.», 2013. — [8] lpp. : il. ; 13 cm. — 
(Rotaļu vietas). — Nosaukums no vāka. — ISBN 
978-9934-11-341-3. — [0313002957] 087.5

Slimnīca : [bilžu grāmata ar tekstu pirmssko las 
vecuma bērniem] / Helēnas Poles ilustrācijas. — 
Rīga : SIA «J.L.V.», 2013. — [8] lpp. : il. ; 13 cm. — 
(Rotaļu vietas). — Nosaukums no vāka. — 
ISBN 978-9934-11-347-5. — [0313002958] 087.5

1  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

122/129  Speciālā metafizika

Hamiltons,  Deivids  R. Vai dzīve ir iepriekš 
izplānota? : kā pārvaldīt likteni un brīvo gri-
bu / Deivids R. Hamiltons ; no angļu valodas 
tulkojusi Dace Saule ; redaktors Elviss Ozols ; 
Māra Garjāņa vāka dizains. — [Rīga] : Lietus-
dārzs, 2013. — 198, [1] lpp. ; 23 cm. — «Domā 
vesels!» autora darbs—Uz vāka. — Bibliogrā-
fija: 188.-[199.] lpp. — Oriģ. nos.: Is your life 
mapped out?. — ISBN 978-9984-869-38-4. — 
[0313002672] 123.1+57.034+159.947

13  Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves 
metafizika. Ezotērika

Giberts,  Vitālijs. Nākotnes modelēšana / Vi-
tālijs Giberts ; tulkojums latviešu valodā: I. 
Vaitmane ; vāka noformējumā izmantotās foto-
grā fijas autore Marija Millere. — Rīga : Vieda, 
2013. — 275, [4] lpp. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: Мо-
де лирование будущего. — ISBN 978-9984-782-
82-9. — [0313002816] 133+159.923.2+159.961

14  Filozofiskās sistēmas un uzskati

Nīče,  Frīdrihs  Vilhelms. Gadījums Vāgners : 
mūziķa problēma / Frīdrihs Vilhelms Nīče ; 
tulkojusi un priekšvārdu, 4.-6. lpp., uzrakstīju-
si Anne Sauka ; zinātniskais redaktors Ainārs 
Sauka ; tulkojuma redaktors Arturs Hansons ; 
dizains: Olafs Abzalons. — [Rīga] : Biedrība 
«Ascendum», 2013. — 41, [1] lpp. : 20 cm. — 
«Satori»—Titlp. — Bibliogrāfija: 41. lpp. — 
Oriģ. nos.: Fall Wagner. — ISBN 978-9934-8435-
0-1. — [0313002630] 14(430)+78.071.1(430)

17  Morāles filozofija. Ētika.  
Praktiskā filozofija

Havards, Aleksandrs. Līderis un tikums : ceļš 
uz personas pilnību / Aleksandrs Havards ; no 
krievu un angļu valodas tulkojis Pēteris Ban-
kovskis ; literārā redaktore Inese Treimane ; 
māksliniece Laura Feldberga. — [Rīga] : KALA 
Raksti, 2013. — 163, [3] lpp. ; 21 cm. — (Mieram 
tuvu dzīvesskola). — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs. — Oriģ. nos.: Virtuous leadership. — 
ISBN 978-9984-871-18-9. — [0313002660]

179.9+316.46+27-423.7
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2  RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Bībeles lielais izaicinājums : ļaujies Dieva va-
renajam stāstam / tulkojums latviešu valodā: 
Māra Grigola ; redaktors Elviss Ozols ; māksli-
nieks Mets Beikers sadarbībā ar Derilu Penin-
tonu. — [Saldus : Bībeles draugu līga], 2013. — 
128 lpp. : il. ; 26 cm. — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — Oriģ. nos.: Big Bible challen-
ge. — ISBN 978-9984-49-871-3 (spirālies.). — 
[0313002749] 27-277

Kate, Mareika ten. Lielā Bībele bērniem / ilus-
trācijas: Mareika ten Kate ; teksts: Jongbloed 
Publishers ; tulkotāja: Ieva Burčika ; literārā 
redaktore Milda Klampe. — Rīga : Latvijas Bī-
beles biedrība, 2013. — 183 lpp. : il. ; 26 cm. — 
«Izdevumā latviešu valodā izmantots jaunais 
Bībeles tulkojums» (Latvijas Bībeles biedrība, 
2012)—Titlp. otrā pusē. — ISBN 978-9984-834-
43-6 (ies.). — [0313002723] 27-236.5

Omaršana,  Stormija. Vecāku lūgšanas spēks / 
Stormija Omaršana ; tulkotāja Rita Vāciete ; 
vāka māksliniece Evija Godiņa. — [Rīga] : Am-
nis, [2013]. — 182 lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: 
Power of a praying parent. — ISBN 978-9984-
876-04-7. — [0313002878] 27-534.3

Omaršana,  Stormija. Vecāku lūgšanas spēks : 
lūgšanu un pārdomu ceļvedis / Stormija Omar-
šana ; tulkotāja Rita Vāciete ; vāka mākslinie-
ce Evija Godiņa. — [Rīga] : Amnis, [2013]. — 
134, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: Power of a 
praying parent. — ISBN 978-9984-876-06-1. — 
[0313002877] 27-534.3

Rors, Ričards. Ādama atgriešanās : pieci apso-
lījumi vīrieša iniciācijas ceļā / Ričards Rors ; no 
angļu valodas tulkojis Kārlis Žols ; redaktore 
Zane Seņkova ; ievada, 7.-10. lpp., autors Juris 
Rubenis ; Aigara Truhina vāka dizains. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2013. — 254 lpp. : il. ; 21 cm. — 
Par autoru: 248. lpp. — Bibliogrāfija: 232.-
245. lpp., zemsvītras piezīmēs un alfabētiskais 
rādītājs: 249.-254. lpp. — Oriģ. nos.: Adam’s 
return: the five promises of male initiation. — 
ISBN 978-9934-0-4108-2 (ies.). — [0313002920]

2-558.2-055.1

Simpkins,  K.  Aleksandrs. Vienkāršais dao-
isms : ceļvedis, kā dzīvot līdzsvarā / K. Alek-
sandrs Simpkins un Annelīna Simpkinsa ; tul-
kojums latviešu valodā: Normunds Pukjans ; 
atbildīgā redaktore Kristīne Kirkila ; literārā 
redaktore Diāna Spertāle ; Aijas Andžānes 
vā ka mākslinieciskais noformējums. — Rīga : 
SIA «J.L.V.», 2013. — 174, [1] lpp. : il. ; 23 cm. — 
«Translation copyright c2014»—Titlp. otrā 
pusē. — Bibliogrāfija: 169.-173. lpp. — Oriģ. 
nos.: Simple taoism. — ISBN 978-9934-11-
511-0. — [0313002955] 221.3

Svētais Benedikts un viņa regula / no angļu 
valodas tulkojis un komentējis Pēteris Ban-
kovskis ; literārā redaktore Aija Balode ; māksli-
niece Laura Feldberga. — [Rīga] : KALA Raksti, 
2013. — 117, [9] lpp. ; 21 cm. — (Mieram tuvu 
grāmata). — Bibliogrāfija zemsvītras piezī-
mēs. — ISBN 978-9984-871-19-6. — [0313002659]

27-36:929(450)

3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

31  Demogrāfija. Socioloģija. Statistika

Bērni Latvijā : [statistikas biļetens] / Latvijas 
Repub likas Centrālā statistikas pārvalde. — 
Rī ga : Latvijas Republikas Centrālā statistikas 
pār valde, 2013. — 127 lpp. : il., diagr., tab., 
karte ; 21 cm. — (Latvijas statistika). — (Bēr-
ni Lat vijā = Chil dren in Latvia, ISSN 1691-
0338 ; 2013). — ISBN 978-9984-06-452-9. — 
[0313002874] 314.18-053.2(474.3)

Demogrāfija, 2013 : statistisko datu krājums = 
Demography, 2013 : collection of statistical 
data / Latvijas Republikas Centrālā statistikas 
pārvalde = Central Statistical Bureau of Lat-
via ; tulkojums angļu valodā: Ieva Stangaine ; 
foto autore Ilze Saukuma. — Rīga : Latvijas Re-
publikas Centrālā statistikas pārvalde, 2013. — 
132 lpp. : diagr., tab., kartes ; 29 cm. — (Latvijas 
statistika). — (Demogrāfija = Demography, 
ISSN 1407-0723 ; 2012). — Titullapā uzrādīts 
nosaukums: Demogrāfija, 2013, uz vāka: De-
mogrāfija, 2012. — Teksts paralēli latviešu, 
angļu valodā. — ISBN 978-9984-06-444-4. — 
[0313002875] 314.02(474.3)(058)+

+311.312(474.3)(058)

