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VISPĀRĪGĀ NODAĻA

004 Datorzinātne un datortehnoloģija.
Skaitļošana. Datu apstrāde
Gulbis, Rihards. Programmatūras civiltiesiskās
apgrozības tiesiskie aspekti : promocijas darba
kopsavilkums doktora grāda iegūšanai juridiskās zinātnes nozarē, apakšnozare: civiltiesības /
Rihards Gulbis ; darba zinātniskais vadītājs
Jānis Rozenfelds ; recenzenti: T. Jundzis, Nikolauss Forgo, Tomass Hērens ; Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte. — Rīga : Latvijas
Universitāte, 2012. — 24 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 23.-24. lpp. — [0313001530]
004.4:347.77(043.2)+347.77(043.2)
Gulbis, Rihards. Rechtliche Aspekte des zi
vilrechtlichen Verkehrs der Software : Zu
sammenfassung der Promotionsarbeit zur
Erlangung des Doktorgrades im Fachbereich
Rechtswissenschaft, Branche: Zivilrecht / Rihards Gulbis ; Doktorvater Jānis Rozenfelds ; ;
Rezensenten: Tālavs Jundzis, Nikolaus Forgo,
Thomas Hoeren ; Universität Lettlands. Juristische Fakultät. — Rīga : Universität Lettlands,
2012. — 28 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 8., 27.28. lpp. — [0313001531]
004.4:347.77(043.2)+347.77(043.2)
Komašilovs, Vitālijs. Heterogēnas robotu kolonijas specifikācijas optimizācijas uzdevuma
risināšanas procedūra : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda ieguvei informācijas
tehnoloģiju nozarē (Dr. sc. ing.) = Procedure
for resolving specification optimization task of
heterogeneous robot colony : summary of the
thesis for acquisition of a doctoral degree in the
field of Information Technologies (Dr. sc. ing.) /
Vitālijs Komašilovs ; promocijas darba zinātniskais vadītājs Egils Stalidzāns ; recenzenti: Jānis
Grundspeņķis, Pēteris Grabusts, Bartlomiej
Placzek ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Informācijas Tehnoloģiju fakultāte. Vadības
sistēmu katedra. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2013. — 58 lpp. : il., sh.,
diagr. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 42.-58. lpp. —
Teksts latviešu un angļu valodā. — [0313001202]
004.896(043)
Kozlovičs, Sergejs. The transformation-driven architecture and its graphical presentation engines : summary of doctoral thesis in
partial fulfilment of the requirements of the
doctor degree in computer science, subdiscipline of programming languages and systems /
Sergejs Kozlovičs ; supervisor Jānis Bārzdiņš ;
reviewers: Guntis Arnicāns, Oksana Ņikiforova, Uģis Sarkans ; University of Latvia. Faculty
of Computing. Institute of Mathematics and
Computer Science. — Rīga : University of Latvia, 2012. — 47 lpp. : il., sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 12.-17., 41.-47. lpp. — [0313001335]
004.41(043)

Kozlovičs, Sergejs. Transformāciju vadītā arhitektūra un tās grafiskie prezentācijas dziņi :
promocijas darba kopsavilkums doktora grāda
iegūšanai datorzinātņu nozarē, apakšnozare:
programmēšanas valodas un sistēmas / Sergejs
Kozlovičs ; darba zinātniskais vadītājs: Jānis
Bārzdiņš ; recenzenti: Guntis Arnicāns, Oksana
Ņikiforova, Uģis Sarkans ; Latvijas Universitāte. Datorikas fakultāte. Matemātikas un informātikas institūts. — Rīga : Latvijas Universitāte,
2012. — 47 lpp. : il., sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 12.-17., 41.-47. lpp. — [03123001334]
004.41(043)
005

Pārvaldība. Vadzinības

Bikse, Veronika. Uzņēmējspējas / Veronika
Bikse ; literārā redaktore Haļina Aņisimova ;
priekšvārdu sarakstīja Lāsma Lancmane ; vā
ka noformējums: Inga Zubkova. — Rīga : Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, 2011 (Art & Design). — 132 lpp. :
diagr., il., tab. ; 30 cm. — Grāmata ir sagatavota un izdota ar Centrālbaltijas jūras reģiona
pārrobežu sadarbības programmas (Central
Baltic INTERREG IV A Programme 2007-2013)
projekta Uzņēmējprasmju attīstības veicināšana Zviedrijā, Igaunijā, Latvijā un Somijā 2009.2011. un Rīgas domes Izglītības, kultūras un
sporta departamenta atbalstu. — Bibliogrāfija:
129.-132. lpp. (59 nos.). — ISBN 978-9984-97916-8. — [0313001773]
005.322+316.46
Tavas iniciatīvas rokasgrāmata : tu vari vairāk,
nekā tu domā : iemācies darot! / ievadu sa
rakstīja Māris Resnis ; Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. — Rīga : Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūra, [2011]. —
36 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — [0313001748]
005.8-053.6(035)
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Jaukta satura krājumi. Kolektīvi darbi

087.5

Izdevumi jauniešiem

Es krāsoju : 2-3 gadi. — Rīga : Zvaigzne ABC,
2013. — [16] lpp. : il. ; 30 cm. — (Es krāsoju). —
Nosaukums no vāka. — Oriģ. nos.: Ya sé colorear. — ISBN 978-9934-0-3856-3. — [0313001816]
087.5
Es krāsoju : 2-3 gadi. — Rīga : Zvaigzne ABC,
2013. — [16] lpp. : il. ; 30 cm. — (Es krāsoju). —
Nosaukums no vāka. — Oriģ. nos.: Ya sé colorear. — ISBN 978-9934-0-3854-9. — [0313001817]
087.5
Es krāsoju : 2-3 gadi. — Rīga : Zvaigzne ABC,
2013. — [16] lpp. : il. ; 30 cm. — (Es krāsoju). —
Nosaukums no vāka. — Oriģ. nos.: Ya sé colorear. — ISBN 978-9934-0-3855-6. — [0313001818]
087.5

1

16.–31. augusts
2013
Es krāsoju : 2-3 gadi. — Rīga : Zvaigzne ABC,
2013. — [16] lpp. : il. ; 30 cm. — (Es krāsoju). —
Nosaukums no vāka. — Oriģ. nos.: Ya sé colorear. — ISBN 978-9934-0-3857-0. — [0313001815]
087.5
Karaliskās krāsas : krāsojamā grāmata ar uzlīmēm pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma
bērniem / Disney ; tulkojusi Eva Jansone. —
Rīga : Egmont Latvija, 2013. — [32] lpp., [2] lp.
uzlīmes : il. ; 30 cm. — (Disney princeses). —
ISBN 978-9984-43-780-4. — [0313001704] 087.5
Monster High : briesmonīgi uzdevumi : uzdevumi, testi, rokdarbi, horoskopi… : ar spocīgām uzlīmēm / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Santa Kazāka. — Rīga : Egmont Latvija,
2013. — 47, [1] lpp. : il. ; 27 cm. — Oriģ. nos.:
Monster High clawsome activities. — ISBN
978-9984-43-701-9. — [0313001701]
087.5
Monster High : viss par Kleo de Nīlu : ģimene,
draugi, tests : ar uzlīmēm / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Līvija Baumane. — Rīga : Egmont Latvija, 2013. — [16] lpp., [2] lp. uzlīmes :
il. ; 30 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — Oriģ. nos.:
Monster High. All about Cleo de Nile. — ISBN
978-9984-43-778-1. — [0313001703]
087.5
Mošķīšu Universitāte : biedēšana 101 : grāmata
ar uzlīmēm / Disney. Pixar ; tulkojusi Eva Jansone. — Rīga : Egmont Latvija, 2013. — 16 lpp. :
il. ; 28 cm. — «Lieto līmbildes vairākkārt!»—Uz
vāka. — Oriģ. nos.: Monster’s University. Scaring 101. My fun stickers. — ISBN 978-9984-43729-3. — [0313001853]
087.5
Mošķīšu Universitāte : krāsojamā grāmata ar
uzlīmēm pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem / Disney. Pixar ; tulkojusi Diāna
Alksne. — Rīga : Egmont Latvija, 2013. —
32 lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 30 cm. — Nosaukums no vāka. — Oriģ. nos.: Monsters University colouring book with stickers. — ISBN
978-9984-43-782-8. — [0313001707]
087.5
Mošķīšu Universitāte : uzdevumu grāmata ar
uzlīmēm pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem / Disney. Pixar ; tulkojusi Diāna
Alksne ; redaktore Ilze Collenkopfa. — Rīga :
Egmont Latvija, 2013. — 32 lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 30 cm. — Nosaukums no vāka. —
Oriģ. nos.: Monsters University activity book
with stickers. — ISBN 978-9984-43-785-9. —
[0313001708]
087.5
Pasaka par modi : krāsojamā grāmata : izkrāso koši! : ar uzlīmēm. — Rīga : Egmont Latvija,
2013. — [24] lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 30 cm. —
(Barbie). — Oriģ. nos.: Barbie in a fashion fairytale. — ISBN 978-9984-43-781-1. — [0313001705]
087.5
Smurfi : krāsojamā grāmata / Peyo Creations. — Rīga : Jumava, 2013. — [32] lpp. : il. ;
30 cm. — Nosaukums no vāka. — ISBN 9789934-11-434-2. — [0313001835]
087.5

Spider-Man : melnā krāsojamā grāmata : izkrāso zirnekļcilvēka pasauli! / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Santa Kazāka. — Rīga : Egmont
Latvija, 2013. — [48] lpp. : il. ; 27 cm. — (Marvel
Spider-Man). — Kopā ar grāmatu 8 krītiņi. —
Oriģ. nos.: The Amazing Spider-Man black
paper colouring. — ISBN 978-9984-43-696-8. —
[0313001702]
087.5
Vesere, Ilze. Krāsosim tautastērpus! : ar uzlīmēm / Ilze Vesere ; redaktore Indra Putre ;
māksliniece Agija Staka ; Aigara Truhina vāka
dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. — 16,
[8] lpp., [2] lp. uzlīmes : il., karte ; 29 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — ISBN 978-9934-0-3864-8. —
[0313001721]
087.5
09

Rokraksti. Retie un ievērojamie darbi

Gedruckt zu Riga : LU Akadēmiskajā bibliotēkā un Latvijas Nacionālajā bibliotēkā glabāto N.
Mollīna iespieddarbu izstāde : veltījums 1588.
gadā atvērtās pirmās tipogrāfijas 425. gadskārtai : katalogs / Latvijas Nacionālā bibliotēka ;
priekšvārdu sarakstīja: Andris Vilks, Venta Kocere, Ināra Klekere. — Rīga : Latvijas Nacionālā
bibliotēka, 2013. — 69 lpp. : il. ; 26 cm + piel.
[1] lp. — Katalogs iespiests 150 ar roku numurētos eksemplāros. Šī eksemplāra numurs ir
102. — Bibliogrāfija: 13.-61. lpp. — ISBN 9789984-850-14-6. — [0313001672] 094(474.3)(01)
1
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FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA
Filozofiskās sistēmas un uzskati

Jankovskis, Ģirts. Understanding of knowledge in Hegel’s phenomenology of spirit.
Hermeneutic dialectics : summary of doctoral
thesis : submitted for the degree of doctor of
philosophy, subfield: history of philosophy /
Ģirts Jankovskis ; supervisor: Maija Kūle ; reviewers: Ella Buceniece, Raivis Bičevskis, Māra
Kiope ; University of Latvia. Faculty of History
and Philosophy. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2013. — 23 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 12.,
23. lpp. — [0313001534]
14(430)(092)(043)
Jankovskis, Ģirts. Zināšanas izpratne Hēgeļa
gara fenomenoloģijā. Hermeneitiskā dialektika : promocijas darba kopsavilkums Doktora
grāda iegūšanai filozofijas nozarē, apakšnozare: filozofijas vēsture / Ģirts Jankovskis ; darba
zinātniskais vadītājs: Maija Kūle ; recenzenti:
Ella Buceniece, Raivis Bičevskis, Māra Kiope ;
Latvijas Universitāte. Vēstures un filozofijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte,
2013. — 22 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 11.-12.,
22. lpp. — [0313001533]
14(430)(092)(043)
Šuvajevs, Igors. Laika raksturojums : vērtību
un identitātes meklējumos / Igors Šuvajevs ;
literārās redaktores: Ligita Bībere, Arta Jāne ;
vāka noformējums: Margarita Stoka. — 2., papildinātais izdevums. — Rīga : LU Filozofijas
un socioloģijas institūts, 2013. — 350, [1] lpp. ;
17 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Kopsavilkums angļu valodā. —
ISBN 978-9984-624-97-6. — [0313001771]
14(474.3)(081.2)
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159.9

