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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

001 Zinātne un zināšanas kopumā.  
Garīgā darba organizācija

Bāliņa, Signe. Zinātnes un tehnoloģiju attīstība 
Latvijā, 2011 = Development of science and 
technology in Latvia, 2011 / Signe Bāliņa ; 
tulkotājs: Māris Ceplis ; priekšvārdu sarakstīja 
Roberts Ķīlis ; Izglītības un zinātnes minis-
trija. — Rīga : Izglītības un zinātnes ministrija, 
2011. — 143 lpp. : diagr., il., sh., tab. ; 30 cm. — 
Bibliogr.: 140.-141. lpp. (47 nos.). — Paral. 
latviešu un angļu val. — ISBN 978-9934-8148-
6-0 : 2500 eks. — [0312000597]

001(474.3)+62(474.3)

004 Datorzinātne un datortehnoloģija. 
Skaitļošana. Datu apstrāde

Boločko, Katrina. Trīsdimensiju medicīnas attēlu 
veidošana un apstrāde : promocijas darbs / Kat-
rina Boločko ; zinātniskais vadītājs A. Glazs ; 
Rīgas Tehniskā universitāte. Datorzinātnes 
un informācijas tehnoloģijas fakultāte. Dator-
vadības, automātikas un datortehnikas insti-
tūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2011. — 
144 lp. : krās. il., tab. ; 30 cm. — Bibliogr.: 
136.-144. lp. — Teksts latviešu val., anotācija arī 
angļu val. — (Ies.). — [0312003919]

004.932:61(043)+616-073.7(043)

Graudiņa, V. Zināšanu kartogrāfijas tehniku un 
jēdzienu kartēs sakņotas intelektuālas zināšanu 
vērtēšanas sistēmas integrācijas izpēte un rea-
lizācija : promocijas darbs / Vita Graudiņa ; 
zinātniskais vadītājs J. Grundspeņķis ; Rīgas 
Tehniskā universitāte. Datorzinātnes un infor-
mācijas tehnoloģijas fakultāte. Lietišķo dator-
sistēmu institūts. — Rīga : Rīgas Tehniskā 
universitāte, 2011. — 194 lp. : il. ; 31 cm + 1 
piel. Piel.: promocijas darba pielikumi (1 sēj. 
[113 lp.]). — Bibliogr.: 176.-194. lp. — Teksts 
latviešu val., anotācija arī angļu val. — (Ies.). — 
[0312003925]

004.82(043)+004.65(043)+004.85(043)

Skadiņš, Raivis. Combined use of rule-based 
and corpus-based methods in machine trans-
lation : doctoral thesis for Ph.D (Dr.sc.comp.) 
academic degree : field: Computer Science, sec-
tion: Software and Systems Engineering / Raivis 
Skadiņš ; scientific advisor: Andrejs Spektors ; 
referees: Guntis Bārzdiņš, Jānis Grundspeņķis, 
Mark Fišel ; University of Latvia. Faculty of 
Computing. — Riga : University of Latvia, 
2012. — 121 lp. : il., tab. ; 30 cm. — Bibliogr.: 
100.-121. lp. — Anotācija paral. angļu, latviešu 
val. — (Ies.). — [0312003926]

004.82(043)+81’322.4(043)

Suhorukovs, Aleksandrs. Datorsistēmu testē-
šanas automatizācijas metodes, rīki un efekti-
vitāte : promocijas darbs / Aleksandrs Suhoru-
kovs ; zinātniskais vadītājs L. Zaiceva ; Rīgas 
Tehniskā universitāte. Datorzinātnes un infor-
mācijas tehnoloģijas fakultāte. Lietišķo datorsis-
tēmu institūts. — Rīga : Rīgas Tehniskā universi-
tāte, 2011. — 130 lp. : il., tab. ; 31 cm. — Bibliogr.: 
122.-130. lp. — Teksts latviešu val., anotācija arī 
angļu val. — (Ies.). — [0312003922]

004.415.53(043)

Towards a new normal: smarter ICT solutions 
for enterprises — challenges and opportuni-
ties / edited by Peter Mathsson and Anders 
Paalzow ; foreword, p. 5, by Anders Paalzow, Alf 
Vanags. — Riga : Stockholm School of Econom-
ics in Riga : Baltic International Centre for Eco-
nomic Policy Studies, 2011. — 56 lpp. : il., diagr., 
tab. ; 21 cm. — (TeliaSonera Institute discussion 
paper ; No. 13). — Bibliogr.: 50.-52. lpp. — ISBN 
978-9984-842-42-4. — [0312000447]

004.738.5:339+658:004

005 Pārvaldība. Vadzinības

Osis, Kaspars. Personīgo zināšanu pārvaldības 
sistēmu izstrāde : promocijas darbs / Kaspars 
Osis ; zinātniskais vadītājs Jānis Grundspeņķis ; 
Rīgas Tehniskā universitāte. Datorzinātnes 
un informācijas tehnoloģijas fakultāte. Lietiš-
ķo datorsistēmu institūts. Sistēmu teorijas un 
projektēšanas katedra. — Rīga : Rīgas Teh-
niskā universitāte, 2011. — 174 lp. : il., tab. ; 
31 cm. — Bibliogr.: 131.-143. lp. — Teksts lat-
viešu val., anotācija arī angļu val. — (Ies.). — 
[0312003927] 005.94(043)

Pakamorė, Mantas. International new ven-
tures’ internationalisation strategies: a confi-
guration approach / Mantas Pakamorė, Ņikita 
Pušņakovs ; supervisor Svante Schriber ; Stock-
holm School of Economics. — Riga : [Rīgas 
Ekonomikas augstskola], 2011. — vi, 44 lpp. : 
il., tab. ; 30 cm. — (SSE Riga Student research 
papers, ISSN 1691-4643 ; 2011:5 (134)). — Bib-
liogr.: 35.-38. lpp. — ISBN 978-9984-842-46-2 
(spirālies.). — [0312000454] 005.334:005.332.3

050 Seriālizdevumi. Periodiskie izdevumi

Daugavpils Universitāte. Bibliotēka. Periodis-
ko izdevumu un datubāzu rādītājs, 2012 / Dau-
gavpils Universitātes bibliotēka. Bibliogrāfijas 
un informācijas sektors. — Daugavpils : Dau-
gavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds 
«Saule», 2012. — 6 lpp. : tab. ; 21 cm. — 
Teksts latviešu, angļu, vācu, krievu val. — 
[0312000695] 050(01)+050(03)

08 Jaukta satura krājumi. Kolektīvi darbi

087.5 Izdevumi jauniešiem

Apsley, Brenda. Dzīvnieku ģimenes / Brenda 
Apsley, Jeannette O’Toole ; latviskojusi Eva 
Jansone ; redaktore Santa Kazāka. — Rīga : 
Egmont Latvija, [2012]. — [16] lpp. : krās. il. ; 
20×20 cm. — Nos. no vāka. — Oriģ. nos.: Photo 
board book animal families. — ISBN 978-9984-
43-473-5 (ies.). — [0312000678] 087.5

Apsley, Brenda. Jautrie dzīvnieki / Brenda 
Apsley, Jeannette O’Toole ; latviskojusi Eva 
Jansone ; redaktore Santa Kazāka. — Rīga : 
Egmont Latvija, [2012]. — [16] lpp. : krās. il. ; 
20×20 cm. — Nos. no vāka. — Oriģ. nos.: Pho-
to board book animal fun. — ISBN 978-9984-43-
474-2 (ies.). — [0312000677] 087.5

Hello Kitty : krāsojamā grāmata mazajiem. — 
Rīga : Egmont Latvija, [2012]. — [24] lpp. : il. ; 
22×22 cm. — Nos. no vāka. — ISBN 978-9984-
43-389-9. — [0312000539] 087.5

Krāso kopā ar Bembiju un citiem! : krāsojamā 
grāmata pirmsskolas vecuma bērniem / Dis-
ney. — Rīga : Egmont Latvija, [2012]. — 
[24] lpp. : il. ; 22×22 cm. — Nos. no vāka. — 
ISBN 978-9984-43-509-1. — [0312000538] 087.5

Lote un mēnessakmens noslēpums : prāto un 
krāso! / no igauņu valodas tulkojis Guntars 
Godiņš ; redaktore Lolija Soma ; mākslinieks 
Heiki Ernitss ; bildes zīmējis Valters Ūsbergs 
un Marianna Jao. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2012]. — [38] lpp. : il. ; 30 cm. — Oriģ. nos.: 
Lotte ja kuukivi saladus. — ISBN 978-9934-0-
2572-3. — [0312000384] 087.5

Mikija klubiņš : krāsojam! : krāsojamā grāmata 
pirmsskolas vecuma bērniem / Disney. — Rīga : 
Egmont Latvija, 2012. — [24] lpp. : il. ; 22 cm. — 
(Mikija klubiņš). — Apr. pēc vāka. — ISBN 978-
9984-43-508-4. — [0312000537] 087.5

Transportlīdzekļi : daudz krāsainu uzlīmju. — 
Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2012. — [12] lpp., 
[4] lp. uzlīmes : krās. il. ; 29 cm. — (Mācies, 
izmantojot uzlīmes). — Oriģ. nos.: Mezzi di 
transporto. — ISBN 978-9984-23-381-9. — 
[0312000610] 087.5

Trasē : krāsojamā grāmata pirmsskolas un 
jaunākā skolas vecuma bērniem / Disney, Pix-
ar. — Rīga : Egmont Latvija, [2012]. — [16] lpp. : 
il. ; 30 cm. — (Vāģi). — Nos. no vāka. — Oriģ. 
nos.: Cars. Colouring book. — ISBN 978-9984-
43-408-7. — [0312000546] 087.5

Раскраски для девочек / tulkojums ; illustra-
tions: Marina Bucciarelli. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2012]. — [32] с. : ил. ; 26 см. — Описано 
по обложке. — ISBN 978-9934-0-2634-8. — 
[0312000543] 087.5
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1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

13 Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves 
metafizika

Darakova, Viktorija. Mājas harmonija : Vastu 
shastra : enerģētiskais lauks un aizsardzība / 
Viktorija Darakova ; Māras Veselovas un Ie-
vas Ostrovskas tulkojums ; vāks, dizains: Rai-
monds Kļaviņš. — Rīga : [Viktorija Darakova], 
2012. — 96 lpp. : krās. il., tab. ; 21 cm. — Autore 
uzrādīta titlp. otrā pusē. — Bibliogr.: 96. lpp. — 
ISBN 978-9984-49-448-7 (ies.). — [0312000521]

133.5+747

Mikušina, Tatjana. Gudrības Vārds / Tatjana 
Mikušina ; no krievu valodas tulkojusi Lauma 
Ērgle ; redaktore Ieva Šuplinska ; priekšvārda, 
21.-22. lpp., un pēcvārda, 455. lpp., autore 
Lauma Ērgle ; priekšvārda, 22.-24. lpp., autori 
Svetlana un Nikolajs Ņekrasovi. — Rīga : Sol 
Vita, 2011.