316  Socioloģija

Bērks, Pīters. Kultūru hibriditāte / Pīters Bērks ; 
no angļu valodas tulkojis Pauls Daija ; zinātnis-
kā redaktore Ieva Kolmane ; redkolēģija: Pauls 
Daija, Deniss Hanovs, Benedikts Kalnačs, Jā-
nis Oga, Jānis Ozoliņš, Kārlis Vērdiņš ; Denisa 
Hanova pēcvārds, 124.-133. lpp. ; Līgas Sarka-
nes dizains. — Rīga : Mansards, 2013. — 145, 
[1] lpp. ; 18 cm. — (Theoria). — Bibliogrāfija: 
102.-121. lpp. un rādītājs: 134.-[146]. lpp. — 
Oriģ. nos.: Cultural hybridity. — ISBN 978-
9934-12-020-6. — [0313002765] 316.73

Jeņenkova, Oksana. Agresīva braukšana auto-
vadītāju uztverē : sociālā psiholoģija : promo-
cijas darbs (tematiski vienota zinātnisko pub-
likāciju kopa) = Aggressive driving in the 
perception of car drivers : social psychology : 
doctoral dissertation (the set of thematically 
unified scientific publications) / Oksana Je-
ņenkova ; darba zinātniskais vadītājs Aleksejs 
Ruža ; Daugavpils universitāte. Sociālo zinātņu 
fakultāte. Sociālās psiholoģijas katedra. — Dau-
gavpils, 2013. — 110, [87] lpp. : il., diagr., tab. ; 
25 cm. — Bibliogrāfija: 7.-10., 90.-110. lpp. — 
Teksts latviešu un angļu valodā. — [0313004168]

316.62:656.052.4(043)+656.052.4:159.9(043)

Rožukalne, Anda. Kam pieder Latvijas medi-
ji? : monogrāfija par Latvijas mediju sistēmu 
un ietekmīgākajiem mediju īpašniekiem / Anda 
Rožukalne ; ar datorprogrammu «In Flow» vei-
dotas mediju īpašnieku kartes: Valdis Krebs ; 
vāka dizains un ilustrācijas: Jānis Rožukalns. — 
Rīga : Zinātne, 2013. — 351 lpp. : diagr., sh., 
tab. ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 327.-333. lpp. — 
Kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9984-
879-49-9 (ies.). — [0313002850]

316.774(474.3)+316.774:33(474.3)

33  Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Bušs,  Ginters. Robust time series forecasting 
methods : thesis / Ginters Buss ; supervisor: 
J. Carkovs, V. Ajevskis ; Riga Technical Uni-
versity. Faculty of Computer Science and In-
formation Technology. Institute of Computer 
Control, Auto mation and Computer Engineer-
ing. — Riga, 2013. — 136 lpp. : il., diagr., tab. ; 
25 cm. — Bibliogrāfija: 9.-11., 129.-136. lpp. — 
Anotācija un galvenie secinājumi arī latviešu 
val. — [0313004178]

330.101.541(043)+338.27(043)

Jaunzems, Andrejs. Mikroekonomika : teorija 
un analīze / Andrejs Jaunzems ; galvenā zināt-
niskā redaktore Baiba Rivža ; Ventspils Augst-
skola. — [Ventspils] : Ventspils Augstskola, 
2013. — 899 lpp. : diagr., tab. ; 31 cm. — Grā-
mata ir autora iepriekš izdoto grāmatu «Mik-
roekonomika. 1. daļa, ISBN 9789984821191» 
(2008) un «Mikroekonomika. 2. daļa, ISBN 
9789984648101» (2009) pārstrādāts un papil-
dināts apvienojums. — Bibliogrāfija: 884.-
890. lpp. — Kopsavilkums un saturs angļu 
valodā. — ISBN 978-9984-648-30-9 (ies.). — 
[0313002813] 330.101.542(075.8)

332  Reģionālā, teritoriālā, zemes,  
dzīvokļu ekonomika

Auziņš,  Armands. Zemes izmantošanas 
efektivi tātes novērtēšanas metodoloģija ze-
mes pār  valdībā : promocijas darbs : nozare: 
vadīb zinātne, apakšnozare: uzņēmējdarbības 
va dība / Armands Auziņš ; zinātniskais vadī-
tājs Jā nis Vanags ; Rīgas Tehniskā universitā-
te. In že nier ekonomikas un vadības fakultāte. 
Būvuz ņēmējdarbības un nekustamā īpašuma 
ekonomikas institūts. — Rīga, 2013. — 202, 
[21] lpp. : il., diagr., tab ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 
185.-202. lpp. — [0313004184] 332.2(043)

Kalniņa-Lukaševica,  Zanda. Reģionu attīstība 
Latvijā — reģionu ekonomiskās attīstības plā-
nošanas un novērtēšanas modelis : promocijas 
darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai 
vadības zinātnes nozarē, apakšnozare: sabied-
rības vadība = Development of regions in 
Latvia — model of the regional economic de-
velopment planning and evaluation : summary 
of doctoral thesis : submitted for the degree of 
doctor of management science, subfield: public 
administration / Zanda Kalniņa-Lukaševica ; 
darba zinātniskais vadītājs Māris Purgailis ; re-
cenzenti: Ērika Šumilo, Maija Šēnfelde, Agita 
Līviņa ; Latvijas Universitāte. Ekonomikas un 
vadības fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitā-
te, 2013. — 101 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 11.-17., 100.-101. lpp. — Teksts 
latviešu un angļu valodā ar atsevišķām titul-
lapām, nosaukums uz vāka abās valodās. — 
ISBN 978-9984-45-737-6. — [0313002353]

332.14(474.3)(043.2)+332.145(474.3)(043)
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338  Ekonomiskais stāvoklis. Ekonomiskā 
politika. Pārvalde un plānošana ekonomikā. 
Ražošana. Pakalpojumi. Cenas

Meženiece, Marta. Zināšanu radīšanas un ko-
mercializācijas procesu saikne ar ekonomikas 
izaugsmi Eiropas Savienības reģionos : pro-
mocijas darbs ekonomikas doktora (Dr. oec.) 
zinātniskā grāda iegūšanai / Marta Meženie-
ce ; promocijas darba zinātniskā vadītāja Baiba 
Rivža ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 
Ekonomikas fakultāte. Ekonomikas katedra. — 
Jelgava, 2013. — 170, [48] lp. : il., tab., diagr. ; 
31 cm. — Bibliogrāfija: 149.-170. lp. — Teksts 
latviešu valodā, kopsavilkums angļu un krievu 
valodā. — (Ies.). — [0313004192]

338.1(4)(043)+001.101(4)(043)

34  Tiesības. Jurisprudence

Krutova,  Ē. Kopējās izmeklēšanas grupas kā 
viens no starptautiskās sadarbības veidiem kri-
minālprocesā : promocijas darba kopsavilkums 
doktora grāda iegūšanai juridiskās zinātnes 
nozarē, apakšnozare: krimināltiesības = Joint 
investigation teams as one of the types of inter-
national cooperation in criminal proceedings : 
summary of the doctoral thesis : submitted for 
the doctoral degree in legal science, subfield: 
criminal law / Ērika Krutova ; darba zinātniskie 
vadītāji Kristīne Strada-Rozenberga, Anrijs Ka-
valieris ; recenzenti: Sandra Kaija, Jānis Ivan-
čiks, Lali Papiashvili ; Latvijas Universitāte. Ju-
ridiskā fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2013. — 68 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 39.-42., 
68. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latvie-
šu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, 
nosaukums uz vāka abās valodās. — ISBN 978-
9984-45-688-1. — [0313002359]

341.4(043.2)+343.132(043.2)

Latvijas pilsoņu un nepilsoņu tiesību atšķirību 
saraksts / Latvijas Cilvēktiesību komiteja ; Vla-
dimira Buzajeva, Aleksandra Kuzmina redak-
cijā. — Rīga : Latvijas Cilvēktiesību komiteja, 
2013. — 82 lpp. : diagr., faks., tab. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-
9934-8241-8-0. — [0313002702] 342.71(474.3)

Список различий в правах граждан и не-
граждан Латвии / под редакцией Владимира 
Бузаева и Александра Кузьмина ; Латвийс-
кий комитет по правам человека. — Рига : 
Латвийский комитет по правам человека, 
2013. — 79, [1] lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — 
«Состояние на октябрь 2013 года»—3. lpp. — 
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-
9934-8241-7-3. — [0313002701] 342.71(474.3)

35  Valsts administratīvā pārvalde. Karalietas

351  Valsts administratīvā pārvalde (policija)

Skrastiņa,  Una. Piedāvājuma izvēles kritēriji 
un vērtēšana publiskajā iepirkumā : promoci-
jas darbs studiju programmā juridiskā zināt-
ne / Una Skrastiņa ; darba vadītājs: Jānis Na-
čisčionis ; Biznesa augstskola Turība. — Rīga, 
2013. — 213 lpp. : tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 
192.-212. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts 
latviešu valodā, anotācija arī angļu un krievu 
valodā. — (Ies.). — [0313004186]

351.712(4)(094)(043)+347.751(4)(043.2)

Тематические задачи по Правилам дорож-
ного движения / FCS перевод, рисунки и 
фотографии. — [Rīga] : FCS, 2013. — 213 lpp. : 
il. ; 30 cm + piel. 1 lp. tabula. — Izdevējziņas 
precizētas ISBN aģentūrā. Pielikumā: Таблица 
правильных ответов. — Oriģ. nos.: Tematiskie 
uzdevumi Ceļu satiksmes noteikumos. — ISBN 
978-9934-8146-8-6. — [0313002704]