Psiholoģija

Kenfīlds, Džeks. Cāļa zupa dvēselei : laimes
meklējumos : 101 iedvesmojošs stāsts par to,
kā rast dzīves mērķi, aizraušanos un prieku /
Džeks Kenfīlds, Marks Viktors Hansens un
Eimija Ņūmarka ; no angļu valodas tulkojusi Sintija Zariņa ; redaktore Inta Rozenvalde ;
priekšvārda, 11.-18. lpp., autore Debora Norvila. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 432 lpp. :
il. ; 23 cm. — (Cāļa zupa dvēselei). — Par autoriem: 426.-428. lpp. — Oriģ. nos.: Chicken soup
for the soul: find your happiness. — ISBN 9789934-0-3591-3 (ies.). — [0313001728] 159.923.2
2

RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Brastiņš, Ernests. Mūsu Dievestības tūkstošgadīgā apkarošana / Ernests Brastiņš. — [Atkārtots izdevums]. — [Rīga] : Arto-1, 2013. — 98,
[3] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-8345-4-7. —
[0313001687]
257.7-9(=17)+27-67:27-727(4)
Broks, Jānis. Prelāta Staņislava Vaikuļa piemiņai : atmiņas un pārdomas / Jānis Broks ; redaktore Valentīna Unda ; vāku dizains: Stella
Elksne. — Rēzekne : Latgales Kultūras centra
izdevniecība, 2013. — 158 lpp. ; 17 cm. — ISBN
978-9984-29-235-9 : 300 eks. — [0313001746]
272-725(474.3)
Eldredžs, Džons. Valdzinošās : sievietes dvēseles noslēpumu atklājot / Džons un Stasija
Eldredži ; no angļu valodas tulkojusi Inese Gagaine ; redaktore Ilze Kurša-Briede ; vāka apstrāde: Ainārs Vanags. — Rīga : Dzīvības Straumes, 2013. — 235 lpp. ; 20 cm. — Par autoriem:
235. lpp. — Oriģ. nos.: Captivating. — ISBN
978-9984-874-16-6. — [0313001799]
27-584-055.2+159.922.1-055.2
Lašanss, Leandrs. Svētīgas vecumdienas / Leandrs Lašanss ; no franču valodas tulkojusi
Inese Gagaine ; redaktore Ilze Kurša-Briede ;
priekšvārda, 5.-6. lpp., autors Gijs Žirū ; ilustrāciju autors Samuēls Veronno ; vāka apstrāde:
Ainārs Vanags. — Rīga : Dzīvības Straumes,
2013. — 95 lpp. : il. ; 20 cm. — ISBN 978-9984874-17-3. — [0313001801]
27-584
Lozano, Nīls. Atbrīvots : praktiska rokasgrāmata atbrīvošanai / Nīls Lozano ; no angļu valodas
tulkojusi Inese Gagaine ; redaktore Ilze Kurša-Briede ; priekšvārda, 7.-8. lpp., autors Džons
Lorens Sendfords ; vāka apstrāde: Ainārs Va
nags. — Rīga : Dzīvības Straumes, 2013. —
252 lpp. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: Unbound: a
practical guide to deliverance. — ISBN 9789984-874-18-0. — [0313001800]
27-548.5
Plūdi Reinā ; Heinrihs no Aihenfelzas / no
krievu valodas tulkoja Inese Andersone ; [no
vācu valodas tulkojis Jakovs Bergens]. — [Rembate] : Viņa Vārds Manī, 2013. — 89, [1] lpp. :
il. ; 20 cm. — ISBN 978-9984-857-88-6. —
[0313001659]
27-29+821.112.2-97
Reliģiski filozofiskās idejas Latvijā : 20. gadsimta 1. puse : antoloģija / Māras Grīnfeldes
zinātniskajā redakcijā ; literārā redaktore Arta
Jāne ; literārais redaktors angļu valodā Jānis
Nameisis Vējš ; priekšvārdu sarakstīja Solveiga
Krūmiņa-Koņkova ; ievada autore Māra Grīnfelde ; vāka dizains: Anita Daugule ; Latvijas
Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts. — Rīga : Filozofijas un socioloģijas institūts, 2013.
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1. grāmata, Reliģijas skaidrojumi. —
191 lpp. : ģīm. ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu
beigās un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 189.-191. lpp. — Priekšvārds un kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-50608-6. — [0313001772]
2-1(474.3)
Православный церковный календарь 2012 /
издание Синода Латвийской Православной
Церкви. — Рига : Синод Латвийской Пра
вославной Церкви, 2012. — 157 lpp., [14] lpp.
iel., : il. ; 26 cm. — ISBN 978-9984-30-200-3 : 100
eks. — [0313001640]
271.2(059)
Православный церковный календарь 2013 /
издание Синода Латвийской Православной
Церкви. — Рига : Синод Латвийской Пра
вославной Церкви, 2013. — 170 lpp., [14] lpp.
iel. : il., tab. ; 26 cm. — ISBN 978-9984-30-230-0 :
100 eks. — [0313001642]
271.2(059)
3
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SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
Demogrāfija. Socioloģija. Statistika

Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis LU
profesors Pēteris Zvidriņš : biobibliogrāfija =
Full member of Latvian Academy of Sciences
professor Pēteris Zvidriņš : biobibliography /
sastādītāja un bibliogrāfiskā redaktore Dagnija
Ivbule ; ievada autors Juris Ekmanis ; biogrāfiskās apceres autors Juris Krūmiņš ; Latvijas
Universitātes Akadēmiskā bibliotēka. — Rīga :
LU Akadēmiskais apgāds, 2013. — 125, [2] lpp. :
il., ģīm., faks. ; 20 cm. — (Latvijas zinātnieki). — Nosaukums paralēlā titlp. angļu valodā. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN
978-9984-45-719-2. — [0313001473]
314(474.3)(092)(01)
316

Socioloģija

Hanovs, Deniss. Eiropas aristokrātijas kultūra 17.-19. gadsimtā : monogrāfija / Deniss Hanovs ; literārā redaktore Inta Rozenvalde ; mākslinieks Andris Nikolajevs. — Rīga : Zinātne,
2013. — 318 lpp., [8] lpp. iel. : il., tab. ; 22 cm. —
Bibliogrāfija: [297.]-312. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Kopsavilkums angļu valodā. — ISBN
978-9984-879-46-8 (ies.). — [0313001571]
316.343-058.12(4)(091)+
+316.722-058.12(4)(091)+930.85(4)
Jauna Latvijas sabiedriskā elektroniskā medija
izveides koncepcijas detalizācija : koncepcijas «Koncepcija par jauna Latvijas sabiedriskā
elektroniskā medija izveidi» pielikums / NEPL
Padome. — [Rīga] : NEPL Padome, [2013]. —
367 lpp. : diagr., sh., tab. ; 30 cm. — [0313001560]
316.774:004.032.6(474.3)+
+654.197:004.032.6(474.3)
Radošās un kultūras industrijas Latvijā, 2012 /
tekstu autore Agija Krasta ; priekšvārdu sarakstīja Anders Paalzow ; ievada autore Dace
Melbārde. — Rīga : Stocholm School of Economics in Riga, 2012. — 63, [1] lpp. : il., ģīm. ;
23×20 cm. — Buklets ir izdots Centrālās Baltijas jūras reģiona INTERREG IV A programmas
2007.-2013. gadam projekta «CREAENT — Creative Entrepreneurship Training Network»
ietvaros. — [0313001562]
316.7(474.3)+304.4(474.3)

2013. gada 16.–31. augusts

Ruža, Iveta. Latvijas iedzīvotāju kauzālie izskaidrojumi par laulības neuzticību : promocijas darba kopsavilkums psiholoģijas doktora
(Dr. psych.) zinātniskā grāda iegūšanai (apakšnozare: sociālā psiholoģija) = Causal explanations of the Latvian residents about infidelity
in marital relationships : summary of the thesis
for obtaining the doctoral degree in psychology
(Dr. psych.) (speciality: social psychology) / Iveta Ruža ; promocijas darba zinātniskais vadītājs
Aleksejs Vorobjovs ; recenzenti: Māra Vidnere, Danguole Beresnevičiene, Larisa Brokāne ;
Daugavpils University. Department of Social
psychology. — Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2013. — 59, [1] lpp. : tab. ; 21 cm. —
Bibliogrāfija: 7.-9. lpp. — Teksts paralēli latviešu
un angļu valodā. — ISBN 978-9984-14-614-0. —
[0313001099]
316.362.1-058.833-055.1-055.2(043)
34

Tiesības. Jurisprudence

Apse, Diāna. Tiesību palīgavotu mijiedarbības
aspekti : promocijai izvirzīto darbu kopsavilkums (publikāciju kopa) doktora zinātniskā
grāda iegūšanai juridiskajā zinātnē, apakšnozare: tiesību teorija un vēsture / Diāna Apse ;
darba zinātniskais vadītājs: Romāns Apsītis ;
recenzenti: Jautrīte Briede, Ilma Čepāne, Julia
Laffranque ; Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2013. —
69 lpp. ; 21 cm. — Saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumu Nr.
1001 «Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas
(Promocijas) kārtība un kritēriji» 3.2. punkts—
Titlp. — Bibliogrāfija: 65.-69. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9984-45-684‑3. —
[0313001512]
340.114(474.3)(043)
Grigore-Bāra, Elīna. Compulsory alienation
of immovable property against compensation
for state or public needs in Latvia : summary
of doctoral thesis : submitted for the degree
of doctor of law, subfield of legal theory and
history / Elīna Grigore-Bāra ; supervisor: Jānis
Lazdiņš ; reviewers: Kaspars Balodis, Guntis
Zemītis, Frank L. Schäfer ; University of Latvia.
Faculty of Law. — Riga : University of Latvia,
2013. — 28 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 13.-14.,
27.-28. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN
978-9984-45-682-9. — [0313001514]
347.232.3(474.3)(043)
Grigore-Bāra, Elīna. Nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšana valsts vai sabiedriskām
vajadzībām pret atlīdzību Latvijā : promocijas
darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai
juridiskās zinātnes nozarē, apakšnozare: tiesību teorija un vēsture / Elīna Grigore-Bāra ; darba zinātniskais vadītājs: Jānis Lazdiņš ; recenzenti: Kaspars Balodis, Guntis Zemītis, Franks
L. Šēfers ; Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2013. —
26 lpp. ; 21cm. — Bibliogrāfija: 25.-26. lpp. un
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9984-45681‑2. — [0313001513]
347.232.3(474.3)(043)
Latvija. Civilprocesa likums. — Rīga : AFS,
2013. — 348, [1] lpp. ; 20 cm. — Civilprocesa
likums pieņemts 1998. gada 14. oktobrī (spēkā
ar 1999. gada 1. martu). Latvijas Vēstnesis, 1998.
3. novembris, Nr. 326/330; Latvijas Republikas
Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998.,
Nr. 23. — Bibliogrāfija: 343.-[344.] lpp. — ISBN
978-9984-889-13-9. — [0313001649]
347.91/.95(474.3)(094)
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Latvija. Krimināllikums : Likums «Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas
kārtību». Komentārs par Krimināllikuma grozījumiem, kas izdarīti pēc 2007. gada 1. jūnija / komentāra autors A. Niedre. — Rīga : AFS,
2013. — 398, [1] lpp. : tab. ; 20 cm. — Krimināllikuma jaunajā izdevumā iekļauti grozījumi,
kas šajā likumā izdarīti līdz 2013. gada 1. jūnijam. — ISBN 978-9984-889-16-0. — [0313001647]
343.2(474.3)(094)
Latvija. Latvijas Republikas Darba likums : ar
grozījumiem, kas izsludināti līdz 11.07.2012. /
redaktori: Renārs Gasūns, Jūlija Kolomijceva = Labour law of the Republic of Latvia /
English translation ; translators: Tulkošanas un
terminoloģijas centrs and Uldis Brūns, independent translator ; editor: Theis Klauberg =
Arbeitsgesetz der Republik Lettland / deutsche
Übersetzung ; Übersetzer: Anda Švēde, Theis
Klauberg ; Bearbeiter: Theis Klauberg. — Rīga :
Latvijas Vēstnesis : Harro von Hirschheydt
apgāds, 2013. — 248 lpp. ; 25 cm. — (Latvijas
Vēstneša bibliotēka). — Darba likums: pieņemts
20.06.2001., stājas spēkā 01.06.2002. — Paralēli
latviešu, angļu un vācu valodā. — ISBN 9789984-840-15-4 (ies.). — [0313001432]
349.2(474.3)(094)
Sniedzīte, Ginta. Tiesnešu tiesības : jēdziens
un nozīme Latvijas tiesību avotu doktrīnā /
Ginta Sniedzīte ; redaktores: Liena Henke, Gita
Kronberga ; priekšvārdu sarakstīja Daiga Rezevska ; māksliniece Dita Pence. — Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2013. — 368 lpp. ; 21 cm. — (Tiesību zinātne). — Bibliogrāfija: 340.-368. lpp. un
zemsvītras piezīmēs. — Kopsavilkums latviešu
un angļu valodā. — ISBN 978-9984-840-25-3
(ies.). — [0313001739]
340.142(474.3)
Starptautiskā zinātniski praktiskā konference «Tiesību attīstība mūsdienu sabiedrībā»
(2013 : Rīga, Latvija). Tiesību attīstība mūsdienu sabiedrībā : starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli : rakstu krājums =
Развитие права в современном обществе :
материалы международной научно-практи
ческой конференции : сборник докладов /
redakcijas kolēģija: Juris Zaķis, Osvalds Joksts,
Jurijs Mašošins, Lada Kaļiņina, Edgars Ošiņš ;
priekšvārdu sarakstīja Jurijs Mašošins ; Sociālo tehnoloģiju augstskola. — Rīga : Sociā
lo tehnoloģiju augstskola, 2013. — 90 lpp. ;
30 cm. — Nosaukums iespiedziņās arī angļu
valodā: Development of law in contemporary
society. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN 978-9984-74840‑5. — [0313001396]
340(4)(062)
Šulmane, Dace. Problematics and actuality of
effectiveness of law in sociology of law in 20th
and 21st century : summary of doctoral thesis : submitted for the degree of doctor of legal
science, subfield of legal theory and history /
Dace Šulmane ; supervisor: Romāns Apsītis ;
reviewers: Aivars Endziņš, Andris Vilks, Håkan
Hydén ; University of Latvia. Faculty of Law. —
Riga : Univeristy of Latvia, 2012. — 32 lpp. :
tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 7.-9., 31.-32. lpp. —
ISBN 978-9984-45-615-7. — [0313001516]
340.15(043)+340.132.6(043)
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Šulmane, Dace. Tiesību normu efektivitātes
problemātika un aktualitāte XX un XXI gadsimta tiesību socioloģijā : promocijas darba
kopsavilkums doktora grāda iegūšanai juridiskajā zinātnē, apakšnozare: tiesību teorija un
vēsture / Dace Šulmane ; darba zinātniskais
vadītājs: Romāns Apsītis ; recenzenti: Aivars
Endziņš, Andris Vilks, Håkan Hydén ; Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte. — Rīga :
Latvijas Universitāte, 2012. — 32 lpp. : tab. ;
21 cm. — Bibliogrāfija: 7.-10., 31.-32. lpp. un
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9984-45614‑0 ; 9789984456170 (kļūda). — [0313001515]
340.15(043)+340.132.6(043)
Vilks, Andrejs. Krimināltiesiskā politika: diskursa analīze un attīstības perspektīvas : monogrāfija = Criminal policy: analysis of discourse
and perspectives of development : monograph / Andrejs Vilks. — Mārupe : Drukātava,
2013. — 265 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 252.-265. lpp. (191 nos.). — Ievads
un kopsavilkums paralēli latviešu, angļu valodā. — ISBN 978-9984-853-83-3. — [0313001685]
343(474.3)
36 Garīgo un materiālo dzīves vajadzību
nodrošinājums. Apdrošināšana. Patērētāju
interešu aizsardzība
Robiņa, Ineta. Vecāka gadagājuma cilvēku
subjektīvā labizjūta integrācijas kā līdzdalības
procesā sociālās aprūpes mājā : promocijas
darba kopsavilkums doktora zinātniskā grāda iegūšanai pedagoģijā, apakšnozare: sociālā
pedagoģija = Well-being of elderly people in
the integration as a participation process in the
social care home : summary of doctoral thesis /
Ineta Robiņa ; darba zinātniskā vadītāja: Irina
Maslo ; recenzenti: Emīlija Černova, Ginters L.
Hūbers, Andra Fernāte ; Latvijas Universitāte.
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2013. —
83 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija:
39.-40., 81.-82. lpp. — Teksts latviešu un angļu
valodā ar atsevišķām titullapām, nosaukums
uz vāka abās valodās. — ISBN 978-9934-51706‑8. — [0313001240]
364-55(474.362.2)(043.2)+
+364.2-053.9(474.3)(043.2)
37