3. — 455 lpp., [4] lpp. krās. il. : il. ; 22 cm. — 
(Gaismas Skolotāju vēstījumi). — Par Tatjanu 
Mikušinu: 453.-454. lpp. — ISBN 978-9984-
759-96-8. — [0312000534] 133.9

Даракова, Виктория. Гармония дома : Vastu 
shastra : праническое поле и защита / Вик-
тория Даракова ; обложка, рисунки, дизайн, 
фотографии: Раймонд Клявиньш. — Rīga : 
Viktorija Darakova, 2012. — 96 с. : цв. ил., 
табл. ; 21 см. — Библиогр.: с. 96. — ISBN 978-
9984-49-449-4 (ies.). — [0312000522] 133.5+747

159.9 Psiholoģija

Kļučņikovs, Sergejs. Psihoenerģētiskā aizsar-
dzība : rokasgrāmata / Sergejs Kļučņikovs ; 
no krievu valodas tulkojusi M. Saturiņa ; 
priekšvārda, 3.-6. lpp., autori A. Šļionskis, 
J. Jakovļeva ; L. Apines vāka māksliniecis-
kais noformējums. — Rīga : Vieda, Latvijas 
Ekoloģiskās izglītības apgāds, 2012. — 402, 
[1] lpp. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: Психоэнергети-
ческая защита. — ISBN 978-9984-782-68-3. — 
[0312000559] 159.961

Еммилия. Альманах любви / Еммилия ; [со-
ставители]: Галина Грачева, Татьяна Грэй, 
Владимир Алехно, Анна Федотова. — [Рига], 
[2012].

Кн. 1, Путь к свету. — 240, [10] с. : цв. 
ил., ; 25 см. — ISBN 978-9984-39-094-9 (в 
пер.) : 1000 экз. — [0312000621]

159.961+615.89+159.923.5+133

Еммилия. Альманах любви / Еммилия ; [со-
ставители]: Юлия Щербакова, Владимир 
Алехно ; художественное оформление: 
Е. Алехно, Ю. Щербакова ; в книге 
использованы фото автора, Ольги Фейган и 
учеников Школы Еммилии. — [Рига], [2012].

Кн. 4, Библейские сказания, притчи и 
мы. — 247 с. : цв. ил., ; 25 см. — ISBN 978-
9934-8066-2-9 (в пер.). — [0312000620]

159.961+615.89+159.923.5+133

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Oļeņeva, Jūlija. The interpretation of the con-
cept of hebel in the book of Qohelet in rabbinic 
sources and in the commentaries of Church 
Fathers Didymus of Alexandria, Gregory of 
Nyssa, and Jerome = Kohelet grāmatas kon-
cepcija hebel interpretācijas rabīnistiskajos avo-
tos un Baznīcas Tēvu (Aleksandrijas Didima, 
Nisas Gregora un Hieronīma) komentāros : 
disertācija / Jūlija Oļeņeva ; darba vadītājs: 
Ralfs Kokins ; Latvijas Universitāte. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2011. — 273 lp. ; 30 cm. — 
Bibliogr.: 168.-177. lp. un norādes parindēs. — 
Anotācija paral. latviešu, angļu val. — (Ies.). — 
[0312003924] 27-243.66-277(043)+

+26-246.8-277(043)

Rāmaiahs, Savitri. Joga veselībai : kā ar senās 
jogas mācības palīdzību pārvarēt modernās 
dzīves radīto stresu / Savitri Rāmaiahs ; no 
angļu valodas tulkojusi Andra Markota ; re-
daktore Dace Markota ; Ilzes Isakas vāka di-
zains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. — 92, 
[1] lpp. : il. ; 18 cm. — Oriģ. nos.: Yoga for 
health and happiness. — ISBN 978-9934-0-
2463-4. — [0312000464] 233-852.5Y+615.851.8

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Interdisciplinarity in social sciences : does 
it provide answers to current challenges in 
higher education and research? / contributing 
authors: Alexandre Berlin, Zane Cunska, Man-
fred J. Holler, Guna Japiņa, Sylvain Jouhette, 
Roswitha M. King, Juris Krūmiņš, Ilona Kun-
da, Iasonas Lamprianou, Kristīne Medne, 
Indriķis Muižnieks, Nils Muižnieks, Tatjana 
Muravska, Žaneta Ozoliņa, Romāns Putāns, 
Fernando Reis, Inna Šteinbuka, Anete Vītola, 
Zane Zeibote ; edited by Tatjana Muravska, 
Žaneta Ozoliņa ; foreword, p. 9-10, by Pierre 
Mairesse ; cover design: Agris Dzilna. — Riga : 
University of Latvia Press, 2011. — 230 lpp. : il., 
diagr., tab. ; 24 cm. — About the authors: 226.-
230. lpp. — Bibliogr. rakstu beigās. — ISBN 978-
9984-45-433-7. — [0312000442] 303+378

31 Demogrāfija. Socioloģija. Statistika

Bērziņa, Kristīne. Statistikas ziņojums par 
migrācijas un starptautiskās aizsardzības jomu 
Latvijā 2009. gadā : Rīgā, 2011. gada jūlijā = 
Annual report on migration and international 
protection statistics for Latvia (reference year 
2009) : Riga, July 2011 / Kristīne Bēziņa ; Eiropas 
migrācijas tīkls. — Rīga : Eiropas migrācijas tīkla 
Latvijas kontaktpunkts, 2011. — 87 lpp. : diagr., 
tab. ; 21 cm. — Bibliogr. norādes parindēs. — 
Paral. latviešu un angļu val. — [0312000435]

314.15-024.64(474.3)(083.41)

316 Socioloģija

Imagināro mediju grāmata : vispatiesākā ko-
munikācijas medija sapņa meklējumos / Ēriks 
Kluitenbergs (redaktors), sastādītājs ; tulkotāja 
no angļu valodas Daina Siliņa ; literārā redak-
tore Inta Rozenvalde ; priekšvārda, 7.-9. lpp., 
un ievada, 11.-26. lpp., autors Ēriks Kluiten-
bergs ; dizains: Mārtiņš Ratniks. — Rīga : Jauno 
mediju kultūras centrs RIXC, 2011. — 219 lpp. : 
il., faks. ; 24 cm. — Bibliogr. rakstu beigās. — 
Oriģ. nos.: The Book of imaginary media. — 
ISBN 978-9934-8229-1-9. — [0312000648]

316.774

Šmite, Rasa. Kreatīvie tīkli / Rasa Šmite ; re-
dakcionālais atbalsts: Inta Rozenvalde, Daina 
Siliņa ; dizains: Mārtiņš Ratniks. — Rīga ; 
Liepāja : Jauno mediju kultūras centrs RIXC : 
Liepājas Universitātes MPLab, 2011. — 182 lpp. : 
il. ; 24 cm. — Grāmatas pamatā ir autores 
disertācija «Kreatīvo tīklu kopienas». — Bib-
liogr.: 178.-182. lpp. un norādes parindēs. — 
ISBN 978-9934-8229-0-2. — [0312000513]

316.774+004.738.5

32 Politika

324 Vēlēšanas. Plebiscīti. Referendumi. 
Vēlēšanu kampaņas. Vēlēšanu korupcija, 
nelikumīga rīcība. Vēlēšanu rezultāti

Saeimas vēlēšanas (11 : 2011 : Latvija). Zi-
ņas par deputātu kandidātiem : 11. Saeimas 
vēlēšanas : priekšvēlēšanu programmas, depu-
tātu kandidātu saraksti, ziņas par deputātu 
kandidātiem, Saeimas vēlēšanu likums, ar 
grozījumiem kas izsludināti līdz 14.07.2011. / 
Latvijas Republikas Centrālā vēlēšanu komisi-
ja. — Rīga : CVK, [Centrālā vēlēšanu komisija], 
2011. — 160 lpp. ; 27 cm. — Uz vāka: CVK, Cen-
trālā vēlēšanu komisija. — [0312000568]

324(474.3)+342.8(474.3)(094)

33 Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Krilovs, Leonīds. Austriešu ekonomiskā sko-
la : lekciju konspekts / Leonīds Krilovs ; Rīgas 
Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas 
un vadības fakultāte. Tautsaimniecības un 
reģionālās ekonomikas institūts. — Rīga : RTU 
Izdevniecība, 2012. — 25 lpp. : il. ; 22 cm. — 
Bibliogr.: 24.-25. lpp. — Personu saraksts: 
25. lpp. — ISBN 978-9934-10-266-0 : 150 eks.

