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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

001 Zinātne un zināšanas kopumā.  
Garīgā darba organizācija

Starptautiska zinātniska konference «Zināt-
nieka ētika: Latvija, Baltija, Eiropa» (2012 : 
Rīga, Latvija). Zinātnieka ētika: Latvija, Baltija, 
Eiropa : starptautiska zinātniska konference : 
tēzes / tēzes izdošanai sagatavoja: L. Vijupe, 
M. Kūlis, M. Dundurs, A. Jāne. — Rīga : LU 
Filozofijas un socioloģijas institūts, 2012 
(Drukātava). — 243 lpp. : tab. ; 21 cm. — Bibli-
ogr. tēžu beigās. — Teksts latviešu, angļu, vācu 
valodā, nosaukums uz vāka abās valodās. — 
ISBN 978-9934-506-02-4. — [0312002207]

001:17(062)

004 Datorzinātne un datortehnoloģija. 
Skaitļošana. Datu apstrāde

Būmans, Guntars. Relational Database infor-
mation availability to Semantic Web technolo-
gies : summary of doctoral thesis in partial 
fulfillment of the requirements of the doctoral 
degree in computer science, subdiscipline of 
programming languages and systems / Guntars 
Būmans ; scientific advisor: Kārlis Čerāns ; re-
viewers: Guntis Bārzdiņš, Jānis Grundspeņķis, 
Uģis Sarkans ; University of Latvia. Depart-
ment of computing. — Rīga : University of 
Latvia, 2012. — 57 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Bib-
liogr.: 54.-57. lpp. — [0312001832]

004.652.4(043)

Būmans, Guntars. Relāciju datu bāzu infor-
mācijas pieejamība semantiskā tīmekļa teh-
noloģijām : promocijas darba kopsavilkums 
doktora grāda iegūšanai datorzinātņu nozarē, 
apakšnozare: programmēšanas valodas un 
sistēmas / Guntars Būmans ; darba vadītājs 
Kārlis Čerāns ; recenzenti: Guntis Bārzdiņš, 
Jānis Grundspeņķis, Uģis Sarkans ; Latvijas 
Universitāte. Datorikas fakultāte. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2012. — 52 lpp. : tab., sh. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 49.-52. lpp. — [0312001833]

004.652.4(043)

Doniņš, Uldis. Topological unified modeling 
language: development and application : 
doctoral thesis / Uldis Doniņš ; scientific su-
pervisor: J. Osis ; Riga Technical University. 
Faculty of Computer Science and Information 
Technology. Institute of Applied Computer 
Systems. — Riga : Riga Technical University, 
2012. — 224 lp. : il., tab. ; 30 cm. — Bibliogr.: 
12.-14., 217.-224. lp. — Angļu val., kopsav. arī 
latviešu val. — (Ies.). — [0312004027]

004.438(043)

005 Pārvaldība. Vadzinības

Fon Mises, Ludvigs. Birokrātija / Ludvigs fon 
Mises (Ludwig von Mises) ; ievada, 5. lpp., au-
tors A. V. Lauriņš. — [Rīga] : Uzņēmēju Trasta 
kompānija, 2011. — 139 lpp. ; 21 cm. — Ar A. V. 
Lauriņa pielikumu «Ekonomikas Likums — tie-
siskuma un brīvības pamats»—Titlp. — Bibli-
ogr. norādes parindēs. — ISBN 978-9984-49-
147-9. — [0312002155] 005.731

08 Jaukta satura krājumi. Kolektīvi darbi

087.5 Izdevumi jauniešiem

Andersone, Gita. Es vingrinos! : 5 gadi / Gita 
Andersone ; Liānas Šulces un Jutas Tīronas 
ilustrācijas ; Māras Alševskas vāka dizains. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. — [40] lp. : il. ; 
14×20 cm. — Nosaukums no vāka, autore 
uzrādīta vāka 4. lpp. — ISBN 978-9934-0-
3127-4. — [0312002250] 087.5

Angry birds darbošanās grāmata / no angļu 
valodas tulkojusi Nanete Neimane ; Kristiana 
Huitulas ilustrācijas. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2012. — 24 lpp. : krās. il. ; 28 cm. — (Piktie 
putni). — Oriģ. nos.: Angry birds classic ac-
tivity book. — ISBN 978-9934-0-3251-6. — 
[0312002243] 087.5

Lielais sarkanais : ķēpājamā grāmata / no angļu 
valodas tulkojusi Nanete Neimane Terēzes Bas-
tas ilustrācijas ; Enas-Marijas Vesto vāka diza-
ins. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. — [102] lpp. : 
il. ; 28 cm. — (Piktie putni). — Oriģ. nos.: Angry 
birds big red doodle book. — ISBN 978-9934-0-
3252-3. — [0312002244] 087.5

Princeses : mirdzošās uzlīmes : uzdevumi, 
mīklas un spēles : vairāk nekā 100 zaigojošas 
uzlīmes. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2012]. — 
48 lpp., [4] lp. uzlīmes : krās. il. ; 27 cm. — ISBN 
978-9984-23-384-0. — [0312002190] 087.5