Izglītība

Āķīte, Zane. Vācbaltu sociālpolitiskās intereses
latviešu skolotāju izglītībā Vidzemē un Kurzemē (1802-1856) : promocijas darbs doktora
zinātniskā grāda iegūšanai, apakšnozare: pedagoģijas vēsture / Zane Āķīte ; darba vadītāja
Iveta Ķestere ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. — Rīga,
2013. — 173 lp. : il. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 159.171. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī
angļu valodā. — (Ies.). — [0313003969]
37(091)(043)+371.13:94(474.3)(043)

2013. gada 16.–31. augusts

Garjāne, Ieva. Brauksi līdzi? Re, kur formula! :
rokasgrāmata jauniešu līdzdalības veicināšanai : ceļojums, piedzīvojums / autores: Ieva
Garjāne, Lauma Žubule, Nataļja Gudakovska ;
ilustratore Lea Volfelda. — [Rīga] : [Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūra], [2012]. —
103, [1] lpp. : il., tab. ; 26 cm. — Materiāls izstrādāts jaunatnes starptautisko programmu aģentūras īstenotās Latvijas un Šveices sadarbības
projekta «Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai
attālos vai mazattīstītos reģionos» ietvaros. —
Bibliogrāfija: 95.-100. lpp. — (Spirālies.). —
[0313001743]
37.014.25
Jansone-Ratinika, Nora. Tēva pedagoģiskā
kompetence mūsdienu ģimenē : promocijas
darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai
pedagoģijas nozarē, apakšnozare: sociālā pedagoģija = Father’s pedagogical competence in
family nowadays : summary of doctoral thesis :
in partial fulfillment of the requirements for the
degree of doctor of pedagogy, subdiscipline: social pedagogy / Nora Jansone-Ratinika ; darba
zinātniskā vadītāja Zanda Rubene ; recenzenti:
Iveta Ķestere, Laima Geikina, Barbara Drinck ;
Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas
un mākslas fakultāte. Pedagoģijas nodaļa. —
Rīga : Latvijas Universitāte, 2013. — 71 lpp. :
il. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 68.-71. lpp. — Teksts
latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, nosaukums uz vāka abās valodās. —
ISBN 978-9984-49-762-4. — [0313001239]
37.013.42(043.2)
Skolotāja ABC neformālajā izglītībā / ievadu sarakstīja Daina Sproģe ; Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūra. — 3. izdevums. — Rīga :
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra,
2013. — 28, [1] lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 28.-[29.] lpp. — [0313001742] 37.014.25
373

Vispārējā izglītība

Urtāne, Rasma. Taurupes skolas valsis : miniatūras par Taurupes skolā pavadīto laiku / Rasma
Urtāne ; redaktore: Lelde Stumbre ; mākslinieciskais noformējums: Endijs Zariņš, Jānis Zariņš ; foto: Elmārs Bulovs. — [Jelgava] : Jelgavas
Latviešu biedrība, 2013. — 74, [5] lpp. : il., ģīm. ;
20 cm. — Par aut.: 6.-[7.] lpp. — ISBN 978-99348242-3-4 : 1000 eks. — [0313001671]
373.5(474.361)(091)
377 Speciālā izglītība. Aroda, tehniskā
un profesionālā izglītība. Arodkoledžas,
institūti. Politehnikumi
Gejeka, Nataļja van. Audzēkņu integratīvā
sadarbība profesionālajā vidusskolā : promocijas darba kopsavilkums pedagoģijas zinātņu
doktora grāda iegūšanai skolas pedagoģijas
apakšnozarē = Students’ integrative collaboration in vocational secondary school : summary
of doctoral thesis : promotion to the degree of
doctoral of pedagogy, sub-branch school pedagogy / Nataļja van Gejeka ; darba zinātniskā
vadītāja Irēna Kokina ; recenzenti: Irēna Žogla,
Anita Petere, Jelena Davidova ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2013. —
58 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 28.-29.,
56.-57. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā
ar atsevišķām titullapām, nosaukums uz vāka
abās valodās. — ISBN 978-9934-517-03-7. —
[0313001137]
377(043)
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378 Augstākā izglītība. Augstskolas.
Akadēmiskās studijas
Kraģe, Gunta. Augstskolas kultūras ietekme
uz topošo pedagogu profesionālo motivāciju :
promocijas darbs izstrādāts doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnes nozarē, izglītības vadības apakšnozarē / Gunta Kraģe ;
promocijas darba zinātniskais vadītājs Andris Grīnfelds ; Latvijas Universitāte. — Rīga,
2013. — 207 lp. : diagr., sh., tab. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 170.-181. lp. — (Ies.). — [0313003963]
378(043.3)+378(043)
379.8

Brīvais laiks

Dibala, Uši. Māmiņas un dēla grāmata : un
ko mēs tagad varētu pasākt? : lieliskas idejas
izdomas bagātām māmiņām / Uši Dibala ; no
vācu valodas tulkojusi Sigita Kušnere ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Baiba Dombrovska. — [Rīga] : SIA
«J.L.V.», 2013. — 128 lpp. : il. ; 19 cm. — Nodarbību un spēļu rādītājs: 126.-128. lpp. — Oriģ.
nos.: Mama Sohn Buch. — ISBN 978-9934-11375‑8. — [0313001841]
379.81+793/794
39 Etnoloģija. Etnogrāfija. Tikumi. Paražas.
Tradīcijas. Tautu dzīve. Folklora
Grasmane, Maruta. Latviešu tautas tērpi. Rak
sti. Izšūšana / Maruta Grasmane ; redaktore
un priekšvārda autore Anna Šmite ; priekšvārdu angļu valodā tulkojis Imants Mežaraups ;
kopsavilkumu angļu valodā tulkojusi Andra
Damberga ; mākslinieki Arta un Jānis Jaunarāji ; fotogrāfi: Valts Kleins, Ojārs Griķis, Lauris
Filics. — 2., papildinātais izdevums. — Rīga :
Senā klēts, 2013. — 295 lpp. : il., ģīm., kartes ; 30×22 cm. — Rādītājs: [280.]-283. lpp. —
Priekšvārds paralēli latviešu un angļu valodā,
kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-998449-845-4 (ies.). — [0313001549]
391(=174)
398

Folklora

55 pasaciņas par dzīvniekiem : [pirmsskolas
vecuma bērniem] / no angļu valodas tulkojusi Ieva Tarvida ; redaktore Ilze Cine. — Rīga :
Zvaigzne ABC, [2013]. — 116 lpp. : il. ; 28 cm. —
Oriģ. nos.: 55 animals tales. — ISBN 978-9934-03349-0. — [0313001811]
398.21+087.5:398.21
Krišmane, Sarmīte. Spēka dziesmas : trejdeviņas latviešu tautasdziesmas / ar Sarmītes Krišmanes, Ievas Ančevskas, Ģirta Ančevska dotām
kodu atslēgām ; projekta ideja un realizācija:
Zane Boitmane-Priedēna, Ilze Meiere ; literārā
redaktore Ieva Ančevska ; pēcvārdu sarakstīja
Zane Boitmane-Priedēna ; ilustrācijas: Aisma
Graumane ; vāka dizains un CD dizains: Riharda Valtera gleznas ; nošu pieraksts: Igors
Voļhins ; foto: Sintija Brakmane, Edgars Kūlmanis. — Ventspils : Latviskās dzīvesziņas biedrība «Latve», 2012. — 93 lpp. : il., notis ; 20 cm +
1 audio CD ((62:69) ; 12 cm). — ISBN 978-998449-664-1 (spirālies.). — [0313001688]
398.8(=174)+784.4(474.3)
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Latviešu tautasdziesmas / Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts.
Latviešu folkloras krātuve ; sastādītāji: Ginta
Pērle-Sīle, Baiba Krogzeme-Mosgorda, Elga
Melne, Beatrise Reidzāne, Una Smilgaine, Agrita Ozoliņa, Aivars Kļaviņš ; zinātniskā vadītāja
un ievada autore Baiba Krogzeme-Mosgorda ;
atbildīgā redaktore Elga Melne ; izlokšņu redaktore Beatrise Reidzāne ; redaktors Aivars
Kļaviņš ; mākslinieks Dainis Rožkalns. — Rīga :
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta
Latviešu folkloras krātuve : Zinātne, 2013.
10. sējums, Sadzīves un ģimenes ieražu dziesmas : Precības. — 618, [3] lpp. : il. ;
24 cm + piel. 1 CD. Piel. CD: Latviešu tautasdziesmas : precību dziesmas. — ISBN 9789984-879-47-5 (ies.). — [0313001561]
398.8(=174)
Slate un Slates sils : folklora un arheoloģija : zinātniski raksti un folkloras kopojums / Latvijas
Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības
centrs ; atbildīgais redaktors un ievada autors
Juris Urtāns ; tulkojumi angļu valodā: M. Rūmniece ; mākslinieks Rihards Delvers. — Rīga :
Nordik, 2013. — 255, [1] lpp. : il., plāni, notis ;
25 cm. — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — Kopsavilkumi angļu valodā.
Aut.: Ilze Eglīte, Maija Jankevica, Ieva
Kiesnere, Zane Legzdiņa, Rūta Muktupāvela, Ausma Rubļevska, Inguna Rusiņa, Iveta
Tāle, Arita Trimalniece, Indra Tumova, Māra
Urtāne, Juris Urtāns, Ieva Vītola. — ISBN
978-9984-854-49-6 (ies.). — [0313001720]
398(474.344)+902.03(474.344)
5

MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

502/504 Vides zinātne. Dabas resursu
aizsardzība. Draudi videi un aizsardzība pret
tiem
Prūse, Ilze. Eiropas Savienības CO2 emisijas
kvotu tirdzniecības sistēma un Latvijas tautsaimniecības ilgtspējīga attīstība : promocijas
darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai
ekonomikā, apakšnozare: Latvijas tautsaimniecība = European Union CO2 emissions trading system and sustainable development of
Latvia’s economy : summary of the doctoral
thesis : submitted for the degree of doctor of
economics, subfield of Latvia’s economy / Ilze
Prūse ; darba zinātniskā vadītāja Baiba Šavriņa ; recenzenti: Edgars Brēķis, Ivars Brīvers, Remigijs Počs ; Latvijas Universitāte. Ekonomikas
un vadības fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2013. — 72 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. —
Bibliogrāfija: 34., 72. lpp. — Teksts latviešu un
angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, nosaukums uz vāka abās valodās. — ISBN 978-998445-717-8. — [0313001241]
502.175(043.2)+338(474.3)(043.2)
51

Matemātika

Artjuha, A. Matemātika bilingvāli 4. klasei :
mācību grāmata / A. Artjuha, M. Baranova, N.
Koposova ; darba zinātniskais vadītājs Romāns
Alijevs ; B. Baškirova zīmējumi. — Rīga : Retorika A, 2013. — 208 lpp. : il., tab. ; 25 cm. —
Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības
un zinātnes ministrija 2013. gadā. — Autores
uzrādītas titlp. otrā pusē. — Teksts latviešu
un krievu val. — ISBN 978-9984-865-26-3. —
[0313001803]
51(075.2)

2013. gada 16.–31. augusts

52 Astronomija. Astrofizika. Kosmosa
pētniecība. Ģeodēzija
Godiņš, Gunārs. Atkal jaunos laikos : pagasta zemes ierīkotāja atmiņas / Gunārs Godiņš ;
redaktors un priekšvārda autors Jānis Polis ;
māksliniece Anda Nordena. — [Cēsis] : Harmonija, 2013. — 128 lpp. : il., ģīm., faks. ; 24 cm. —
ISBN 978-9934-8041-9-9. — [0313001650]
528.44(474.36)(092)+332.21(474.3)(091)
53

Fizika

Zablockis, Dmitrijs. Mikrokonvektīvās parādības neizotermiskās un neviendabīgās magnētisko nanodaļiņu dispersijās : promocijas darba
kopsavilkums doktora grāda iegūšanai fizikā,
apakšnozare: siltumfizika un molekulārā fizika = Microconvective effects in non-isothermal
and inhomogeneous dispersions of magnetic
nanoparticles : summary of doctoral thesis :
submitted for the degree of doctor of physics,
subfield of thermal physics and molecular physics / Dmitrijs Zablockis ; darba zinātniskais
vadītājs Elmārs Blūms ; recenzenti: Andrejs
Cēbers, Agris Gailītis, Mikhail Krakov ; Latvijas
Universitāte. Fizikas un matemātikas fakultāte.
Fizikas institūts. — Rīga : Latvijas Universitāte,
2013. — 64 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 63.-64. lpp. — Teksts latviešu un angļu
valodā, ar atsevišķām titullapām, nosaukums
uz vāka abās valodās. — ISBN 978-9984-45663‑8. — [0313001098]
536(043.2)+536.24(043.2)+539.1(043.2)
55

Zemes zinātnes. Ģeoloģijas zinātnes

Eberhards, G. Upju ieleju veidošanās un mūsdienu gultnes procesi dienvidaustrumu Baltijā : monogrāfija / Guntis Eberhards ; literārā
redaktore Ruta Puriņa ; vāka dizains: Andra
Liepiņa. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds,
2013. — 211 lpp. : il., sh., tab., kartes ; 24 cm. —
Bibliogrāfija: 198.-211. lpp. — ISBN 978-998445-740-6. — [0313001693]
551.435.4(4-11)+551.435.1(4-11)
Tovmasjana, Kristīne. Nogulumu sedimentācijas apstākļi plūdmaiņu kontrolētā transgresīvā
baseinā: Baltijas devona Rēzeknes un Pērnavas reģionālie stāvi : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai ģeoloģijas
nozarē, apakšnozare: pamatiežu ģeoloģija =
Depositional environment of the tidally-dominated transgressive succession: Rēzekne and
Pärnu regional stages, Baltic devonian basin :
summary of doctoral thesis : submitted for the
doctoral degree in geology, subdiscipline of
bedrock geology / Kristīne Tovmasjana ; promocijas darba vadītājs Ģirts Stinkulis ; recenzenti:
Ervīns Lukševičs, Juris Soms, Andis Kalvāns. —
Rīga : Latvijas Universitāte, 2013. — 88 lpp. : il.,
sh., tab. ; 21 cm. — (Disertationes Geologicae
Universitas Latviensis ; Nr. 24). — Bibliogrāfija:
84.-88. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā
ar atsevišķām titullapām, nosaukums uz vāka
abās valodās. — ISBN 978-9984-45-711-6. —
[0313001206]
552.5(474.384)”613.4”(043.2)+
+552.5(474.219)”613.4”(043.2)
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Bioloģijas zinātnes kopumā

Šakirova, Ļaisana. Kultivācijas apstākļu ietekme uz etanolveidojošo un pienskābes baktēriju virsmas īpašībām un fizioloģisko noturību :
promocijas darbs (publikāciju kopa) doktora
grāda iegūšanai bioloģijas nozarē, apakšnozare: mikrobioloģija = Influence of cultivation
conditions on the cell surface properties and
physiological resistance of ethanologenic and
lactic acid bacteria : summary of doctoral thesis
submitted for the degree of Doctor of biology,
subfield of microbiology / Ļaisana Šakirova ;
darba zinātniskais vadītājs/-a: Pēteris Zikmanis,
Māra Grūbe ; recenzenti: Indriķis Muižnieks,
Aleksandrs Rapoports, Larisa Grigorjeva ; Latvijas Universitāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2013. — 77, [42] lp. : il., diagr., tab. ; 31 cm. —
Bibliogrāfija: 71.-77. lp. — Teksts latviešu un
angļu valodā. — (Ies.). — [0313003970]
579.22(043.3)+579.2(043.3)
58

Botānika

Ceļojumā pa Igaunijas un Latvijas botāniskajiem dārziem / teksts: A. Jakubovska, S. Tomsone, K. Lepik, K. Piirimäe, T. Puusepp, T. Puuorg,
H. Tamm, I. Tamm ; redaktore A. Jakubovska ;
foto: L. Delvera, A. Gaidis, T. Grīnbergs, I. Harkina, U. Piterāns, A. Svilāns, O. Abner, K. Kaur,
K. Kirotar, J. Mettik, K. Mäeots, T. Puuorg, H.
Tamm. — [Latvija ; Igaunija] : Nacionālais botāniskais dārzs : Tartu Universitātes botāniskais dārzs : Vides attīstības biedrība, 2013. —
[13] lpp. : il. ; 21 cm. — [0313001426]
58:069.029(474)
6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.
TEHNIKA
61

Medicīnas zinātnes

Dumpis, Jānis. Siekalvadu mikroķirurģija : promocijas darba kopsavilkums : (specialitāte —
mutes, sejas un žokļu ķirurģija) / Jānis Dumpis ;
darba zinātniskie vadītāji: Andrejs Skaģers, Laila Feldmane ; recenzenti: Haralds Jansons, Marina Sevastjanova, Aldis Rozenblats ; Latvijas
Medicīnas akadēmija. — Rīga : Latvijas Medicīnas akadēmija, 1997. — 38 lpp. : il., diagr., tab. ;
21 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — Bibliogrāfija:
34.-35. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums krievu, angļu un vācu valodā. — ISBN
978-9984-49-852-2. — [0313001436] 617.52(043)
Rīgas Stradiņa universitātes akadēmiskā personāla publikācijas un promocijas darbi 2012.
gadā : bibliogrāfiskais rādītājs / Rīgas Stradiņa
universitāte. Rīgas Stradiņa universitātes bib
liotēka. Informācijas, bibliogrāfijas un lietotāju
apmācības nodaļa ; sastādītājas: Anda Run
dāne, Olga Suškova, Linda Rudzīte ; atbildīgās par izdevumu: Ināra Aploka, Signe Riekstiņa. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte,
2013. — 345, [1] lpp. ; 21 cm. — Personu alfabētiskais rādītājs: 307.-[346.] lpp. — Teksts latviešu, angļu, krievu valodā. — ISBN 978-9984-79330-6. — [0313001604]
61(01)(058)+61(06)(01)(058)+
+016:61(058)+016:3(058)
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62

Inženierija. Tehnoloģija vispār

620 Materiālu pārbaudes. Rūpnieciskas
nozīmes materiāli. Spēkstacijas. Enerģētikas
ekonomika
Deniņa, Arta. Atjaunojamās enerģijas ražošanas atbalsta efektivitāte Latvijā : promocijas darba kopsavilkums : nozare: ekonomika,
apakšnozare: vadībzinātne / Arta Deniņa ; zi
nātniskais vadītājs J. Zvanītājs ; recenzenti:
Konstantīns Didenko, Andrejs Čirjevskis, Marga Živitere ; Rīgas Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas un vadības fakultāte. Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts. Vadībzinību
katedra. — Rīga : RTU izdevniecība, 2013. —
31 lpp. : il., karte, tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija:
9.-11. lpp. — ISBN 978-9934-10-430-5 : 50 eks. —
[0313001427]
620.92(474.3)(043)
Deniņa, Arta. Support efficiency and effectiveness for renewable energy generation in
Latvia : summary of the PhD thesis : discipline: economics, sub-discipline: management /
Arta Deniņa ; scientific supervisor J. Zvanītājs ;
opponents: Konstantīns Didenko, Andrejs
Čirjevskis, Marga Živitere ; Riga Technical
University. Faculty of Engineering Economics and Management. Institute of Production and Entrepreneurship. Department of
Management. — Riga : RTU Press, 2013. —
32 lpp. : il., tab., karte ; 22 cm. — Bibliogrāfija:
9.-11. lpp. — ISBN 978-9934-10-429-9 : 35 copies. — [0313001428]
620.92(474.3)(043)
629

Transportlīdzekļu inženierija

Karevs, Vladimirs. Dzelzceļa automātikas un
telemātikas sistēmas monitoringa un diagnosticēšanas metožu izpēte un izstrāde : promocijas darba kopsavilkums / Vladimirs Karevs ;
zinātniskais vadītājs M. Mezītis ; recenzenti:
Ivars Raņķis, Dainius Udris, Boriss Perniķis ;
Rīgas Tehniskā universitāte. Enerģētikas un
elektronikas fakultāte. Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts. — Rīga : RTU
izdevniecība, 2013. — 35 lpp. : il., diagr., tab. ;
22 cm. — Bibliogrāfija: 29.-35. lpp. — ISBN 9789934-10-436-7 : 30 eks. — [0313001443]
629.4.053.3(043)
Karevs, Vladimirs. Railway automation and
telematics systems’ monitoring and diagnostic
methods’ research and development : summary of doctorate’s dissertation / Vladimirs Karevs ; scientific director M. Mezītis ; reviewers:
Ivars Raņķis, Dainius Udris, Boriss Perniķis ;
Riga Technical University. Faculty of Power and
Electrical Engineering. Institute of Industrial
Electronics and Electrical Engineering. — Rīga :
RTU Press, 2013. — 34 lpp. : il., diagr., tab. ;
22 cm. — Bibliogrāfija: 7., 29.-34. lpp. — ISBN
978-9934-10-434-3 : 30 copies. — [0313001442]
629.4.053.3(043)
63 Lauksaimniecība. Mežsaimniecība.
Medības. Zivsaimniecība
630

Mežsaimniecība

Dabas aizsardzības prasības / Latvijas valsts
meži. — [Rīga] : Latvijas valsts meži, 2011. —
[20] lpp. : il. ; 20 cm + 1 saloc. lp. — [0313001610]
630*1

