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0  VISPĀRĪGĀ NODAĻA

004  Datorzinātne un datortehnoloģija. 
Skaitļošana. Datu apstrāde

Nikisins, Olegs. Efective algorithms for optical 
image processing and their implementation in 
microelectronic systems for usage in biomet-
rics : summary of doctoral thesis / Olegs Niki-
sins ; scientific supervisor M. Greitans ; oppo-
nents: Guntars Balodis, Paulis Ķikusts, Alberts 
Kristiņš ; Riga Technical University. Faculty of 
Electronics and Telecommunications. Institute 
of Radioelectronics. — Riga : Riga Technical 
University, 2013. — 30 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 28.-30. lpp. — [0313002541]

004.93(043)

06  Vispārīga rakstura organizācijas

Gadsimts lauksaimniecības pētījumos un se-
lekcijā / redaktore: Ilze Skrabule ; sastādītāji: 
M. Gaiķe, A. Kronberga, L. Legzdiņa, L. Zariņa, 
S. Būmane, G. Bebre, A. Kokare, I. Beinaroviča, 
I. Dimante, S. Rozenberga, G. Ūsele, N. Venta, 
G. Jansone ; Valsts Priekuļu laukaugu selekci-
jas institūts. — Priekuļi : APP Valsts Priekuļu 
lauk augu selekcijas institūts, 2013. — 95 lpp. : 
il., ģīm., tab., notis ; 22 cm. — Izdevējziņas pre-
cizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-8039-
1-8 (ies.). — [0313002460]

061(474.3)(091)+631.52(474.3)(091)

08  Jaukta satura krājumi. Kolektīvi darbi

087.5  Izdevumi jauniešiem

Bitīte Maija : krāso un risini! : ar krāsainām uz-
līmēm / tulkojusi Eva Jansone. — Rīga : Egmont 
Latvija, [2013].

1. — 24 lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 30 cm. — 
Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām. — 
Oriģ. nos.: Biene Maja. — ISBN 978-9984-43-
821-4. — [0313002973]

2. — 24 lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 30 cm. — 
Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām. — 
Oriģ. nos.: Biene Maja. — ISBN 978-9984-43-
822-1. — [0313002972] 087.5

Jaukās 2000 uzlīmes : mīlīgas, stilīgas, līksmas 
un foršas. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 
[2013]. — [48] lpp., [8] lp. uzlīmes : il. ; 30 cm. — 
«Copyright: Parragon Publishing Ltd (UK)»—
Vāka 4. lpp. — Oriģ. nos.: Girls 2000 stickers. — 
ISBN 978-9984-23-422-9. — [0313003100] 087.5

Jautrās 2000 uzlīmes : ērmoti, jokaini, mīklai-
ni un lipīgi. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 
[2013]. — [48] lpp., [8] lp. uzlīmes : il. ; 30 cm. — 
«Copyright: Parragon Publishing Ltd (UK)»—
Vāka 4. lpp. — Oriģ. nos.: Boys 2000 stickers. — 
ISBN 978-9984-23-424-3. — [0313003101] 087.5

Karaliskie uzdevumi : uzdevumu grāmata ar 
uzlīmēm pirmsskolas un jaunākā skolas ve-
cuma bērniem / Disney ; tulkojusi Eva Janso-
ne ; redaktore Ilze Collenkopfa. — Rīga : Eg-
mont Latvija, 2013. — 32 lpp., [2] lp. uzlīmes : 
il. ; 30 cm. — (Disney princeses). — Aprak-
stīts pēc vāka. — ISBN 978-9984-43-817-7. — 
[0313002975] 087.5

Lidmašīnas : uzdevumi : augstu gaisā / Dis-
ney ; tulkojusi Diāna Alksne ; redaktore 
Il ze Col len kopfa. — Rīga : Egmont Latvija, 
[2013]. — 32 lpp. : il. ; 30 cm. — (Disney lidmašī-
nas). — Oriģ. nos.: Disney planes activity 
book. — [0313002971] 087.5

Mazulīši : līnijas : gudra grāmatiņa : 2-3 ga
di / tulkojusi Iveta Ikale. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2013. — [14] lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 
23 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — Oriģ. nos.: 
Ma žy liai. Li nijos. — ISBN 978-9934-0-4019-1. — 
[0313003119] 087.5

Mazulīši : pretstati : gudra grāmatiņa : 2-3 
gadi / tulkojusi Iveta Ikale. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, 2013. — [14] lpp., [2] lp. uzlīmes : 
il. ; 23 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — Oriģ. 
nos.: Mažyliai. Priešybės. — ISBN 978-9934-0-
4020-7. — [0313003118] 087.5

Monster High uzdevumu bloknots : ar uzlī-
mēm / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Līvija 
Baumane. — Rīga : Egmont Latvija, 2013. — 
32 lp., [1] lp. uzlīmes : il. ; 17×22 cm. — Oriģ. 
nos.: Monster High stickerpad. — ISBN 978-
9984-43-833-7. — [0313002978] 087.5+793.7

Monster High : viss par Ebiju Bomineiblu : ģi-
mene, draugi, tests : ar uzlīmēm / tulkojusi Eva 
Jansone ; redaktore Līvija Baumane. — Rīga : 
Egmont Latvija, 2013. — [16] lpp., [2] lp. uzlī-
mes : il. ; 30 cm. — (Monster High). — Aprak-
stīts pēc vāka. — Oriģ. nos.: Monster High. All 
about Abbey Bominable. — ISBN 978-9984-43-
818-4. — [0313002976] 087.5

My little Pony : draudzības krāsas : uzdevumu 
un krāsojamā grāmata ar uzlīmēm pirmsskolas 
un jaunākā skolas vecuma bērniem / tulkojusi 
Santa Andersone ; redaktore Ilze Collenkop-
fa. — Rīga : Egmont Latvija, 2013. — 32 lpp., 
[2] lp. uzlīmes : il. ; 30 cm. — (My little Pony). — 
Oriģ. nos.: My little Pony Activity book 
with stickers. — ISBN 978-9984-43-836-8. — 
[0313002970] 087.5

My  little Pony : košie uzdevumi : uzdevumu 
un krāsojamā grāmata ar uzlīmēm pirmsskolas 
un jaunākā skolas vecuma bērniem / tulkojusi 
Santa Andersone ; redaktore Ilze Collenkop-
fa. — Rīga : Egmont Latvija, 2013. — 32 lpp., 
[2] lp. uzlīmes : il. ; 30 cm. — (My little Pony). — 
Oriģ. nos.: My little Pony Activity book 
with stickers. — ISBN 978-9984-43-835-1. — 
[0313002969] 087.5

Robekas Stīmas krāsas : ar uzlīmēm ; Veneras 
Makflaitrapas krāsas : ar uzlīmēm : krāsojamā 
grāmata pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma 
bērniem / tulkojusi Eva Jansone. — Rīga : Eg-
mont Latvija, 2013. — [16] lpp., [2] lp. uzlīmes : 
il. ; 30 cm. — (Monster High). — Nosaukums 
no vāka. — Oriģ. nos.: Monster High colo-
ring book with stickers. — ISBN 978-9984-43-
755-2. — [0313002974] 087.5

Sireta, Dona. Viss, kas brauc : meklē un atro-
di : 300 braucamie. Atrodi tos! / teksts: Dona 
Sireta ; no angļu valodas tulkojis Guntis Kalns ; 
ilustrācijas: Endžela Masa un Reičela Parfita 
Hanta ; dizains: Reičela Parfita Hanta, Viktorija 
Palastanga. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 
48 lpp. : il. ; 31 cm. — Meklējamo vārdu rādī-
tājs: 48. lpp. — Oriģ. nos.: Hide and seek things 
that go. — ISBN 978-9934-0-4041-2 (ies.). — 
[0313003116] 087.5

Spektras Vondergeistas krāsas : ar uzlīmēm ; 
Rošelas Goilas krāsas : ar uzlīmēm : krāsojamā 
grāmata pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma 
bērniem / tulkojusi Eva Jansone. — Rīga : Eg-
mont Latvija, 2013. — [16] lpp., [2] lp. uzlīmes : 
il. ; 30 cm. — (Monster High). — Nosaukums 
no vāka. — Oriģ. nos.: Monster High colo-
ring book with stickers. — ISBN 978-9984-43-
756-9. — [0313002977] 087.5

09  Rokraksti. Retie un ievērojamie darbi

Album amicorum : piemiņas albumu kolekcija 
(16.-19. gs.) Latvijas Universitātes Akadēmiska-
jā bibliotēkā : rokrakstu katalogs = Die Stam-
mbücher der Akademischen Bibliothek der 
Universität Lettlands (16.-19. Jh.) : Handschri-
ftenkatalog / sastādījusi Aija Taimiņa ; vācu va-
lodā tekstus tulkojuši: Valdis Bisenieks, Inessa 
Ivančikova ; vācu valodas tekstu redaktori: 
Andris Levāns, Tomass Taterka ; latviešu valo-
das tekstu redaktores: Gita Bērziņa, Ieva Zarā-
ne ; grāmatas un vāka dizainu veidojis Aivars 
Plotka. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 
2013. — lxxxix, 365 lpp. : il., faks. ; 23×23 cm. — 
Bibliogrāfija tekstā un palīgrādītāji: 250.-
363. lpp. — Teksts latviešu un vācu valodā. — 
ISBN 978-9984-45-589-1 (ies.). — [0313002709]

091.3+395.7+025.171(474.3)
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1  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

159.9  Psiholoģija

Krone,  Ilona. Pirmsskolas vecuma bērnu va-
dības funkcijas un vecāku bērnu mijiedarbības 
sakarības : promocijas darba kopsavilkums 
doktora grāda iegūšanai psiholoģijas nozarē, 
apakšnozare: klīniskā psiholoģija = Preschool 
age children executive functions and parent 
child interaction relationships : summary of 
doctoral thesis : submitted for the degree of 
doctor of psychology, subfield of clinical psyc-
hology / Ilona Krone ; darba zinātniskā vadītāja 
Ieva Bite ; recenzenti: Sandra Beatrice Sebre, 
Natālija Ivanova, Edīte Ozola ; Latvijas Uni-
versitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas 
fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2013. — 45 lpp. : tab. ; 21 cm. — Aprakstīts pēc 
vāka. — Bibliogrāfija: 7., 43.-45. lpp. — Teksts 
latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titul-
lapām, nosaukums uz vāka abās valodās. — 
[0313002547] 159.922.7(043)

2  RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Adžāns Brāms. Atver savu sirdi : un citi stāsti 
par laimi / Adžāns Brāms ; no angļu valodas 
tulkojusi Sintija Zariņa ; redaktore Dace Mar-
kota ; Māras Alševskas vāka dizains. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2013. — 223, [1] lpp. : il. ; 
21 cm. — Par autoru: 222. lpp. — Bibliogrāfi-
ja: 223.-[224.] lpp. — Oriģ. nos.: Opening the 
door of your heart. — ISBN 978-9934-0-3805-1 
(ies.). — [0313003107] 24-584

Jundzis,  Edgars. Jēzus dzīves mīklas / Edgars 
Jundzis ; zinātniskā redaktore un priekšvārda 
autore Sandra Gintere ; pēcvārdu sarakstīja 
Solveiga Krūmiņa-Koņkova, Nikandrs Gills ; 
kartes: Ieva Kalēja ; mākslinieciskais iekārto-
jums Gunta Plotka ; vāka dizains: Aivars Plot-
ka. — 2. izdevums, pārstrādāts un izlabots. — 
Rīga : Mantojums, 2013. — 271 lpp. : il., ģīm., 
karte ; 24 cm. — Doktora disertācija par tēmu 
«Jēzus dzīve uz sinoptiskās un jahaneistiskās 
tradīcijas pamata», Jaunpiebalga, 1979. Aizstā-
vēta Teoloģijas seminārā Rīgā, 1980. gada 22. 
jūlijā. — Bibliogrāfija: 215.-218. lpp. un zemsvīt-
ras piezīmēs. — Kopsavilkums angļu valodā. — 
ISBN 978-9984-823-26-3. — [0313003058] 27-312

Svoka, Liene. Es un Dievs Bolīvijas džungļos / 
Liene Svoka ; vāka dizains: Evija Godiņa. — 
[Rīga] : Amnis, [2013]. — 323 lpp., [8] lpp. iel. : 
il., ģīm. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-876-07-8 
(ies.). — [0313002876]

277.4-76-051(=174)(084)+913(84)

Švarcs,  Kristians  A. Draudzes dabiskās at-
tīstības ābece / Kristians A. Švarcs ; no angļu 
valodas tulkojusi Ilona Muceniece ; redakto-
re Rita Priedīte. — [Rīga : Pestīšanas armija], 
[2013]. — 28 lpp. il. ; 17 cm. — «SIA PABA sadar-
bībā ar Latvijas evaņģēlisko aliansi»— Titlp. — 
[0313002937] 27-72

3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Daugavpils  Universitāte.  Sociālo  zinātņu  fa-
kultāte.  Starptautiskā  zinātniskā  konference 
(8  : 2013  : Daugavpils, Latvija). 8. starptautis-
kās zinātniskās konferences «Sociālās zināt-
nes reģionālajai attīstībai 2013» programma = 
Programme of the 8th international scientific 
conference «Social sciences for regional de-
velopment 2013» / Daugavpils Universitāte. 
Sociālo zinātņu fakultāte. — Daugavpils : Dau-
gavpils Universitāte, 2013. — 15, [1] lpp. : tab. ; 
21 cm. — Teksts latviešu, angļu un krievu valo-
dā. — [0313002898] 3(062)