351.811.122(474.3)(076)

37  Izglītība

373  Vispārējā izglītība

Vilde,  Ilze. Sākumskolēnu muzikalitātes attīs-
tība mūzikas mācībās : promocijas darba kop-
savilkums doktora grāda iegūšanai pedagoģijā, 
apakšnozare: skolas pedagoģija = Musicality 
development in music studies among primary 
school pupils : summary of doctoral thesis : su-
bmitted for the doctoral degree in pedagogy, 
subdiscipline: school pedagogy / Ilze Vilde ; 
darba zinātniskā vadītāja: Zenta Anspoka ; 
recenzenti: Lūcija Rutka, Jeļena Davidova, 
Anna Līduma ; Latvijas Universitāte. Pedago-
ģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. Peda-
goģijas nodaļa. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2013. — 65 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
63.-64. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā 
ar atsevišķām titullapām, nosaukums uz vāka 
abās valodās. — ISBN 978-9984-45-722-2. — 
[0313001980] 373.3(043.2)+37.036(043.2)+

+78:373.3(043.2)

378  Augstākā izglītība. Augstskolas. 
Akadēmiskās studijas

Latvijas Lauksaimniecības universitāte : no 
Rīgas Politehnikuma Lauksaimniecības noda-
ļas (1863) līdz mūsdienām — 150 / redkolēģija: 
Aleksandrs Gailums, Alfons Grīnfelds, Dzidra 
Kreišmane, Juris Kālis (literārais redaktors), 
Maiga Krūzmētra, Ginta Linīte, Ināra Melgalve, 
Arnis Mugurēvičs (atbildīgais par izdevumu), 
Baiba Ozola, Kārlis Siļķe, Voldemārs Strīķis, 
Kaspars Vārtukapteinis (galvenais redaktors) ; 
priekšvārdu sarakstīja Kaspars Vārtukaptei-
nis ; fotomateriāli: Valdis Āboliņš. — Jelga-
va : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
2013. — 457 lpp. : il., ģīm., faks., sh., tab., notis ; 
25 cm. — Bibliogrāfija tekstā. — ISBN 978-9984-
849-32-4 (ies.). — [0313002948]

378.6:63(474.3)(091)

Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzināt-
nes un lietišķās ķīmijas fakultātei — 150 : ko-
lektīvā monogrāfija / zinātniskā redaktore un 
priekšvārda autore Māra Jure ; recenzenti I. 
Kalviņš, E. Vedējs ; literārā redaktore Silvija 
Minkevica ; priekšvārdu sarakstīja Jānis Stra-
diņš ; dizainere Jekaterina Ribajeva ; izmanto-
tas E. Lapsas, J. Pauliņa, V. Švinkas, K. Kalna, 
T. Grēviņa, A. Buka fotogrāfijas. — Rīga : RTU 
izdevniecība, 2013. — 479 lpp. : diagr., il., ģīm., 
faks., tab. ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 406.-436. lpp. 
un zemsvītras piezīmēs, fakultātes absolventu 
rādītājs: 445.-478. lpp. — M. Jures priekšvārds 
latviešu un angļu valodā. — Kopsavilkums 
latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-10-
457-2 (ies.) : 1000 eks. — [0313002862]

378.6:62(474.362.2)(091)

379.8  Brīvais laiks

Kincela, Karolīna. Tēva un meitas grāmata : un 
ko mēs tagad varētu padarīt? : lieliskas idejas 
izdomas bagātiem tētiem / Karolīna Kincela ; 
no vācu valodas tulkojusi Ārija Servuta ; atbil-
dīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redak-
tore Baiba Dombrovska. — Rīga : SIA «J.L.V.», 
2013. — 128 lpp. : il. ; 19 cm. — Nodarbību un 
spēļu rādītājs: 126.-128. lpp. — Oriģ. nos.: Papa 
Tochter Buch. — ISBN 978-9934-11-418-2. — 
[0313002954] 379.82+793/794

5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

51  Matemātika

Cunska, Aija. IKT lietojuma iespējas matemāti-
kas mācīšanā skolā : promocijas darbs doktora 
zinātniskā grāda iegūšanai matemātikā, apakš-
nozare: modernā elementārā matemātika un 
matemātikas didaktika / Aija Cunska ; darba 
vadītāji: Agnis Andžāns, Dace Kūma ; Latvijas 
Universitāte. Fizikas un matemātikas fakul-
tāte. — Rīga, 2013. — 120 lp. : il., diagr., tab. ; 
31 cm. — Bibliogrāfija: 107.-113. lp. — Teksts 
latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā. — 
(Ies.). — [0313004189] 51:37.026(043.3)

Liberts,  Mārtiņš. The optimisation of sam-
pling design : doctoral thesis / Mārtiņš Liberts ; 
supervisor: Aleksandrs Šostaks ; adviser: Jānis 
Lapiņš ; University of Latvia. Faculty of Physics 
and Mathematics. Department of Mathema-
tics. — Riga, 2013. — 110 lp. : il., diagr., tab. ; 
30 cm. — Bibliogrāfija: 13.-14., 83.-85. lp. — 
Teksts angļu, anotācija arī latviešu valodā. — 
(Ies.). — [0313004190] 519.253(043)

52  Astronomija. Astrofizika. Kosmosa 
pētniecība. Ģeodēzija

Priedītis, Gints. Aerofotogrāfiju un aerolāzer-
skenēšanas datu izmantošanas specifika mežu 
inventarizācijā : promocijas darba kopsavil-
kums Dr. silv. zinātniskā grāda iegūšanai mežzi-
nātnes nozarē, meža ekoloģijas un mežkopības 
apakšnozarē = Aerial photography and airbor-
ne laser scanner data usage specifics in forest 
inventory : summary of the Doctoral thesis for 
the scientific degree Dr. silv. in Forest Ecology 
and Silviculture / Gints Priedītis ; promocijas 
darba zinātniskais vadītājs Dagnis Dubrovskis ; 
recenzenti: Imants Liepa, Edmundas Petraus-
kas, Gunta Bāra ; Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte. — Jelgava : Latvijas Lauksaimnie-
cības universitāte, 2013. — 48 lpp. : il., diagr., 
tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 4.-7. lpp. — Teksts 
latviešu un angļu valodā. — [0313002300]

528.7(043)

53  Fizika

Klokovs,  Aleksejs. Global analysis of dyna-
mics of the pendulum systems, new bifurcation 
groups and rare attractors : doctoral thesis / 
Alexey Klokov ; scientific supervisor Mikhail 
Zakrzhevsky ; Riga Technical University. Fa-
culty of Transport and Machinery. Institute of 
Mechanics. — Riga, 2013. — 191 lpp. : il., diagr., 
tab. ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 167.-172. lpp. un 
rādītājs: 175.-177. lpp. — [0313004185]

534.1(043)
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55  Zemes zinātnes. Ģeoloģijas zinātnes

Ozola,  Ilze. Holocēna organogēnie nogulu-
mi purvos Ziemeļvidzemē : monogrāfija / Ilze 
Ozola ; redaktors un priekšvārda autors Valdis 
Segliņš ; literārā redaktore Gita Bērziņa ; vāka 
dizains: Baiba Lazdiņa. — Rīga : LU Akadēmis-
kais apgāds, 2013. — 139 lpp. : diagr., il., tab., 
kartes ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 125.-139. lpp. — 
ISBN 978-9984-45-777-2. — [0313002706]

551.312.2(474.36)+551.794(474.36)

Soms,  Juris. Gravu morfoloģija Austrumlat-
vijā : monogrāfija / Juris Soms ; redaktors un 
priekš vārda autors Valdis Segliņš ; literārā 
redak tore Gita Bērziņa ; vāka dizains: Ieva Tilti-
ņa. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2013. — 
173 lpp. : diagr., il., tab., kartes ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija: 149.-173. lpp. — Kopsavilkums 
angļu valodā. — ISBN 978-9984-45-770-3. — 
[0313002707] 551.435.162(474.3)

56  Paleontoloģija

Neiš,  Derens. Uzbūvē savu T. Rex : uzbūvē 
76 cm lielu dinozauru / Derens Neišs ; no an-
gļu valodas tulkojis Juris Bitenieks ; redakto-
re Agnese Biteniece. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2013. — 28, [2] lpp. : il. ; 37 cm + piel. — Rādī-
tājs: [30.] lpp. Pielikumā: 1 lp. instrukcija un 49 
dinozaura modeļa detaļas. — Oriģ. nos.: Build 
the T. Rex. — ISBN 978-9934-0-3739-9 (ies.). — 
[0313002935] 568.19+087.5