2013. gada 16.–31. augusts

Meža infrastruktūras objektu projektēšana :
tehniskie noteikumi / Latvijas valsts meži. —
Rīga : Latvijas valsts meži, 2008. — 72 lpp. :
diagr., plāni, sh., tab. ; 30 cm. — LVM meža
infrastruktūra. «Meža infrastruktūras objektu
projektēšanas tehniskie noteikumi 3. versija. —
[0313001611]
630.38
Neimanis, Matīss. Mijiedarbība inovācijā mazajos un vidējos uzņēmumos meža nozarē Latvijā : promocijas darba kopsavilkums doktora
grāda iegūšanai socioloģijas nozarē, apakšnozare lietišķā socioloģija / Matīss Neimanis ;
darba zinātniskais vadītājs Tālis Tisenkopfs ;
recenzenti: Aivars Tabuns, Anda Ādamsone-Fiskoviča, Henns Tuherms, Gerhards Vaiss ;
Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2013. —
32 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 28.31. lpp. — [0313001320]
630(474.3)(043)+658(474.3)(043)
Rēriha, I. Kā atpazīt bioloģiski vērtīgu mežu? /
autori: Ilze Rēriha, Elmārs Pēterhofs ; Latvijas valsts meži. — Rīga : Latvijas valsts meži,
[2010?]. — [50] lpp. : il., ģīm., tab. ; 21 cm. —
Buklets izstrādāts, pamatojoties uz vides ministra 2010. gada 15. marta rīkojumu Nr. 93
«Noteikšanas metodika «Eiropas Savienības
nozīmes īpaši aizsargājamie biotopi Latvijā». —
[0313001608]
630
Sēklas un stādi : «Latvijas valsts meži» un
mammadaba gaida tevi ciemos! / priekšvārdu
sarakstīja Guntis Grandāns ; Latvijas valsts
meži. — [Rīga] : Latvijas valsts meži, 2013. —
17 lpp. : il., ģīm., karte ; 24 cm. — Virstit.:
Mammadaba dzīvo Latvijas valsts mežos. —
[0313001609]
630*232(474.3)
Zālītis, Pēteris. Latvijas meža tipoloģija un tās
sākotne / Pēteris Zālītis, Jurģis Jansons ; ilustrāciju autors: Romāns Vitkovskis ; fotogrāfiju autori: Andris Eglītis, Agnis Šmits, Pēteris
Zālītis. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds «Saule», 2013. —
167 lpp. : il., sh., tab. ; 22 cm. — Bibliogrāfija:
165.-167. lpp. (46 nos.). — Kopsavilkums un
pielikums arī angļu valodā. — ISBN 978-998414-604-1 (ies.). — [0313001605]
630*22(474.3)
633/635

Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Kašels, Norberts. Dārzkopja rokasgrāmata :
dārza darbi saskaņā ar mēness un citu planētu
ritmiem / Norberts Kašels ; tulkojums latviešu valodā: Meldra Bērziņa. — Rīga : Jumava,
[2013]. — 119 lpp. : il. ; 17 cm. — Alfabētiskais
rādītājs: 118.-119. lpp. — Oriģ. nos.: Gärtnern
mit Mond & Planeten. — ISBN 978-9934-11425-0. — [0313001842]
634(035)
656 Transporta un pasta pakalpojumi.
Satiksmes organizācija un kontrole
Girvica, Olga. Optimization methods and models creation for logistic company successful
development : doctoral thesis summary / Olga
Girvica ; scientific supervisor Alexander Andronov ; reviewers: Jurijs Merkurjevs, Aleksejs
Latkovs, Arnolds Hižņaks ; Riga Technical University. Faculty of Transport and Mechanical
Engineering. Institute of Aeronautics. — Riga :
RTU Press, 2013. — 43 lpp. : il., tab. ; 21 cm. —
Bibliogrāfija: 12., 39.-43. lpp. — ISBN 978-993410-440-4 : 30 copies. — [0313001408]
656.025.4(043)
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Girvica, Olga Optimizācijas modeļu un metožu izstrādāšana loģistikas kompānijas veiksmīgai darbībai : promocijas darba kopsavilkums /
Olga Girvica ; zinātniskais vadītājs A. Andronovs ; recenzenti: Jurijs Merkurjevs, Aleksejs
Latkovs, Arnolds Hižņaks ; Rīgas Tehniskā universitāte. Transporta un mašīnzinības fakultāte.
Aeronautikas institūts. — Rīga : RTU izdevniecība, 2013. — 42 lpp. : il., tab. ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 11.-12., 39.-42. lpp. — ISBN 978-9934-10439-8 : 30 eks. — [0313001433]
656.025.4(043)
Jeņenkova, Oksana. Agresīva braukšana auto
vadītāju uztverē : promocijas darba kopsavilkums (tematiski vienota zinātnisko publikāciju
kopa) psiholoģijas doktora (Dr. psych.) zinātniskā grāda iegūšanai (apakšnozare: sociālā
psiholoģija) = Aggressive driving in the perception of car drivers : summary (the set of thematically unified scientific publications) of the
thesis for obtaining the doctoral degree in psychology (Dr. psych.) (speciality: social psycho
logy) / Oksana Jeņenkova ; promocijas darba
zinātniskais vadītājs Aleksejs Ruža ; recenzenti:
Aleksejs Vorobjovs, Danguole Beresnevičiene,
Larisa Brokāne ; Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Sociālās psiholoģijas
katedra. — Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2013. — 71 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija:
8.-9., 41.-42. lpp. — Teksts paralēli latviešu un
angļu valodā. — ISBN 978-9984-14-615-7. —
[0313001100] 656.052.4:159.9(043)+316.62(043)
66 Ķīmijas tehnoloģija. Ķīmijas un
radniecīgās saskarnozares
662

Sprāgstvielas. Kurināmais

Dukulis, Ilmārs. Rapša eļļas degvielas izmantošana dīzeļmotoros un loģistika : promocijas
darba kopsavilkums Dr. sc. ing. zinātniskā grāda iegūšanai = Rapeseed oil fuel application in
diesel engines and logistics : promotion paper
summary for acquaring the scientific degree
Dr. sc. ing. / Ilmārs Dukulis ; darba zinātniskais
vadītājs Gints Birzietis ; recenzenti: Dainis Viesturs, Juris Gunārs Pommers, Valentīns Biķernieks ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte.
Tehniskā fakultāte. Spēkratu institūts. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte,
2013. — 76 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 72.-76. lpp. — Teksts latviešu un angļu
valodā. — [0313001201]
662.756.3+621.436-634.5
67

Dažādas nozares, amatniecība un amati

Kirilovs, Edgars. Ikgadēji atjaunojamu izejvielu efektīva izmantošana šķiedru plātņu un
kompozītu izgatavošanai : promocijas darba
kopsavilkums = Efficient use of annually renewable raw materials for production of fibre
boards and composites : the summary of the
thesis / Edgars Kirilovs ; zinātniskais vadītājs: S.
Kukle ; konsultanti: H.-J. Gusovius, J. Dolacis ;
reviewers: Arnis Treimanis, Voldemārs Skrupskis, Jānis Mārciņš ; Rīgas Tehniskā universitāte. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina
institūts. — Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte,
2013. — 56 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 11.-12. lpp. — Teksts paralēli latviešu
un angļu valodā. — ISBN 978-9934-507-28-1. —
[0313001260]
674.817(043)

6

68 Gatavu vai samontētu preču rūpniecība,
amati un arodi
Elza : izgriez lelles un tērpus! / ilustraciones:
Maria Pascual. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. —
[8] lp. : il. ; 33 cm. — (Manas lelles). — Aprakstīts pēc vāka. — Oriģ. nos.: Susi. — ISBN 9789934-0-3810-5. — [0313001813]
688.721.3(0.053.2)+745.54(0.053.2)
Marta : izgriez lelles un tērpus! / ilustraciones:
Maria Pascual. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. —
[8] lp. : il. ; 26 cm. — (Manas lelles). — Aprakstīts pēc vāka. — Oriģ. nos.: Nati. — ISBN 9789934-0-3809-9. — [0313001812]
688.721.3(0.053.2)+745.54(0.053.2)
Rīgas mode 1900-2006 / «Domina». — [Rīga] :
Domina Shopping, [2006?]. — [22] lpp. : il.,
ģīm. ; 11×30 cm. — [0313001589]
687.01(474.362.2)(091)
7

MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Majevskis, Lehs. Lehs Majevskis. 4 kustīgi
dzejoļi : katalogs = Lech Majewski. 4 moving
poems : catalogue / sastādītāja un redaktore:
Vita Birzaka ; latviešu valodas redaktore Guna
Kalniņa ; angļu valodas redaktors un tulkotājs
Andris Mellakauls ; dizains: Guntars Sietiņš. —
Rīga : Mākslas muzejs «Rīgas Birža» : Latvijas
Nacionālais mākslas muzejs, [2013]. — 39 lpp. :
il., ģīm. ; 18×24 cm. — Lehu Majevski intervē
Elīna Zuzāne, Rīgā, 2012. gada 1. oktobrī. —
Paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 9789934-8236-6-4. — [0313001614]
7.071.1(438)(083.824)
Podnieks, Kaspars. North by Northeast : Pavilion of Latvia at the 55th International Art Exhibition «La Biennale di Venezia» : catalogue /
by Kaspars Podnieks, Krišs Salmanis ; tekstu
autori: Anne Barlow, Courtenay Finn, Solvita
Krese, Sigurds Rusmanis, Nils Sakss, Alise Tifentale ; tulkotāji: Anna Celmiņa, Anda Baklāne ; priekšvārdu sarakstīja: Zane Čulkstēna,
Zane Onckule ; Žanetas Jaunzemes-Grendes
uzruna ; foto: Kaspars Podnieks, Krišs Salmanis, Raimonds Zalcmanis. — [Rīga] : kim? Laikmetīgās mākslas centrs, [2013]. — 209 lpp. : il.,
ģīm. ; 25 cm + [1] saloc. lp. : il., karte. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. Pielikums:
Drusti / by Sigurds Rusmanis. — Teksts angļu
un latviešu valodā. — ISBN 978-9934-82007‑6. — [0313001461]
7.038(=174)(450)(083.824)+
+7.071.1(474.3)(083.824)
72

Arhitektūra

Strautmanis, Ivars. Rīgas viesnīcu arhitektūra / Ivars Strautmanis, Andra Ulme ; redaktors
Kaspars Poikāns ; mākslinieks Aivars Plotka. —
Rīga : Pētergailis, [2013]. — 395 lpp. : il., kartes,
plāni ; 22×22 cm. — Bibliogrāfija: 386.-395. lpp.
un viesnīcu rādītājs: 356.-371. lpp., personu rādītājs: 372.-385. lpp. — ISBN 978-9984-33-366-3
(ies.). — [0313001755]
728.5(474.362.2)

2013. gada 16.–31. augusts

73

Tēlniecība

Starptautiskais Māla mākslas festivāls «Latgales māla trauks» (1 : 2012 : Daugavpils,
Latvija). Latgales māla trauks : starptautiskais
Māla mākslas festivāls : [katalogs] / Daugavpils
Māla mākslas centrs ; teksta autors: Valentīns
Petjko ; tulkojums uz angļu valodu: Aivars Baranovskis ; māksliniece Sanri ; logo: Dita Kiceja ; fotogrāfi: Sanri, Uldis Muzikants. — [Daugavpils] : Daugavpils Māla Mākslas Centrs,
2012. — [52] lpp. : il., ģīm. ; 15×22 cm. — Teksts
latviešu, angļu un krievu valodā. — ISBN 9789984-49-547-7 (spirālies.). — [0313001643]
738(083.824)
Strautiņš, Bruno. Bruno Strautiņš : [katalogs] /
teksts: Gundega Cēbere ; tulkojums: Kārlis
Streips ; mākslinieki: Bruno Strautiņš, Aivars
Sprūdžs ; foto: Bruno Strautiņš. — [Rīga :
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 2013]. —
51 lpp. : il., ģīm. ; 24 cm. — Paralēli latviešu un
angļu valodā. — [0313001744]
73.071.1(474.3)(083.82)
Vaska, Baiba. Ornamentētās metāla rotaslietas
Latvijas teritorijā no romiešu dzelzs laikmeta
līdz renesansei : promocijas darba kopsavilkums : [mākslas doktora grāda iegūšanai] = Ornamented metal jewellery in the therritory of
Latvia from the Roman Iron Age to the Renaissance : summary of doctoral thesis / Baiba Vaska ; zinātniskā vadītāja: Elita Grosmane ; Latvijas Mākslas akadēmija. Doktorantūra. — Rīga :
Latvijas Mākslas akadēmija, 2012. — 57 lpp. ;
21 cm. — Bibliogrāfija: 55.-56. lpp. — Teksts
latviešu un angļu valodā ar atsevišķām titullapām. — ISBN 9984-747-23-9. — [0313001046]
739.04(474.3)(043)
745/749 Rūpnieciskā māksla un
daiļamatniecība. Lietišķā māksla
Jansone, Aija. Atkal dzimtenē : Aleksandras Dzērvītes mūža devums latviešu lietišķās
mākslas attīstībā trimdā = Back home again :
Aleksandra Dzērvīte and the development of
Latvian crafts in exile / Aija Jansone ; tulkotājas: Inese Auziņa-Smita, Ingrīda Lāčkāja ; redaktores: Ingrida Vāverniece (latv. val.), Inese
Auziņa-Smita (angļu val.) ; dizains: Mārtiņš
Plotka. — Rīga : Zinātne, 2013. — 167 lpp. : il.,
ģīm. ; 23×25 cm. — Bibliogrāfija: 160.-166. lpp.
un zemsvītras piezīmēs. — Paralēli latviešu
un angļu valodā. — ISBN 978-9984-879-45-1
(ies.). — [0313001544]
745.071.1(474.3)
Tomasone, Kadrija. Krāsainas aukliņas / Kadrija Tomasone ; no igauņu valodas tulkojusi
Laila Ontensone ; redaktore Baiba Vītola ; Kadrijas Tomasones fotogrāfijas. — Rīga : Zvaigzne
ABC, 2013. — 59 lpp. : il. ; 28 cm. — Oriģ. nos.:
Paeluvad paelad. — ISBN 978-9934-0-3288-2. —
[0313001810]
745.52(035)+646.48(035)
75