330.88(075.8)

336 Finanses

Čekauskas, Karolis. Behavioural biases of the 
disposition effect and overconfidence and 
their impact on the Estonian stock market / 
Karolis Čekauskas, Vytautas Liatukas ; super-
visor, Michel Verlaine ; associate supervisor 
Tālis Putniņš. — Riga : [Rīgas Ekonomikas 
augstskola], 2011. — iii, 48 lpp. : diagr., tab. ; 
30 cm. — (SSE Riga Student research papers, 
ISSN 1691-4643 ; 2011:8 (137)). — Bibliogr.: 
36.-42. lpp. — ISBN 978-9984-842-50-9. — 
[0312000451] 336.761(474.2)

Genytė, Lauryna. Empowered by information: 
insider trading on the Baltic stock markets / Lau-
ryna Genytė, Justas Šaltinis ; supervisor Almi-
nas Žaldokas ; Stockholm School of Econom-
ics. — Riga : [Rīgas Ekonomikas augstskola], 
2011. — v, 49 lpp. : diagr., tab. ; 30 cm. — (SSE 
Riga Student research papers, ISSN 1691-4643 ; 
2011:6 (135)). — Bibliogr.: 35.-39. lpp. — ISBN 
978-9984-842-44-8. — [0312000453]

336.761(474)

Krustiņš, Krišjānis. Cross-market and micro-
level price discovery in the Baltic Stock mar-
kets / Krišjānis Krustiņš, Zane Siliņa ; supervi-
sor Tālis Putniņš. — Riga : [Rīgas Ekonomikas 
augstskola], 2011. — xxxvi, 65 lpp. : diagr., tab. ; 
30 cm. — (SSE Riga Student research papers, 
ISSN 1691-4643 ; 2011:1 (130)). — Bibliogr.: 
xxxi.-xxxiv. lpp. — ISBN 978-9984-842-49-3 (spi-
rālies.). — [0312000458] 336.7(474)
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338 Ekonomiskais stāvoklis. Ekonomiskā 
politika. Pārvalde un plānošana ekonomikā. 
Ražošana. Pakalpojumi. Cenas

Zumente, Ilze. Skills mismatch in Latvian 
manufacturing sector / Ilze Zumente, Kārlis 
Putriņš ; supervisor Oļegs Tkačevs ; Stock-
holm School of Economics. — Riga : [Rīgas 
Ekonomikas augstskola], 2011. — 51 lpp. : dia-
gr., tab. ; 30 cm. — (SSE Riga Student research 
papers, ISSN 1691-4643 ; 2011:7 (136)). — Bib-
liogr.: 37.-40. lpp. — ISBN 978-9984-842-47-9; 
9789984842288 (kļūda). — [0312000452]

338.45(474.3)

338.48 Tūrisms

Pranulyte, Agne. The economic impact of a 
cultural event: the case of Klaipeda Sea Festival 
2010 / Agne Pranulyte, Ginvile Ramanauskaite ; 
supervisor Roberts Kilis. — Riga : [Rīgas Eko-
nomikas augstskola], 2011. — iv, 53 lpp. : diagr., 
sh., tab. ; 30 cm. — (SSE Riga Student research 
papers, ISSN 1691-4643 ; 2011:2 (131)). — Bibli-
ogr.: 32.-33. lpp. — ISBN 978-9984-842-51-6. — 
[0312000457] 338.48-611(474.5)

34 Tiesības. Jurisprudence

Latviešu—angļu, angļu—latviešu juridisko 
terminu vārdnīca / redaktors Mārcis Apinis. — 
Rīga : Kamene, 2002. — 265 lpp. ; 21 cm. — Tek-
sts latviešu un angļu val. — ISBN 998463633X 
(kļūda). — [0312000634]

34(038)=174=111+34(038)=111=174

Normatīvie dokumenti tautas nobalsošanai 
par likumprojektu «Grozījumi Latvijas Repub-
likas Satversmē» 2012. gada 18. februārī / CVK, 
Centrālā vēlēšanu komisija. — Rīga : CVK, 
[Centrālā vēlēšanu komisija], 2012. — 40 lpp. : 
veidlapas ; 27 cm. — [0312000569]

342.4(474.3)(094)

35 Valsts administratīvā pārvalde. Karalietas

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

Krastiņš, Oļģerts. Latvijas vietējo pašvaldību 
darbība to vadītāju vērtējumā / Oļgerts Krastiņš, 
Ilmārs Vanags, Eno Valodiņš ; zinātniskais 
redaktors un atbildīgais par izdevumu Ilmārs 
Vanags ; Latvijas Republikas Centrālā statis-
tikas pārvalde. — Rīga : Latvijas Republikas 
Centrālā statistikas pārvalde, 2011. — 186 lpp. : 
diagr., tab. ; 30 cm. — (Latvijas statistika). — 
Bibliogr.: 175.-176. lpp. — ISBN 978-9984-06-
419-2. — [0312000401] 352(474.3)

355/359 Militārās lietas. Kara māksla. 
Militārā zinātne. Aizsardzība. Bruņotie spēki

Rozenfelds, Raimonds. Pārskats par zinātniski 
pētniecisko projektu «Militārpersonu speciālo 
operāciju ekipējuma attīstības tendences» : 
(AZPC-2/07-2012) / projekta izpildītājs Rai-
monds Rozenfelds. — Rīga : NAA Aizsardzības 
zinātniskās pētniecības centrs, 2012. — 105 lp. : 
il. ; 30 cm. — Bibliogr.: 103.-104. lp. un norādes 
parindēs. — Anotācija angļu val. — ISBN 978-
9934-8183-4-9. — [0312000553] 358

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

Grizāne, Liene. Impact of altered emotional 
state on impulse purchasing behaviour: are 
happier people more likely to make impulse 
purchases? / Liene Grizāne, Harijs Deksnis ; su-
pervisor Ivars Austers ; Stockholm School of Eco-
nomics. — Riga : [Rīgas Ekonomikas augstsko-
la], 2011. — iii, 33 lpp. : il., tab. ; 30 cm. — (SSE 
Riga Student research papers, ISSN 1691-4643 ; 
2011:4 (133)). — Bibliogr.: 21.-24. lpp. — ISBN 
978-9984-842-45-5. — [0312000455] 366.1

37 Izglītība

Auziņš, Imants. School-specific factors and 
educational outcomes: education production 
function approach / Imants Auziņš, Ilga Bebere ; 
supervisor Indra Dedze ; Stockholm School of 
Economics. — Riga : [Rīgas Ekonomikas augst-
skola], 2011. — ii, 44 lpp. : tab. ; 30 cm. — (SSE 
Riga Student research papers, ISSN 1691-4643 ; 
2011:3 (132)). — Bibliogr.: 35.-38. lpp. — ISBN 
978-9984-842-43-1 (spirālies.). — [0312000456]

37(474.3)

Eiropas Komisija. Lifelong Learning Pro-
gramme Comenius skolu partnerības rokas-
grāmata skolām / Eiropas Komisija. Izglītība un 
kultūra ; tulkojumu latviešu valodā nodrošināja 
Valsts izglītības attīstības aģentūra. — Rīga : 
Valsts izglītības attīstības aģentūra, 2011. — 
43 lpp. : krās. il. ; 30 cm. — ISBN 978-9984-881-
02-7. — [0312000420] 37.014.24(4)(035)

373 Vispārējā izglītība

Mūsu Ērgļu vidusskola / sakārtotājas: Mārīte 
Breikša, Zinta Saulīte ; tulkojums angļu valodā 
Inese Šaudiņa ; ievadu sarakstīja Guntars Velcis, 
Mārīte Breikša ; vinjeti zīmēja Vizma Veipa. — 
Ērgļi : Ērgļu vidusskola, 2012. — 328 lpp. : il., 
ģīm., faks., notis ; 25 cm. — Bibliogr. tekstā. — 
Ievads paral. angļu, latviešu val. — ISBN 978-
9984-49-436-4 (ies.). — [0312000567]

373.5(474.36)(091)

Sākam mācīties! : mācību grāmata / Zenta 
Anspoka, Egina Birzgale, Ināra Dzērve, Ineta 
Helmane, Ina Leite ; redaktores Egina Birzgale, 
Ināra Dzērve ; māksliniece Marita Maizīte ; iz-
mantoti Eginas Birzgales, Ināras Dzērves, An-
tras Dzērves, Inas Leites, Jura Leiša, Andra Gri-
busta, Edgara Gribusta, Maritas Maizītes, Ilgas 
Babres, Initas Panteļejevas, Santas Siliņas, Zen-
tas Anspokas fotoattēli. — 1. izd. — Lielvārde : 
Lielvārds, 2011.

2. grāmata. — 88 lpp. : krās. il. ; 31 cm + 
piel. (8 lp.). — «Komplektizdevumā ietilpst 
mācību grāmata divās daļās, katrai mācību 
grāmatas daļai atbilstošas darbalapas un CD, 
kurā ievietoti uzdevumi darbam ar digitālo 
tāfeli vai datoru un projektoru, un skolotāja 
grāmata»—Titlp. 2. pusē. — ISBN 978-9984-
11-319-7. — [0312000427] 373.2

Sākam mācīties! : otrās grāmatas darblapas / 
Zenta Anspoka, Egina Birzgale, Ināra Dzērve, 
Ineta Helmane, Ina Leite ; redaktores Egina 
Birzgale, Ināra Dzērve ; māksliniece Marita 
Maizīte. — 1. izd. — Lielvārde : Lielvārds, 
2011. — 104 lp. : il. ; 21×30 cm. — Nos. 
no vāka. — ISBN 978-9984-11-321-0. — 
[0312000428] 373.2(076)

Trapenes pamatskolas «Atmiņu mozaīka» (1936-
2011) / materiālus apkopoja un priekšvārdu 
sarakstīja Maija Miķele ; ievada autors Aivars 
Maltavnieks. — [Gulbene] : Vītola izdevniecība, 
[2012]. — 198 lpp. : il., ģīm. ; 21 cm. — ISBN 
978-9984-835-36-5. — [0312000564]

373.2(474.367)(091)+908(474.367)

376 Speciālu grupu audzēkņu izglītība, 
apmācība, mācības

Vaclava, Vanda. Bērni, kuriem ir autisms un 
Aspergera sindroms : ikdienas praktiskā dar-
ba pieredze / Vanda Vaclava, Ulla Aldenrūda, 
Stēfans Ilsteds ; tulkojums latviešu valodā: 
Dagnija Lapsa. — Atkārtots izd. — Rīga : Velku 
biedrība, 2012. — 143 lpp. : il., diagr. ; 24 cm. — 
Bibliogr.: 142. lpp. — Oriģ. nos.: Barn med au-
tism och Asperger syndrom. — ISBN 978-9934-
8278-0-8. — [0312000459]

376.1-056.47+616.896-053.2

378 Augstākā izglītība. Augstskolas. 
Akadēmiskās studijas

Biznesa augstskola Turība Biznesa augstskola 
Turība, 2012 / Biznesa augstskola Turība. — 
Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2012. — 64, 
[2] lpp. : krās. il., ģīm., kartes ; 30 cm. — 
[0312000661] 378(474.3)(03)

Cunska, Zane. Role of demographic and social 
factors in formation and development of high-
er education attainment in Latvia : a thesis sub-
mitted for the degree of Doctor of Demography 
of the University of Latvia = Demogrāfisko un 
sociālo faktoru loma iedzīvotāju augstākās 
izglītības līmeņa veidošanā un attīstībā Latvijā / 
Zane Cunska ; supervisor: Juris Krūmiņš ; Latv-
ijas Universitāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2012. — 183 lp. : il., diagr., tab. ; 30 cm. — Bib-
liogr.: 150.-160. lp. — Disertācijas teksts angļu 
valodā. Nosaukums paralēli latviešu, angļu 
valodā. — (Ies.). — [0312015507]

378(474.3)(043.3)+
+314:316.334.52(474.3)(043.3)

Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības 
fakultāte. Augstākā līmeņa studiju program-
mas : 2012./2013. akadēmiskais gads / Latvijas 
Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte ; 
atbildīgā par izdevumu Kristīne Zaksa ; literārā 
redaktore Gita Bērziņa ; vāka un iekšlapu di-
zains Agris Dzilna. — Rīga : LU Akadēmiskais 
apgāds, 2012. — 87 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Tek-
sts latviešu, angļu val. — ISBN 978-9984-45-
453-5. — [0312000676] 378.4(474.3)(073)

Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadī-
bas fakultāte. Pamatstudiju programmas : 
2012./2013. akadēmiskais gads / Latvijas Uni-
versitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte ; 
atbildīgā par izdevumu Kristīne Zaksa ; literārā 
redaktore Gita Bērziņa ; vāka un iekšlapu di-
zains: Agris Dzilna. — Rīga : LU Akadēmiskais 
apgāds, 2012. — 88 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — 
ISBN 978-9984-45-452-8. — [0312000675]

378.4(474.3)(073)
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Metodiskie norādījumi kvalifikācijas darbu, 
diplomdarbu un maģistru darbu izstrādāšanai 
un aizstāvēšanai studiju programmā «Muitas 
un nodokļu administrēšana» / izstrādājuši: A. 
V. Krastiņš, K. Ketners, D. Aramina, A. Gul-
bis ; Rīgas Tehniskā universitāte. Inženier-
ekonomikas un vadības fakultāte. Starptau-
tisko ekonomisko sakaru un muitas institūts. 
Muitas un nodokļu katedra. — Rīga : RTU 
Izdevniecība, 2012. — 61 lpp. : diagr., veidla-
pas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-10-277-6 : 300 
eks. — [0312000690] 378.245(075.8)

Rīgas Tehniskā universitāte. Studentu zināt-
niskā un tehniskā konference (52 : 2011 : Rī-
ga, Latvija). 52. RTU studentu zinātniskās un 
tehniskās konferences materiāli : 2011. gada 
aprīlī / atbildīgā par izdevumu D. Šitca ; redak-
tore S. Minkevica ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Fr. Candera Studentu zinātniskā un tehniskā 
biedrība. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2011.

2., Ekonomika. Uzņēmējdarbība un 
vadīšana. Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija. 
Tekstilmateriālu tehnoloģija un dizains. — 
265 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. — ISBN 978-
9934-10-260-8 : 300 eks. — [0312000506]

378.6:62(474.3-25)(062)

Rīgas Tehniskā universitāte Studiju darba 
dati : 2010./2011. studiju gads / Rīgas Tehniskā 
universitāte. — Rīga : RTU Izdevniecība, 
2012. — 304 lpp. : diagr., tab. ; 25 cm. — ISBN 
978-9934-10-273-8 : 100 eks. — [0312000689]

378.6:62(474.3-25)(05)

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

Nacionālā identitāte: saliedētība un dažādība 
mūsdienu Eiropā, starptautiskā konference 
(2011 : Rīga, Latvija). National identity: in-
tegrity and diversity in the contemporary 
Europe : international conference : Riga, No-
vember 24-25, 2011 : abstracts, papers and 
other materials = Nacionālā identitāte: salie-
dētība un dažādība mūsdienu Eiropā : starp-
tautiskā konference : Rīga, 2011. gada 24.-25. 
novembris : konferences tēzes, referāti un citi 
materiāli / sastādīja: Inese Runce, Solveiga Krū-
miņa-Koņkova, Jānis Broks ; redaktore Arta 
Jāne. — Rīga : Latvijas Universitātes Filozofijas 
un socioloģijas instītūts, 2011. — 96 lpp. : il., 
diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogr. tēžu, referātu 
beigās un norādes parindēs. — Teksts latviešu, 
angļu un krievu val. — ISBN 978-9984-624-91-4 
(spirālies.). — [0312000362]

39(4)(062)+316.4(4)(062)

398 Folklora

Bērziņa-Reinsone, Sanita. Apmaldīšanās stāsti: 
priekšstati, interpretācija, stāstījumu poētika : 
promocijas darbs filoloģijas doktora grāda 
iegūšanai folkloristikas zinātnes nozarē, latviešu 
folkloristikas apakšnozarē / Sanita Bērziņa-Re-
insone ; zinātniskā vadītāja Dace Bula ; Latvijas 
Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. — 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2012. — 211 lp. : 
diagr., tab. ; 30 cm. — Bibliogr.: 188.-204. lp. — 
(Ies.). — [0312016091] 398.2(=174)(043.3)

Islandiešu sāga : Hravnkela Freijgodes sāga ar 
komentāriem / no senislandiešu valodas tulko-
jusi un komentārus rakstījusi Inga Bērziņa ; 
esejas autors Snorre Karkonens-Svensons ; 
redaktors Dens Dimiņš ; ievada, 5. lpp., au-
tors Knuts Skujenieks ; māksliniece Liene 
Hapanioneka. — Rīga : Nordisk, [2012]. — 96, 
[3] lpp. : tab., kartes ; 18×18 cm. — Bibliogr.: 
96.-[97.] lpp. — Teksts paralēli senislandiešu un 
latviešu valodā. — Oriģ. nos.: Hrafnkels saga 
Freysgoða. — ISBN 978-9934-8221-2-4 (ies.). — 
[0312000438] 398.22=030.113.1=174

Rozenberga, Ieva Garda. Personiskie stāstījumi 
Alsungas novadā 21. gadsimtā : promocijas 
darbs doktora grāda iegūšanai folkloristikas 
nozarē, apakšnozare: latviešu folkloristika / 
Ieva Garda-Rozenberga ; promocijas darba 
zinātniskā vadītāja Ieva Kalniņa ; Latvijas Uni-
versitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. — Rī-
ga : Latvijas Universitāte, 2011. — 236 lp. : tab., 
sh. ; 31 cm. — Bibliogr.: 182.-198. lp. — (Ies.). — 
[0312016089] 398(=174)(043.3)+303.686(043.3)

5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

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

Mammadaba : it means mother nature : and it’s 
true : Latvia’s State Forests and mammadaba 
welcome you! / Latvia’s State Forests. — Riga : 
JSC «Latvijas valsts meži», 2012. — 48, [1] lpp. : 
krās. il., kartes ; 24 cm. — Aprakstīts pēc 
vāka. — [0312000524] 502.12(474.3)+908(474.3)

53 Fizika

Puķītis, Pēteris. Fizika 11. klasei : praktiskie 
darbi / Pēteris Puķītis ; redaktore Ingrīda 
Kreicberga ; Aigara Truhina vāka dizains un 
ilustrācijas. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] 
(Poligrāfists). — 126 lpp. : il., diagr., tab. ; 
24 cm. — (Nāc!). — Mācību līdzeklis kompektiz-
devumā ar mācību grāmatu «Fizika 11. klasei» / 
P. Puķītis (ISBN 9789934020988). — ISBN 978-
9934-0-2470-2. — [0312000448] 53(076)

55 Zemes zinātnes. Ģeoloģijas zinātnes

Climate change in Latvia and adaptation to it / 
editors Māris Kļaviņš and Agrita Briede ; Eng-
lish language editor: Ervīns Lukševics ; Latvian 
language editor: Anna Šmite ; foreword, p. 5, 
by Agrita Briede, Māris Kļaviņš ; cover de-
sign: Andra Liepiņa. — Rīga : University of 
Latvia, 2012. — 186 lpp. : krās. il., diagr., tab., 
kartes ; 24 cm. — Bibliogr. rakstu beigās. — 
Teksts angļu, latviešu val. — ISBN 978-9984-45-
440-5. — [0312000365] 551.583(474.3)(082)

Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference 
(70 : 2012 : Rīga, Latvija). Sekcija «Pazemes 
ūdeņi sedimentācijas baseinos». Section 
«Groundwater in sedimentary basins» : the 
70th scientific conference of the University of 
Latvia : session of geology : Faculty of Geogra-
phy and Earth Sciences, Alberta street 10, room 
313, Riga, January 30, 2012 : abstract book. — 
Riga : University of Latvia, 2012. — 48 lpp. : 
il., diagr., tab., karte ; 21 cm. — Uz vāka virstit.: 
Latvijas Universitāte. The 70th Scientific Con-
ference of the University of Latvia. Session of 
Geology. — Bibliogr. rakstu beigās. — ISBN 
978-9984-45-443-6. — [0312000440] 556.3(062)

59 Zooloģija

Dzīvnieku mazuļi : daudz krāsainu uzlīmju. — 
Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2012. — [12] lpp., 
[4] lp. uzlīmes : krās. il. ; 29 cm. — (Mācies, 
izmantojot uzlīmes). — Oriģ. nos.: Teneri 
amici cuccoli. — ISBN 978-9984-23-380-2. — 
[0312000612] 59+087.5

Mūsu draugi putni : attīstošu uzdevumu grā-
mata ar uzlīmēm pirmsskolas vecuma bērniem : 
5 gadi / tulkojis Zigurds Skābardis ; redaktore 
Santa Kazāka ; Disney. — Rīga : Egmont Latv-
ija, [2012]. — [24] lpp., [2] lp. uzlīmes : krās. 
il. ; 30 cm. — (Dabas klase). — (Disney Vinnijs 
Pūks). — Nos. no vāka. — ISBN 978-9984-43-
519-0. — [0312000548] 598.2+087.5

Ventiņš, Jānis. Slieku (Oligochaeta, Lumbri-
cidae) cenožu izmaiņas uz antropogēno un 
dabisko faktoru mijiedarbības fona : promo-
cijas darbs doktora grāda iegūšanai bioloģijā 
vides zinātnes nozarē, dabas aizsardzības 
apakšnozarē / Jānis Ventiņš ; promocijas darba 
vadītājs Viesturs Melecis ; recenzenti: Oļģerts 
Nikodemus, Voldemārs Spuņģis, Elga Parele ; 
Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes 
zinātņu fakultāte. Vides zinātnes nodaļa. — 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. — 162 lp. : 
krās. il., diagr., tab., kartes ; 31 cm. — Bibliogr.: 
146.-162. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī 
angļu valodā. — (Ies.). — [0312003928]

595.142(043.3)

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. 
TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes

Atkarības zem lupas : bioloģiskie cēloņi, iz-
pausmes un sekas, ārstēšana un pašpalīdzība : 
žurnāla «Ilustrētā Zinātne» pielikums / galvenā 
redaktore un priekšvārda autore Dina Bēma ; 
galvenās redaktores vietnieks Vents Zvaigzne ; 
literārā redaktore Ināra Zēberga ; dizains: 
Liene Rubesa. — Rīga : Dienas Žurnāli, 2012. — 
66 lpp. : il., ģīm. ; 25 cm. — (Populārzinātniskā 
bibliotēka, ISSN 1691-5089 ; 2012/12). — Ls 
1,60. — [0312000479] 613.8