59  Zooloģija

Baumanis,  Jānis. Pārnadžu (Artiodactyla) po-
pulāciju stāvokļa novērtējums un apsaimnie-
košanas principi Latvijā : promocijas darba 
kopsavilkums Dr. silv. zinātniskā grāda iegū-
šanai = Situation assessment of ungulate (Ar-
tiodactyla) populations and their management 
principles in Latvia : resume of the PhD paper 
for the scientific degree of Dr. silv. / Jānis Bau-
manis ; promocijas darba zinātniskais vadītājs 
Dagnis Dubrovskis ; recenzenti: Tālis Gait-
nieks, Āris Jansons, Linas Balčiauskas ; Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte. Latvijas Valsts 
mežzinātnes institūts «Silava». — Jelgava : Lat-
vijas Lauksaimniecības universitāte, 2013. — 
60 lpp. : tab., diagr., kartes ; 21 cm. — Biblio-
grāfija: 5.-6. lpp. — Teksts latviešu un angļu 
valodā. — [0313002303]

599.73(474.3)(043)+639.1.02(474.3)(043)

Gackis,  Māris. Bebra Castor fiber L. populā-
cijas aspekti meliorētajos mežos : promocijas 
darba kopsavilkums Dr. silv. zinātniskā grāda 
iegūšanai = The aspects of beaver Castor fiber 
L. population in drained forests : summary of 
academic dissertation for acquiring the doc-
tor’s degree of forest sciences / Māris Gackis ; 
promocijas darba zinātniskais vadītājs Imants 
Liepa ; recenzenti: Pēteris Zālītis, Jānis Ozo-
liņš, Renata Spinkyte-Backaitiene ; Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte. Mežkopības 
katedra. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecī-
bas universitāte, 2013. — 34 lpp. : diagr., tab. ; 
21 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — Bibliogrāfija: 
4.-5. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā. — 
[0313002304] 599.322.3(043)+

+630*14(043)+630*15(043)

6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. 
TEHNIKA

61  Medicīnas zinātnes

Baltic Morphology Scientific Conference  (7  : 
2013 : Rīga, Latvija). Morphological sciences in 
the experimental and clinical medicine : Baltic 
Morphology VII Scientific Conference, Novem-
ber 7-9, 2013, Rīga, Latvia : abstract book / Rīga 
Stradiņš University. — Rīga : Rīga Stradiņš Uni-
versity, 2013. — 104 lpp. ; 29 cm. — Authors: 
102.-104. lpp. — ISBN 978-9984-793-36-8. — 
[0313002755] 61(474)(062)

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

Electrical engineering and electronics / In-
vestment and Development Agency of Lat-
via. — Riga : Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūra, [2013]. — 63 lpp. : il., diagr., tab. ; 
30 cm. — (Industry in Latvia). — Aprakstīts pēc 
vāka. — [0313002779]

621.3(474.3)+621.38(474.3)

Suzdaļenko, Aleksandrs. Research and devel-
opment of control means for intelligent house-
hold electrical grids : doctoral thesis / Alexander 
Suzdalenko ; scientific supervisor Ilya Galkin ; 
Riga Technical University. Faculty of Power and 
Electrical Engineering. Institute of Industrial 
Electronics and Electrical Engineering. — Riga : 
RTU Press, 2013. — 128 lpp. : il., diagr., sh., tab. ; 
25 cm. — Bibliogrāfija: 107.-114. lpp. — Teksts 
angļu, anotācija arī latviešu valodā. — ISBN 
978-9934-507-40-3. — [0313002746]

621.316.3(043)

624  Civilās un strukturālās inženierbūves 
kopumā

Straupe, Verners. Pastāvīgās un mainīgās slo-
dzes ietekme uz vanšu tiltu nesošo elementu 
kopdarbību : promocijas darbs inženierzinātņu 
doktora grāda iegūšanai transporta un satik-
smes zinātnes nozarē, sauszemes transporta un 
infrastruktūras apakšnozarē (promocijas pado-
me «RTU P-06») / Verners Straupe ; zinātniskais 
vadītājs A. Paeglītis ; Rīgas Tehniskā univer-
sitāte. Būvniecības fakultāte. Transportbūvju 
institūts. — Rīga, 2013. — 138 lpp. : il., diagr., 
tab. ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 131.-138. lpp. — 
[0313004179] 624.5(043)

630  Mežsaimniecība

Jankovska,  Ilze. Rīgas pilsētas mežu apsaim-
niekošanas problemātika un risinājumi : pro-
mocijas darba kopsavilkums Dr. silv. zinātniskā 
grāda iegūšanai = Problems and solutions in 
management of Riga urban forests : resume 
of the dissertation for obtaining the doctoral 
degree of Dr. silv. / Ilze Jankovska ; promocijas 
darba zinātniskā vadītāja Inga Straupe ; recen-
zenti: Tālis Gaitnieks, Aija Ziemeļniece, Vitas 
Marozas ; Latvijas Lauksaimniecības universi-
tāte. Meža fakultāte. — Jelgava : Latvijas Lauk-
saimniecības universitāte, 2013. — 46 lpp. : il., 
tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 6.-7. lpp. — Teksts 
latviešu un angļu valodā. — [0313002302]

630*2(474.362.2)(043)

Sisenis,  Linards. Klinškalnu priedes (Pinus 
contorta Dougl. var latifolia Engelm.) introduk-
cijas perspektīvas Latvijā : promocijas darbs 
mežzinātņu doktora (Dr. silv.) grāda iegūšanai / 
Linards Sisenis ; darba zinātniskais vadītājs 
Āris Jansons ; darba zinātniskais konsultants 
Imants Liepa ; Latvijas Lauksaimniecības uni-
versitāte. Meža fakultāte. Mežkopības katedra, 
LVMI «Silava». — Jelgava, 2013. — 117 lp. : il., 
tab., diagr., kartes ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 109.-
117. lp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums 
angļu valodā. — (Ies.). — [0313004193]

630*17(474.3)(043)+582.475(474.3)(043)

631  Lauksaimniecība kopumā

Bikovens,  Oskars. Komposta humusvielu ķī-
miskais raksturojums un to izmaiņas lignocelu-
lozes un lignocelulozes/gaļas tauku atkritumu 
kompostēšanas gaitā : promocijas darbs dokto-
ra grāda iegūšanai ķīmijā, vides zinātnes noza-
rē, apakšnozare: vides ķīmija un ekotoksikolo-
ģija / Oskars Bikovens ; zinātniskais vadītājs: G. 
Teliševa ; recenzenti: Māris Kļaviņš, Andris Zic-
manis, Arnis Treimanis ; Latvijas Universitāte. 
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte. Vides 
zinātnes nodaļa. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2013. — 87 lpp. : il., diagr., tab. ; 24 cm. — Bib-
liogrāfija: 9.-11, 62.-70. lpp. — Teksts latviešu 
valodā, pielikums angļu valodā. — ISBN 978-
9984-49-771-6. — [0313002664]

631.879.4:54(043)

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

LaBau,  Elizabete. Lielā saldumu grāmata : 
mājās gatavotas trifeles, karameles, īrisi, zefīrs, 
marcipāns un citi kārumi / Elizabete LaBau ; no 
angļu valodas tulkojis Kristaps Šoriņš ; redakto-
re Diāna Romanoviča. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2013. — 160 lpp. : il. ; 26 cm. — Alfabētiskais 
rādītājs: 157.-160. lpp. — Par autori: 156. lpp. — 
Oriģ. nos.: The sweet book of candy making. — 
ISBN 978-9934-0-3700-9. — [0313002839]

641.85(083.12)+664.144/.149(083.12)

Meirāne, Signe. Sezonas virtuvē : receptes kat-
rai dienai / Signe Meirāne ; vīna teksta autors 
Jānis Gailis ; mākslinieks Kaspars Perskis ; fo-
togrāfs Armands Meirāns ; fotogrāfa asistents 
Alvis Meirāns. — Rīga : AMSMEDIA, 2013. — 
351, [1] lpp. : il., ģīm. ; 27 cm. — Rādītājs: 348.-
[352.] lpp. — ISBN 978-9934-8432-0-4 (ies.). — 
[0313002750] 641.55(083.12)

656  Transporta un pasta pakalpojumi. 
Satiksmes organizācija un kontrole

Jansons, Jānis. Autotransporta mobilā bezvadu 
tīkla eksperimentālais un analītiskais pētījums : 
promocijas darbs / Jānis Jansons ; zinātniskais 
vadītājs E. Pētersons ; Rīgas Tehniskā universi-
tāte. Elektronikas un telekomunikāciju fakultā-
te. Transporta elektronikas un telemātikas ka-
tedra. — Rīga, 2013. — 126, [20] lpp. : il., diagr., 
tab. ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 118.-126. lpp. — 
Anotācija paralēli latviešu, angļu valodā. — 
[0313004150] 656:004.732(043)+

+629.3.066.5:004.738(043)+
+004.732:621.396(043)



5Latvijas Jaunākās Grāmatas Nr. 22 2013. gada 16.–30. novembris

658  Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība. 
Tirdzniecības organizācija

Berķe-Berga, Anželika. Darbinieku līdzdalības 
attīstība uzņēmumu kapitālā Latvijā : promoci-
jas darbs / Anželika Berķe-Berga ; zinātniskais 
vadītājs I. Dovladbekova ; Rīgas Tehniskā uni-
versitāte. Inženierekonomikas un vadības fa-
kultāte. Tautsaimniecības un reģionālās ekono-
mikas institūts. — Rīga, 2013. — 189, [142] lpp. : 
il., diagr., tab. ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 183.-
189. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts 
latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā. — 
[0313004194] 658.11(474.3)(043)