Stikāne, Vija. Sieviete Livonijas sabiedrībā Vi-
duslaikos un Jauno laiku sākumā 13.–16. gs. : 
promocijas darba kopsavilkums doktora grāda 
iegūšanai vēstures nozarē, apakšnozare: Lat-
vijas vēsture = Woman in Medieval and Early 
Modern Livonia from the 13th to 16th century : 
summary of doctoral thesis : in partial fuldill-
ment of the requirements of the doctor degree 
in history, subdiscipline of History of Latvia / 
Vija Stikāne ; darba zinātniskais vadītājs Ilgvars 
Misāns ; recenzenti: Gvido Straube, Jānis Laz-
diņš, Guntis Zemītis ; Latvijas Universitāte. — 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2012. — 58 lpp. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 13., 40. lpp. — Teksts 
latviešu un angļu valodā. — [0313002077]

305-055.2(474)”12/15”(091)(043)+
+94(474)”12/15”(043)

31  Demogrāfija. Socioloģija. Statistika

316  Socioloģija

Kalvāns, Ēriks. Latgales iedzīvotāju laimes iz-
jūtas struktūra un psiholoģiskās labklājības sa-
turs : (sociālā psiholoģija) : promocijas darbs / 
Ēriks Kalvāns ; zinātniskais vadītājs: T. Uzole ; 
Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakul-
tāte. Sociālās psiholoģijas katedra. — Daugav-
pils, 2013. — 176 lp., [25] lp. : il., tab., diagr. ; 
30 cm. — Bibliogrāfija: 6.-8. un 160.-176. lp. — 
[0313004197] 316.642.2(474.38)(043)+

+159.942.5(043)

32  Politika

323(474.3)  Latvijas Iekšlietas. Iekšpolitika

Slucis, Aivars. Sargāt Latviju : publicistika = 
Protect Latvia : publication / Aivars Slucis ; sa-
kārtojis, komentārus un priekšvārdu sarakstījis 
Atis Skalbergs ; redaktore Dagmāra Lejiņa ; di-
zains: Inga Poļevska ; vāka dizainā izmantots 
Kārļa Zāles pieminekļa fragments. — [Latvija : 
Aivars Slucis], 2013. — 244 lpp. : il., ģīm., faks. ; 
21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentū-
rā. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 
978-9984-49-977-2 (ies.). — [0313003102]

323(474.3)+32(100)

327  Starptautiskās attiecības. Pasaules, 
globālā politika. Starptautiskie jautājumi. 
Ārpolitika

Kuzņecova, Irina. From the Vilnius summit to 
the Riga summit: challenges and opportunities 
of the Eastern Partnership / Irina Kuzņecova, 
Diāna Potjomkina, Mārtiņš Vargulis. — Riga : 
Latvian Institute of International Affairs, 
2013. — 24 lpp. ; 30 cm. — «Latvian Institute of 
International Affairs»—Uz vāka. — Bibliogrāfi-
ja zemsvītras piezīmēs. — [0313003060] 327(4)

Northern distribution network: redefining 
partnerships within NATO and beyond / ed-
itors Andris Sprūds and Diāna Potjomkina ; 
authors: Māris Andžāns, Andrei A. Kazantsev, 
Diāna Potjomkina, Heidi Reisinger, Gulshan 
Sachdeva, Zaur Shiriyev, Andris Sprūds, S. 
Frederick Starr, Farkhod Tolipov, Guli I. Yul-
dasheva ; English language editor: Talis Saule 
Archdeacon. — Riga : Latvian Institute of Inter-
national Affairs, 2013. — 214 lpp. : diagr., tab., 
kartes ; 21 cm. — «Latvian Institute of Interna-
tional Affairs»—Titullapas otrā pusē. — Notes 
on authors: p. 211-214. — Bibliogrāfija zemsvīt-
ras piezīmēs. — ISBN 978-9984-583-47-1. — 
[0313003061] 327.51

33  Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Bušs,  Ginters. Robust time series forecasting 
methods : summary of doctoral thesis / Gin-
ters Buss ; supervisor: J. Carkovs, V. Ajevskis ; 
opponents: Arkadijs Borisovs, Edgars Brekis, 
Marc Wildi ; Riga Technical University. Fa-
culty of Computer Science and Information 
Technology. Institute of Computer Control, 
Automation and Computer Engineering. — 
Riga : RTU Publishing House, 2013. — 37 lpp. : 
il., diagr., tab. ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 7.-8., 
36.-37. lpp. — ISBN 978-9934-10-471-8 : 25 co-
pies. — [0313002628] 330.101.541(043)

Bušs, Ginters. Robustu laikrindu prognozēša-
nas metožu izstrāde : promocijas darba kop-
savilkums / Ginters Bušs ; zinātniskais vadītājs 
J. Carkovs, zinātniskais vadītājs V. Ajevskis ; 
recenzenti: Arkādijs Borisovs, Edgars Brēķis, 
Marks Vildi ; Rīgas Tehniskā universitāte. Da-
torzinātnes un informācijas tehnoloģijas fa-
kultāte. Datorvadības, automātikas un dator-
tehnikas institūts. — Rīga : RTU izdevniecība, 
2013. — 37 lpp. : il., diagr., tab. ; 22 cm. — Bib-
liogrāfija: 7.-9., 36.-37. lpp. — ISBN 978-9934-10-
472-5 : 25 eks. — [0313002627] 330.101.541(043)

331  Darbs. Nodarbinātība. Darba 
ekonomika. Darba organizācija

Bērtaitis, Imants. Darba aizsardzības speciālis-
ta pedagoģiskā kompetence : promocijas darba 
kopsavilkums pedagoģijas doktora (Dr. paed.) 
zinātniskā grāda iegūšanai pieaugušo pedago-
ģijas apakšnozarē = Pedagogical competence 
of the labour protection specialists : synopsis 
of the doctoral thesis, subfield of adult peda-
gogy, for the scientific degree of Dr. paed. / 
Imants Bērtaitis ; darba zinātniskais vadītājs 
Ludis Pēks ; darbu tulkoja Liesma Sāviča ; re-
cenzenti: Velta Ļubkina, Irēna Katane, Jānis 
Ieviņš ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 
Tehniskā fakultāte. Izglītības un mājsaimnie-
cības institūts. — Jelgava : Latvijas Lauksaim-
niecības universitāte, 2013. — 85 lpp. : il., tab. ; 
20 cm. — Bibliogrāfija: 38.-41. un 82.-85. lpp. — 
Teksts latviešu un angļu valodā. — 70 eks. — 
[0313002084] 331.45-057.4(043)+374.7(043)
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338  Ekonomiskais stāvoklis. Ekonomiskā 
politika. Pārvalde un plānošana ekonomikā. 
Ražošana. Pakalpojumi. Cenas

Daugavpils  Universitāte.  Sociālo  zinātņu  fa-
kultāte.  Starptautiskā  zinātniskā  konference 
(8  :  2013  : Daugavpils,  Latvija) 8. starptautis-
kās zinātniskās konferences «Sociālās zinātnes 
reģionālajai attīstībai 2013» tēzes = Abstracts of 
the 8th International scientific conference «So-
cial sciences for regional development 2013 / 
Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakul-
tāte. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes 
Akadēmiskais apgāds «Saule», 2013. — 55 lpp. ; 
21 cm. — Teksts latviešu, angļu un krievu valo-
dā. — ISBN 978-9984-14-639-3. — [0313002900]

338(062)+34(062)

338(474.3)  Latvijas ekonomika

Račko,  Edgars. Latvijas reģionu konkurētspē-
jas novērtēšana un paaugstināšanas potenciāls 
Eiropas Savienībā : promocijas darba kopsavil-
kums ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā 
grāda iegūšanai = Evaluation of the competi-
tiveness of Latvian regions and potential of its 
increase in the European Union : summary of 
the thesis for obtaining the doctoral degree in 
economies (Dr. oec.) / Edgars Račko ; promo-
cijas darba zinātniskais vadītājs Viktors Voro-
novs ; recenzenti: Olga Lavriņenko, Arkādijs 
Grišins, Vojcehs Kosiedovskis ; Daugavpils Uni-
versitāte. Ekonomikas katedra. — Daugavpils : 
Daugavpils Universitāte, 2013. — 123 lpp. : dia-
gr., tab., kartes ; 21 cm. — «Ekonomikas noza-
re. Reģionālās ekonomikas apakšnozare»—Uz 
vāka. — Bibliogrāfija: 6.-8. lpp. — Teksts lat-
viešu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-14-
635-5. — [0313002146] 338(474.3)(043)

338.48  Tūrisms

Grizāne, Tamāra. Kultūrvēsturisko parku pub-
liskā vērtība un izmantošana Ziemeļvidzemes 
biosfēras rezervātā : promocijas darba kopsavil-
kums Ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā 
grāda iegūšanai = Public value and use of he-
ritage parks in North Vidzeme biosphere reser-
ve : resume of the Ph. D. thesis for the scientific 
degree of Dr. oec. / Tamāras Grizānes promo-
cijas darba kopsavilkums ; promocijas darba 
zinātniskā vadītāja Līga Mihejeva ; recenzenti: 
Elita Jermolajeva, Agita Līviņa, Jonas Jasaitis ; 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Eko-
nomikas fakultāte. — Jelgava : Latvijas Lauk-
saimniecības universitāte, 2013. — 128 lpp. : il., 
diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 6.-9. lpp. — 
Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-
9984-48-113-5. — [0313002299]

338.483.1(474.3-751.2)(043)

34  Tiesības. Jurisprudence

Hābermāss, Jirgens. Par Eiropas konstitūciju / 
Jirgens Hābermāss ; no vācu valodas tulkojis 
Rihards Kūlis ; literārā redaktore Inta Rozen-
valde ; priekšvārda, 7.-9. lpp., autori Inna Dov-
ladbekova, Jūdžins Eteriss ; mākslinieks Andris 
Nikolajevs. — Rīga : Zinātne, 2013. — 159 lpp. ; 
20 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — 
Oriģ. nos.: Zur Verfassung Europas. — ISBN 
978-9984-879-53-6. — [0313003125]

342(4)+321.7(4)+32:1

Ņesterova,  Irēna. Tiesības sevi neapsūdzēt 
kri mi nāl procesā : promocijas darbs / Irēna 
Ņes te rova ; promocijas darba vadītāja Ārija 
Mei ka liša ; Lat vijas Uni versitāte. Juridiskā fa-
kultāte. — Rīga, 2013. — 276, [57] lp. : diagr. ; 
30 cm. — Biblio grāfija: 254.-275. lp. un zemsvīt-
ras pie zīmēs. — Teksts lat viešu valodā, anotā-
cija pa ralēli lat viešu, angļu, vācu valodā. — 
(Ies.). — [0313004149]

343.121(474.3)(043.3)+343.131(043.3)

Tihonovs, Viktors. Tiesu prakse civillietās / Vik-
tors Tihonovs ; priekšvārdu sarakstīja Andris 
Grūtups. — Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2013.

2. grāmata. — 289 lpp. 22 cm. — Biblio-
grāfija: [283.]-289. lpp. un zemsvītras pie-
zīmēs. — ISBN 978-9934-508-07-3 (ies.). — 
[0313003090] 347.91/.95

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

Krīgere,  I. A good soldier — a satiated sol-
dier : what the Latvian riflemen ate and drank 
in the First World War / I. Krīgere. — [Rīga] : 
Latvian War Museum, 2013. — 41 lpp. : il. ; 
17×24 cm. — «Illustrations from the collections 
of the Latvian War Museum»—Vāka 2. lpp. — 
Oriģ. nos.: Labs karavīrs — paēdis karavīrs. — 
ISBN 978-9934-8270-3-7. — [0313003153]

355.486(474.3)(084.12)

Soloņins, Marks. Melu tīmeklī : Lielā kara vil-
tus vēsture / Marks Soloņins ; no krievu valodas 
tulkojis Dainis Poziņš ; redaktore Silvija Geht-
mane ; Aigara Truhina vāka dizains. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2013. — 366, [1] lpp. : tab. ; 
20 cm. — Oriģ. nos.: Мозгоимение. — ISBN 
978-9934-0-3893-8. — [0313003105]

355.48”1939/1945”

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

Foga  Knudsena,  Laine. Patērētāju pārrobežu 
alternatīvā strīdu risināšanas procesa pilnvei-
došana Eiropas Savienībā : promocijas darbs 
doktora grāda iegūšanai vadībzinātnes nozarē, 
apakš nozare: sabiedrības vadība / Laine Foga 
Knud sena ; darba zinātniskā vadītāja: Signe 
Bāliņa ; re cenzenti: Grigorijs Oļevskis, Elīna 
Gai le-Sarkane, Dzintra Atstāja, Jānis Kārkliņš ; 
Lat vijas Uni versitāte. Ekonomikas un vadības 
fa kul tāte. — Rīga, 2013. — 240 lp. : il., diagr., 
tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 208.-220. lp. — 
(Ies.). — [0313004147]

366.5(4)(043)+346.548(4)(043)