Annuss, Jānis. Jānis Annuss. Labirintos un cituviet = Jānis Annuss. Labyrinths and other
places / sastādītāja un teksta autore Anda
Treija ; latviešu valodas redaktore Mārīte Gulbe ; tulkotāji angļu valodā: Andris Mellakauls,
Maija Oginta ; mākslinieks Juris Petraškevičs ;
fotogrāfi: Jānis Augusts Annuss, Edīte Annuss,
Gianni Bertoluzzi, Peter A. Juley & Son, Torsten Haupt, Armands Lācis. — [Rīga] : Galerija
Daugava, 2013 . — [47] lpp. : il., ģīm. ; 23 cm. —
Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 9789934-8342-3-3 (ies.). — [0313001486]
75.071.1(474.3)(084.1)
Gulbe, Olita. Olita Gulbe. Gleznas / Olita Gulbe ; foto: Ojārs Martinsons. — [Rīga : Olita
Gulbe], 2013. — [12] lpp. : il. ; 18 cm. — Teksts
[3.] lpp. paralēli latviešu un angļu valodā. —
[0313001637]
75.071.1(474.3)(084.1)
78

Mūzika

Solozemnieks, Jānis. Vīru vokālais kvartets
«Kanons» 1969-1997 / Jānis Solozemnieks ; redaktore Gita Bērziņa. — Otrais pārstrādātais izdevums. — Rīga : [Jānis Solozemnieks], 2013. —
116 lpp. : il., ģīm., faks. ; 21 cm. — [0313001631]
78:061(474.3)
Vispārējie latviešu dziesmu svētki (25 : 2013 :
Rīga, Latvija). XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV deju svētki / sastādītāja Inga Oliņa ; redaktore Dagmāra Lejiņa ; priekšvārdu
sarakstīja Uģis Brikmanis; apsveikumi: Andris
Bērziņš, Žaneta Jaunzeme-Grende, Alisandra
Kaminsa, Dace Melbārde ; vāka dizains: Linda
Jākobsone ; foto: Reinis Oliņš ; izmantoti Ilmāra
Znotiņa, Aivara Liepiņa, Jura Krūmiņa fotomateriāli. — [Rīga] : Latvijas Nacionālais kultūras centrs, 2013. — 243, [4] lpp. : il., ģīm., tab. ;
30 cm. — Kopsavilkums angļu valodā. — ISBN
978-9934-8169-6-3. — [0313001692]
784.66(474.362.2)
Zīmele-Šteina, Ineta. Holistiskā pieeja klavierspēles mācību līdzekļa izveidei 5-7 gadus veciem bērniem : promocijas darba kopsavilkums
pedagoģijas zinātņu nozarē, mūzikas pedagoģijas apakšnozarē = A holistic approach to developing a piano teaching aid for 5-7 year-old
children : summary of the thesis for obtaining
the doctoral degree, branch (music) pedagogy /
Ineta Zīmele-Šteina ; darba zinātniskā vadītāja Jeļena Davidova ; recenzenti: A. Šlahova, I.
Grauzdiņa, T. Selke ; Daugavpils Universitāte. — Daugavpils : Daugavpils Universitāte,
2013. — 70 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 11.-12.,
44.-45. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-14-620-1. — [0313001270]
786.2:371(043)

Glezniecība

Bāliņa, Gunta. Liepājas Muzikāli dramatiskā
teātra baleta pedagoģiskā un mākslinieciskā
vērtība Latvijas kultūrā : promocijas darba kop
savilkums doktora zinātniskā grāda iegūšanai
pedagoģijā, apakšnozare: nozaru (dejas) pedagoģija = Pedagogical and artistic value of ballet
at Liepāja Musical drama theatre in Latvian
culture : summary of the doctoral thesis : specialized (dance) pedagogy / Gunta Bāliņa ; darba zinātniskā vadītāja Rita Spalva ; recenzenti:
Ilma Grauzdiņa, Jeļena Davidova, Inese Jurgena ; Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības
akadēmija. Pedagoģijas fakultāte. — Rīga : RPIVA, 2013. — 52 lpp. : il. ; 21 cm. — Bibliogrāfija:
22.-24., 50.-52. lpp. — Teksts paralēli latviešu un
angļu valodā ar atsevišķām titullapām, nosaukums uz vāka abās valodās. — ISBN 978-9984569-99-4. — [0313001267]
792.82(474.321.2)(043.2)
Latvijas Nacionālajam baletam 90 / tekstu auto
re Ieviņa Ancena ; redaktore Sanita Duka ;
tulkotāja Astra Irmeja-Šēfere ; priekšvārdu
sarakstīja: Andrejs Žagars, Aivars Leimanis,
Guntis Rāvis ; māksliniece Laura Lūse ; foto:
Andris Tone, Jānis Deinats, Ansis Starks, Didzis Grodzs, Ineta Sipunova. — [Rīga] : Latvijas Nacionālā opera, 2012. — 96 lpp. : il., ģīm. ;
25 cm. — Bibliogrāfija: 96. lpp. — Teksts laviešu
un angļu valodā. — [0313001462] 792.82(474.3)
793 Sabiedriskas izklaides un izpriecas.
Kustību māksla. Deja
793.3

Kustību māksla. Deja

Deja, kustība, ķermenis = Dance, movement,
body : rakstu krājums / zinātniskie redaktori un krājuma sastādītāji: Sandra Mihailova,
Ivans Jānis Mihailovs ; priekšvārdu un pēcvārdu sarakstīja Sandra Mihailova ; vāka dizains: Inga Apsīte. — Mārupe : Drukātava,
2013. — 239 lpp. : il., ģīm., tab. ; 21 cm. — Par
aut.: 233.-239. lpp. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Kopsavilkumi
angļu valodā. — ISBN 978-9984-853-80-2. —
[0313001681]
793.3(082)
794 Galda spēles (balstītas uz domāšanu,
veiklību un veiksmi)
Beilija, Elena. Zēniem brīvajiem brīžiem :
daudz spēļu, mīklu, uzdevumu un aktivitāšu, kas pat drūmāko dienu spēs padarīt par
neparastāko un jaukāko, ko esi piedzīvojis /
Elena Beilija ; no angļu valodas tulkojis Guntis
Kalns ; redaktores Inese Liepiņa, Dace Markota. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 64 lpp. :
il. ; 25 cm. — Autore uzrādīta titullapas otrā
pusē. — Oriģ. nos.: The boys’ rainy day book. —
ISBN 978-9934-0-3430-5. — [0313001722]
794+793.7+087.5
Straida, Lotija. Meitenēm brīvajiem brīžiem :
daudz spēļu, mīklu, uzdevumu un aktivitāšu,
kas pat drūmāko dienu spēs padarīt par neparastāko un jaukāko, ko esi piedzīvojusi / Lotija
Straida ; no angļu valodas tulkojusi Gunta Šustere ; redaktore Dace Markota. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 64 lpp. : il. ; 25 cm. — Autore
uzrādīta titullapas otrā pusē. — Oriģ. nos.: The
girls’ back to school book. — ISBN 978-9934-03690-3. — [0313001723]
794+793.7+087.5

Anmanis, Jānis. Jānis Anmanis : Gleznas. Medaļas. Haikas : albums / sastādīja un rediģēja Jānis Anmanis. — Rīga : [Jānis Anmanis], 2013. —
72 lpp. : il., ģīm. ; 23×23 cm. — Izdevējziņas
precizētas ISBN aģentūrā. — Par aut.: 2. lpp. —
Teksts latviešu un angļu valodā, vāka 4. lpp.
krievu valodā. — ISBN 978-9984-49-813‑3 (ies.);
9984-49-813-1. — [0313001646]
75.071.1(474.3)(084.1)+821.174-1
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792 Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski
uzvedumi
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8 VALODAS. VALODNIECĪBA.
LITERATŪRA
Gomesa, Rosārio. Stāsti ar dvēseli / [apkopojusi] Rosārio Gomesa ; no spāņu valodas tulkojusi
Ieva Elsberga ; redaktore Ita Ankoriņa ; māk
sliniece Vita Lēnerte. — Rīga : Zvaigzne ABC,
2013.
2. — 144 lpp. ; 20 cm. — «… lasāmi ar sirdi,
nevis ar prātu»—Uz vāka. — Oriģ. nos.: Cuentos con Alma II. — ISBN 978-9934-0-3618-7
(ies.). — [0313001821]
82-32
Starptautiskā zinātniskā konference «Slāvu lasījumi» (18 : 2013 : Daugavpils, Latvija). Slāvu
lasījumi : XVIII Starptautiskā zinātniskā konference, 2013. gada 16.-17. maijā : programma =
Славянские чтения : XVIII Международная
научная конференция : программа / Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte.
Rusistikas un slāvistikas katedra, Varšavas Universitāte. Lietišķās lingvistikas fakultāte. Rusistikas institūts. — Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2013. — 11, [1] lpp. ; 21 cm. — Teksts
latviešu un krievu valodā. — [0313001607]
80(=16)(062)
81

Valodniecība un valodas

Artura Ozola dienas konference A. Bīlensteina gramatikai «Die lettische Sprache..» (18631864) — 150 (49 : 2013 : Rīga, Latvija). 49. Artura
Ozola dienas konference A. Bīlensteina gramatikai «Die lettische Sprache..» (1863-1864) —
150 : Rīga, 2013. gada 15. marts : referātu anotācijas un kopsavilkumi / Latvijas Universitāte.
Humanitāro zinātņu fakultāte. Latvistikas un
baltistikas nodaļa. Baltu valodniecības kated
ra. — Rīga : Latvijas Universitātes Baltu va
lodniecības katedra, 2013. — 25 lpp. : sh., tab. ;
22 cm. — Bibliogrāfija anotāciju beigās. —
Teksts latviešu, lietuviešu valodā. — ISBN 9789934-8387-0-5. — [0313001434]
811.17(062)
Kontaktlingvistikas un slāvu valodniecības
aktuālās problēmas : zinātnisko rakstu krājums pēc 2008.-2013. g. starptautisko konferenču un semināru materiāliem = Актуальные
проблемы контактной лингвистики и слав
янского языкознания : сборник научных ста
тей по материалам международных конфе
ренций и семинаров 2008-2013 гг. = Problems
of contact linguistics and Slavic linguistics : the
collection of scientific papers based on international conferences and seminars 2008-2013 /
atbildīgie redaktori: Igors Koškins, Tatjana Stoikova ; redkolēģijas locekļi: Mariola Jakuboviča,
Ineta Balode, Dzintra Lele-Rozentāle, Andrašs
Zoltans ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa. — Rīga :
LU Akadēmiskais apgāds, 2013. — 182 lpp. :
tab. ; 24 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās un
zemsvītras piezīmēs. — Priekšvārds paralēli
latviešu, krievu, angļu valodā. — Kopsavilkumi
latviešu, angļu, vācu valodā. — ISBN 978-998445-725-3. — [0313001467]
81(474)(062)
811.174

82.174

Latviešu literatūrzinātne

Ločmele, Laimdota. Literatūrkritiskais naratīvs
latviešu dienas presē : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai literatūrzinātnes nozarē, apakšnozare: literatūras teorija = Literary critical narrative in Latvian daily
press : summary of doctoral thesis : submitted
for the degree of doctor of literary science, subfield of literary theory / Laimdota Ločmele ;
darba zinātniskais vadītājs Ojārs Lāms ; recenzenti: Ausma Cimdiņa, Maija Burima, Rūta
Muktupāvela ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2013. — 40 lpp. 21 cm. — Bibliogrāfija: 6. lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu
valodā ar atsevišķām titullapām, nosaukums uz
vāka abās valodās. — [0313001303]
82.174.09(043)
821

Daiļliteratūra

821.111

Angļu literatūra

Dikinsone, Mārgareta. Dženijas karš : romāns /
Mārgareta Dikinsone ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; redaktore Ingūna Jundze ;
vāka dizains: Artūrs Zariņš. — Rīga : Kontinents, 2013. — 424, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģ.
nos.: Jenny’s war. — ISBN 978-9984-35-666-2
(ies.). — [0313001858]
821.111-31
Roulinga, Dž. K. Harijs Poters un Fēniksa ordenis : [fantastisks stāsts vidējā skolas vecuma
bērniem] / Dž. K. Roulinga ; no angļu valodas
tulkojuši: Ingus Josts, Ieva Kolmane, Sabīne
Ozola, Māra Poļakova ; atbildīgā redaktore
Anna Pavlovska ; literārā redaktore Ieva Kolmane ; noformējusi Agata Muze. — Rīga : Jumava. SIA «J.L.V.», 2013.
2. daļa. — 438, [2] lpp. : il. ; 23 cm. —
Oriģ. nos.: Harry Potter and the Order of
the Phoenix. — ISBN 978-9934-11-262-1. —
[0313001831]
821.111-93-311.3
821.111(73)