Export and innovation award 2012 : pride of 
the Latvian economy / Investment and Deve-
lopment Agency of Latvia. — Riga : Investment 
and Development Agency of Latvia, [2013]. — 
38, [2] lpp. : il., portr. ; 30 cm. — Aprakstīts pēc 
vāka. — [0313002790] 658.589(474.3)

Invest in Liepaja / Liepaja City Council ; Invest-
ment and Development Agency of Latvia. — 
Liepaja : Liepāja City Council : Latvijas Inves-
tīciju un attīstības aģentūra, [2013]. — 16 lpp. : 
il., diagr., kartes, tab. ; 30 cm. — Aprakstīts pēc 
vāka. — [0313002792] 658(474.321.2)

Semjonova,  N. Komercdarbības finansēšanas 
aprēķini : mācību līdzeklis / Nadežda Semjo-
nova ; redaktore S. Minkevica ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Inženierekonomikas un vadības 
fakultāte. Ražošanas un uzņēmējdarbības in-
stitūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2013. — 
53 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfi-
ja: 52.-53. lpp. — ISBN 978-9984-32-638-2 ; 300 
eks. — [0313002863] 658.14/.17(075.8)

Štaube,  Tatjana. Issues of spatial economic 
allocation of the entrepreneurial activities in 
Latvia : doctoral thesis / Tatjana Štaube ; scien-
tific supervisor I. Geipele ; Riga Technical Uni-
versity. Faculty of Engineering Economics and 
Management. Institute of the Civil Engineering 
and Real Estate Economics. — Riga, 2013. — 
152, [39] lp. : il., diagr., kartes, tab. ; 30 cm. — 
Bibliogrāfija: 11.-14., 137.-152. lp. — (Ies.). — 
[0313004183] 658(474.3)(043)

68  Gatavu vai samontētu preču rūpniecība, 
amati un arodi

Vilkājs,  Atis. Pozicionēšanas sistēmu dinami-
kas analīze, vadības optimizācija un konstruk-
ciju sintēze : promocijas darbs / Atis Vilkājs ; 
zinātniskais vadītājs J. Vība ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Transporta un mašīnzinību fa-
kultāte. Mehānikas institūts. — Rīga, 2013. — 
107 lpp. : il., diagr. ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 100.-
102., 106.-107. lpp. — Teksts latviešu valodā, 
anotācija arī angļu valodā. — [0313004170]

681.587(043)+681.5.013(043)

7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Designed in Latvia / Latvijas Investīciju un at-
tīstības aģentūra = Investment and Develop-
ment Agency of Latvia. — Rīga : Investment 
and Development Agency of Latvia, [2013]. — 
95 lpp. : il., tab. ; 30 cm. — Aprakstīts pēc 
vāka. — [0313002780] 7.05(474.3)(083.82)(05)

Koļcovs,  Roberts. Roberts Koļcovs : [mākslas 
albums] / Roberts Koļcovs ; dizains: Kristaps 
Zelmenis. — Rīga : [b.i.], 2013. — 55 lpp. ; il. ; 
35 cm. — (Ies.). — [0313002412]

7.071.1(474.3)(084.1)

Redzējumi : Austrijas mūsdienu māksla : Māk-
slas muzejs «Rīgas Birža» 2013. gada 6. septem-
bris—6. oktobris : katalogs = Positionen : 
Zeit genössische Kunst aus Österreich : Kunst-
museum «Riga Börse» 6. September—6. Okto-
ber 2013 = Positions : contemporary art from 
Austria : Art museum «Riga Bourse» 6. Septem-
ber—6. October 2013 / sastādītājs un ievada 
 autors Volfgangs Bandions ; redaktore Vita Bir-
zaka ; tulkojumi: Inta Tiļļa, Irēna Zujeva, And-
ris Mellakauls ; vācu un angļu valodas redak-
tors Rolands Veisegers ; priekšvārdu sarakstīja 
Štefans Pēringers ; dizains: Irēna Ansava ; uz 
vāka fragments no Jozefa Mikla darba «Studi-
ja» ; fotogrāfi: Štefans Hilge, Eva Isopa, Verners 
Šeihers. — [Rīga] : Latvijas Nacionālais mākslas 
muzejs, [2013]. — 38, [1] lpp. : il. ; 22×24 cm. — 
Paralēli latviešu, vācu un angļu valodā. — ISBN 
978-9934-8236-8-8. — [0313002815]

7.074(436)(083.824)

741/744  Zīmēšana un rasēšana (māksla)

Spirāliskie rotājumi / illustrations: Adina 
Co nis ceac. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 
[48] lpp. : il. ; 22 cm. — (Spirāliskie rotājumi). — 
Vāka noformējums dzeltenā krāsā. — Oriģ. 
nos.: Spirocolor. — ISBN 978-9934-0-3844-0 
(spirālies.). — [0313002689] 741.02(0.053.2)

Spirāliskie rotājumi / illustrations: Adina 
Conisceac. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 
[48] lpp. : il. ; 22 cm. — (Spirāliskie rotājumi). — 
Vāka noformējums sarkanā krāsā. — Oriģ. nos.: 
Spirocolor. — ISBN 978-9934-0-3843-3 (spirā-
lies.). — [0313002690] 741.02(0.053.2)

745/749  Rūpnieciskā māksla un 
daiļamatniecība. Lietišķā māksla

Krastiņa, Kristīne. Dārza zvēriņi : kompozīcijas 
no dabas veltēm / Kristīne Krastiņa ; Ievas Nag-
liņas vāka mākslinieciskais noformējums ; Tila 
Indāna fotogrāfijas. — Rīga : Jumava, [2013]. — 
63, [1] lpp. : il. ; 19 cm. — Uz vāka: Pirmsskolai 
un sākumskolai. — ISBN 978-9934-11-508-0. — 
[0313002771] 745.5

75  Glezniecība

Anmanis,  Jānis. Pieskāriens. Jānis Anmanis : 
jubilejas albums / sakārtojis Jānis Anmanis, 
Edu ards Groševs ; redaktore Ilze Sausiņa ; 
priekšvārdu sarakstīja: Ojārs Spārītis, Ingrī-
da Burāne, Ko Kuang- Yueh ; pielikumā Lijas 
Brīdakas vēstule «Atbalsts Jānim Anmanim 
uzņemšanai Rakstnieku savuienībā» ; Eduar-
da Groševa dizains un fotogrāfijas. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2013. — 183, [1] lpp. : il., ģīm., 
faks., notis ; 35 cm. — Teksts latviešu valodā, 
daļa teksta arī angļu un krievu valodā. — ISBN 
978-9934-0-3996-6 (ies.). — [0313002840]

75.071.1(474.3)(084)

77  Fotogrāfija un līdzīgi procesi

Balčus, Arnis. Sense of place : contemporary 
Latvian photography : Arnis Balčus, Reinis 
Hofmanis, Alnis Stakle / text Alise Tīfentāle ; 
English translator Liāna Ivete Beņķe ; German 
translator Andris Justs. — [Rīga] : KultKom, 
2013. — 93 lpp. : il. ; 21×27 cm. — «The catalo-
gue is published in conjunction with the exhi-
bition «A sense of place» contemporary Latvian 
photography 17 October—10 November 2013, 
AusstellungsHalle 1A, Frankfurt am Main, Ger-
many»—Iespiedziņās. — Teksts paralēli angļu, 
latviešu un vācu valodā. — ISBN 978-9934-
8255-3-8 (ies.). — [0313002641]

77.04(474.3)(083.824)

Kajons,  Gvido. Tēma 011 : cikla «Tēma 011» 
fotogrāfijas tapušas laika posmā no 1976. līdz 
1994. gadam : [fotoalbums] = Theme 011 : the 
photographs in the series «Theme 011» were ta-
ken in the time period between 1976 and 1994 / 
Gvido Kajons ; tekstu autori: Sarmīte Sīle, Rai-
mo Lielbriedis ; literārās redaktores: Ita Ankori-
ņa, Ilze Antēna ; tulkotāja angļu valodā Terēze 
Svilane ; angļu valodas literārās redaktores: 
Terēze Svilane, Ita Ankoriņa ; dizains: Sandra 
Ošiņa ; 4. vāka foto: Juris Dreimanis. — [Rīga] : 
Balta, 2013. — 223 lpp. : il., ģīm. ; 30 cm. — Izde-
vējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Paralēli 
latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-49-
934-5 (ies.). — [0313002740]

77-051(474.3)(084.12)+77.04(474.3)(084.12)

Tīrons,  Uldis. Šamaņu pusē / Uldis Tīrons, 
Andrejs Grants ; literārais redaktors Arturs 
Hansons ; tulkotāja angļu valodā Ieva Lešin-
ska-Geibere ; atdzejojumi no tuviešu valodas 
Pēters Brūveris ; dizains: Inta Sarkane ; fotogrā-
fijas: Andrejs Grants ; foto: Urmass Seps, Uldis 
Tīrons. — [Rīga] : Neputns, 2013. — 287 lpp. : 
il., ģīm., faks. ; 29 cm. — Bibliogrāfija: 276.-
279. lpp. un personu rādītājs: 275. lpp. — Teksts 
latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-
512-16-2 (ies.). — [0313002817]