37  Izglītība

371  Audzināšanas un izglītības 
organizēšana. Skolvedība

Angļu valodas skolotāju profesionālo un pe-
dagoģisko kompetenču pilnveide : 3. modulis : 
pedagogu profesionālās pilnveides program-
ma : prezentācijas prasmju attīstīšana = pre-
sentation skills : izdales materiālu komplekts / 
projekta vadītāja un priekšvārda, 3. lpp., autore 
Karīna Brikmane ; ievada, 4. lpp., autore Rita 
Kursīte ; vāka dizains: Aiga Ozoliņa. — [Rīga] : 
Valsts izglītības satura centrs, 2013. — 24 lpp. : 
il., tab. ; 30 cm. — (Ieguldījums tavā nākot-
nē). — Aprakstīts pēc vāka. — Ietver biblio-
grāfiju atsaucēs. — Teksts latviešu, angļu valo-
dā. — ISBN 978-9984-573-54-0. — [0313002985]

371.13+811.111’243:37.026

Inovatīvās stratēģijas un modeļi krievu litera-
tūras macīšanā pamatskolā : 2. modulis : Ma-
zākumtautības valodas un literatūras skolotā-
ju profesionālo un pedagoģisko kompetenču 
pilnveide : pedagogu profesionālās pilnveides 
programmma : izdales materiālu komplekts / 
programmas un izdales materiālu autori: Ok-
sana Fiļina, Vera Ivanova; projekta vadītāja un 
priekšvārda, 3. lpp., autore Karīna Brikmane ; 
ievada, 4. lpp., autore Rita Kursīte ; vāka di-
zains: Aiga Ozoliņa. — [Rīga] : Valsts izglītības 
satura centrs, 2013. — 76 lpp. : il., tab. ; 30 cm. — 
(Ieguldījums tavā nākotnē). — Aprakstīts pēc 
vāka. — Teksts latviešu un krievu valodā. — 
ISBN 978-9984-573-62-5. — [0313002990]

371.13+811.161.1’243:37.026

Mācīšanas un mācīšanās pilnveidošana krievu 
valodas stundās vidusskolā mūsdienīgos ap-
stākļos : 3. modulis : Mazākumtautības valodas 
un literatūras skolotāju profesionālo un pe-
dagoģisko kompetenču pilnveide : pedagogu 
profesionālās pilnveides programmma : izdales 
materiālu komplekts / programmas un izdales 
materiālu autori: Elīna Vasiļjeva, Nataļja Mitro-
fanova, Ināra Kudrjavska ; projekta vadītāja un 
priekšvārda, 3. lpp., autore Karīna Brikmane ; 
ievada, 4. lpp., autore Rita Kursīte ; vāka di-
zains: Aiga Ozoliņa. — [Rīga] : Valsts izglītības 
satura centrs, 2013. — 84 lpp. : il., tab. ; 30 cm. — 
(Ieguldījums tavā nākotnē). — Aprakstīts pēc 
vāka. — Teksts latviešu un krievu valodā. — 
ISBN 978-9984-573-62-5. — [0313003003]

371.13+811.161.1’243:37.026

374  Ārpusskolas izglītība un apmācība. 
Papildizglītība

Štāle, Ginta. Informācijas tehnoloģiju ekosistē-
mas modelis tālākizglītības procesa atbalstam : 
promocijas darbs / Ginta Štāle ; zinātniskais 
vadītājs A. Kapenieks ; Rīgas Tehniskā univer-
sitāte. Elektronikas un telekomunikāciju fakul-
tāte. Tālmācības studiju centrs. — Rīga, 2013. — 
211 lp. : il., diagr., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 
164.-183. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija 
arī angļu valodā. — (Ies.). — [0313004195]

374.7(043)+371.333:004(043)
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377  Speciālā izglītība. Aroda, tehniskā 
un profesionālā izglītība. Arodkoledžas, 
institūti. Politehnikumi

Bērziņš, Andris. Audzēkņu ekoloģiski atbildī-
gas attieksmes attīstība mācību procesā būvnie-
cības specialitātē profesionālās izglītības skolā : 
promocijas darba kopsavilkums doktora zināt-
niskā grāda iegūšanai pedagoģijā, apakšnoza-
re: skolas pedagoģija = Attitude development 
in ecological education among construction 
students of vocational school : summary of doc-
toral thesis : submitted for the doctor degree in 
pedagogy, subfield: school pedagogy / Andris 
Bērziņš ; darba zinātniskā vadītāja I. Žogla ; 
recenzenti: R. Andersone, A. Petere, I. Kokina ; 
Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas 
un mākslas fakultāte. — Rīga : Latvijas Univer-
sitāte, 2013. — 79 lpp. : tab. ; 21 cm. — Bibliogrā-
fija: 45., 78.-79. lpp. — Teksts latviešu un angļu 
valodā, ar atsevišķām titullapām, nosaukums 
uz vāka abās valodās. — ISBN 978-9934-517-
07-5. — [0313002545] 377.36:69(043.2)+

+69:502(043.2)+37.033(043.2)

378  Augstākā izglītība. Augstskolas. 
Akadēmiskās studijas

International programmes at the University 
of Latvia / Latvijas Universitāte. — [Rīga] : 
Latvijas Universitāte, 2013. — 44 lpp. : krās. 
il. ; 21 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — ISBN 978-
9984-45-782-6. — [0313003085] 378.4(474.3)

Studiju atbalsta materiāli studiju kursā «Dip-
lomdarbs» : 2. līmeņa profesionālās augstā-
kās izglītības studiju programma «Skolotājs» / 
sagatavoja: Jāzeps Logins, Ilze Gaile, Indra 
Odiņa ; Latvijas Universitāte. — Rīga : Latvi-
jas Universitāte, 2013. — 32 lpp. : diagr., tab. ; 
21 cm. — Sadarbībā ar Eiropas Sociālā fonda 
projektu «Inovatīva un praksē balstīta peda-
gogu izglītības ieguve un mentoru profesio-
nālā pilnveide» Nr.2010/0096/1DP/1.2.1.2.3./09/
IPIA/VIAA/001. — ISBN 978-9984-45-753-6. — 
[0313002451] 378.22:37

379.8  Brīvais laiks

Rīga  (Latvija).  Dome.  Izglītības,  kultūras  un 
sporta  departaments. Rīgas interešu izglītības 
nominācijas laureāti 2013. gadā / Rīgas domes 
Izglītības, kultūras un sporta departaments. — 
Rīga : Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 
departaments, 2013. — 31 lpp. ; 21 cm. — «2013. 
gada 14. novembris Rīgas Latviešu biedrī-
bas nama Baltajā zālē, Merķeļa ielā 13»—Uz 
vāka. — [0313003067] 379.8(474.3-25)

5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

51  Matemātika

Поопуу, С. Пишем цифры : рабочая тет радь 
для дошкольников / С. Поопуу ; ре дак тор 
Мярт Лыхмус ; художник Индрек Те гель-
ман. — [Rīga] : Kuma, [2013]. — 20 lpp. : il. ; 
30 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — Oriģ. nos.: 
Kir jutan numbreid. — ISBN 978-9984-9978-
3-4. — [0313003077] 511.11(076)

54  Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Rjabovs,  Vitālijs. Jaunu karbopeptoīdu un 
to triazolanalogu sintēze un otrējo struktū-
ru izpēte : promocijas darbs = Synthesis and 
structural studies of novel carbopeptoids and 
their triazole analogs : doctoral thesis / Vitā-
lijs Rjabovs ; zinātniskais vadītājs M. Turks ; 
recenzenti: Grigorijs Veinbergs, Aigars Jirgen-
sons, Jeroen D. C. Codée ; Rīgas Tehniskā uni-
versitāte. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas 
fakultāte. Organiskās ķīmijas tehnoloģijas in-
stitūts. — Rīga, 2013. — 225 lp., [106] lpp. : il., 
diagr., tab. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 4.-5., 222.-
225. lp. — Teksts angļu valodā, titullapas latvie-
šu un angļu valodā, anotācija latviešu un angļu 
valodā. — (Ies.). — [0313004196]

547.458.057(043)

58  Botānika

Ikauniece, Sandra. Dabisko ozolu mežu struk-
tūra un dinamika Latvijā : promocijas darba 
kopsavilkums — publikāciju kopa bioloģijas 
doktora (Dr. biol.) zinātniskā grāda iegūša-
nai, apakšnozare: ekoloģija = The structure 
and development dynamics of oak forests in 
Latvia : summary of the thesis for obtaining 
the doctoral degree : in biology (Dr. biol.), 
(subfield: ecology) / Sandra Ikauniece ; darba 
zinātniskais vadītājs Guntis Brūmelis ; recen-
zenti: Arvīds Barševskis, Solvita Rūsiņa, Vitas 
Marozas ; Daugavpils Universitāte. Dabaszi-
nātņu un matemātikas fakultāte. Sistemātiskās 
bioloģijas institūts. — Daugavpils : Daugavpils 
Universitāte, 2013. — 90 lpp. : diagr., tab., kar-
tes ; 21 cm. — «Bioloģijas nozare. Ekoloģijas 
apakšnozare»—Uz vāka. — Bibliogrāfija: 82.-
90. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar 
atsevišķām titullapām, nosaukums uz vāka 
abās valodās. — [0313002158]

581.526.425(043.2)+630*12(043.2)

59  Zooloģija

Birzaks,  Jānis. Latvijas upju zivju sabiedrības 
un to noteicošie faktori : promocijas darba 
kopsavilkums doktora grāda iegūšanai biolo-
ģijā, vides zinātnes nozarē, apakšnozare: dabas 
aizsardzība / Jānis Birzaks ; darba zinātniskais 
vadītājs: Gunta Spriņģe ; recenzenti: Viesturs 
Melecis, Artūrs Škute, Tomas Virbickis ; Latvijas 
Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fa-
kultāte. Vides zinātņu nodaļa. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2013. — 33 lpp. : diagr., tab., kar-
tes ; 21 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — Bibliogrā-
fija: 6.-7., 32.-33. lpp. — [0313002666]

597.2/.5(043)+502.17(043)

Birzaks, Jānis. The fish communities of Latvian 
rivers and their determining factors : summary 
of doctoral thesis : submitted for the degree of 
doctor of biology : field: environmental science, 
subfield: nature conservation / Jānis Birzaks ; 
supervisor Gunta Spriņģe ; reviewers: Vies-
turs Melecis, Artūrs Škute, Tomas Virbickas ; 
University of Latvia. — Rīga : University of 
Latvia, 2013. — 150.-191. lpp. : il., tab., kartes ; 
21 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — Bibliogrāfi-
ja: 190.-191. lpp. — ISBN 9789984457017 (kļū-
da). — [0313002665]

597.2/.5(474.3)(043)+502.17(474.3)(043)

6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. 
TEHNIKA

61  Medicīnas zinātnes

Jansone,  Ilze. Grūti dzīstošu brūču ārstēša-
na : ar dabas līdzekļiem pēc Ilzes Jansones 
sistēmas / Ilze Jansone. — Rīga : Ilze Jansone, 
2013. — 119, [9] lpp. : il., ģīm. ; 17 cm. — (Dzied-
nieces pieredze). — Par aut.: 102.-[120.] lpp. — 
ISBN 978-9984-868-77-6. — [0313003081]

616-001

Latvijas veselības aprūpes statistikas gadagrā-
mata, 2012 = Statistical yearbook of health 
care in Latvia, 2012 / Slimību profilakses un 
kontroles centrs ; materiālu sagatatavoja: Ani-
ta Mauriņa, Jānis Misiņš, Santa Pildava, Elīna 
Liepiņa, Santa Raudiņa, Anete Indriksone, Di-
āna Vanaga, Zane Baltāne, Irisa Zīle, Dace Mi-
halovska, Baiba Zariņa, Ildze Redoviča, Māra 
Paševska, Zane Pavlovska ; redaktore Jana Le-
piksone ; ievada, 5. lpp., autore Inga Šmate. — 
14. izdevums. — Rīga : Slimību profilakses un 
kontroles centrs, 2013. — 308 lpp. : diagr., tab. ; 
29 cm. — (Latvijas veselības aprūpes statistikas 
gadagrāmata = Statistical yearbook of health 
care in Latvia, ISSN 1407-6772 ; 2012). — Teksts 
paralēli latviešu, angļu valodā. — ISBN 978-
9984-695-80-8 : 100 eks. — [0313003179]

614(474.3)(083.41)(058)+
+61(474.3)(083.41)(058)

Miķelsone,  Indra. Vazodilatācijas intensitātes 
un insulīna rezistences rādītāju saistība ar en-
doteliālo (dis)funkciju raksturojošo signālmole-
kulu koncentrācijām hroniskiem smēķētājiem : 
promocijas darba kopsavilkums doktora grāda 
iegūšanai bioloģijas nozarē, apakšnozare: cil-
vēka un dzīvnieku fizioloģija = Relationship 
of vasodilatory responsiveness and insulin 
resistance indices with concentrations of bio-
markers of vascular endothelial (dys)function 
in chronic cigarette smokers : summary of doc-
toral thesis : submitted for the degree of doctor 
of biology, subdiscipline of human and animal 
physiology / Indra Miķelsone ; darba zināt-
niskais vadītājs Pēteris Tretjakovs ; recenzenti: 
Līga Aberberga-Augškalne, Gunta Strazda, 
Baiba Jansone ; Latvijas Universitāte. Biolo-
ģijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2013. — 72 lpp. : il., tab. ; 21cm. — Bibliogrāfija: 
70.-72. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, 
ar atsevišķām titullapām, nosaukums uz vāka 
abās valodās. — [0313002099]

616-008.6(043.2)+612.1/.8(043.2)+
+611.018.74(043.2)