Garīgā veselība Latvijā 2010. gadā : tematiskais 
ziņojums / Veselības ekonomikas centrs ; Toms 
Pulmanis, Māris Taube, Aija Pelne ; redaktori: 
Māris Taube, Aija Pelne ; priekšvārdu sarakstīja 
Māris Taube. — 11. izd. — Rīga : Veselības 
ekonomikas centrs, 2011. — 67 lpp. : diagr., 
tab. ; 30 cm. — Bibliogr. norādes parindēs. — 
ISBN 978-9984-837-37-6. — [0312000518]

616.89(474.3)+614.39(474.3)

Kusiņš, Juris. Ķīmisko risku vērtēšana / Juris 
Kusiņš ; mākslinieciskais noformējums: Inga 
Apsīte. — Pārstrādāts izdevums. — [Mārupe : 
Drukātava], 2011. — 102 lpp. : diagr., tab. ; 
21 cm. — Bibliogr.: [72].-[73.] lpp. (23 nos.). — 
ISBN 978-9984-49-457-9. — [0312000641]

615.9+331.452

Latvijas medicīnas jubilejas, 2012 / Medika-
mentu informācijas centrs ; sastādītājs un 
priekšvārda, 3. lpp., autors Arnis Vīksna ; 
zinātniskais redaktors Māris Baltiņš ; literārais 
redaktors Jānis Loja. — Rīga : Medikamentu 
informācijas centrs, 2012. — 28 lpp. ; 21 cm. — 
Rād.: 28. lpp. — [0312000566]

61(474.3)(091)(058)
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Pētījums par alkohola lietošanu saistībā ar trau-
matismu un vardarbību / autori: Ilze Koroļeva, 
Ritma Rungule, Ieva Kārkliņa, Sigita Sniķere, 
Aleksandrs Aleksandrovs ; pētījuma veicējs SIA 
«Socioloģisko pētījumu institūts» Ilzes Koroļevas 
vadībā ; Latvijas Republikas Veselības minis-
trija. Sabiedrības veselības aģentūra. — Rīga : 
Sabiedrības veselības aģentūra, 2008. — 56 lpp. : 
diagr., tab. ; 30 cm. — Bibliogr.: 56. lpp. — ISBN 
978-9984-9995-9-3. — [0312000516]

613.81(474.3)+364.63(474.3)

Profesors Arnis Vīksna : biobibliogrāfiskais rā-
dītājs / sastādītājs un ievada autors Uldis Vik-
manis ; redaktori: Jānis Loja (teksts), Gaļina 
Trifonova (bibliogrāfija). — Rīga : Medicīnas 
apgāds, 2012.

2. daļa, 2002-2011. — 66, [2] lpp. : il., ģīm. ; 
20 cm. — Rād.: 63.-[67.] lpp. — ISBN 978-
9984-813-47-9. — [0312000590]

61(091)(092)(01)

Profesors Arnis Vīksna : grāmatu izstāde LU 
Bibliotēkas Medicīnas bibliotēkā 2012. gadā 
no 29. februāra līdz 29. martam : katalogs / 
vāka noformējumā izmantoti Artura Eižena 
Zalstera, Ainas Karlsones exlibri. — Rīga : [Me-
dicīnas apgāds], 2012. — 16, [1] lpp. ; 15 cm. — 
[0312000589] 61(474.3)(01)

Situācija narkomānijas problēmas jomā Latvijā 
2010. gadā : nacionālais ziņojums / sagatavoja: 
Ieva Pūgule, Mārcis Trapencieris, Agnese Zīle, 
Linda Sīle, Aija Pelne, Anda Karnīte, Andris 
Kairišs, Marija Safonova ; Eiropas Narkotiku 
un narkomānijas uzraudzības centrs, Latvijas 
Republikas Veselības ministrija. Nacionālais 
veselības dienests. — Rīga : Nacionālais vese-
lības dienests, 2011. — 135 lpp. : diagr., tab. ; 
30 cm. — Bibliogr.: 130.-133. lpp. un norādes 
parindēs. — ISBN 978-9984-837-43-7. — 
[0312000520] 613.83(474.3)(05)

Ventaskrasta, Luīze. Pielāgotās fiziskās aktivi-
tātes pedagoģiskajā korekcijā hiperaktīvajiem 
(ar UDS/UDHS izpausmēm) sākumskolas sko-
lēniem : promocijas darbs pedagoģijas dok-
tora grāda iegūšanai sporta zinātnes nozarē 
sporta pedagoģijas apakšnozarē / Luize Ventas-
krasta ; darba vadītājs Viesturs Lāriņš ; darba 
konsultante Skaidrīte Liepiņa ; Latvijas Sporta 
pedagoģijas akadēmija. — Rīga : Latvijas Spor-
ta pedagoģijas akadēmija, 2011. — 205 lp. : dia-
gr., sh., tab. ; 31 cm. — Bibliogr.: 133.-140. lp. — 
(Ies.). — [0312003923]

616.89-008.47-053.2(043)+37.015.3(043)

Балтиня, Даце. У вас рак груди? : поговорим 
об этом! : информация для пациентов и 
родственников / Даце Балтиня ; переводила 
и литературный редактор Ирина Диманте ; 
ответственный редактор Антония Лапси-
ня ; в художественном оформлении исполь-
зована фотография Арманда Пундура ; 
художественное оформление: Кристина 
Мачуле. — Rīga : Rīgas Austrumu klīniskās 
universitātes slimnīcas Atbalsta fonds, 2012. — 
112 с. : ил. ; 21 см. — [0312000392] 618.19-006

Гликман, М. Л. Роль наследственности в 
этиологии кариеса зубов : диссертация на 
соискание ученой степени кандидата меди-
цинских наук : специальность №14.00.21 — 
стоматология / М. Л. Гликман ; научные 
руководители: Г. Н. Пахомов, В. М. Гиндилис ; 
Рижский медицинский институт. — Рига : 
Рижский медицинский институт, 1978. — 
234 с. : табл. ; 30 см. — Библиогр.: с. 198-
226. — [0312003929] 616.314-002(043)

Розенбаха, Линда. Радость ожидания и 
чудо рождения / Линда Розенбаха в сотруд-
ничестве с акушерками Диной Цепле, Рудите 
Брувере, Айей Миковой и психологом 
Иреной Кондрате ; перевод — Ольга За-
лане ; редактор: Наталья Маньковская, 
Милена Макарова ; художник орнаментов: 
Илзе Крастиня. — Рига : Vivat scriptum, 
2011 (Latgales druka). — 203 с. : ил. ; 21 см. — 
«Первое Латвийское оригинальное печатное 
издание на эту тему в сотрудничестве с 
акушерками»—На обложке. — Библиогр.: 
с. 201. — Oriģ. nos.: Gaidības un radības 
ar prieku. — ISBN 978-9984-49-428-9. — 
[0312000396] 618

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

Griņēvičs, Ivans. Electricity consumption re-
search when assembling threaded joints with 
screwdriver using pulse-width modulator 
(PWM) = Elektroenerģijas patēriņa vītņu savi-
enojumu salikšanā ar skrūvgriežu uz impulsu 
ilguma modulācijas (PWM) pamatā pētījums / 
Ivans Griņevičs. — Rembate : Starptautiskā 
Lauksaimniecības universitāte, 2012. — 48 lpp. : 
diagr., il., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 48. lpp. (31 
nos.). — Teksts latviešu val., anotācija arī angļu 
val. — ISBN 978-9984-885-01-8. — [0312000565]

621.883-837

629 Transportlīdzekļu inženierija

Kuzņecovs, Sergejs. Aviācijas alumīnija kons-
trukciju elementu tehniskā stāvokļa integrētā 
kontrole ar pjezoelektriskiem sensoriem : 
promocijas darbs = Health monitoring of alu-
minum aircraft structural elements using pi-
ezoelectric sensors : dissertation thesis / Sergejs 
Kuzņecovs ; zinātniskais vadītājs V. Pavelko ; 
Rīgas Tehniskā universitāte. Transporta un 
mašīnzinību fakultāte. Aviācijas institūts. — 
Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 2011. — 
158 lp. : krās. il., diagr., tab. ; 31 cm. — Bibliogr.: 
129.-137. lp. — Disertācijas teksts angļu val., ti-
tullapas noformējums latviešu un angļu val. — 
(Ies.). — [0312003920] 629.7.018.4(043)

63 Lauksaimniecība. Mežsaimniecība. 
Medības. Zivsaimniecība

633/635 Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Gailīte, Mārīte. Tomāti. Gurķi. Salāti : popu-
lārākie augļu dārzeņi un zaļumi dārzā, laukā 
un siltumnīcā : Lauku Avīzes tematiskā avīze / 
Mārīte Gailīte ; redaktors un priekšvārda autors 
Ilmārs Birulis ; 1. vāka dizains: Ints Vilcāns. — 
Rīga : Lauku Avīze, 2012. — 64 lpp. : il., ģīm., 
tab. ; 28 cm. — (Lauku Avīzes tematiskā avīze, 
ISSN 1407-4338 ; 2012/3(205)). — [0312000639]

635.64+635.63+635.52+641.55(083.12)

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

Gadalaiki : attīstošu uzdevumu grāmata ar 
uzlīmēm pirmsskolas vecuma bērniem : 4 
gadi / tulkojis Zigurds Skābardis ; redaktore 
Santa Kazāka ; Disney. — Rīga : Egmont Lat-
vija, [2012]. — [24] lpp., [2] lp. uzlīmes : krās. 
il. ; 30 cm. — (Dabas klase). — (Disney Vinnijs 
Pūks). — Nos. no vāka. — ISBN 978-9984-43-
518-3. — [0312000547] 636+087.5

Griņēvičs, Ivans. Latvian blue cow = Latvijas 
zilā govs / Ivans Griņevičs, Ilgars Grosvalds. — 
Rembate : SLU [Starptautiskā Lauksaimniecības 
universitāte], 2012. — 40 lpp. : diagr., il., tab., 
kartes ; 21 cm. — (Padomi zemniekam ; 15. 
laid.). — Bibliogr.: 17. lpp. (17 nos.). — Nos. 
paral. latviešu, angļu val. — ISBN 978-9984-
885-04-9. — [0312000653] 636.02(474.3)