Zviedru literatūra

Lekberga, Kamilla. Sludinātājs : romāns / Ka
milla Lekberga ; tulkojusi Dace Andžāne ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; Leldes
Šēnfeldes vāka mākslinieciskais noformējums. — Rīga : Jumava, 2013. — 299, [2] lpp. ;
24 cm. — Oriģ. nos.: The Preacher. — ISBN 9789934-11-355-0 (ies.). — [0313001830]
821.113.6-312.4

Latviešu valoda

Īs ventiņ gramatik un tāmnik vārdnic 2 jeb
Bliņķs ventiņmēle / ventiņ gramatik pēte un
stiķe, ventiņ vārdnic rediģe un driķe Grīnberģulds. — 2. papildant izdevum. — [Talsi] :
Aleksandra Pelēča lasītava, 2013. — 76 lpp. ;
21 cm. — Teksts tāmnieku dialektā. — ISBN
978-9934-513-01-5. — [0313001483]
811.174’282.3(474.323)
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Franču literatūra

Pankola, Katrīna. Centrālparka vāveres pirmdienās skumst : romāns / Katrīna Pankola ; no
franču valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. — Rīga : Kontinents, 2013. — 686, [1] lpp. ;
23 cm. — (Jauna franču līnija). — Oriģ. nos.: Les
écureuils de Central Park sont tristes le lundi. —
ISBN 978-9984-35-669-3 (ies.). — [0313001859]
821.133.1-31
821.161.1

Krievu literatūra

Гайлит, Гарри. Мальчик на дельфине : вос
поминания и размышления / Гарри Гайлит ;
оформление: Анна Снегирёва ; снимок на
обложке: Владимир Ореховский. — Рига : Rīdzene-1, 2013. — 168 lpp. : il., portr. ; 17 cm. —
(Рижане). — ISBN 9984-553-29-9; 978-9984-55329-0. — [0313001651]
821.161.1-94(474.3)
821.163.41

Serbu literatūra

Bogojevičs, Dejans. Klintsgaisma : [dzeja] / De
jans Bogojevičs ; sastādījis, no serbu valodas
atdzejojis un priekšvārdu, 3.-4. lpp., uzrak
stījis Leons Briedis ; literārais redaktors: Jānis
Sirmbārdis ; mākslinieks Kornelius Briedis. —
[Rīga] : LB, 2013. — 46 lpp. ; 20 cm. — ISBN
978-9984-637-47-6. — [0313001823]
821.163.41-1
821.172

Lietuviešu literatūra

Sakalauskaite, Jurga. Pelītes Spicītes aizraujošie piedzīvojumi : [stāsts pirmsskolas vecuma
bērniem] / Jurga Sakalauskaite ; no lietuviešu
valodas tulkojusi Marika Taube ; redaktore Diāna Romanoviča ; mākslinieks Andrus Šļogeris. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 85,
[2] lpp. : il. ; 31 cm. — Oriģ. nos.: Smagiosios
pelytės Smailytės istorijos. — ISBN 978-9934-03384-1 (ies.). — [0313001814]
821.172-93-32

Amerikāņu literatūra

Hapka, Catherine. Sofija pirmā : [stāsts pirmsskolas vecuma bērniem] / Disney ; written by
Catherine Hapka ; tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Ilze Collenkopfa ; illustrated by Grace
Lee. — Rīga : Egmont Latvija, 2013. — [31] lpp. :
il. ; 26 cm. — Oriģ. nos.: Sofia the first. — ISBN
978-9984-43-783-5 (ies.). — [0313001850]
821.111(73)-93-32
821.113.6

821.133.1
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821.174

Latviešu literatūra

A II Pozitīvs. Murmuāri / A II Pozitīvs ; priekšvārdu sarakstīja L. Baumane-Buholca ; ilustrāciju autors Andris Dauksts ; Ingas Apsītes vāka
noformējums. — Mārupe : Drukātava, 2013. —
244 lpp. : il. ; 21 cm. — (Pogainie NE zvēri ;
2. grāmata). — ISBN 978-9984-853-82‑6. —
[0313001683]
821.174-341
Ar mīlestību / sakārtojusi Inese Pelūde ; Ingunas Kļavas Švankas dizains ; Vijas Kilblokas,
Vitas Lēnertes, Ilzes Šmites fotogrāfijas. —
Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. — [15] lpp. : il. ;
11×14 cm. — (Grāmata kā atklātne). — ISBN
978-9934-0-3615-6. — [0313001509]
821.174-84(082)
Aspazija. Sēd uz sliekšņa pasaciņa : [dzejoļi pirmsskolas vecuma bērniem] / Aspazija ;
Ilonas Ceipes ilustrācijas. — [Atkārtots izdevums]. — [Rīga] : J.L.V., [2013]. — 30, [2] lpp. :
il. ; 24 cm. — ISBN 978-9934-11-383-3. —
[0313001578]
821.174-93-1
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Aspazija. Viešņa : [dzejolis pirmsskolas vecu
ma bērniem] / Aspazija ; dzejoļu izlases sastādītāja Inese Zandere ; māksliniece Ūna
Laukmane ; dizains: Rūta Briede, Artis Briedis. — [Rīga] : Liels un mazs, 2013. — [19] lpp. :
il. ; 11×15 cm. — (Biki buks : 100 dzejoļu izlase
bērniem līdz 1940 ; 014). — ISBN 978-9984-82067-5. — [0313001714]
821.174-93-1+087.5
Avotiņa, Daina. Kumpiņa ; Atrastā dienasgrāmata : īsromāni / Daina Avotiņa ; redaktore Eva
Mārtuža ; Andras Otto-Hvoinskas zīmējumi ;
Inta Vilcāna vāka dizains. — Rīga : Lauku Avīze,
2013. — 255 lpp. : il., ģīm., faks. ; 20 cm. — (Lata
romāns ; 7 (169)). — Bibliogrāfija: 254. lpp. —
ISBN 978-9984-878-66-9. — [0313001596]
821.174-31
Baltvilks, Jānis. Preču vilciens : [dzejolis pirmsskolas vecuma bērniem] / Jānis Baltvilks ; dzejoļu izlases sastādītāja Inese Zandere ; mākslinieks Ernests Kļaviņš ; dizains: Rūta Briede,
Artis Briedis. — [Rīga] : Liels un mazs, 2013. —
[28] lpp. : il. ; 11×15 cm. — (Biki buks : 100 dzejoļu izlase bērniem 1940-1990 ; 018). — ISBN
978-9984-820-70-5. — [0313001711]
821.174-93-1+087.5
Bauere, Inguna. Piedod, Karolīne! : kultūrvēsturisks romāns / Inguna Bauere ; redaktore Zigrīda Krauze ; Vitas Lēnertes dizains. — Rīga :
Zvaigzne ABC, [2013]. — 501, [2] lpp. ; 23 cm. —
ISBN 978-9934-0-3580-7 (ies.). — [0313001621]
821.174-94
Birzniece, Eva. Kara, trimdas un izsūtījuma
pieredze autobiogrāfiskajos latviešu rakstnieču
darbos 20./21.gs. mijā: laikmeta konteksts, teorija un prakse : promocijas darba kopsavilkums
filoloģijas doktora grāda iegūšanai literatūrzinātnes nozarē, apakšnozare: literatūras teorija = War, exile and deportation experience in
the narratives of Latvian female authors at the
turn of 20th and 21st centuries: context, theory
and practice : summary of doctoral thesis : submitted for the degree of doctor of philology in
literary science, subfield: literary theory / Eva
Birzniece ; darba zinātniskā vadītāja Ausma
Cimdiņa ; recenzenti: Silvija Radzobe, Sandra
Meškova, Rūta Muktupāvela ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. — Rīga :
Latvijas Universitāte, 2013. — 59 lpp. ; 21 cm. —
Bibliogrāfija: 27.-28., 57.-59. lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā ar atsevišķām titullapām. — [0313001043]
821.174-94.09(043)
Ceļojums dzejnieku pasaulē : Māris Čaklais,
Egils Plaudis : [rakstu krājums] / sastādītājas:
Ieva E. Kalniņa, Anda Kubuliņa ; zinātniskā redaktore Ieva E. Kalniņa ; redaktore Gunta Lejniece ; priekšvārdu sarakstīja Anda Kubuliņa ;
māksliniece Antra Urtāne. — Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2013. —
286, [1] lpp. : tab. ; 23 cm. — Bibliogrāfija: [157.],
[287.] lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 9789984-893-04-4 (ies.). — [0313001794]
821.174(092)(082)+821.174.09
Dorbe, Herberts. Rāmi zvēri : [dzejolis pirmsskolas vecuma bērniem] / Herberts Dorbe ;
dzejoļu izlases sastādītāja Inese Zandere ;
māksliniece Gita Treice ; dizains: Rūta Briede,
Artis Briedis. — [Rīga] : Liels un mazs, 2013. —
[27] lpp. : il. ; 11×15 cm. — (Biki buks : 100 dzejoļu izlase bērniem līdz 1940 ; 016). — ISBN 9789984-820-71-2. — [0313001709]
821.174-93-1+087.5
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Dzīve ir skaista / sakārtojusi Inese Pelūde ; Ingunas Kļavas Švankas dizains ; Vijas Kilblokas,
Marutas Kusiņas, Ingunas Kļavas Švankas, Ilzes
Šmites fotogrāfijas. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2013]. — [15] lpp. : il. ; 11×14 cm. — (Grāmata kā atklātne). — ISBN 978-9934-0-3614-9. —
[0313001510]
821.174-84(082)
Evarte, Žanna. Pret debesīm sniegs ir melns :
[dzeja] / Žanna Evarte ; priekšvārdu sarakstīja
Valdis Ķikāns. — [Daugavpils : Žanna Evarte,
2005]. — 91, [4] lpp. ; 13 cm. — 1000 eks. —
[0313001758]
821.174-1
Hausmanis, Viktors. Latviešu lugu rādītājs /
Viktors Hausmanis ; redaktore Ligita Bībere ;
sērijas dizaina un vāka autors Aivars Plotka. —
Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folk
loras un mākslas institūts, 2013. — 319 lpp. ;
24 cm. — (Personālijas, termini, avoti). — Grāmata izdota Latvijas Zinātnes padomes pētījuma projekta «Humanitāro zinātņu virtuālā
enciklopēdija: personālijas, avoti, termini»
ietvaros. — Ietver bibliogrāfiju un rādītājus. —
ISBN 978-9984-893-05-1. — [0313001793]
821.174-2(083.8)
Kusiņa, Linda. Sieviešu jautājums un sievietes
tēls latviešu literatūrā 1870-1920 : promocijas
darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai
literatūrzinātnes nozarē, apakšnozare: literatūras teorijas apakšnozarē = Women’s question
and female characters in Latvian literature
1870-1920 : summary of doctoral thesis : sub
mitted for the degree of doctor of philology
in science of literature, subfield of theory of
literature / Linda Kusiņa ; darba zinātniskā
vadītāja Ausma Cimdiņa ; recenzenti: Ludmila Sproģe, Sandra Meškova, Ella Buceniece ;
Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2013. —
36 lpp. ; 21 cm. — Ietver bibliogrāfiju. — Teksts
paralēli latviešu un angļu valodā ar atsevišķām
titullapām, vāka noformējums abās valodās. —
[0313001161]
821.174.09(043)
Laukmane, Maija. Laiks kā jūra : dzeja / Maija Laukmane ; Dinas Ābeles mākslinieciskais
noformējums. — Rīga : J.L.V., 2013. — 117,
[1] lpp. : il. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-11401‑4. — [0313001677]
821.174-1
Locāne, Laima. Alfabēta un ciparu skaitāmpantiņi : mazo gudrinieku mācīties priekam :
[pirmsskolas vecuma bērniem] / Laima Locāne ; atbildīgā redaktore Inga AkmentiņaSmildziņa ; ilustrācijas un dizains: Dāvis
Nore. — Rīga : Fonds Mammām un Tētiem,
2013. — [36] lpp. : il. ; 24 cm. — ISBN 978-99348374-0-1. — [0313001795]
821.174-93-1
Neibarts, Aivars. Mājiņa : [dzejolis pirmsskolas vecuma bērniem] / Aivars Neibarts ; dzejoļu
izlases sastādītāja Inese Zandere ; māksliniece
Gundega Muzikante ; dizains: Rūta Briede,
Artis Briedis. — [Rīga] : Liels un mazs, 2013. —
[23] lpp. : il. ; 11×15 cm. — (Biki buks : 100 dzejoļu izlase bērniem pēc 1990 ; 017). — ISBN 9789984-820-69-9. — [0313001710]
821.174-93-1+087.5
No sirds uz sirdi / sakārtojusi Inese Pelūde ; Ingunas Kļavas Švankas dizains ; Vijas Kilblokas,
Ilzes Šmites, Ingunas Kļavas Švankas fotogrāfijas. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. — [15] lpp. :
il. ; 11×14 cm. — (Grāmata kā atklātne). —
ISBN 978-9934-0-3633-0. — [0313001507]
821.174-84(082)
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Plūdons, Vilis. Circenis, nodevējs : [dzejolis
pirmsskolas vecuma bērniem] / Vilis Plūdons ;
dzejoļu izlases sastādītāja Inese Zandere ;
mākslinieks Aleksejs Naumovs ; dizains: Rūta
Briede, Artis Briedis. — [Rīga] : Liels un mazs,
2013. — [23] lpp. : il. ; 11×15 cm. — (Biki buks :
100 dzejoļu izlase bērniem līdz 1940 ; 015). —
ISBN 978-9984-820-68-2. — [0313001713]
821.174-93-1+087.5
Priecājies! / sakārtojusi Inese Pelūde ; Ingunas Kļavas Švankas dizains ; Vijas Kilblokas,
Arņa Kilboka, Ilzes Šmites fotogrāfijas. —
Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. — [15] lpp. : il. ;
11×14 cm. — (Grāmata kā atklātne). — ISBN
978-9934-0-3632-3. — [0313001508]
821.174-84(082)
Rainis, Jānis. Zirņa bērni : [dzejolis pirmsskolas vecuma bērniem] / Rainis ; dzejoļu izlases
sastādītāja Inese Zandere ; māksliniece Anete
Melece ; dizains: Rūta Briede, Artis Briedis. —
[Rīga] : Liels un mazs, 2013. — [23] lpp. : il. ;
11×15 cm. — (Biki buks : 100 dzejoļu izlase
bērniem līdz 1940 ; 013). — ISBN 978-9984-82066‑8. — [0313001712]
821.174-93-1+087.5
Skujenieks, Knuts. Kārtis : virtuāls ceļojums
caur dzeloņdrātīm / teksts: Knuts Skujenieks ;
redaktore Ilze Amoliņa ; kāršu zīmējumi:
Bruno Javoišs ; māksliniece Zane Ernštreite. — Rīga : Neputns, 2013. — [38] ats. lp. ap
likā : il. ; 16 cm. — Spēļu kārtis ar tekstu otrā
lapu pusē. — ISBN 978-9934-512-10-0. —
[0313001448]
821.174(092)
Tāvu zemes kalendars 2014 : kulturvēsturiska
un literara godagrōmota : 75. goda gōjums /
sastōdeitōji un redaktori J. Eļksnis, V. Unda ;
astronomiskās ziņas kalendārijā: Ilgonis Vilks ;
uz vāka Ivara Boreiko foto ; vāku dizains: Stella
Elksne. — Rēzekne : Latgolas Kulturas centra
izdevnīceiba, 2013. — 333 lpp. : il., ģīm., faks.,
tab. ; 20 cm. — (Tāvu zemes kalendars, ISSN
1407-2968 ; 2014 (75. goda gōjums)). — ISBN
978-9984-29-236-6 : 1000 eks. — [0313001747]
821.174(059)
Zeibots, Andris. Okeāniskais Es : psiholoģiskās
fantastikas stāsts / Andris Zeibots ; redaktore
Gundega Blumberga ; vāka dizains: Katrīna Vasiļevska. — Rīga : Dienas Grāmata, 2013. — 485,
[2] lpp. : il. ; 22 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras
piezīmēs. — ISBN 978-9984-887-48-7 (ies.). —
[0313001759]
821.174-312.9
Zemītis, Jānis. Nenoslēgtais loks : leģionāra
stāsts / Jānis Zemītis ; literārā redaktore Aija
Lāce ; priekšvārdu sarakstīja Kārlis Kangeris ;
komentāru autors Andris Zemītis ; Māra Garjāņa dizains ; Jūlijas Zemītes vāka foto kolāža. —
Rīga : Mansards, 2013. — 299, [1] lpp. : il., ģīm.,
faks., kartes ; 19 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-12-006‑0. —
[0313001754]
821.174-94+94(474.3)(092)
Želve, Kristīne. Meitene, kas nogrieza man
matus : stāsti / Kristīne Želve ; redaktore Liāna
Langa ; mākslinieki: Ieva Stūre, Erlands Rubīns ; vāka noformējumā izmantota Klodīnes
Dorī fotogrāfija ; foto: Agris Birzulis, Kārlis Freibergs, Didzis Kadaks, Uldis Pāže, Andrejs Rudzāts, Oliver De Rycke. — 2. laidiens. — [Rīga] :
Mansards, 2013. — 114, [3] lpp. : il. ; 19 cm. —
ISBN 978-9984-872-82-7. — [0313001752]
821.174-32
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821.511.111