62  Inženierija. Tehnoloģija vispār

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

Āboltiņš,  Artūrs. Sinhronizācija un izlīdzinā-
šana daudznesēju sistēmām ar parametrisku 
modulāciju, balstītu uz vispārināto unitāro ro-
tāciju : promocijas darba kopsavilkums / Artūrs 
Āboltiņš ; zinātniskais vadītājs P. Misāns ; re-
cenzenti: Guntars Balodis, Andreas Ahrens, 
Aivars Lorencs ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Elektronikas un telekomunikāciju fakultā-
te. Radioelektronikas institūts. — Rīga : RTU 
Izdevniecība, 2013. — 45 lpp. : diagr., tab. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 43.-45. lpp. — ISBN 978-
9934-10-460-2. — [0313002306] 621.396.2(043)
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Āboltiņš, Artūrs. Synchronization and equali-
zation for multicarrier systems with paramet-
ric generalized unitary rotation based mod-
ulation : summary of doctoral thesis / Arturs 
Aboltins ; academic supervisor P. Misans ; 
reviewers: Guntars Balodis, Andreas Ahrens, 
Aivars Lorencs ; Riga Technical University. Fa-
culty of Electronics and Telecommunications. 
Institute of Radio Electronics. — Riga : RTU 
Press, 2013. — 45 lpp. : il., diagr., sh. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 43.-45. lpp. — ISBN 978-9934-10-
461-9. — [0313002305] 621.396.2(043)

Šāvelis,  Rolands. Signālu diskretizācijas un 
atjaunošanas paņēmienu izpēte : promoci-
jas darba kopsavilkums / Rolands Šāvelis ; zi-
nātniskais vadītājs M. Greitāns ; recenzenti: 
Pēteris Misāns, Jānis Trokšs, Māris Alberts ; 
Rīgas Tehniskā universitāte. Elektronikas un 
telekomunikāciju fakultāte. Radioelektronikas 
institūts. — Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 
2013. — 37 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija: 36.-37. lpp. — [0313002543]

621.391(043)

Šāvelis, Rolands. Study of signal sampling and 
reconstruction methods : summary of doctoral 
thesis / Rolands Savelis ; supervisor M. Grei-
tans ; reviewers: Peteris Misans, Janis Trokss, 
Maris Alberts ; Riga Technical University. Fa-
culty of Electronics and Telecommunications. 
Institute of Radio Electronics. — Riga : Riga 
Technical University, 2013. — 36 lpp. : il., diagr. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 12.-13., 35.-36. lpp. — 
[0313002542] 621.391(043)

624  Civilās un strukturālās inženierbūves 
kopumā

Straupe, Verners. Pastāvīgās un mainīgās slo-
dzes ietekme uz vanšu tiltu nesošo elementu 
kopdarbību : promocijas darba kopsavilkums / 
Verners Straupe ; zinātniskais vadītājs Ainārs 
Paeglītis ; recenzenti: Ivars Radiņš, Algirdas 
Juo za paitis, Siim Idnurm ; Rīgas Tehniskā uni-
ver sitāte. Būvniecības fakultāte. Transport būvju 
institūts. — Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 
2013. — 26 lpp. : il., tab., diagr. ; 21 cm. — Biblio-
grāfija: 11.-13. lpp. — ISBN 978-9934-10-463-3 : 
40 eks. — [0313002650] 624.5(043)

Straupe, Verners. Permanent and live load im-
pact on cable-stayed bridge’s load-bearing ele-
ments : summary of the doctoral thesis / Verners 
Straupe ; scientific supervisor Ainārs Paeglītis ; 
opponents: Ivars Radiņš, Algirdas Juozapaitis, 
Siim Idnurm ; Riga Technical University. Fa-
culty of Civil Engineering. Institute of Trans-
port Infrastructure Engineering. — Riga : Riga 
Technical University, 2013. — 27 lpp. : tab., dia-
gr. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 12.-14. lpp. — ISBN 
978-9934-10-462-6 : 40 copies. — [0313002649]

624.5(043)

628  Sanitārā tehnika. Ūdens. Sanitārija. 
Apgaismes tehnika

Dāce, Elīna. Integrētās primārā iepakojuma at-
kritumu apsaimniekošanas sistēmas modelis : 
promocijas darbs / Elīna Dāce ; zinātniskā vadī-
tāja D. Blumberga ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. Vides 
aizsardzības un siltuma sistēmu institūts. — 
Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 2013. — 
160 lpp. : il., diagr., tab., karte ; 25 cm. — Biblio-
grāfija: 151.-160. lpp. — Teksts latviešu valodā, 
anotācija arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-
507-43-4. — [0313002943] 628.4.034(043)

629  Transportlīdzekļu inženierija

Meļņikovs, Anatolijs. Application of metamo-
deling for shape optimization of constructional 
elements : summary of thesis / Anatolijs Mel-
nikovs ; scientific supervisor A. Janushevskis ; 
reviewers: Bruno Grasmanis, Valerijs Usakovs, 
Andris Martinovs ; Riga Technical University. 
Faculty of Transport and Mechanical Engine-
ering. Institute of Mechanics. — Rīga : RTU 
Press, 2013. — 30 lpp. : il., diagr. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 24.-30. lpp. — ISBN 978-9934-10-
477-0 : 50 copies. — [0313002712]

629.01:519.863(043)

Meļņikovs,  Anatolijs. Metamodelēšanas pie-
lietojums konstrukciju elementu formas op-
timizācijai : promocijas darba kopsavilkums / 
Anatolijs Meļņikovs ; zinātniskais vadītājs A. 
Januševskis ; recenzenti: Bruno Grasmanis, 
Valerijs Ušakovs, Andris Martinovs ; Rīgas Teh-
niskā universitāte. Transporta un mašīnzinību 
fakultāte. Mehānikas institūts. — Rīga : RTU 
izdevniecība, 2013. — 30 lpp. : il., tab., diagr. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 24.-30. lpp. — ISBN 978-
9934-10-476-3 : 30 eks. — [0313002711]

629.01:519.863(043)

Meļņikovs,  Anatolijs. Metamodelēšanas pie-
lietojums konstrukciju elementu formas op-
timizācijai : promocijas darbs / Anatolijs Meļ-
ņikovs ; zinātniskais vadītājs A. Januševskis ; 
Rīgas Tehniskā universitāte. Transporta un 
mašīnzinību fakultāte. Mehānikas institūts. — 
Rīga, 2013. — 143 lpp. : il., diagr., tab. ; 25 cm. — 
Bibliogrāfija: 129.-135. lpp. — Kopsavilkums 
paralēli latviešu, krievu un angļu valodā. — 
[0313004182] 629.01:519.863(043)

Mors-Jaroslavcevs, Andrejs. Intelektuālā elek-
trotransporta vadības sistēmu modelēšana ar 
imūnajiem algoritmiem : promocijas darbs / 
Andrejs Mors-Jaroslavcevs ; zinātniskais va-
dītājs: A. Ļevčenkovs ; Rīgas Tehniskā univer-
sitāte. Enerģētikas un elektronikas fakultāte. 
Industriālās elektronikas un elektrotehnikas 
institūts. Industriālās elektronikas un elektro-
tehnoloģiju katedra. — Rīga, 2013. — 169 lpp. : 
il., diagr., tab., sh. ; 26 cm. — Bibliogrāfija: 134.-
139. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī 
angļu un krievu valodā. — [0313004146]

629.4.067:004.89(043)

63  Lauksaimniecība. Mežsaimniecība. 
Medības. Zivsaimniecība

630  Mežsaimniecība

Dāboliņš,  M. Ceļojumi mežā, mākslā, poli-
tikā / Mārtiņš Dāboliņš ; galvenā redaktore 
Judīte Putāne ; literārā redaktore Maija De-
guna ; Mārtiņa Dāboliņa gleznu reproduk-
cijas un fotogrāfijas. — [Ogres novads] : Div-
padsmit, 2013. — 286, [1] lpp., 17 lp. iel. : il., 
ģīm. ; 22 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — ISBN 978-9984-884-04-2 (ies.). — 
[0313003015] 630(474.3)+75.071.1(474.3)

631  Lauksaimniecība kopumā

Bikovens, Oskars. Changes of humic substan-
ces chemical characteristics during composting 
of lignocellulosics and lignocellulosic/animal 
grease waste mixture : summary of doctoral 
thesis submitted for the degree of doctor of 
chemistry, environmental science, subfield of 
environmental chemistry and ecotoxicology / 
Oskars Bikovens ; supervisor: Gaļina Teliševa ; 
reviewers: Māris Kļaviņš, Andris Zicmanis, Ar-
nis Treimanis ; University of Latvia. Faculty of 
Geography and Earth Sciences. Department of 
Environmental Sciences. — Riga : University of 
Latvia, 2013. — 30 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 8.-9., 28.-30. lpp. — [0313002662]

631.879.4:54(043)

Bikovens,  Oskars. Komposta humusvielu ķī-
miskais raksturojums un to izmaiņas lignocelu-
lozes un lignocelulozes/gaļas tauku atkritumu 
kompostēšanas gaitā : promocijas darba kop-
savilkums doktora grāda iegūšanai ķīmijā, vi-
des zinātnes nozarē, apakšnozare: vides ķīmija 
un ekotoksikoloģija / Oskars Bikovens ; darba 
zinātniskais vadītājs: Gaļina Teliševa ; recen-
zenti: Māris Kļaviņš, Arnis Treimanis, Andris 
Zicmanis ; Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas 
un Zemes zinātņu fakultāte. Vides zinātnes 
nodaļa. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2013. — 
30 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
8.-9., 28.-30. lpp. — [0313002663]

631.879.4:54(043)

633/635  Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Savicka, Marina. Karstuma stresa ietekme uz 
kviešu dīgstu (Triticum Aestivum L.) orgānu 
attīstību un oksidatīvo procesu izmaiņām : pro-
mocijas darba kopsavilkums bioloģijas doktora 
zinātniskā grāda (Dr. biol.) iegūšanai (ekoloģi-
jas apakšnozarē) = The influence of heat stress 
on development and oxidative processes in the 
organs of wheat seedlings (Triticum Aestivum 
L.) : summary of doctoral thesis for obtaining 
of doctor of biology (Dr. biol.) scientific degree 
in sub-branch of ecology / Marina Savicka ; zi-
nātniskais vadītājs Nataļja Škute ; recenzenti: 
Ģederts Ieviņš, Inese Kokina, Tatjana Krama ; 
Daugavpils Universitāte. Ekoloģijas insti-
tūts. — Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 
2013. — 70 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — «Bio-
loģijas nozare. Ekoloģijas apakšnozare»—Uz 
vāka. — Bibliogrāfija: 68.-70. lpp. — Teksts lat-
viešu un angļu valodā. — [0313002157]

633.11(043)
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636  Lopkopība un dzīvnieku audzēšana 
kopumā. Lopu audzēšana. Mājdzīvnieku 
audzēšana

Oļševskis,  Edvīns. Trakumsērgas apkaroša-
na Latvijā, izmantojot savvaļas lapsu (Vulpes 
vulpes) un jenotsuņu (Nyctereutes procyo-
noides) orālo vakcināciju : promocijas darba 
kopsavilkums Dr. med. vet. zinātniskā grāda 
iegūšanai veterinārmedicīnas nozarē = Rabies 
elimination in Latvia using oral vaccination of 
foxes (Vulpes vulpes) and raccoon dogs (Nyc-
tereutes procyonoides) : summary of doctoral 
thesis for scientific degree Dr. med. vet. / Edvīns 
Oļševskis ; promocijas darba zinātniskais vadī-
tājs Edgars Liepiņš ; recenzenti: Arnis Mugu-
rēvičs, Modra Murovska, Ilze Matīse-VanHou-
tana ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 
Veterinārmedicīnas fakultāte. Pārtikas un vides 
higiēnas institūts. — Jelgava : Latvijas Lauk-
saimniecības universitāte, 2013. — 51 lpp. : tab., 
diagr. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 30. un 51. lpp. — 
Teksts latviešu un angļu valodā. — [0313002088]

636.09:616.98:578.824(043)+
+636.09:614.47(043)

637  Lauksaimniecības dzīvnieku un 
medījamo dzīvnieku produkti

Antone,  Unigunde. Piena lipīdu stabilitāte : 
promocijas darba kopsavilkums inženierzināt-
ņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai pārtikas 
zinātnes nozarē = Milk lipid stability : summary 
of promotion work for acquiring the doctor’s 
degree of engineering sciences in sector of food 
sciences / Unigunde Antone ; promocijas darba 
zinātniskās vadītājas: Vita Šterna, Jeļena Zagor-
ska ; recenzenti: Lilita Ozola, Dace Tirzīte, Uldis 
Iļjins ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 
Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, Biotehnoloģijas 
un veterinārmedicīnas zinātniskais institūts 
«Sigra». — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte, 2013. — 52 lpp. : il., tab., diagr. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 6.-8. lpp. — Teksts latvie-
šu un angļu valodā. — [0313002086]

637.1.043(043)+636.2.087.7(043)

Kovaļenko, Kaspars. Termofīlās kampilobaktē-
rijas broilercāļu gaļas ražošanas ķēdē Latvijā : 
promocijas darba kopsavilkums Dr. med. vet. 
zinātniskā grāda iegūšanai = Thermophilic 
campylobacter in broiler chicken meat produc-
tion chain in Latvia : summary of doctoral the-
sis for scientific degree Dr. med. vet. / Kaspars 
Kovaļenko ; promocijas darba zinātniskie va-
dītāji Edgars Liepiņš, Mati Roasto ; recenzenti: 
Vita Antāne, Līga Skudra, Inese Zītare ; Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte. Veterinārme-
dicīnas fakultāte. Pārtikas un vides higiēnas 
institūts. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecī-
bas universitāte, 2013. — 49 lpp. : tab., diagr. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 27.-28. un 49. lpp. — 
Teksts latviešu un angļu valodā. — [0313002085]