Jaukie draugi kaķi : daudz krāsainu uz-
līmju. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2012 (Itā-
lija). — [12] lpp., [4] lp. uzlīmes : krās. il. ; 
29 cm. — (Mācies, izmantojot uzlīmes). — Oriģ. 
nos.: Teneri amici gatti. — ISBN 978-9984-23-
379-6. — [0312000609] 636.8+087.5

Jaukie draugi suņi : daudz krāsainu uz-
līmju. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2012 
(Itālija). — [12] lpp., [4] lp. uzlīmes : krās. il. ; 
29 cm. — (Mācies, izmantojot uzlīmes). — Oriģ. 
nos.: Teneri amici cani. — ISBN 978-9984-23-
378-9. — [0312000611] 636.7+087.5

Latvijas Veterinārārstu biedrība, 1921-2011 = 
Latvian Association of Veterinarians. — [Rīga] : 
Latvijas Veterinārārstu biedrība, 2011. — 
72 lpp. : il., ģīm., faks., tab. ; 21 cm. — Bibli-
ogr. rakstu beigās. — Teksts latviešu un angļu 
val. — [0312000542] 636.09(474.3)(091)

Latvijas Veterinārārstu biedrība. Konferen-
ce (2011 : Jelgava, Latvija). LVB konferen-
ce, 2011 : mūžizglītība veterinārmedicīnā : 
2011. gada 11.-12. marts, Jelgava / Latvijas Ve-
terinārārstu biedrība ; priekšvārdu sarakstīja 
Māra Viduža. — [Rīga : Latvijas Veterinārārstu 
biedrība, 2011]. — 58 lpp. : il., ģīm. ; 21 cm. — 
Teksts latviešu un krievu val. — [0312000541]

636.09(062)

Mājdzīvnieki : attīstošu uzdevumu grāmata 
ar uzlīmēm pirmsskolas vecuma bērniem : 3 
gadi / tulkojis Zigurds Skābardis ; redaktore 
Santa Kazāka ; Disney. — Rīga : Egmont Latv-
ija, [2012]. — [24] lpp., [2] lp. uzlīmes : krās. 
il. ; 30 cm. — (Dabas klase). — (Disney Vinnijs 
Pūks). — Nos. no vāka. — ISBN 978-9984-43-
517-6. — [0312000549] 636+087.5

637 Lauksaimniecības dzīvnieku un 
medījamo dzīvnieku produkti

Griņēvičs, Ivans. Milk production optimi-
zation = Piena ražošanas optimizācija : 
tēzes : LLU Lauksaimniecības fakultātes, Lat-
vijas Agranomu biedrības un Latvijas Lauk-
saimniecības un meža zinātņu akadēmijas 
zinātniski praktiskā konference «Zinātne Lat-
vijas lauksaimniecības nākotnei: pārtika, lop-
barība, šķiedra un enerģija» : 2012. gada 23. un 
24. februārī, Jelgavā, Lielā iela 2 (pilī) / Ivans 
Griņevičs. — Jelgava : [LLU Lauksaimniecības 
fakultāte], 2012. — 16 lpp. : il. ; 21 cm. — 
Titullapā pirmais nosaukums angļu valodā. — 
Bibliogr.: 12.-16. lpp. (28 nos.). — Kopsav. angļu 
val. — ISBN 978-9984-885-02-5. — [0312000523]

637.11(474.3)(062)
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Mozga, Natālija. Automātiskās govju dzīšanas 
iekārtas aprēķins / Natālija Mozga, Edgars An-
dersons. — Rembate : SLU [Starptautiskā Lauk-
saimniecības universitāte], 2012. — 48 lpp. : il., 
tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 48. lpp. (16 nos.). — 
Anotācijas arī angļu un krievu val. — ISBN 978-
9984-885-03-2. — [0312000562] 637.11(043)

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

Beile, Mirjama. Maizes cepamprieks : 200 paš-
ceptas maizes receptes / Mirjama Beile ; no 
vācu valodas tulkojusi Sigita Kušnere ; atbildīgā 
redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore 
Brigita Šoriņa. — Rīga : Jumava. SIA «J.L.V.», 
2012. — 128 lpp. : krās. il. ; 19 cm. — «Receptes 
500 g un 750 g maizes klaipiem, receptes maizei 
bez glutēna, saldi un pikanti ievārījumi»— Uz 
vāka. — Oriģ. nos.: Brotbacklust. — ISBN 978-
9934-11-062-7 (spirālies.). — [0312000586]

641.84:641.542.75(083.12)+664.6(083.12)

Ekoloģiska mājas uzkopšana / sastādījusi Dai-
ga Miezīte ; redaktore Ilze Čerņevska ; Jura 
Karčevska vāka dizains. — [Rīga] : Avots, 
2012. — 174 lpp. : il., tab. ; 15×21 cm. — ISBN 
978-9984-859-45-3. — [0312000674] 646.6+648

Garšvielas veselībai, uzturā, kosmētikā / sastā-
dījusi Dzintra Zālīte ; redaktore Ilze Čerņevska ; 
Ilgoņa Riņķa vāka dizains. — Rīga : Avots, 
2012. — 110, [1] lpp. : il. ; 17 cm. — ISBN 978-
9984-859-46-0. — [0312000673]

641.55(083.12)+633.83

Pusstunda virtuvē : 300 ātri pagatavojami 
ēdieni visai ģimenei / Reader’s Digest ; no 
angļu valodas tulkojis Kristaps Šoriņš ; atbil-
dīgā redaktore Anna Pavlovska. — Rīga : Ju-
mava ; Liepāja : Liegra, 2011. — 319, [1] lpp. : 
krās. il. ; 29 cm. — Izdevējs precizēts ISBN aģen-
tūrā. — Alf. rād.: 313.-[320.] lpp. — Oriģ. nos.: 
30 minute cookbook. — ISBN 978-9934-8201-
1-3 (ies.). — [0312014080] 641.55(083.12)

Šalles un cepures : idejas moderniem adīju-
miem / tulkojusi Ārija Servuta ; atbildīgā redak-
tore Anna Pavlovska. — [Rīga] : Jumava. SIA 
«J.L.V.», 2012. — 79 lpp. : krās. il. ; 19 cm. — 
Oriģ. nos.: Schals & Mützen. — ISBN 978-9934-
11-061-0 (spirālies.). — [0312000585]

646.26+746.4

655 Poligrāfiskā rūpniecība. Iespiešana. 
Izdevējdarbība. Grāmattirdzniecība

RaKa (izdevniecība). Grāmatu katalogs, 2012 / 
Izdevniecība RaKa ; galvenais redaktors Vilnis 
Purēns. — Rīga : RaKa, 2012. — 56, [2] lpp. : il., 
tab. ; 28 cm. — [0312000640] 655.4(474.3)(085)

658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība. 
Tirdzniecības organizācija

Gudino, Viktorija. Entrepreneurs’ trust in in-
stitutions and its effect on entrepreneurial be-
haviour in Latvia / Viktorija Gudino, Armands 
Liseks ; supervisor Arnis Sauka ; Stockholm 
School of Economics. — Riga : [Rīgas Ekonomi-
kas augstskola], 2011. — ii, 62 lpp. : tab., vei-
dlapas ; 30 cm. — (SSE Riga Student research 
papers, ISSN 1691-4643 ; 2011:9 (138)). — Bibli-
ogr.: 32.-38. lpp. — Angļu val., piel. arī latviešu 
un krievu val. — ISBN 978-9984-842-52-3. — 
[0312000450] 658(474.3)

Ignaša, Baiba. The future of the private label 
in Latvian grocery retail market — consumer 
perspective / Baiba Ignaša ; supervisor John 
Branch. — Riga : [Rīgas Ekonomikas augst-
skola], 2011. — ii, 41 lpp. : diagr., veidlapas ; 
30 cm. — (SSE Riga Student research papers, 
ISSN 1691-4643 ; 2011:10 (139)). — Bibliogr.: 
32.-33. lpp. — ISBN 978-9984-842-48-6. — 
[0312000449] 658.8(474.3)

Latvijas Darba devēju konfederācija. За восста-
новление конкурентноспособности бизнеса : 
результаты работы Латвийской конфедера-
ции работодателей в 2010 году и приорите-
ты на 2011 год / LDDK. — Рига : Latvijas Dar-
ba devēju konfederācija, [2011]. — 36 с. : ил., 
диагр., табл. ; 30 см. — Описано по облож-
ке. — [0312000615] 658(474.3)

Бояренко, Ю. Себестоимость продукции и 
услуг : анализ финансового состояния пред-
приятия / Ю. Бояренко, Р. Алсиня ; vāks: 
V. Nikoļskis. — Rīga : Biznesa komplekss, 
2011. — 96 с. : ил., диагр., табл. ; 29 см. — На 
обложке дата: 2012. — ISBN 978-9984-761-
70-1. — [0312000598]

658.14/.17+657.474.51+338.512

68 Gatavu vai samontētu preču rūpniecība, 
amati un arodi

Holahena, Lī. Kā izmantot, pielāgot un mo-
delēt apģērba piegrieztnes : soli pa solim no 
vienkāršas pamatpiegrieztnes līdz radoši mo-
delētam tērpam / Lī Holahena ; no angļu valo-
das tulkojusi Ilze Krastiņa ; redaktore Elīna 
Vanaga. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. — 
144 lpp. : krās. il., tab. ; 26 cm. — Rād.: 142.-
143. lpp. — Oriģ. nos.: How to use, adapt, and 
design sewing patterns. — ISBN 978-9934-0-
2288-3. — [0312000573] 687.051.5

7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Mākslas maģistrantūras absolventi Daugavpils 
Universitātē un Šauļu Universitātē, 2012 = 
Daugpilio ir Šiaulių universitetų dailės mag-
istrai, 2012 / edited by Simona Grudžinskaite ; 
translator Asta Kulaityte ; designed by Do-
nata Benevičiute ; cover design: Vilmantas 
Dambrauskas. — Daugavpils : Daugavpils 
Universitātes Akadēmiskais apgāds «Saule», 
2012. — [21] lpp. : krās. il., ģīm. ; 29 cm. — Tek-
sts latviešu, lietuviešu un angļu val. — ISBN 
978-9984-14-554-9. — [0312000413]

7.071.5(474.346.1)(083.82)