Somu literatūra

Havukainena, Aino. Tatu un Patu piedzīvojumi kosmosā : [stāsts pirmsskolas vecuma
bērniem] / Aino Havukainena un Sami Toivonens ; tulkojums latviešu valodā: Ingrida Peldekse. — Rīga : Jumava, 2013. — 54 lpp. : il. ;
27 cm. — Oriģ. nos.: Tatun ja Patun avanruusseikkailu. — ISBN 978-9934-11-279-9 (ies.). —
[0313001833]
821.511.111-93-32
82–93

Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

200 vakara stāsti : [pirmsskolas vecuma bērniem] tulkojusi Diāna Alksne ; redaktore Santa
Kazāka. — Rīga : Egmont Latvija, [2013]. —
224 lpp. : il. ; 26 cm. — ISBN 978-9984-43-737-8
(ies.). — [0313001849]
82-93-32
Lidmašīnas : [stāsts pirmsskolas vecuma bērniem] / Disney ; tulkojusi Gunita Lazda ; redaktore Santa Kazāka. — Rīga : Egmont Latvija, 2013. — 63, [1] lpp. : il. ; 30 cm. — (Disney
lidmašīnas). — Oriģ. nos.: Planes. — ISBN 9789984-43-775-0 (ies.). — [0313001852]
82-93-32
Mošķīšu universitāte : [stāsts pirmsskolas
vecuma bērniem] / Disney. Pixar ; tulkojusi
Diāna Alksne ; redaktore Ilze Collenkopfa. —
Rīga : Egmont Latvija, 2013. — 63, [1] lpp. : il. ;
30 cm. — Oriģ. nos.: Monster’s university. —
ISBN 978-9984-43-774-3 (ies.). — [0313001706]
82-93-32
Smurfi : visi uz skolu : [stāsts pirmsskolas vecuma bērniem] / Peyo ; tulkojums latviešu valodā:
Larisa Rozentāle. — Rīga : Jumava, 2013. —
47 lpp. : il. ; 18 cm. — Oriģ. nos.: Schtroumpfs:
Tous à l’école. — ISBN 978-9934-11-435-9. —
[0313001840]
82-93-32
9
902

ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
Arheoloģija

Mugurēvičs, Ēvalds. Mana dzīve — no ganu
zēna līdz akadēmiķim : vēsturnieka liecības
par savu darbu, laikabiedriem un radiniekiem /
Ēvalds Mugurēvičs ; redaktore Ināra Stašulāne ;
priekšvārdu sarakstīja Andris Caune ; māksliniece Ināra Jēgere. — Rīga : Latvijas vēstures
institūta apgāds, 2013. — 591 lpp. : il., ģīm.,
faks., kartes ; 25 cm. — Bibliogrāfija: [515.]525. lpp., personu rādītājs: [526.]-578. lpp. un
vietu rādītājs: [579.]-587. lpp. — ISBN 978-9984824-31-4 (ies.). — [0313001591] 902(474.3)(092)
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908

Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Burtnieku novada ainavas : ceļvedis kultūrvēstures, dabas un dzīvesvides vērtībās / Anita Zariņa, Mārtiņš Lūkins, Margarita Vološina, Anita
Seļicka ; redaktori: Anita Zariņa, Dāvis Kļaviņš ;
literārā redaktore Inita Saulīte-Zandere ; mākslinieki: Dāvis Kļaviņš, Margarita Vološina ; kartogrāfs Dāvis Kļaviņš ; dizains: Dāvis Kļaviņš,
Margarita Vološina. — [Burtnieki] : Burtnieku novada pašvaldība, 2013. — 143 lpp. : il.,
tab., kartes, plāni ; 22×29 cm. — Bibliogrāfija:
136.-143. lpp. — ISBN 978-9984-49-848-5. —
[0313001595]
908(474.364)
Pētersons, Aivars. Tāds bija laiks : [pētījums] /
Aivars Pētersons ; priekšvārdu sarakstīja Visvaldis Lācis. — [Latvija] : [Aivars Pētersons],
[2013]. — 93 lp. : il., ģīm., tab., kartes ; 29 cm. —
Pētījums ir radīts kā pielikums un turpinājums
grāmatai par Vestienu, kuru autors izdeva 2008.
gadā. — [0313001546]
908(474.369)
91 Ģeogrāfija. Zemes un atsevišķu valstu
pētīšana. Ceļojumi. Reģionālā ģeogrāfija
Gulbīša Zinīša ceļojums : [krāsojamā grāmata bērniem] / teksts: Iveta Kovtuņenko, Laura
Lulle ; sakārtojums: Kristīne Nečajeva ; krāsojamo attēlu autore: Anita Vaska ; vāka zīmējuma
autore: Emīlija Posse. — Gulbene : Gulbenes
tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs,
2013. — [20] lpp. : il., karte ; 15×21 cm. —
[0313001770] 913(474.368)+087.5:913(474.368)
Liepāja : Liepāja un apkārtne : Pāvilostas, Nī
cas, Rucavas, Aizputes, Durbes, Grobiņas,
Priekules, Vaiņodes, Skrundas novads : ceļve
dis / Liepājas reģiona tūrisma informācijas
birojs ; fotogrāfijas: R. Bērziņš, U. Dobelis, I.
Gustovska, M. Krafte, E. Pohevičs, A. Prūsis,
J. Reinfelds, Z. Safronovs, V. Sants, M. Sīlis, R.
Šuļga, J. Vecbrālis, E. Zīverts, I. Vucens. — Liepāja : Liepājas reģiona tūrisma informācijas
birojs, 2013. — 51 lpp. : il., kartes ; 21 cm. —
[0313001636]
913(474.321)(036)
929

94

Vispārīgā vēsture

Grūbe, Antra. Talsu ebreji / Antra Grūbe ;
Zigurda Kalmaņa mākslinieciskais iekārtojums. — Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava,
2013. — 657 lpp., [80] lpp. iel., : ģīm., faks., tab. ;
22 cm. — Bibliogrāfija: 9.-10. lpp. (8 nos.) un
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-513-00‑8
(ies.). — [0313001700]
94(=411.16)(474.324)”18/19”
Kalniņa, Māra. Senie dzintara ceļi : no Rīgas
līdz Bizantijai / Māra Kalniņa ; literārā redaktore Anita Rožkalne ; tulkotāja Elita Saliņa ;
māksliniece Gita Treice. — Rīga : Pētergailis,
[2013]. — 399 lpp. : il., kartes ; 25 cm + 1 CD
(12 cm) vāka 3. lpp. kabatā. — Bibliogrāfija:
[387.]-391. lpp. un zemsvītras piezīmēs. —
Oriģ. nos.: Ancient amber routes. — ISBN 9789984-33-360-1 (ies.). — [0313001590]
94(4)+94(474)+679.91(474)+
+339.9(474)+339.9(4)
Pasaules vēsture pamatskolai : mācību grāmata / Sarmīte Goldmane, Aija Kļaviņa, Ināra Misāne, Ligita Straube ; redaktors Juris Goldmanis ; Irēnas Žgutas dizains. — Rīga : Zvaigzne
ABC, 2013.
2. — 103 lpp. : il., kartes, tab. ; 29 cm. —
Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības
un zinātnes ministrija 2013. gadā. — ISBN
978-9934-0-3682-8. — [0313001808]
94(100)(075.2)
94(474.3)

Latvijas vēsture

Celmiņš, Arvīds. Baiga vasara 1941 : … un pēc
tam… / Arvīds Celmiņš ; redaktore Alma Zusāne ; vāku noformēja Inga Apsīte. — [Kuldīga] :
Arvīds Celmiņš, 2013. — 164 lpp. : il., ģīm., faks.,
kartes ; 21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN
aģentūrā. — Bibliogrāfija: [8.] lpp. — ISBN 9789984-49-780-8. — [0313001684]
94(474.3)”1941/1944”

Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi

Даугавпилсу с любовью! : сборник эссе /
руководитель проекта: Жанна Романовская ;
редактор: Галина Иванова ; дизайн обложки:
Ольга Кремере. — Даугавпилс : Biedrība «Latgales Media Centrs», 2013. — 61, [3] lpp. : il. ;
21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-8406-0-9. — [0313001802]
929(474.346.1)+821.161.1-3(474.3)(082)
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