637.54’65.065(043)+579.835.1(043)+
+637.54(474.3)(043)

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

Jansen, Greta. 111 kūkas no 1 mīklas / Auto-
rin: Greta Jansen ; no vācu valodas tulkojušas 
Anita Poļakovska un Inese Miesniece ; redak-
tore Margita Krasnā. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2013. — 127 lpp. : il., tab. ; 27 cm. — Alfabētis-
kais recepšu saraksts: 126.-127. lpp. — Autore 
uzrādīta iespiedziņās [128]. lpp. — Oriģ. nos.: 
111 Kuchen aus 1 Teig. — ISBN 978-9934-0-
3867-9 (ies.). — [0313003122] 641.85(083.12)

656  Transporta un pasta pakalpojumi. 
Satiksmes organizācija un kontrole

Jansons,  Jānis. Autotransporta mobilā bezva-
du tīkla eksperimentālais un analītiskais pētī-
jums : promocijas darba kopsavilkums / Jānis 
Jansons ; zinātniskais vadītājs E. Pētersons ; 
recenzenti: Gunārs Lauks, Mihails Broitmans, 
Irina Jackiva ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte. 
Transporta elektronikas un telemātikas kated-
ra. — Rīga : RTU izdevniecība, 2013. — 39 lpp. : 
il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 8.-10., 31.-
39. lpp. — ISBN 978-9934-10-458-9 : 30 eks. — 
[0313002270] 656:004.732(043)+

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

Jansons,  Jānis. Experimental and analytical 
research of road transport mobile wireless 
network : summary of the promotion work / 
Janis Jansons ; supervisor E. Petersons ; op-
ponents: Gunars Lauks, Mihails Broitmans, 
Irina Jackiva ; Riga Technical University. Fa-
culty of Electronics and Telecommunications. 
Department of Transport Electronics and Tele-
matics. — Riga : RTU Press, 2013. — 38 lpp. : 
il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 8.-10., 
30.-38. lpp. — ISBN 978-9934-10-459-6 : 30 co-
pies. — [0313002269] 656:004.732(043)+

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

658  Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība. 
Tirdzniecības organizācija

ES  atbalsta programmas uzņēmumu izaugs-
mei / Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā, Lat-
vijas investīciju un attīstības aģentūra, Eiropas 
Komisija. Uzņēmējdarbība un rūpniecība. — 
[Rīga] : Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā, 
[2013]. — 36 lpp. ; 30 cm. — Aprakstīts pēc 
vāka. — Bibliogrāfija: 36. lpp. — [0313002791]

658(4)

Kantāne,  Ināra. Latvijas mazo uzņēmumu 
vadīšanas īpatnības : promocijas darba kopsa-
vilkums doktora grāda iegūšanai vadībzināt-
nes nozarē, apakšnozare: uzņēmējdarbības 
vadība = Management features of small and 
medium-sized enterprises of Latvia : summary 
of doctoral thesis : submitted for the doctoral 
degree in management, subfield: business ad-
ministration / Ināra Kantāne ; darba zinātnis-
kā vadītāja Biruta Sloka ; recenzenti: Grigorijs 
Oļevskis, Konstantīns Didenko, Ligita Šimans-
kiene ; Latvijas Universitāte. Ekonomikas un 
vadības fakultāte. — Rīga : Latvijas Universi-
tāte, 2013. — 105 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 103.-105. lpp. — Teksts latviešu un 
angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, nosau-
kums uz vāka abās valodās. — ISBN 978-9984-
45-775-8. — [0313002557] 658(474.3)(043)

Latvian business guide / Investment and Deve-
lopment Agency of Latvia. — Riga : Investment 
and Development Agency of Latvia, [2013]. — 
38, [2] lpp. : il., diagr., kartes, tab. ; 30 cm. — Ap-
rakstīts pēc vāka. — [0313002794]

658(474.3)(03)

66  Ķīmijas tehnoloģija. Ķīmijas un 
radniecīgās saskarnozares

Grigorjeva, Liene. C-heteroatoms saites izvei-
došana Luisa skābes katalizētās aliliskās aizvie-
tošanas reakcijās : promocijas darba kopsavil-
kums = C-heteroatom bond formation in Lewis 
acid catalysed allylic substitution reaction : 
summary of doctoral thesis / Liene Grigorjeva ; 
zinātniskais vadītājs A. Jirgensons ; recenzenti: 
Māris Turks, Raimonds Valters, Mārtiņš Katke-
vičs ; Rīgas Tehniskā universitāte. Materiālzi-
nātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. — Rīga : 
Rīgas Tehniskā universitāte, 2013. — 40 lpp. : 
il. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 7.-8. lpp. — Teksts 
latviešu un angļu valodā. — [0313002238]

66.095.252(043)+547.466(043)

68  Gatavu vai samontētu preču rūpniecība, 
amati un arodi

Vilkājs, Atis. Analysis of dynamics of positio-
ning systems, optimal control and synthesis 
of constructions : summary of doctoral thesis / 
Atis Vilkājs ; scientific supervisor: Jānis Vība ; 
reviewers: Bruno Grasmanis, Algimantas Bu-
bulis, Juris Cimanskis ; Riga Technical Uni-
versity. Faculty of Transport and Machinery. 
Institute of Mechanics. — Riga : RTU Press, 
2013. — 22 lpp. : il., diagr. ; 21 cm. — Biblio-
grāfija: 6.-7., 21.-22. lpp. — ISBN 978-9934-10-
466-4. — [0313002489]

681.587(043)+681.5.013(043)

69  Celtnieka (būvēšanas) arods. 
Būvmateriāli. Būvdarbu veikšanas 
tehnoloģija un process

Brencis,  Raitis. Putuģipša tehnoloģijas piln-
veidošana skaņas absorbcijas materiālu izga-
tavošanai : promocijas darba kopsavilkums in-
ženierzinātņu (Dr. sc. ing.) doktora zinātniskā 
grāda iegūšanai būvzinātnes nozarē, būvma-
teriāli un būvtehnoloģija apakšnozarē = Foam 
gypsum technology development for sound 
absorption material production : summary of 
the thesis for doctoral degree in engineering 
sciences (Dr. sc. ing.), in civil engineering scien-
ce branch, building materials and construction 
technology subbranch / Raitis Brencis ; promo-
cijas darba zinātniskais vadītājs Juris Skujāns ; 
recenzenti: Diāna Bajāre, Vincas Gurskis, Jaan 
Miljan ; Latvijas Lauksaimniecības universitā-
te. Lauku inženieru fakultāte. — Jelgava : Lat-
vijas Lauksaimniecības universitāte, 2013. — 
80 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
77.-80. lpp. — Teksts latviešu un angļu valo-
dā. — ISBN 978-9984-48-100-5. — [0313002087]

691.311(043)
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Gaujēna, Baiba. Ēku norobežojošo konstrukci-
ju materiālu īpašību ietekme uz mikroklimatu 
telpās : promocijas darbs / Baiba Gaujēna ; zi-
nātniskais vadītājs A. Borodiņecs ; Rīgas Tehnis-
kā universitāte. Būvniecības fakultāte. Siltuma, 
gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts. — Rīga : 
Rīgas Tehniskā universitāte, 2013. — 138 lpp. : 
il., diagr., tab. ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 130.-
138. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī 
angļu valodā. — [0313004199] 697.1(043)

Grīnbergs,  Kaspars. Absorbcijas aukstumap-
gādes sistēmu kondensatoru dzesēšana : pro-
mocijas darbs / Kaspars Grīnbergs ; zinātniskais 
vadītājs P. Šipkovs ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Būvniecības fakultāte. Siltuma, gāzes un ūdens 
tehnoloģiju institūts. — Rīga, 2013. — 101 lpp. : 
il., diagr., tab. ; 26 cm. — Bibliogrāfija: 97.-
101. lpp. — (Ies.). — [0313004200]

697.971(043)+621.565.9:697(043)

Pšeņičnaja,  Jeļena. Apkures sistēmu kon-
struk tīvie risinājumi pie zemas temperatūras 
sil tuma avotiem = Constructional design of 
heating systems with low temperature heat 
sources : promocijas darbs / Jeļena Pšeņič-
naja ; zinātniskais vadītājs Andris Krēsliņš ; 
Rīgas Tehniskā universitāte. Būvniecības fa-
kultāte. Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas 
institūts. — Rīga : Rīgas, 2013. — 99 lpp. : il., 
diagr., tab., kartes ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 95.-
99. lpp. — [0313004198] 697.353(043)

Skadiņš,  Ulvis. Tērauda īsšķiedru betona de-
formatīvo īpašību izpēte un prognozēšana : 
promocijas darba kopsavilkums Dr. sc. ing. zi-
nātniskā grāda iegūšanai būvzinātņu nozarē, 
būvkonstrukciju apakšnozarē = Investigation 
and prognosis of steel fibre concrete defor-
mation properties : summary of doctoral the-
sis for the scientific degree Dr. sc. ing. in civil 
engineering, sub-branch of structural engine-
ering / Ulvis Skadiņš ; zinātniskais vadītājs: 
Jānis Brauns ; recenzenti: Gintaris Kaklaus-
kas, Dmitrijs Serdjuks, Ralejs Tepfers ; Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte. Lauku inženie-
ru fakultāte. — Jelgava : Latvijas Lauksaimnie-
cības universitāte, 2013. — 60 lpp. : diagr., tab. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 59.-60. lpp. — Teksts 
latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-48-
099-2. — [0313002089] 691.328.1(043)

7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

71  Teritoriālā plānošana. Reģionālā, 
pilsētbūvnieciskā un lauku plānošana. 
Ainavas, parki, dārzi

Alle,  Evita. Mūsdienu māksla Latvijas kultūr-
ainavā : promocijas darba kopsavilkums ar hi-
tek tūras doktora (Dr. arch.) zinātniskā grā da 
iegūšanai ainavu arhitektūras apakšnoza rē = 
Contemporary art in Latvian cultural land-
scape : summary of doctoral thesis for the 
scientific degree Dr. arch. in landscape archi-
tecture / Evita Alle ; promocijas darba zinātnis-
kā vadītāja Māra Urtāne ; recenzenti: Sandra 
Treija, Karsten Jørgensen, Simon Bell ; Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte. Lauku inže-
nieru fakultāte. Arhitektūras un būvniecības 
katedra. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte, 2013. — 81 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 63.-81. lpp. — Teksts latviešu un 
angļu valodā. — ISBN 978-9984-48-111-1. — 
[0313002301] 712(474.3)(043)+7(474.3)(043)

73  Tēlniecība

Ciblis, Rihards. Kalsim rotas / Rihards Ciblis ; 
redaktore Valentīna Unda ; priekšvārdu saraks-
tīja: Vladislavs Paurs, Vinera Dimpere. — Rē-
zekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 
2013. — 126 lpp. : il. ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 
125. lpp. — ISBN 978-9984-29-237-3 (ies.) : 500 
eks. — [0313002886] 739(474.38)(072)

741/744  Zīmēšana un rasēšana (māksla)

Mana lieliskā celtnieku grāmata : papildini 
un izkrāso zīmējumus grāmatas 32 lappusēs : 
vairāk nekā 30 trafaretu / illustrations: Miri-
ta Uberti. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 
[32] lpp., [4] lp. : il. ; 22 cm. — Aprakstīts pēc 
vāka. — Oriģ. nos.: I can draw fantastic buil-
ders. — ISBN 978-9934-0-3865-5 (spirālies.). — 
[0313002928] 741.02(0.053.2)

Mana lieliskā pirātu grāmata : papildini un iz-
krāso zīmējumus grāmatas 32 lappusēs : vairāk 
nekā 30 trafaretu / illustrations: Mirita Uber-
ti. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — [32] lpp., 
[4] lp. : il. ; 22 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — 
Oriģ. nos.: I can draw fantastic pirates. — ISBN 
978-9934-0-3866-2 (spirālies.). — [0313002929]

741.02(0.053.2)

Zīmējam rūtiņās : zīmē un krāso / mākslinie-
ce Silvija Tartu. — [Rīga] : Kuma, [2013]. — 
[16] lpp. : il. ; 24 cm. — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9984-831-24-4. — 
[0313003068] 741.02(0.053.2)

745/749  Rūpnieciskā māksla un 
daiļamatniecība. Lietišķā māksla

Nikitenko,  Sanita. Papīra maskas : rokdarbi 
vienam vakaram / Sanita Nikitenko ; redak-
tore Ilze Sausiņa ; Sanitas Nikitenko zīmē-
jumi un foto ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; 
Aigara Truhina foto. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2013. — 16 lpp. : il. ; 26 cm. — ISBN 978-9934-0-
3684-2. — [0313002933] 745.54

75  Glezniecība

Pavļučenko,  Vladimirs. Neomodernism : 
[māk slas albums] / Vladimirs Pavļučenko ; 
tek stu autori: Jānis Anmanis, Vladimirs Pavļu-
čenko ; sastādīja un sagatavoja Gundars Ka-
minskis. — [Rīga : Vladimirs Pavļučenko], 
2013. — 67, [5] lpp. : il., ģīm. ; 23 cm. — Uz 
vāka: Pavlyuchenko’s. — Teksts latviešu, krie-
vu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-49-855-3 
(ies.). — [0313002966] 75.071.1(474.3)(084)