75 Glezniecība

Cēbere, Gundega. Herberts Ernests Siliņš : 
[mākslas albums] / sastādītāja un teksta au-
tore Gundega Cēbere ; literārā redaktore 
Māra Ņikitina ; tulkotājs angļu valodā Valdis 
Bērziņš ; angļu teksta redaktore Iveta Boiko ; 
priekšvārdu sarakstīja Irina Vītola ; dizains: 
Inga Ģibiete ; foto: Normunds Brasliņš, Jānis 
Pipars. — Rīga : Neputns, 2012. — 127 lpp. : 
il., ģīm. ; 27 cm. — Bibliogr.: [24.] lpp. — Teksts 
latviešu un angļu val. — ISBN 978-9984-807-
90-4. — [0312000443] 75.071.1(474.3)(084)

796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Saulīte, Sergejs. Tekvondistu speciālā ātruma 
un tehniskās sagatavotības pilnveide un kon-
trole : promocijas darbs pedagoģijas doktora 
grāda iegūšanai sporta zinātnes nozarē, sporta 
pedagoģijas apakšnozarē / Sergejs Saulīte ; dar-
ba vadītājs Leonīds Čupriks ; Latvijas Sporta 
pedagoģijas akadēmija. — Rīga : Latvijas Spor-
ta pedagoģijas akadēmija, 2011. — 185, [1] lp. : 
il., diagr., tab. ; 30 cm. — Bibliogr.: 155.-164. — 
(Ies.). — [0312003917] 796.853.26(043)

8 VALODAS. VALODNIECĪBA. 
LITERATŪRA

Dzīve sapņus piepildīs : [krājums] / sastādījusi 
Lija Brīdaka ; redaktore Iluta Moldane ; Viļņa 
Lapiņa foto un datordizains. — Rīga : Annele, 
2012. — [31] lpp. : il. ; 13×15 cm. — (Pērles). — 
ISBN 978-9984-843-46-9 (ies.). — [0312000624]

82-1(082)

Saule un sirds : [krājums] / sastādījusi Lija 
Brīdaka ; redaktore Iluta Moldane ; Viļņa La-
piņa foto un datordizains. — Rīga : Annele, 
2012. — [31] lpp. : il. ; 13×15 cm. — (Pērles). — 
ISBN 978-9984-843-47-6 (ies.). — [0312000623]

82-1(082)

81 Valodniecība un valodas

Matisāne, Velta. Steps 1 : activity book : 
mācību līdzeklis / Velta Matisāne, Zane Kremp-
tone ; redaktore Ita Pelīte ; māksliniece Ieva 
Maurīte. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. — 
63 lpp., [2] lp. krās. iel. : il. ; 26 cm + 1 brošūra 
(64 lpp. ; 22 cm.). — Pielikumā: «Rokasgrāmata 
vecākiem» vāka 3. lpp. kabatā. — ISBN 978-
9934-0-2337-8. — [0312000572]

811.111’243(076)

Matisāne, Velta. Steps 1 : course book : mācību 
grāmata / Velta Matisāne, Zane Kremptone ; 
redaktore Ita Pelīte ; māksliniece Ieva Mau-
rīte. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. — 64 lpp. : 
krās. il. ; 26 cm. — Komplektā ietilpst: Mācību 
grāmata (Course book), Darba burtnīca (Ac-
tivity book), Darba burtnīcas pielikums — 
rokasgrāmata vecākiem, Skolotāja grāmata 
(Teacher’s guide), 2 CD. — ISBN 978-9934-0-
2336-1. — [0312000571] 811.111’243(075.2)

Matisāne, Velta. Steps 1 : teacher’s guide : 
metodiskais līdzeklis / Velta Matisāne, Zane 
Kremptone ; redaktore Ita Pelīte ; māksliniece 
Ieva Maurīte. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. — 
112 lpp. : il., tab. ; 26 cm + 1 brošūra ([20] lpp. : 
krās. il.). — Pielikumā: Krāsainais ieliktnis. — 
ISBN 978-9934-0-2139-8. — [0312000570]

811.111’243(072)

821 Daiļliteratūra

821.111 Angļu literatūra

Gregorija, Filipa. Fortūnas rats : romāns / 
Filipa Gregorija ; no angļu valodas tulkojusi 
Diāna Smilga ; redaktore Liene Akmens ; vāka 
dizains: Artūrs Zariņš. — Rīga : Kontinents, 
[2012]. — 445, [1] lpp. : il. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: 
The Lady of the Rivers. — ISBN 978-9984-35-
581-8 (ies.). — [0312000666] 821.111-312.6
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Hailenda, Tāra. Kritušie eņģeļi : romāns / Tāra 
Hailenda ; no angļu valodas tulkojusi Dina 
Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze ; vāka 
dizains: Artūrs Zariņš. — Rīga : Kontinents, 
2012. — 437, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: Fall-
en angels. — ISBN 978-9984-35-586-3 (ies.). — 
[0312000667] 821.111-31

821.111(73) Amerikāņu literatūra

Devero, Džūda. Kaisles naktis : romāns / 
Džūda Devero ; no angļu valodas tulkojusi 
Ingūna Jundze ; redaktore Liene Akmens ; 
vāka dizains: Dairis Hofmanis. — Rīga : Kon-
tinents, [2012]. — 409, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. 
nos.: Scarlet nights. — ISBN 978-9984-35-589-4 
(ies.). — [0312000668] 821.111(73)-31

Stāsts par Vilsonu : [pirmsskolas vecuma bēr-
niem] / latviskojusi Ieva Sīpola ; redaktore San-
ta Kazāka. — Rīga : Egmont Latvija, [2012]. — 
[24] lpp. : krās. il. ; 21×21 cm. — Oriģ. nos.: 
Chuggington. Jetpack Wilson. — ISBN 978-
9984-43-514-5 (ies.). — [0312000540]

821.111(73)-93-34+087.5(084.1)

821.112.2 Vācu literatūra

Alfrēds Dēblīns. Berlīne, Aleksandra laukums : 
stāsts par Francu Bīberkopfu / Alfrēds Dēblīns ; 
no vācu valodas tulkojusi un rediģējusi Silvija 
Brice ; mākslinieks Edgars Švanks. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2012. — 527, [1] lpp. ; 21 cm. — 
Oriģ. nos.: Berlin Alexanderplatz. — ISBN 978-
9934-0-2350-7 (ies.). — [0312000576]

821.112.2-31

821.161.1 Krievu literatūra

Mariņina, Aleksandra. Nāve kā māksla : ro-
māns / Aleksandra Mariņina ; tulkojusi Dace 
Kārkliņa ; mākslinieks Armands Dišers. — 
Rīga : Nordik, 2012.

1. grāmata, Maskas. — 286, [1] lpp. ; 
21 cm. — Oriģ. nos.: Смерть как искуство. 
Маски. — ISBN 978-9984-854-33-5 (ies.). — 
[0312000682] 821.161.1-312.4

Гончар, Дмитрий. Загадочная Русь : стихо-
творения : избранное / Дмитрий Гончар ; 
редактор и автор предисловия, с. 3-4, 
Анатолий Буйлов. — Рига : Dmitrijs Gončars, 
2012. — 203 с. : ил. ; 21 см. — Izdevējs precizēts 
ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9984-49-427-2. — 
[0312000368] 821.161.1-1(474.3)

Русло : альманах / Русская писательская орга-
низация Латвии, Литературная творческая 
мастерская «Русло» ; редактор-составитель 
и автор предисловия, с. 3-4, Анатолий 
Буйлов. — Рига : Русло, 2012. — 276 с. : ил. ; 
20 см. — На обложке также: Русское слово : 
ежегодный альманах Русской писательской 
организации Латвии. — ISBN 978-9984-9448-
5-2. — [0312000582] 821.161.1(474.3)(05)

Тарасова, Ирина. Два одиночества : лирика / 
Ирина Тарасова ; фото автора. — Липушки, 
Маконькалнская волость, Резекненский 
край : [авт. изд.], 2012. — 268, [1] с. : ил., 
портр., факс. ; 17 см. — ISBN 978-9984-49-
454-8. — [0312000498] 821.161.1-1(474.3)

Федорова, Н. В. Семейная хроника Н. 
Гарина-Михайловского : структура и идеоло-
гия / Надежда Федорова ; redkolēģija: Maija 
Burima, Fjodors Fjodorovs, Benedikts Kalnačs ; 
zinātniskā redaktore Anna Stankeviča ; vāka 
dizains: Ilze Meldere. — Даугавпилс : Dau-
gavpils Universitātes akadēmiskais apgāds 
«Saule», 2011. — 333 с. ; 18 см. — (Minimo-
nogrāfiju sērija, ISSN 1691-9947). — Библиогр.: 
с. 321-330. — Указатель имен: с. 331-333. — 
Резюме англ. — ISBN 978-9984-14-547-1. — 
[0312000404] 821.161.1-312.6.09+

+821.161.1(092)

Чехлов, Александр. Репортаж из Приднес-
тровъя : стихи и проза / Александр Чехлов. — 
Рига : авт. изд., 2012. — 111 с. ; 15 см. — ISBN 
9984-9596-6-X : 150 экз. — [0312000652]

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

821.174 Latviešu literatūra

Bauere, Inguna. Ādama gredzens : romāns / 
Inguna Bauere ; redaktore Eva Mārtuža ; Ani-
taa Jansones-Zirnītes ilustrācijas ; Valda Ilzēna 
foto. — Rīga : Lauku Avīze, 2012. — 222 lpp. : 
il., ģīm., faks. ; 20 cm. — (Lata romāns ; 3 
(153)). — Bibliogr.: 217. lpp. — ISBN 978-9984-
878-22-5. — [0312000654] 821.174-31

Bauere, Inguna. Ede, Pumpura sieva : romāns / 
Inguna Bauere ; redaktore Bārbala Simsone ; 
māksliniece Vita Lēnerte. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2012]. — 365, [1] lpp. ; 23 cm. — ISBN 
978-9934-0-2380-4 (ies.). — [0312000581]

821.174-94

Kokle-Līviņa, Vēsma. Pateicība mātei : [dzeja] / 
Vēsma Kokle-Līviņa ; Ingas Apsītes noformē-
jums. — Mārupe : Drukātava, 2011. — 34 lpp. : 
notis ; 12×12 cm. — ISBN 978-9984-853-50-5. — 
[0312000603] 821.174-1

Latviešu blēņu stāsti : [krājums] / redaktors un 
priekšvārda autors Guntis Feldmanis ; Induļa 
Bukas zīmējumi. — [Rīga] : Vērtums, 2012. — 
152 lpp. : il. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-9202-
5-2. — [0312000664] 821.174-7