77.044(084.12)+256(571.52)+39(571.52)

78  Mūzika

Erliha, Dzintra. Lūcijas Garūtas kamermūzika: 
biogrāfiskais konteksts, stils un interpretācija : 
promocijas darba kopsavilkums mākslas dok-
tora zinātniskā grāda (Dr. art.) iegūšanai apakš-
nozarē muzikoloģija = Chamber music of 
Lūcija Garūta: biographical context, style and 
interpretation : summary of doctoral thesis : su-
bmitted for doctor’s scientific degree (Dr. art.) 
in the sub-branch musicology / Dzintras Erlihas 
promocijas darba kopsavilkums ; darba zināt-
niskā vadītāja Baiba Jaunslaviete ; recenzenti: 
Ēvalds Daugulis, Jānis Kudiņš, Ilze Liepiņa-Šar-
kovska ; Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadē-
mija. — Rīga : Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmija, 2013. — 111, [1] lpp. ; 22 cm. — Bib-
liogrāfija: 103.-[112.] lpp. — Teksts latviešu un 
angļu valodā ar atsevišķām titullapām, nosau-
kums uz vāka abās valodās. — ISBN 978-9984-
49-893-5. — [0313002178]

785.7(474.3)(043)+78.071.1(474.3)(043)
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796  Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Sporta pedagogi Jelgavā / sastādīja un priekš-
vārdu sarakstīja Aleksandrs Balss ; priekš-
vārda autore Gunta Auza ; Jelgavas pilsētas 
pašvaldības iestāde «Jelgavas izglītības pārval-
de». — Jelgava : Jelgavas izglītības pārvalde, 
2013. — 104 lpp. : il., ģīm., faks. ; 30 cm. — ISBN 
978-9984-49-750-1. — [0313002346]

796.071.43(474.334.2)

8  VALODAS. VALODNIECĪBA. 
LITERATŪRA

81  Valodniecība un valodas

Gridina,  Jeļena. Franču un itāļu valodas pa-
ralēlā apguve: stratēģijas un paņēmieni = 
Apprentissage parallèle du français et de l’ita-
lien: stratègies et outils = Apprendimento pa-
rallelo del francese e dell’ iataliano: strategie e 
strumenti : mācību līdzeklis / Jeļena Gridina ; 
vāka noformējums: Ieva Tiltiņa. — Rīga : LU 
Akadēmiskais apgāds, 2013. — 169, [1] lpp. : 
24 cm. — Ietver vārdnīcu: 91.-169. lpp. — Bib-
liogrāfija: 89.-90. lpp. — ISBN 978-9984-45-
696-6. — [0313002865] 811.133.1’243

Valodu mācības pirmsskolā un sākumskolā : 
pirmsskolas un sākumskolas skolotājam / zi-
nātniskā redaktore un priekšvārda, 4.-8. lpp., 
autore Zenta Anspoka ; literārā redaktore Ligi-
ta Bībere. — Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 
2013. — 144 lpp. : il., diagr., tab. ; 22 cm. — Par 
autorēm: 137.-138. lpp. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās. — Kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 
978-9984-815-84-8. — [0313002735]

81’24:37.026(082)

811.174  Latviešu valoda

Anspoka,  Zenta. Latviešu valoda mazākum-
tautību skolā : 1. klase : darba burtnīca / Zaiga 
Anspoka, Zaiga Dambe, Iveta Marševska ; re-
daktore Skaidrīte Ivanišaka ; māksliniece Anita 
Ozoliņa. — [Rīga] : Latviešu valodas aģentūra, 
2013.

1. — 72 lpp. : il. ; 29 cm. — (LAT2). — Ap-
rakstīts pēc vāka. — ISBN 978-9984-815-
87-9. — [0313002737]

2. — 60 lpp. : il. ; 29 cm. — (LAT2). — Ap-
rakstīts pēc vāka. — ISBN 978-9984-815-
88-6. — [0313002738] 811.174’243(076)

Anspoka,  Zenta. Latviešu valoda mazākum-
tautību skolā : 1. klase : mācību grāmata / Zaiga 
Anspoka, Zaiga Dambe, Iveta Marševska ; re-
daktore Skaidrīte Ivanišaka ; māksliniece Anita 
Ozoliņa. — [Rīga] : Latviešu valodas aģentūra, 
2013. — 256 lpp. : il. ; 29 cm. — (LAT2). — «Ap-
stiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un 
zinātnes ministrija 2013. gadā»—Titlp. — ISBN 
978-9984-815-85-5. — [0313002739]

811.174’243(075.2)

Veckāgana, Vēsma. Latviešu valoda 12. klasei : 
mācību grāmata / Vēsma Veckāgana ; atbildīgā 
redaktore Egina Birzgale ; māksliniece Santa Si-
liņa ; foto: Kate Ansone-Bērziņa, Anna Birzgale, 
Egina Birzgale, Santa Siliņa. — 1. izdevums. — 
Lielvārde : Lielvārds, 2013. — 160 lpp. il., tab., 
faks., karte ; 25 cm. — «Apstiprinājusi Latvijas 
Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 
2013. gadā»—Titlp. — Bibliogrāfija: 160. lpp. 
un alfabētiskais rādītājs: 159. lpp. — ISBN 978-
9984-11-370-8. — [0313002814] 811.174(075.3)

82.0  Literatūra. Literatūrzinātne

82.09  Literatūras kritika. Literatūras 
pētījumi

«Радость ждет сокровенного слова…» : 
сборник научных статей в честь профессора 
Латвийского университета Людмилы Ва-
сильев ны Спроге / составители и редак то ры 
сборника: Наталья Шром (глав ный редак-
тор), Розанна Курпниеце ; редколлегия: 
Наталья Бабенко, Ирина Белобровцева, 
Мар ко Каратоццоло, Розанна Курпниеце, 
Яни на Курсите, Леа Пильд, Анна Станкевич, 
Вера Те рехина, Татьяна Царькова, На-
талья Шром ; перевод аннотаций: Ана-
ста сия Ве дель (английский язык), Илзе 
Бре мере (латышский язык) ; обложка: 
Байба Лаздиня. — [Рига] : Издательсво Лат-
вийского уни вер си тета, 2013. — 335 lpp. : 
il., portr. ; 24 cm. — Titul lapas otrā pusē no-
saukums arī latviešu valodā. — Par autoriem: 
334.-335. lpp. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — 
Rakstu kopsavilkumi latviešu un angļu valo-
dā. — ISBN 978-9984-45-773-4. — [0313002558]

82.09

821  Daiļliteratūra

821.111  Angļu literatūra

Hiksone,  Džoanna. Azenkūras līgava : ro-
māns / Džoanna Hiksone ; no angļu valodas 
tulkojusi Diāna Smilga ; redaktore Ingūna Jun-
dze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. — Rīga : Kon-
tinents, 2013. — 462, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. 
nos.: Agincourt bride. — ISBN 978-9984-35-
685-3 (ies.). — [0313002887] 821.111-31

Sabramanjans, Ravi. Ja Dievs būtu baņķieris : 
romāns / Ravi Sabramanjans ; no angļu valodas 
tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ilze Vācere ; 
Ilzes Isakas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2013. — 283, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: 
If God was a banker. — ISBN 978-9934-0-3712-2 
(ies.). — [0313002830] 821.111(540)-31

821.111(73)  Amerikāņu literatūra

Čailds, Lī. Viens šāviens : romāns / Lī Čailds ; 
no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska ; 
redaktore Egija Smaļķe ; Arņa Kilbloka vāka 
dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 
398, [1] lpp. ; 22 cm. — (Zvaigznes detektīvu 
klubs). — Oriģ. nos.: One shot. — ISBN 978-
9934-0-3572-2. — [0313002919]

821.111(73)-312.4

Džonsons, Nelsons. Pagrīdes impērija : Atlan-
tiksitijas rašanās, ziedu laiki un sabrukums : 
politika, mafija, vara / Nelsons Džonsons ; 
no angļu valodas tulkojis Raimonds Auš-
kāps ; redaktors Guntis Kalns ; Terensa Vinte-
ra priekšvārds, 9.-10. lpp. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2013. — 359, [1] lpp., [16] lpp. iel. : il. ; 
23 cm. — Alfabētiskais rādītājs: 344.-359. lpp. — 
Par autoru: 343. lpp. — Oriģ. nos.: Boardwalk 
empire. — ISBN 978-9934-0-3635-4 (ies.). — 
[0313002832] 821.111(73)-31

Olivera,  Lorena. Rekviēms : [romāns] / Lore-
na Olivera ; no angļu valodas tulkojusi Vanda 
Tomaševiča ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2013. — 348, [1] lpp. ; 21 cm. — 
(Delīrijs ; 1). — Oriģ. nos.: Requiem. — ISBN 
978-9934-0-3790-0 (ies.). — [0313002921]