77  Fotogrāfija un līdzīgi procesi

Vītoliņa,  Karlīna. Mirkļa turpinājums : ga-
dagrāmata : [fotoalbums] / Karlīna Vītoliņa ; 
autores redakcijā ; pēcvārdu sarakstīja Daiga 
Rudzāte ; Karlīnas Vītoliņas fotogrāfijas ; Vi-
tas Lēnertes dizains. — Rīga : Zvaigzne ABc, 
2013. — [112] lpp. : il., ģīm. ; 20 cm. — Par au-
tori: [112.] lpp. — ISBN 978-9934-0-4121-1. — 
[0313003045] 77-051(474.3)(084.12)+

+77.04(474.3)(084.12)

792  Teātris. Skatuves māksla.  
Dramatiski uzvedumi

Liepiņa,  Aina. Gunta Virkava : nakts saru-
nas / Aina Liepiņa ; redaktore Aina Liepiņa ; 
izmantotas G. Janaiša, J. Danovska, J. Deinata, 
A. Vītiņa, J. Pilskalna, L. Ieviņas, V. Gulbja, L. 
Stīpnieka, O. Jansona, P. Pikkura, J. Krieviņa, 
R. Veiksa, V. Poļakova, A. Ieviņa fotogrāfijas. — 
[Rīga] : Arto-1, [2013]. — 341, [2] lpp., [52] lpp. 
iel. : il., ģīm. ; 23 cm. — ISBN 978-9934-8345-6-1 
(ies.). — [0313003033] 792.071.2(474.3)(092)

796  Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Labākās spēles diviem spēlētājiem / sastādī-
tāja Inta Kušnere ; atbildīgā redaktore Anna 
Pavlovska ; māksliniece Linda Kukare-Alderso-
ne. — Rīga : J.L.V., [2013]. — 159, [1] lpp. : il. ; 
24 cm. — ISBN 978-9934-11-450-2

796.11+793/794

8  VALODAS. VALODNIECĪBA. 
LITERATŪRA

Fabulas un stāstiņi par dzīvniekiem : [pirms-
skolas vecuma bērniem] / ilustraciones de Ma-
rifé González ; textos de Celia Ruiz, Ana Serna 
y Equipo Susaeta ; no spāņu valodas tulkojusi 
Inese Kristapure ; redaktore Guna Pitkevica. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 283, [2] lpp. : 
il. ; 22 cm. — Oriģ. nos.: Fábulas e historias de 
animales. — ISBN 978-9934-0-3858-7 (ies.). — 
[0313003121] 82-342+82-93-32

Karpenko,  Ilona. Literatūra 8. klasei : mācību 
grāmata / Ilona Karpenko, Mārīte Milzere ; re-
daktore Inese Auziņa ; Reiņa Birzgaļa, Aivara 
Rušmaņa, Agijas Stakas, Riharda Zariņa ilus-
trācijas ; Māras Alševskas, Ineses Auziņas, Dai-
ņa Buiļa, Toma Grīnberga, Ilzes Isakas, Ilonas 
Karpenko, Vijas Kilblokas, Jāņa Magdoļenoka, 
Mārītes Milzeres, Māras Runes, Marikas Tau-
bes, Aigara Truhina fotogrāfijas ; dizains: Laura 
Mortensena-Floresa. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2013.

2. grāmata. — 88 lpp. : il. ; 24 cm + 1 CD. — 
Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības 
un zinātnes ministrija 2013. gadā—Titlp. — 
ISBN 978-9934-0-3540-1. — [0313002396]

82(075.2)+821.174(075.2)

Karpenko,  Ilona. Literatūra 8. klasei : mācību 
grāmata / Ilona Karpenko, Mārīte Milzere ; re-
daktore Inese Auziņa ; Viestura Granta, Ievas 
Maurītes, Aivara Rušmaņa ilustrācijas ; Māras 
Alševskas, Toma Auziņa, Karīnas Avotnieces, 
Mārtiņa Briģa, Andreja Granta, Toma Grīnber-
ga, Eduarda Groševa, Gunāra Janaiša, Ilonas 
Karpenko, Vijas Kilblokas, Mārītes Milzeres, 
Māras Runes, Andreja Strokina, Nila Viļņa fo-
togrāfijas ; dizains: Laura Mortensena-Flore-
sa. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013.

1. grāmata. — 96 lpp. : il. ; 24 cm + 1 CD. — 
Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības 
un zinātnes ministrija 2013. gadā—Titlp. — 
ISBN 978-9934-0-3331-5. — [0313002395]

82(075.2)+821.174(075.2)

Karpenko,  Ilona. Literatūra 8. klasei : skolo-
tāja grāmata / Ilona Karpenko, Mārīte Milze-
re ; redaktore Inese Auziņa ; dizains: Laura 
Mortensena-Floresa. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2013. — 112 lpp. : tab. ; 24 cm + 1 CD. — Ap-
stiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un 
zinātnes ministrija 2013. gadā—Titlp. — Bib-
liogrāfija: 107.-109. lpp. — ISBN 978-9934-0-
3738-2. — [0313002397] 82(072)+821.174(072)
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Mahlburg, Fred. Es steht mir vor Augen : fünf 
Texte / Fred und Helga Mahlburg. — Liepāja : 
LiePA, [2013]. — 71 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-
9984-864-96-9. — [0313003129] 82-94

81  Valodniecība un valodas

Roziņa, Gunta. Banking and finance discourse: 
towards metaphor in use : monograph / Gunta 
Roziņa ; general editor Sharon Burton ; scien-
tific editors: Andrejs Veisbergs, Indra Karapet-
jana ; editor Vilma Rapa ; University of Latvia. 
Faculty of Humanities. Department of English 
Studies ; cover design: Agris Dzilna. — Rīga : 
LU Akadēmiskais apgāds, 2013. — 149 lpp. : 
diagr. ; 24 cm. — Titullapas otrā pusē nosau-
kums arī latviešu valodā: Banku un finanšu 
diskurss : metafora lietojumā. — Bibliogrāfija: 
136.-143. lpp. — ISBN 978-9984-45-768-0. — 
[0313002866] 811.111’373.612.2+811.111’42

811.174  Latviešu valoda

Jundze, Arno. Latvija drauga acīm : komiksi : 
5-7 gadi / teksts: Arno Jundze ; ilustrācijas un di-
zains: Maija Līduma ; redaktore Zaiga Dūka. — 
Atkārtots izdevums. — [Rīga : Latviešu valodas 
aģentūra], 2013. — 51 lpp. : il. ; 15×22 cm. — Iz-
devējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 
978-9984-815-82-4. — [0313002821]

811.174’243(075)

Kuplā, Ieva. Kustības verbu daudznozīmība lat-
viešu valodā : promocijas darba kopsavilkums 
filoloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai 
valodniecības zinātņu nozarē, apakšnozare: 
latviešu sinhroniskā valodniecība = Polysemy 
of the verbs of movement in the Latvian lan-
guage : summary of doctoral thesis : submitted 
for the conferment of the doctoral degree in 
philology, linguistics: Latvian synchronic lin-
guistics / Ieva Kuplā ; darba zinātniskā vadītāja 
Ilze Lokmane ; recenzenti: Igors Koškins, Zaiga 
Ikere, Linda Lauze ; Latvijas Universitāte. Hu-
manitāro zinātņu fakultāte. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2013. — 145 lpp. : il., diagr., tab. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 140.-145. lpp. — Teksts 
latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titul-
lapām, nosaukums uz vāka abās valodās. — 
[0313002233] 811.174’367.625(043)

821  Daiļliteratūra

821.111  Angļu literatūra

Ārčers,  Džefrijs. Atbildi zina tikai laiks : ro-
māns / Džefrijs Ārčers ; no angļu valodas tulko-
jusi Ingūna Jundze ; redaktore Liene Akmens ; 
vāka dizains: Artūrs Zariņš. — Rīga : Konti-
nents, 2013. — 440, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. 
nos.: Only time will tell. — ISBN 978-9984-35-
682-2 (ies.). — [0313003157] 821.111-31

Bērnela, Kerija. Sniegpārsliņas : [stāsts pirms-
skolas vecuma bērniem] / sarakstījusi Kerija 
Bērnela ; ilustrējusi Laura Elena Andersone ; 
tulkojums latviešu valodā: Agita Missa. — 
Rīga : SIA «J.L.V.», 2013. — [26] lpp. : il. ; 
27 cm. — Oriģ. nos.: Snowflakes. — ISBN 978-
9934-11-492-2. — [0313002961] 821.111-93-32

Hokinga, Lūsija. Džordžs un lielais sprādziens : 
[romāns vidējā skolas vecuma bērniem] / Lūsija 
Hokinga, Stīvens Hokings ; no angļu valodas 
tulkojis Kristaps Šoriņš ; Gerija Pārsonsa ilustrā-
cijas. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2013. — 302, 
[2] lpp., [32] lpp. iel. : il. ; 21 cm. — «32 krāsainas 
lpp. ar fotogrāfijām no kosmosa»—Uz vāka. — 
Par autoriem, ilustratoru teksta beigās. — Oriģ. 
nos.: George and the Big Bang. — ISBN 978-
9984-23-400-7 (ies.). — [0313003096]

821.111-93-3

Moja, Džodžo. Pirms atkal tiksimies : romāns / 
Džodžo Moja ; no angļu valodas tulkojusi Karī-
na Tillberga ; redaktore Elīna Vanaga. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2013. — 388, [2] lpp. ; 23 cm. — 
Oriģ. nos.: Me before you. — ISBN 978-9934-0-
3702-3 (ies.). — [0313003111] 821.111-31

Stjuarts,  Kriss. Pāri citroniem : optimists An-
dalūzijā : [ceļojuma apraksts] / Kriss Stjuarts ; 
no angļu valodas tulkojusi Ilze Burnovska ; 
literārā redaktore Anita Butāne. — Rīga : Bai-
baBooks, 2013. — 271 lpp. : portr. ; 21 cm. — 
Oriģ. nos.: Driving over lemons. An optimist in 
Andalucia. — ISBN 978-9934-8441-0-2 (ies.). — 
[0313003182] 821.111-94

821.111(73)  Amerikāņu literatūra

Ficdžeralds, Frānsiss Skots. Lieliskais Getsbijs : 
romāns / Frānsiss Skots Ficdžeralds ; no angļu 
valodas tulkojusi Amanda Aizpuriete. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2013. — 172, [1] lpp. ; 22 cm. — 
Oriģ. nos.: The Great Gatsby. — ISBN 978-9934-
0-4158-7. — [0313003108] 821.111(73)-31

Morels, Deivids. Slepkavība kā smalkā māks-
la : romāns / Deivids Morels ; no angļu valo-
das tulkojis Uldis Šēns ; redaktore Liene Ak-
mens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. — Rīga : 
Kontinents, 2013. — 475 lpp. ; 21 cm. — Par 
autoru: 473.-475. lpp. — Oriģ. nos.: Murder as 
a fine art. — ISBN 978-9984-35-684-6 (ies.). — 
[0313003155] 821.111(73)-312.4

Regers,  Robs. Emīlija Dīvaine : tumšie laiki : 
romāns [vidējā skolas vecuma bērniem] / Robs 
Regers un Džesika Grunere ; Roba Regera 
ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Aman-
da Aizpuriete. — [Rīga] : Jāņa Rozes apgāds, 
2013. — 226, [8] lpp. : il. ; 20 cm. — Autori uz 
vāka nav uzrādīti. — Oriģ. nos.: Emily the 
strange: Dark times. — ISBN 978-9984-23-456-4

821.111(73)-93-3

Setons-Tompsons, Ernests. Divi mazi mežonē-
ni : stāsts par to, ko pieredzēja un iemācījās divi 
zēni, dzīvodami kā indiāņi : [vidējā skolas ve-
cuma bērniem] / Ernests Setons-Tompsons ; no 
angļu valodas tulkojusi Tija Pētersone ; redak-
tore Māra Rune ; autora ilustrācijas. — Saīsināts 
izdevums. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. — 
262, [2] lpp. : il. ; 21 cm. — (Lasītprieks!, ISSN 
1407-3730). — «Grāmata sagatavota pēc 1975. 
gada izdevuma»—Titlp. otrā pusē. — Oriģ. 
nos.: Two little savages. — ISBN 978-9934-0-
2949-3 (ies.). — [0313003103] 821.111(73)-93-32

Tregilliss,  Īans. Rūgtās sēklas : romāns / Īans 
Tregilliss ; no angļu valodas tulkojusi Evita 
Bek mane. — [Rīga] : Prometejs, 2013. — 351, 
[1] lpp. ; 22 cm. — (Asinszāles triptihs / Īans 
Tregilliss ; 1. grāmata). — Oriģ. nos.: Bitter 
seeds. — ISBN 978-9934-8422-0-7 (ies.). — 
[0313003041] 821.111(73)-31

Tvens, Marks. Ādama un Ievas dienasgrāma-
ta / Marks Tvens ; tulkojis Valdis Grēviņš ; re-
daktore Ieva Jansone ; māksliniece Ieva Krūmi-
ņa. — Rīga : Zinātne, 2013. — 77, [1] lpp. : il. ; 
17 cm. — «Sagatavots pēc izdevuma: Marka 
Tvena Kopoti raksti, ceturtais sējums: Ādama 
dienasgrāmata. Rīga : Kaija, 1940»—Titlp. otrā 
pusē. — Oriģ. nos.: Diary of Adam and Eve. — 
ISBN 978-9984-879-54-3. — [0313003127]