Millere, Inga. Kristālpasakas : kristāli dvēselei, 
kurus lasīt garos ziemas vakaros / Inga Millere ; 
vāka foto: Inga Millere ; vāka noformējums: 
Liene Prange ; autores portreta foto: Laura 
Krampe. — Rīga : Iespēju grāmata, 2011. — 
[88] lpp. ; 19 cm. — ISBN 978-9984-875-09-5. — 
[0312000557] 821.174-343

Pastore, Luīze. Petra un sniegpārslu meis-
tars : [stāsts jaunākā skolas vecuma bērniem] / 
Luīze Pastore ; ilustrācijas un dizains: Linda 
Valere. — [Siguldas novada dome : Luīze Pas-
tore], 2012. — 24 lpp. : il. ; 16×16 cm. — ISBN 
978-9984-49-425-8 (ies.). — [0312000646]

821.174-93-32

Pūliņa, Gaida. Realitāte nav mana prioritāte : 
dzejoļu krājums / Gaida Pūliņa ; sastādītājs un 
redaktors Nora Arne ; priekšvārdu sarakstīja 
Olga Lisovska ; mākslinieks Roberts Griškevičs ; 
fotogrāfe Valija Eize. — [Rīga : autorizdevums], 
2011. — 164, [8] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9984-
49-392-3. — [0312000637] 821.174-1

Salna, Gundega. Ingucīša šupulītis : dzejoļi 
bērniem / Gundega Salna ; māksliniece Ilze Ra-
mane. — [Rīga] : Rastri poligrāfija, 2011. — 23, 
[1] lpp. : il. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-8027-
2-0. — [0312000608] 821.174-93-1

821.511.113 Igauņu literatūra

Kerenens, Mika. Nozagts oranžs divritenis : 
[stāsts jaunākā skolas vecuma bērniem] / Mika 
Kerenens ; no igauņu valodas tulkojusi Linda 
Gaismiņa ; redaktore Lolija Soma ; ilustrējusi 
Marija Līza Plata. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2012]. — 99, [2] lpp. : il. ; 21 cm. — (Lasītprieks!, 
ISSN 1407-3730). — Oriģ. nos.: Varastatud 
oranž jalgratas. — ISBN 978-9934-0-2290-6 
(ies.). — [0312000580] 821.511.113-93-34

821.521 Japāņu literatūra

Murakami, Haruki. Kafka liedagā : romāns / 
Haruki Murakami ; no japāņu valodas tulko-
jusi Ingūna Beķere ; redaktore Dace Barone ; 
Arņa Kilbloka vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2012]. — 524, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. 
nos.: Umibe no Kafuka. — ISBN 978-9984-40-
622-0 (ies.). — [0312000577] 821.521-31

82–93 Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Hogan, Mary. Labas manieres : [stāsts pirmssko-
las vecuma bērniem] / Disney ; teksts: Mary 
Hogan ; tulkojis Zigurds Skābardis ; redaktore 
Santa Kazāka ; ilustrācijas: John Kurtz. — Rīga : 
Egmont Latvija, [2012]. — 174, [2] lpp. : krās. il. ; 
24×25 cm. — (Disney Vinnijs Pūks). — «Based 
on the «Winnie the Pooh» works by A.A. Milne 
and E.F. Shepard»—Vāka 4. lpp. — Oriģ. nos.: 
Winnie the Pooh. Book of manners. — ISBN 
978-9984-43-494-0 (ies.). — [0312000550]

82-93-32

Pinokio garais deguns : lasi un līmē! / latvisko-
jis Māris Salējs ; redaktore Santa Kazāka ; 
Disney. — Rīga : Egmont Latvija, [2012]. — 
[24] lpp., [2] lp. uzlīmes : krās. il. ; 30 cm. — 
Oriģ. nos.: Pinocchio’s nose grows. Storybook 
with stickers. — ISBN 978-9984-43-499-5. — 
[0312000544] 82-93-32+087.5

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

908 Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Gailīte, Zane. Laika sijātas skaņas. Liepāja / Zane 
Gailīte ; redaktore Sandra Zobena ; atbildīgā 
redaktore Rita Meinerte ; vāka māksliniece 
Gita Treice. — Rīga : Pils, 2012. — 221, [1] lpp., 
[16] lpp. il., ģīm., faks. ; 21 cm. — Bibliogr.: 194.-
[201.] lpp. — Personu rād.: 202.-[220.] lpp. — 
ISBN 978-9934-8141-2-9 (ies.). — [0312000536]

908(474.321.2)+78.03(474.321.2)

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

Buile, Natālija. Āzijas un Eiropas ģeogrāfija 
8. klasei : skolotāja grāmata / Natālija Buile ; 
redaktore Inese Liepiņa. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2012. — 80 lpp. : il., diagr., tab., kartes ; 
24 cm. — Apr. pēc vāka. — Bibliogr.: 80. lpp. — 
ISBN 978-9934-0-2069-8. — [0312000578]

913(5)(072)+913(4)(072)

Daugavpils : iepazīšanās ar pilsētu… / Dau-
gavpils novada Tūrisma informācijas centrs. — 
Daugavpils : Daugavpils pilsētas dome, 2012. — 
31 lpp. : il., karte ; 21 cm. — [0312000525]

913(474.346.1)(036)
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Daugavpils : pažintis su miestu… = poznanie 
miasta… / parengė: Daugpilio krašto tur-
izmo informacijas centras ; sudarė: «13. stāvs» 
SIA. — Daugavpils : Daugpilio miesto taryba, 
2012. — 32 lpp. : krās. il., krās. karte ; 21 cm. — 
Aprakstīts pēc vāka. — Lietuviešu un poļu 
val. — [0312000527] 913(474.346.1)(036)

Daugavpils : знакомсто с городом… = Dau-
gavpils : meet the city / подготовлено: Турис-
тический информационный центр Дау-
гавпилсского края (ТИЦ) ; составитель: ООО 
«13. stāvs». — Daugavpils : Даугавпилсская 
городская дума, 2012. — 32 с. : цв. ил., карта ; 
21 см. — Текст рус., англ. — [0312000526]

913(474.3)(036)

Jakovičs, Aivars. Šmerlis : Rīgas ekotūrisma 
ceļvedis / teksts un foto: Aivars Jakovičs ; 
projekta vadītāja Signe Gertmane ; atbildīgā 
redaktore Liene Soboļeva ; literārā redaktore 
Inta Kārkliņa ; kartes: Arnis Bērziņš ; vāka 
noformējums: Jānis Pavlovskis. — Rīga : Ju-
mava, [2012]. — 151, [1] lpp. : il., tab., kartes ; 
22 cm. — Bibliogr.: 149.-150. lpp. (47 nos.) 
un norādes parindēs. — ISBN 978-9934-11-
047-4. — [0312000588] 913(474.362.2)(036)

Ventspils : pilsēta ar rītdienu : [ceļvedis] / Vents-
pils Tūrisma informācijas centrs. — Ventspils : 
Ventspils pilsētas dome, 2012. — 25 lpp. : krās. 
il., kartes ; 30 cm. — [0312000657]

911.37(474.3-21)(036)

Ventspils : the city on the move / prepared 
by Ventspils Tourism Information Centre. — 
Ventspils : Ventspils City Council, 2012. — 25, 
[1] lpp. : krās. il., kartes ; 30 cm. — Aprakstīts 
pēc vāka. — [0312000659] 913(474.323)(036)

Вентспилс : город с будущим / подготовил 
Вентспилсский центр туристической ин-
формации. — Вентспилс : Вентспилсская 
городская дума, 2012 (SIA «ADverts»). — 25, 
[1] с. : цв. ил., карты ; 30 см. — Aprakstīts pēc 
vāka. — [0312000658]

913(474.323)(036)+913(474.3)(036)

94 Vispārīgā vēsture

Latgale kā kultūras pierobeža : [rakstu krā-
jums] = Latgale as a culture borderzone / Dau-
gavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. 
Komparatīvistikas institūts = University of 
Daugavpils. Faculty of Humanities. Institute of 
Comparative Studies ; redakcijas kolēģija: Žans 
Badins, Fjodors Fjodorovs (red.), Aleksandrs 
Ivanovs, Oksana Komarova, Jeļena Koroļova, 
Valentīna Liepa, Sandra Meškova, Alīna Ro-
manovska, Vilma Šaudiņa ; priekšvārdu sarak-
stīja Fjodors Fjodorovs ; vāka autore: Ilze Mel-
dere. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes 
Akadēmiskais apgāds «Saule», 2011.

2. — 303 lpp. : il., ģīm., tab., kartes ; 
25 cm. — Bibliogr. rakstu beigās un norādes 
parindēs. — Teksts latviešu, krievu val. — 
Kopsav. angļu val. — ISBN 978-9984-14-
546-4. — [0312000411] 94(474.3-32)+

+811.174’282(082)+821.174(082)

Mirbahs, Otto. Mirbaha Vēstules par Kurzemes 
hercogu Jēkabu (ar atskatiem senatnē) : 1899. 
gada izdevuma teksts ar priekšvārdu un 
komentāriem / Mirbahs ; tulkojusi Elza Stērste ; 
atbildīgā par izdevumu un priekšvārda autore 
Marija Kaupere ; priekšvārdu sarakstīja Gvido 
Straube ; dizains: Uldis Zuters. — Jelgava : Ģ. 
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, 
2010. — 128 lpp. ; 21 cm. — Paralēlajā titullapā 
1899. gada faksimilizdevuma titullapa. — ISBN 
978-9934-8186-0-8. — [0312000372]

94(474.32/.34)(092)(044)+
+94(474.32/.34)(093)

94(474.3) Latvijas vēsture

The children of Siberia : we had to tell this… / 
memories of the children deported from Latvia 
to Siberia in 1941, compiled by Dzintra Geka ; 
718 children of Siberia were interviewed by Dz-
intra Geka and Aivars Lubanietis in 2000-2007 ; 
editors: Inta Čaklā, Vija Jugāne, Inta Kārkliņa ; 
translators: Kārlis Streips, Amanda Jātniece, 
Margita Gailīte, Vija Kostof ; introduction by 
Vaira Vīķe-Freiberga, Dzintra Geka ; design: 
Vanda Voiciša ; cover design: Linda Lūse. — 
Riga : «Fonds Sibīrijas bērni», 2011.

Part 1, A–K. — 1180, [8] lpp. : il., ģīm., karte ; 
31 cm. — Kartes vāka 2. un 3. lpp. — ISBN 
978-9934-8219-0-5 (ies.). — [0312000533]

94(474.3)”1941”(092)+929(=174)(571.1/.5)