821.111(73)-93-3

Patersons,  Džeimss. Pamatskola — manas 
dzīves briesmīgākie gadi : [stāsts vidējā skolas 
vecuma bērniem] / Džeimss Patersons un Kriss 
Tebetss ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozo-
liņa ; redaktore Guna Pitkevica ; Lauras Pārkas 
ilustrācijas. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 
281, [3] lpp. : il. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: Middle 
school, the worst years of my life. — ISBN 978-
9934-0-3687-3 (ies.). — [0313002924]

821.111(73)-93-32

Rasela,  Reičela  Renē. Nikijas dienasgrāma-
ta : ne parāk talantīgas popzvaigznes stāsti : 
[stāsts vidējā skolas vecuma bērniem] / Reičela 
Renē Rasela ; no angļu valodas tulkojusi Dai-
na Ozoliņa ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2013. — 312 lpp. : il. ; 21 cm. — 
(Nikijas dienasgrāmata / Reičela Renē Rasela ; 
3). — Oriģ. nos.: Dork diaries. — ISBN 978-
9934-0-3888-4 (ies.). — [0313002841]

821.111(73)-93-32

Raisa,  Anna. Intervija ar vampīru : romāns / 
Anna Raisa ; no angļu valodas tulkojusi Santa 
Brauča ; redaktore Bārbala Simsone. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2013. — 431, [1] lpp. ; 20 cm. — 
Oriģ. nos.: Interview with the vampire. — ISBN 
978-9934-0-3564-7. — [0313002922]

821.111(73)-31

Rota, Veronika. Dumpinieki : New York Times 
bestsellera «Citādie» turpinājums / Veronika 
Rota ; no angļu valodas tulkojusi Laura Drei-
že ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2013. — 423, [1] lpp. ; 21 cm. — (Citādie / 
Veronika Rota ; 2. grāmata). — Oriģ. nos.: In-
surgent. — ISBN 978-9934-0-3791-7 (ies.). — 
[0313002927] 821.111(73)-93-3

Spērdžena, Morīna. Es māku lasīt : 15 lauku 
stāstiņi [pirmsskolas vecuma bērniem] / Morī-
nas Spērdženas teksts ; Stīvena Holmsa ilustrā-
cijas ; no angļu valodas tulkojusi Maija Garke-
viča ; redaktore Indra Putre. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2013. — 125 lpp. : il. ; 24 cm. — Oriģ. nos.: 
Now i can read 15 farm stories. — ISBN 978-
9934-0-3786-3 (ies.). — [0313002844]

821.111(73)-93-32

821.113.6  Zviedru literatūra

Ingemarsone,  Kajsa. Citroni dzeltenie : ro-
māns / Kajsa Ingemarsone ; no zviedru valodas 
tulkojusi Rute Lediņa ; redaktore Elīna Kola. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 302, [1] lpp. ; 
22 cm. — Oriģ. nos.: Små citroner gula. — ISBN 
978-9934-0-3585-2 (ies.). — [0313002926]

821.113.6-31

821.161.1  Krievu literatūra

«Бригантина» на волнах Даугавы : стихо тво-
рения, рассказы / редактор — Зенон Бурый ; 
Русская писательская организация Латвии 
(РУСПОЛ), Латгальский филиал РУСПОЛ 
при содействии Даугавпилсской городской 
Думы и Даугавпилсского отделения Русской 
общины Латвии. — Даугавпилс : [Latvi-
jas Krievu rakstnieku organizācija], 2013. — 
436 lpp. : portr. ; 21 cm. — Izdevējziņas 
precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9984-49-
879-9. — [0313002807] 821.161.1-1(474.3)(082)
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Владимиру Высоцкому in memoriam : в 
год 75-летия артиста : сборник стихов / со-
ставитель-соавтор Сергей Журавлев ; Пет-
ров ская академия наук и искусств. Бал тийс-
кое отделение, Русский культурный центр 
(«Улей»). — Рига : Улей, 2013. — 36 lpp. : il. ; 
22 cm. — [0313002871] 821.161.1-1(474.3)(082)

Мирский, Владимир. Троица : собрание со-
чинений : из книг стихов и прозы / Вла ди мир 
Мирский ; под редакцией Сергея Журав-
лева ; Петровская академия наук и искусств. 
Балтийское отделение, Русский культурный 
центр «Улей». — Рига : Улей, 2013. — 88 lpp., 
[3] lp. iel. : il., portr. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 
86. lpp. — (Ies.). — [0313002872]

821.161.1(474.3)(081.2)

Осина, Фаина. Осевки : [стихи] / Фаина Оси-
на ; редактор Анна Станкевич ; оформление: 
Ирина Цыба. — Даугавпилс : Hronos, 
2013. — 232 lpp. ; 14 cm. — «Балтийская гиль-
дия поэтов = Guild poetarum Baltic»—Uz 
vāka. — (Ies.). — [0313002808]

821.161.1-1(474.3)

Плинер, Я. Г. Любовь и тьма… : стихи / Яков 
Плинер ; рисунки: Марина Дмитриева ; 
обложка: Николай Салиньш. — Рига, 
2013. — 208 lpp. : il. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-
8241-4-2. — [0313002802] 821.161.1-1(474.3)

821.174  Latviešu literatūra

Beināre,  Astrīda. Portrets : kultūrvēsturisks 
romāns : triloģijas «Sakāve vai uzvara?» noslē-
dzošā grāmata / Astrīda Beināre ; redaktors Jā-
nis Zālītis ; mākslinieks Aleksandrs Stankevičs ; 
noformējums: Aldis Aleks ; vāka noformēju-
mam izmantots fragments no Džovanni Loren-
co Bernini skulptūras Svētās Terēzas ekstāze. — 
Rīga : Autora izdevums, 2013. — 238, [2] lpp. ; 
21 cm. — (Sakāve vai uzvara? ; 3. grāmata). — 
ISBN 978-9984-49-923-9 (ies.). — [0313002700]

821.174-311.6

Caune,  Jānis. Mana mūža grāmatzīmes : dze-
ja / Jānis Caune ; sakārtojuši: Silvija Zītare, Jānis 
Caune ; ievadu sarakstīja Silvija Zītare ; portre-
ta foto: Juris Ķilkuts. — [Ķekava : Caune Jānis, 
2013]. — 117, [1] lpp. : il., ģīm. ; 21 cm. — Iz-
devējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 
978-9984-49-917-8 (ies.). — [0313002810]

821.174-1

Cielēna,  Māra. Krupītes kurpītes : dzejolīši 
mazam bērnam / Māra Cielēna ; Ilzes Dambes 
zīmējumi. — [Rīga] : Lietusdārzs, [2013]. — 
16 lpp. : il. ; 26 cm. — ISBN 978-9984-869-
24-7. — [0313002668] 821.174-93-1

Ieviņš, Kārlis. Sievietes meklēšana : romāns / 
Kārlis Ieviņš ; redaktore Dagnija Dreika ; pub-
likāciju autores: Gundega Grīnuma, Gunta 
Minde ; dizains: Lilija Rimicāne. — [Jūrmala] : 
Daugava, 2013. — 231, [1] lpp. : ģīm., faks. ; 
22 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentū-
rā. — ISBN 978-9984-41-070-8. — [0313002741]

821.174-31

Judina, Dace. Ziemas blūzs : detektīvromāns / 
Dace Judina ; redaktore Gundega Sēja ; Arņa 
Kilbloka vāka dizains un foto. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2013. — 487, [4] lpp. : ģen. tab. ; 21 cm. — 
(Izmeklē Anna Elizabete / Dace Judina ; 3. grā-
mata). — «Izmeklē Anna Elizabete. Trešā grā-
mata»—Grāmatas beigās iespiedziņās. — ISBN 
978-9934-0-3892-1 (ies.). — [0313002833]

821.174-312.4

Nella, no Krotes. Kumeļu sauks Delveris : [R. 
Blaumaņa «Purva bridējs» turpinājums] / Nel-
la no Krotes ; vāka dizains: Arta Ozola-Jauna-
rāja. — Rīga : Lauku Avīze, 2013. — 174 lpp. ; 
21 cm. — ISBN 978-9984-878-83-6 (ies.). — 
[0313002806] 821.174-31

Pakraste,  Lida. Dvēseļu karuselis : romāns / 
Lida Pakraste ; literārais redaktors Māris Eih-
manis. — Rīga : Vērtums, [2013]. — 187 lpp. ; 
21 cm. — (Vakara romāns). — ISBN 978-9934-
8375-6-2. — [0313002917] 821.174-31

Plūme,  Bruno. Ceļš uz Latviju : atmiņas / 
Bruno Plūme ; priekšvārdu sarakstīja Ilgonis 
Dambītis ; dizains: Anda Nordena. — [Lim-
baži] : Limbažu lauvas, 2013. — 160 lpp. : il., 
ģīm. ; 25 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — ISBN 978-9984-49-937-6 (ies.). — 
[0313002851] 821.174-94