821.111(73)-3

821.112.2  Vācu literatūra

Kestners,  Ērihs. Emīls un Berlīnes zēni : [ko-
miksi vidējā skolas vecuma bērniem] / Ērihs 
Kestners ; Izabellas Kreicas komikss ; no vācu 
valodas tulkojusi Sarmīte Lomovceva ; redak-
tore Oļesja Burkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2013. — 111, [1] lpp. : il. ; 25 cm. — Oriģ. nos.: 
Emil und die Detektive. — ISBN 978-9934-0-
3998-0 (ies.). — [0313003120]

821.112.2-93-32+821.112.2-341

Litjē, Zuzanna. Arlabunakti, zvaigznīt! : stāsts 
[pirmsskolas vecuma bērniem] / Zuzanna Litjē, 
Elena Zabini [ilustrācijas] ; no vācu valodas at-
dzejojusi Ieva Tarvida ; redaktore Veronika Pu-
žule. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — [14] lpp. : 
il. ; 17 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — Oriģ. nos.: 
Gute Nacht, kleiner Stern!. — ISBN 978-9934-0-
3798-6. — [0313002847] 821.112.2-93-32

Litjē, Zuzanna. Vismīļākais tētis pasaulē! : [stāsts 
pirmsskolas vecuma bērniem] / Zuzanna Litjē, 
Elena Zabini [ilustrācijas] ; no vācu valodas at-
dzejojusi Ieva Tarvida ; redaktore Veronika Pu-
žule. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — [14] lpp. : 
il. ; 17 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — Oriģ. nos.: 
Der Liebste Papa der Welt!. — ISBN 978-9934-0-
3799-3. — [0313002848] 821.112.2-93-32

821.113.4  Dāņu literatūra

Strids, Jakobs Martins. Neticams stāsts par mil-
zu bumbieri : (jeb stāsts par to, kā Hieronīms 
Bjergstrems Severīns Olsens atguva Solbijas 
mēra amatu, kas viņam arī pēc tiesas un tais-
nības pienācās, — par prieku visiem pilsētiņas 
iedzīvotājiem, izņemot vienu) : [stāsts pirms-
skolas vecuma bērniem] / teksta un zīmējumu 
autors Jakobs Martins Strids ; no dāņu valodas 
tulkojusi Ita Lapsa ; redaktore Marika Taube. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 99, [6] lpp. : il. ; 
30 cm. — Oriģ. nos.: Den utrolige historie om 
den kæmpestore pære. — ISBN 978-9934-0-
4100-6 (ies.). — [0313003117] 821.113.4-93-32

821.113.6  Zviedru literatūra

Ārnstede,  Simona. Izprecinātā : romāns / Si-
mona Ārnstede ; no zviedru valodas tulkojusi 
Rute Lediņa ; redaktore Elīna Vanaga. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2013. — 381, [1] lpp. ; 22 cm. — 
Oriģ. nos.: Betvingade. — ISBN 978-9934-0-
4052-8. — [0313003110] 821.113.6-31

Matsone, Ellena. Ziemas koks : romāns / Elle-
na Matsone ; no zviedru valodas tulkojusi Ma-
rika Gintere ; redaktore Liene Akmens ; vāka 
dizains: Dairis Hofmanis. — Rīga : Kontinents, 
2014. — 415 lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: Vin-
terträdet. — ISBN 978-9984-35-683-9 (ies.). — 
[0313003156] 821.113.6-31
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821.133.1  Franču literatūra

Lalemana,  Oriana. Vilks, kurš gribēja mainīt 
krāsu : [stāsts pirmsskolas vecuma bērniem] / 
Orianas Lalemanas teksts ; Eleonoras Tuijē ilus-
trācijas ; no franču valodas tulkojusi Kristīne 
Geile ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; 
literārā redaktore Brigita Šoriņa. — Rīga : Juma-
va, 2013. — [31] lpp. : il. ; 22 cm. — Oriģ. nos.: 
Le loup qui voulait changer de couleur. — ISBN 
978-9934-11-387-1. — [0313003164]

821.133.1-93-32

Penaks,  Daniels. Cilvēkēdāju paradīze : ro-
māns / Daniels Penaks ; no franču valodas tul-
kojusi Agnese Kasparova ; mākslinieks Gatis 
Šļūka ; vāka noformētājs Aldis Aleks. — [Rīga] : 
Omnia Mea, 2013. — 251, [1] lpp. ; 22 cm. — 
Oriģ. nos.: Au bonheur des ogres. — ISBN 978-
9934-8343-1-8. — [0313003011] 821.133.1-7

821.161.1  Krievu literatūra

Haņins,  Semjons. Peldus : [dzeja] / Semjons 
Haņins ; atdzejotāji: Pēteris Draguns, Aivars 
Eipurs, Jānis Elsbergs, Liāna Langa, Marts Pu-
jāts, Jānis Rokpelnis, Kārlis Vērdiņš, Arvis Vi-
guls ; redaktors Jānis Rokpelnis ; mākslinieki: 
Evelīna Deičmane, Kaspars Groševs, Marina 
Gofenšefera, Maija Kurševa, Lita Liepa, Līva 
Rutmane, Oļa Vasiļjeva, Reinis Virtmanis. — 
[Rīga] : Orbīta, 2013. — 77 lpp. : il. ; 20 cm. — 
Oriģ. nos.: Вплавь. — ISBN 978-9934-8361-4-5 
(ies.). — [0313002895]

821.161.1-1(474.3)=030.161.1=174

Nosovs,  Nikolajs. Nezinītis Saules pilsētā : 
[stāsts jaunākā skolas vecuma bērniem] / Ni-
kolajs Nosovs ; no krievu valodas tulkojusi 
Anna Ozola-Sakse ; redaktore Guna Pitkevica ; 
Alekseja Lapteva ilustrācijas. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2013. — 230, [1] lpp. : il. ; 27 cm. — «Grā-
mata sagatavota pēc 1960. gada izdevuma»—
Titlp. otrā pusē. — Oriģ. nos.: Незнайка в 
Солнечном городе. — ISBN 978-9934-0-3010-9 
(ies.). — [0313003113] 821.161.1-93-32

Uļicka,  Ludmila. Mēdeja un viņas bērni : ro-
māns / Ludmila Uļicka ; no krievu valodas 
tulkojusi Māra Poļakova ; māksliniece Gita 
Treice. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2013. — 
244, [3] lpp. ; 22 cm. — Oriģ. nos.: Медея и 
ее дети. — ISBN 978-9984-23-453-3 (ies.). — 
[0313003097] 821.161.1-31

Изофатова, Наталья. Иллюзии любви : [сти-
хи] / Наталья Изофатова ; фото: Лариса Вар-
дакова. — Liepāja : LiePA, [2013]. — 91 lpp. : 
il., portr. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-864-91-4. — 
[0313003140] 821.161.1-1(474.3)

Когда говорили орудия… : русские лите-
раторы Латвии о Первой мировой войне : 
антология поэзии и прозы / составитель 
Сергей Журавлев ; Петровская академия 
наук и искусств. Балтийское отделение, 
Пи са тельская творческая организация «Ро-
дина», Русский культурный центр — клуб 
«Улей». — Рига : [Улей], 2014. — 56, [1] lpp., 
[1] lp. iel. : il. ; 30 cm. — «К 100-летию начала 
Великой войны.» — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs. — [0313003174]

821.161.1-1(474.3)(082)

Кононова, Светлана. Парус надежды : сказ-
ки / Светлана Кононова. — [Rēzeknes nov. : 
Светлана Кононова], 2013. — 160 lpp. : portr. ; 
15 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentū-
rā. — ISBN 978-9984-49-910-9. — [0313003154]

821.161.1-343(474.3)

Лу,  Джулия. Пригоршня царапинок : 
[сборник] / Джулия Лу ; для оформления 
обложки фотография Лукиной Дарьи. — 
Рига : [Jūlija Lukina], 2013. — 172 lpp. ; 
21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentū-
rā. — ISBN 978-9984-49-979-6. — [0313003142]

821.161.1-3(474.3)

Межиньш, Пётр. На берегах моей любви : 
избранное / Пётр Межиньш. — Рига : Светоч, 
2013. — 96, [5] lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
2. lpp. — [0313003023] 821.161.1-1(474.3)

Межиньш,  Пётр. Одуванчиковый миг : 
стихотворения / Пётр Межиньш. — Рига : 
Светоч, 2013. — 120, [5] lpp. ; 21 cm. — Biblio-
grāfija: 2. lpp. — [0313003024]

821.161.1-1(474.3)

Павлова, Фания. Я из Холокоста : воспо ми-
нания / Фания Павлова (Гентон) ; редактор 
Кирилл Бобров. — Лиепая : LiepA, 2013. — 
59 lpp., [8] lpp. iel. : il., portr. ; 21 cm. — Izdevē-
jziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-
9984-864-92-1 : 200 eks. — [0313003139]

821.161.1-94(474.3)

Поэзия в борьбе за свободу, борьба за сво-
боду — в поэзии : антология социально 
ак тивной поэзии в Латвии / составитель и 
автор предисловия, с. i-iv, Сергей Журавлев ; 
Петровская академия наук и искусств. 
Балтийское отделение, Русский культурный 
центр «Улей», Писательская организация 
«Родина». — Рига : Улей, 2013. — iv, 122 lpp. ; 
31 cm. — «Поэзия в борьбе за свободу : 
антология (19 в.—1943)»—Uzlīme uz vāka. — 
(Ies.). — [0313003175] 821.161.1-1(474.3)(082)

Ханин, Семен. Вплавь : [стихи] / Семен Ха-
нин ; редактор Янис Рокпелнис ; художники: 
Рейнис Виртманис, Каспарс Грошевс, Ма-
рина Гофеншефер, Армандс Зелчс, Лита 
Лиепа, Лива Рутмане, Клавс Упациерс. — 
[Rīga] : Орбита, 2013. — 77 lpp. : il. ; 20 cm. — 
ISBN 978-9934-8361-4-5 (ies.). — [0313002894]

821.161.1-1(474.3)

821.174  Latviešu literatūra

Avotiņa, Daina. Jūlija : romāns / Daina Avoti-
ņa ; redaktore Daina Grūbe ; mākslinieks  Aigars 
Truhins. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 284, 
[1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-3889-1 
(ies.). — [0313003109] 821.174-31

Ignats,  Gundars. Pārbaudes laiks : romāns / 
Gundars Ignats ; redaktore Gundega Blumber-
ga ; vāka dizains: Jānis Esītis. — Rīga : Dienas 
grāmata, 2013. — 214 lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-
9984-887-57-9 (ies.). — [0313003091] 821.174-31

Iklāva, Ārija. Ir visādi gājis : [atmiņas] / Ārija 
Iklāva ; redaktore Bārbala Simsone ; vāka di-
zains: Staņislavs Buls ; vāka foto: Jānis Andrē-
jevs. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 239, 
[1] lpp. : il., ģīm. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-0-
4097-9 (ies.). — [0313002918]

821.174-94+351.755.2(474.3)

Kā uzcept zelta zivtiņu kotletes : Ropažu no-
vada dzejas krājums / dzejas autori: Aija Cepli-
ša, Aija Kukule, Aleksis Uss, Andrejs Planders, 
Anna Buiķe, Artūrs Mucenieks, Egils Stojans, 
Elita Strazdiņa, Evaija Gulbe, Laura Muceniece, 
Mihails Sipčenko, Vija Javnošāne ; redaktore 
Dace Smukša ; izmantoto bilžu autori: Katrīna 
Kviesīte, Elita Strazdiņa ; izmantoto zīmējumu 
autori: Linda Bērziņa, Dainis Grāveris ; māksli-
nieciskais noformējums: Linda Bērziņa ; Ropa-
žu novada bibliotēka. — [Ugāle : Visual studio], 
2013. — [112] lpp. : il. ; 22 cm. — Izdevējziņas 
precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-
523-00-7 (ies.). — [0313003028] 821.174-1(082)

Kreics, Antons. Mūža bilance : esejas par dzīvi 
un nāvi / Antons Kreics ; redaktors un priekš-
vārda autors Aivars Vīnkalns ; mākslinieks 
Imants Liepiņš. — Liepāja : LiePA, 2013. — 
103 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-522-02-4. — 
[0313003133] 821.174-4

Krūze,  Harijs. Atrasto vārdu birojs : [dzejoļu 
krājums] / Harijs Krūze ; sastādījusi Dace So-
lovjeva ; vāka salikums: Dace Solovjeva ; vāka 
foto: Harijs Krūze. — [Ugāle] : Visual studio, 
2013. — 153 lpp. : ģīm. ; 21 cm. — Izdevējziņas 
precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9984-
873-91-6. — [0313003030] 821.174-1

Mareckis, R. Mantinieks nedrīkst raudāt : stāsts 
par kādu lauku zēnu, kuram patika daudz sap-
ņot / Rolands Mareckis ; redaktore Valentīna 
Unda ; vāka fotogrāfs Eduards Utāns. — Rē-
zekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 
2013. — 123 lpp. : ģīm. ; 17 cm. — ISBN 978-
9984-29-238-0 : 500 eks. — [0313002885]

821.174-34

Muciniece,  Kristīne. Mīļgrāmatiņa / Kristīne 
Muciniece ; redaktore Lonija Bergina ; māk-
slinieks Guntis Švītiņš. — [Latvija] : Mijalba, 
2013. — [30] lp. : il. ; 13×21 cm. — ISBN 978-
9984-49-734-1 (ies.). — [0313003035]

821.174-3+17.02

Rēdmane,  Ilga. Lāsumiņi : dzeja / Ilga Rēd-
mane ; māksliniece Jogita Mustapa-Anševica ; 
Anitas Zeiliņas vāka dizains. — [Ogre : Ilga 
Rēdmane, 2013]. — 142, [5] lpp. : il., ģīm. ; 
20 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentū-
rā. — ISBN 978-9984-49-959-8. — [0313003049]

821.174-1

Rēdmane,  Ilga. Pilieniņi : trīsrindes latviešu 
haikas / Ilga Rēdmane ; priekšvārdu sarakstīja 
Jānis Arvīds Plaudis ; foto: Ilga Rēdmane, Inese 
Virse, Anita Zeiliņa. — [Ogre : Ilga Rēdmane, 
2013]. — 59, [3] lpp. : il. ; 18 cm. — Izdevējziņas 
precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-
8436-0-0. — [0313003046] 821.174-1

Sirds dzirde : dzejas krājums / Reinis Ādmī-
diņš, Inta Baltgalve, Gunārs Bogdanovs, Sand-
ra Cīrule, Aija Čepule, Mārīte Čornaja, Ināra 
Druva, Dagnija Gasūna, Ivars Kārkliņš, Andris 
Kopeika, Rolands Krastiņš, Ingmārs Līdaka, Al-
berts Ločmelis, Aiga Ludviga, Andris Ludvigs, 
Aina Medne, Valija Reinicāne, Rūdolfs Saulājs, 
Anita Velmunska, Ināra Zeile, Gatis Zotovs, 
Felikss Zvaigznons ; priekšvārdu sarakstīja 
Daina Ziemele ; vāka dizains: Aija Pastare. — 
[Ugāle] : Visual studio, 2013. — 165, [1] lpp. : 
il. ; 21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — ISBN 978-9984-873-98-5 (ies.). — 
[0313003031] 821.174-1(082)
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Sniedze,  Ina. Dvēseles sauciens : [dzejo-
ļu krājums] / Ina Sniedze ; māksliniece Jana 
Ennss. — Mārupe : Drukātava, 2013. — 81 lpp. : 
il. ; 17 cm. — ISBN 978-9984-853-85-7. — 
[0313003047] 821.174-1

Strazds, Kārlis. Nāves ielenkumā : atmiņu vēs-
tījums par latviešu leģionāru gaitām Kurzemē : 
vēsturisks romāns / Kārlis Strazds ; redaktore 
un priekšvārda autore Dagnija Dreika ; dizains: 
Lilija Rimicāne. — [Liepāja] : Hotel Kolumbs, 
[2013]. — 331, [4] lpp. : il. ; 21 cm. — Izdevē-
jziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-
9984-49-886-7 (ies.). — [0313002952]

821.174-311.6

Sudrabkalns, Jānis. Ja tu mīli : dzejoļu izlase / 
Jānis Sudrabkalns ; sakārtojusi Vija Kaņepe ; re-
daktore Marika Taube ; māksliniece Vita Lēner-
te. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 95, [1] lpp. ; 
19 cm. — ISBN 978-9934-0-3881-5 (ies.). — 
[0313002923] 821.174-1(081)

Šteinberga,  Ināra. Es spēlēšu teātri! : lugas, 
rotaļas un dziesmas bērniem / Ināra Šteinber-
ga ; sastādītāja Lāsma Šteinberga ; māksliniece 
Linda Šteinberga ; vāka dizains: Aija Pastare. — 
Grobiņa ; [Ugāle] : Pauliņa : Visual studio, 2013.

2. grāmata. — 170, [4] lpp. : il., notis ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-8040-2-1 (ies.). — 
[0313002951] 821.174-93-2+784.67(474.3)

Virza, Edvarts. Pēdējās dzejas ; Vēstules Veroni-
kai Strēlertei / Edvarts Virza ; sastādītājas: Anna 
Žīgure, Anna Egliena ; ievadu sarakstīja Anna 
Žīgure ; priekšvārdu sarakstīja Anna Egliena ; 
māksliniece Gita Okonova-Treice. — Rīga : Pē-
tergailis, [2013]. — 125, [3] lpp. : faks. ; 23 cm. — 
ISBN 978-9984-33-377-9 (ies.). — [0313003014]

821.174-1+821.174-6

821.511.113  Igauņu literatūra

Hargla,  Indreks. Aptiekārs Melhiors un Ole-
vistes baznīcas noslēpums : kriminālromāns / 
Indreks Hargla ; no igauņu valodas tulkojusi 
un rediģējusi Maima Grīnberga ; Arņa Kilbloka 
vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 
317, [2] lpp. ; 22 cm. — (Zvaigznes detektīvu 
klubs). — Oriģ. nos.: Apteeker Melchior ja Ole-
viste mõistatus. — ISBN 978-9934-0-3952-2. — 
[0313003106] 821.511.113-312.4

82–93  Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Formu dažādība mežā : [stāsts pirmsskolas 
vecuma bērniem] / māksliniece Daria Brze-
zinska. — Rīga : SIA «J.L.V.», 2013. — [8] lpp. : 
il. ; 18 cm. — (Šurpu turpu). — Nosaukums 
no vāka. — ISBN 978-9934-11-408-3. — 
[0313002960] 82-93-32

Karaliskie Ziemassvētki : [stāsti pirmsskolas 
vecuma bērniem] / Disney ; latviskojusi Di-
āna Alksne ; redaktore Ilze Collenkopfa. — 
Rīga : Egmont Latvija, 2013. — 95, [1] lpp. : il. ; 
30 cm. — (Disney princeses). — Oriģ. nos.: A 
Royal Christmas. — ISBN 978-9984-43-816-0 
(ies.). — [0313002980] 82-93-32

Krāsu jampadracis lauku sētā : [stāsts pirms-
skolas vecuma bērniem] / māksliniece Daria 
Brzezinska. — Rīga : SIA «J.L.V.», 2013. — 
[8] lpp. : il. ; 18 cm. — (Šurpu turpu). — Nosau-
kums no vāka. — ISBN 978-9934-11-407-6. — 
[0313002959] 82-93-32

Lielais galopa festivāls : [stāsts pirmsskolas ve-
cuma bērniem] / tulkojusi Santa Andersone ; 
redaktore Ilze Collenkopfa. — Rīga : Egmont 
Latvija, 2013. — 32 lpp. : il. ; 30 cm. — (My little 
Pony). — «Šīs grāmatas pamatā ir animācijas 
seriāla «My Little Pony. Friendship is magic» 
pirmās sezonas trešā epizode»—Titlp. — ISBN 
978-9984-43-834-4 (ies.). — [0313002982]

82-93-32

Princešu stāsti : [stāsti pirmsskolas vecuma bēr-
niem] / Disney ; Santas Andersones un Agijas 
Krastas tulkojums ; redaktore Ilze Collenkop-
fa. — [Rīga] : Egmont Latvija, [2013]. — 159, 
[1] lpp. : il. ; 24 cm. — (Disney princeses). — 
Oriģ. nos.: Princess. Treasury of tales. — ISBN 
978-9984-43-803-0 (ies.). — [0313002979]

82-93-32

Sofija pirmā : princeses grāmata / Disney ; 
tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Ilze Col-
lenkopfa. — Rīga : Egmont Latvija, 2013. — 
16 lpp. : il. ; 29 cm + piel. — (Disney ju-
nior). — DVD sagatavots SDI Media Latvia, 
tulkojusi Diāna Alksne. Pielikumā: 1 lp. plakāts, 
2 lp. uzlīmes un 1 DVD. — Oriģ. nos.: Sofia — 
activity fun pack. — ISBN 978-9984-43-804-7. — 
[0313002981] 82-93-32+087.5

9  ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

908  Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Grumolds, Oskars. Maskavas forštate / Oskars 
Grumolds ; vāka dizains: Oskars Grumolds, 
Aija Pastare. — [Ugāle] : Visual studio, 2013. — 
113, [1] lpp. : il., karte ; 21 cm. — Izdevējziņas 
precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9984-
873-93-0 (ies.). — [0313003027]

908(474.362.2)+725/728(474.362.2)

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

Ušča,  Maija. Teritoriālo kopienu veidošanās 
procesi Rīgā : promocijas darba kopsavilkums 
doktora grāda iegūšanai ģeogrāfijas nozarē, 
apakšnozare: cilvēka ģeogrāfija = Processes of 
formation of territorial communities in Riga : 
summmary of doctoral thesis : submitted for 
the degree of doctor of geography, subfield of 
human geography / Maija Ušča ; darba zinātnis-
kais vadītājs: Pēteris Šķiņķis ; recenzenti: Zaiga 
Krišjāne, Līga Rasnača, Dovile Krupickaite ; 
Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zi-
nātņu fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2013. — 60 lpp. : il., tab. ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 
58.-60. lp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar 
atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās 
valodās. — [0313002424] 911.3(474.362.2)(043)

94  Vispārīgā vēsture

Vahtre, Lauri. Igaunijas kultūras vēsture : īsais 
pārskats / Lauri Vahtre ; no igauņu valodas 
tulkojis Juris Putriņš ; redaktore Ieva Rozen-
berga ; Jura Putriņa vāka dizains. — Mārupe : 
Drukātava, 2013. — 197, [9] lpp. : il., kartes, 
portr. ; 24 cm. — Personvārdu rādītājs: [199.-
206.] lpp. — Oriģ. nos.: Eesti kultuuri ajalu-
gu. — ISBN 978-9984-853-92-5. — [0313003054]

94(474.2)

Vēstures testi un mīklas : žurnāla «Ilustrētā Pa-
saules Vēsture» pielikums / galvenā redaktore 
Aiva Lapiņa ; galvenās redaktores vietniece 
Ilze Grīnuma ; literārā redaktore Anita Horsta ; 
priekšvārdu sarakstīja Aiva Lapiņa, Ilze Grīnu-
ma ; dizains: Liene Rubesa. — Rīga : Dienas 
Žurnāli, 2013. — 66 lpp. : il., ģīm. ; 25 cm. — 
(Populārzinātniskā bibliotēka, ISSN 1691-5089 ; 
ziema 2013/19). — Ls 1,60. — [0313002902]

94(051)+93/99(076.1)

Тарас, А. Е. Краткий курс истории Беларуси 
IX-XXI вв. / А. Е. Тарас. — Рига : Институт 
беларуской истории и культуры, 2013. — 542, 
[1] lpp. : il., kartes ; 21 cm. — (Неизвестная 
история). — Par autoru: 539.-[543.] lpp. — Bib-
liogrāfija: 533.-538. lpp. — ISBN 978-9984-897-
09-7 : 100 экз. — [0313002246] 94(476)

94(474.3)  Latvijas vēsture

1812-й год в Латвии и Эстонии : сборник 
статей, посвященный 250-летию Я. П. 
Кульнева. — Рига, 2013. — 166, [2] lpp. : por-
tr., tab. ; 21 cm. — (200 лет Отечественной 
войны 1812 года). — «Фонд русский мир»—
Uz vāka. — Bibliogrāfija zemsvītras piezī-
mēs. — ISBN 978-9934-8280-5-8 : 500 экз. — 
[0313003177] 94(474.3)”1812”+

+355.48(474.3)”1812”+
+94(474.2)”1812”+355.48(474.2)”1812”

Brūmane-Gromula,  Ginta. Politiskais plakāts 
kā Latvijas vēstures avots: 1920.-1940. gads : 
promocijas darba kopsavilkums doktora grā-
da iegūšanai vēsturē, apakšnozare: Latvijas 
vēsture = Political poster as a source of Lat-
via’s history, 1920-1940 : summary of doctoral 
thesis : submitted for the degree of doctor of 
history, subfield: history of Latvia / Ginta Brū-
mane-Gromula ; darba zinātniskais vadītājs: 
Ilgvars Butulis ; recenzenti: Aivars Stranga, Ine-
ta Lipša, Kaspars Zellis ; Latvijas Universitāte. 
Vēstures un filozofijas fakultāte. — Rīga : Latvi-
jas Universitāte, 2013. — 49, [1] lpp. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 13., 37.-38. lpp. — Teksts latviešu 
un angļu valodā ar atsevišķām titullapām, vāka 
noformējums abās valodās. — ISBN 978-9984-
45-690-4. — [0313002079]
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Урбанович,  Янис. Черновики будущего : 
Лат вия, 1948-1955 / Янис Урбанович, Игорь 
Юргенс, Юрис Пайдерс ; перевод: Ксе ния 
Загоровская, Ина Ошкая ; лите ра турный 
редактор Лидия Бирюкова ; ав тор пре ди-
сло вия, с. 9-11, Александр Ва сильев ; ху дож -
ник Янис Карелис. — Рига : Бал тийс кий фо-
рум, 2013. — 743 lpp. : il., diagr., faks., kartes ; 
22 cm. — «В книге использованы материалы 
Национального архива США, Российского 
государственного архива, Латвийского го-
сударственного архива кинофотофонодоку-
ментов»—Titullapas otrā pusē. — Bibliogrāfija: 
7.-8. lpp. — ISBN 978-9934-8289-3-5 (ies.). — 
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