Rūmnieks,  Valdis. Lāčplēsis. Atgriešanās : 
[stāsts jaunākā skolas vecuma bērniem] / Valdis 
Rūmnieks ; redaktore Gundega Sēja ; māks-
liniece Veronika Frolova. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2013. — 117, [2] lpp. : il. ; 21 cm. — (La-
sītprieks!, ISSN 1407-3730). — ISBN 978-9934-0-
3586-9 (ies.). — [0313002842] 821.174-93-32

Sēja,  Gundega. Kā es ar opi braucu Latviju 
lūkoties : saistoši stāstiņi, interesanti fakti par 
Latviju un jautra spēle / Gundega Sēja ; redak-
tore Iveta Ikale ; māksliniece Gunta Plotka ; 
karti zīmējusi Rita Saurova ; fotogrāfiju auto-
ri: Māra Alševska, Ilona Ancāne, Aija Balcere, 
Mārtiņš Briģis, Leonhards Fārenhorsts, San-
da Fārenhorste, Mārcis Frīdbergs, Eduards 
Groševs, Iveta Ikale, Vija Kilbloka, Inguna 
Kļava, Maruta Kusiņa, Jānis Magdoļenoks, 
Vils Muhametshins, Inese Pelūde, Normunds 
Pitkevics, Aivars Plotka, Mārtiņš Plotka, Aldis 
Pūtelis, Aivars Siliņš, Edgars Švanks, Marika 
Taube,  Aigars Truhins. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2013. — 170, [5] lpp. : il. ; 25 cm + [1] lp. salo-
cīta karte un spēle. — ISBN 978-9934-0-3981-2 
(ies.). — [0313002838] 821.174-93-32

Skalbe, Kārlis. Mūža raksti / Kārlis Skalbe ; Il-
goņa Bērsona sastādījums, ievads, biogrāfija un 
komentāri ; redaktors Jānis Čākurs ; Zigmunda 
Lapsas dizains. — Rīga : Mansards, 2013.

6. sējums. — 406, [1] lpp., [8] lpp. iel. : 
il., ģīm., faks. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 373.-
[374.] lpp. (17 nos.) un Kārļa Skalbes «Mūža 
rakstu» I-VI darbu rādītājs: 375.-[401.] lpp. — 
ISBN 978-9984-872-96-4 (ies.). — [0313002646]

821.174(081.1)

Stepēna,  Maija. Es — baltais vējš : dzeja / 
Maija Stepēna ; Induļa Burkas foto un iekār-
tojums. — Koknese : Maija Stepēna, [2013]. — 
127, [1] lpp. : il. ; 21 cm. — Izdevējziņas precizē-
tas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9984-49-952-9 
(ies.). — [0313002870] 821.174-1

Tirzītis,  Gunārs. Kur mājvieta mana… : ro-
māns / Gunārs Tirzītis ; redaktore Eva Mārtuža ; 
Amandas Balodes zīmējumi ; Inta Vilcāna vāka 
dizains. — Rīga : Lauku Avīze, 2013. — 203 lpp. : 
il., ģīm. ; 20 cm. — (Lata romāns ; 11 (173)). — 
ISBN 978-9984-878-85-0. — [0313002803]

821.174-31

82–93  Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Kā mājdzīvnieki pārmācīja saimnieku : runā-
jošā grāmata : [stāsts pirmsskolas vecuma bēr-
niem] / no krievu valodas tulkojusi Iveta Ika-
le ; redaktore Indra Putre. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2013. — [16] lpp. : il. ; 31 cm. — Nosau-
kums no vāka. — Oriģ. nos.: Such clever do-
mestic animals. — ISBN 978-9934-0-3767-2. — 
[0313002934] 82-93-32

Smaidīgais sniegavīrs : [stāsts pirmsskolas ve-
cuma bērniem] / illustrations by Janet Samu-
el. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — [8] lpp. : 
il. ; 9 cm. — (Pūkainie puncīši). — Aprakstīts 
pēc vāka. — Oriģ. nos.: Snowman’s special smi-
le. — ISBN 978-9934-0-3732-0. — [0313002846]

82-93-32

Ziemassvētki nāk! : [stāsts pirmsskolas vecuma 
bērniem] / illustrated by Janet Samuel. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2013. — [8] lpp. : il. ; 9 cm. — 
(Pūkainie puncīši). — Aprakstīts pēc vāka. — 
Oriģ. nos.: Santa’s big job. — ISBN 978-9934-0-
3733-7. — [0313002845] 82-93-32

9  ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

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

Latgale bringt zusammen : deine schönsten 
Ferien in Latgale und Pskow / Text: Antra Veļ-
ķere ; Übersetzung aus der lettischen Sprache: 
«Skrivanek Baltic» ; Planungsbezirk Latgale ; 
Titelbild: Jānis Vidmants. — Rīga : Reklāmas 
aģentūra «Bulterjers», [2013]. — 64 lpp. : il., 
kartes ; 30 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — Oriģ. 
nos.: Latgale vieno. — [0313002677]

(474.38)(036)+(470.25)(036)+
+913(474.38)913+(470.25)

Latgale unites : beautiful holidays in Latgale 
and Pskov / text: Antra Veļķere ; translation 
from Latvian: «Skrivanek Baltic» ; Latgale Plan-
ning Region ; cover photo: Jānis Vidmants. — 
Rīga : Advertising Agency «Bulterjers», 
[2013]. — 64 lpp. : il., kartes ; 30 cm. — Apraks-
tīts pēc vāka. — Oriģ. nos.: Latgale vieno. — 
[0313002678] (474.38)(036)+(470.25)(036)+

+913(474.38)+913(470.25)

Краславский край / информацию подгото-
вил Центр туристической информации 
Крас лавского края ; фото: А. Гончаров, И. 
Лип шане, И. Гейба, И. Барановская, Т. Ко за-
чука, Л. Лупике, Э. Шкутане, А. Эйдукс, И. 
Дзалбе, М. Плуме, Л. Кондрате, Я. Цауня, Г. 
Чижика, К. Федирка, А. Вите, А. Нордена, 
А. Каушкалис, Л. Вилмане, И. Пудника, А. 
Лебедь, В. Паулиньш, И. Стабулниеце, Я. 
Лайзанс. — Краслава : Центр туристической 
информации Краславского края, 2013. — 
24 lpp. : il. ; 21 cm + piel. (1 saloc. lp. ; 
20 cm.). — Aprakstīts pēc vāka. Pielikumā: 
Марш руты по Краславе и Краславскому 
краю. — [0313002599]

(474.386)(036)+913(474.386)(036)

Латгалия объединяет : твои самые пре-
красные выходные в Латгалии и во Пскове / 
текст: Антра Велькере ; перевод с латышского 
языка: Skrivanek Baltic ; Латгальский регион 
планирования ; фото на обложке: Янис 
Видмантс. — Рига : Рекламное аген[т]
ство Bulterjers, [2013]. — 64 lpp. : il., kartes ; 
30 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — Oriģ. nos.: 
Latgale vieno. — [0313002679]

(474.38)(036)+(470.25)(036)+
+913(474.38)+913(470.25)
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94  Vispārīgā vēsture

Ņikonovs, Aleksandrs. Aiz impērijas fasādes : 
Tēvzemes mitoloģijas īsais kurss / Aleksandrs 
Ņikonovs ; no krievu valodas tulkojusi Rūta 
Dina Vilīte ; atbildīgā redaktore Inguna Cepī-
te ; redaktori: Inta Ceļdoma, Oskars Lapsiņš ; 
Dinas Ābeles vāka mākslinieciskais noformē-
jums. — Rīga : Pētergailis, 2013. — 399 lpp. : 
diagr. ; 25 cm. — Oriģ. nos.: За фасадом 
империи. — ISBN 978-9984-33-372-4 (ies.). — 
[0313003013] 94(470+571)+32(470+571)

94(474.3)  Latvijas vēsture

Ciganovs, Juris. Latvijas neatkarības karš 1918.-
1920. / Juris Ciganovs ; redaktors un projekta 
vadītājs Valdis Klišāns ; Eduarda Groševa vāka 
dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 84, 
[2] lpp. : il., ģīm., karte ; 22 cm. — ISBN 978-
9934-0-4070-2 (ies.). — [0313002925]

94(474.3)”1918/1920”

Latvijas vēsture pamatskolai 3 : skolotāja grā-
mata / Sarmīte Goldmane, Aija Kļaviņa, Ināra 
Misāne, Ligita Straube ; redaktors Juris Goldma-
nis. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 111 lpp. : 
il., tab. ; 29 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — ISBN 
978-9934-0-4003-0. — [0313002843]

94(474.3)(072)

Urbanovičs, Jānis. Nākotnes melnraksti : Latvi-
ja, 1948.-1955. / Jānis Urbanovičs, Igors Jurgens, 
Juris Paiders ; priekšvārdu sarakstīja Alek-
sandrs Vasiļjevs ; mākslinieks Jānis Karelis. — 
Rīga : Baltijas forums, 2013. — 712 lpp. : diagr., 
il., faks., kartes ; 22 cm. — (Nākotnes melnraks-
ti: Latvija ; 3. grāmata). — ISBN 978-9934-8289-
2-8 (ies.). — [0313002873] 94(474.3)”1940/1991”