Sproģe, Indra. Degunlāča 6×4 : [pirmsskolas 
vecuma bērniem] / Indra Sproģe. — [Ķekavas 
novads] : PoliGrāma, 2012. — [110] lpp. : 
il. ; 5×11 cm. — Izdošanas ziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-8337-1-7. — 
[0312002176] 087.5

Авто : книга-раскраска. — [Рига] : Zvaigzne 
ABC, [2012] (Poligrāfists). — [16] с. : ил. ; 
14×21 см. — Описано по обложке. — ISBN 
978-9934-0-2988-2. — [0312001982] 087.5

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

14 Filozofiskās sistēmas un uzskati

Šuvajevs, Igors. Laika raksturojums : vērtību 
un identitātes meklējumos / Igors Šuvajevs ; 
literārā redaktore Ligita Bībere ; vāka noformē-
jums: Margarita Stoka. — Rīga : LU Filozofijas 
un socioloģijas institūts, 2012. — 302, [1] lpp. ; 
17 cm. — Bibliogr. norādes parindēs. — Kop-
sav. angļu val. — ISBN 978-9984-624-97-6. — 
[0312002205] 14(474.3)(081.2)

159.9 Psiholoģija

Burbo, Līza. Piecas traumas, kas neļauj būt tev 
pašam : nodevība, atstumtība, pamestība, paze-
mojums, netaisnība / Līza Burbo ; tulkojusi Li-
lija Lauce ; Lienes Apines vāka mākslinieciskais 
noformējums. — Rīga : Vieda, Latvijas Eko-
loģiskās izglītības apgāds, 2012. — 187, [4] lpp. : 
il. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: Les 5 blessures qui 
empêchent d’être soi-même. — ISBN 978-9984-
782-76-8. — [0312002203] 159.923.2

16 Loģika. Epistemoloģija. Zināšanu teorija. 
Loģikas metodoloģija

Celms, Theodor. Phänomen und Wirklichkeit 
des Ich : Studien über das subjektive Sein / 
Theodor Celms ; Nachwort, 387.-409. lpp., auto-
ri: Maija Kūle, Līva Muižniece, Uldis Vēgners ; 
zum Nachwort, 411.-415. lpp., autors Arnis Maz-
lovskis. — Riga : Institut für Philosophie und 
Soziologie der Universität Lettlands, 2012. — 
420 lpp. : il., ģīm. ; 19 cm. — (Philosophische 
Bibliothek). — «Das Buch im pdf-Format ist 
im Internet unter www.fsi.lu.lv zu lesen»—
[3.] lpp. — Bibliogr.: 417.-420. lpp. — ISBN 978-
9984-624-92-1. — [0312002206] 165.12

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Bērpo, Tods. Debesis ir! : maza zēna ap-
brīnojamais ceļojums uz Debesīm un atpakaļ / 
Tods Bērpo, Linna Vinseta ; no angļu valo-
das tulkojusi Ilona Bērziņa ; redaktore Māra 
Rune. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. — 166, 
[2] lpp., [8] lpp. iel. : il. ; 20 cm. — Par autoriem 
teksta beigās. — Oriģ. nos.: Heaven is for real. — 
ISBN 978-9934-0-2458-0. — [0312002241]

27-188.5+133

Donkors, Kvabena. Izaugsme Kristū : Bībeles 
studiju materiāls 2012. gada 4. ceturksnim 
(oktobrim, novembrim, decembrim) / Kvabena 
Donkors. — Rīga : Septītās Dienas Advent-
istu baznīca, [2012]. — 95, [1] lpp. ; 20 cm. — 
(Bībeles studiju materiāls katrai dienai). — 
[0312002174] 279.14-277
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Mazie bībeles stāsti / latviskojusi Eva Jan-
sone ; redaktore Linda Kalna ; illustrations by 
Gill Guile. — Rīga : Egmont Latvija, [2012]. — 
29 lpp. : krās. il. ; 23 cm. — Oriģ. nos.: My little 
book of bible stories. — ISBN 978-9984-43-572-5 
(ies.). — [0312002330] 27-236.5

Smedlija, Dženija. Gads ar eņģeļiem / Dženija 
Smedlija ; no angļu valodas tulkojusi Līva 
Siliņa ; atbildīgā redaktore Ieva Heimane ; 
literārā redaktore Ligita Smilga ; priekšvārda, 
7.-11. lpp., autore Krisija Estele ; Ievas Nagliņas 
vāka mākslinieciskais noformējums. — Rīga : 
Jumava. SIA «J.L.V.», 2012. — 179, [4] lpp. ; 
20 cm. — Bibliogr.: [181.] lpp. — Oriģ. nos.: 
A year with the angels. — ISBN 978-9934-11-
193-8. — [0312002345] 2-167.2

Любовь, которая все покрывает, милосерд-
ствует и спасает : у тебя тоже есть право это 
пережить. — Рига : Prieka Vēsts, [2012]. — 
[45] с. : цв. ил., портр. ; 13×21 см. — Описано 
по обложке. — [0312002273] 279.12

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

329 Politiskās partijas un kustības

Бухвалов, В. А. Проект «Социалистическая 
перспектива» / В. А. Бухвалов ; Елгавское 
общество русской культуры «Вече» ; www.
svoi.lv, рубрика «Наследие Страны Сове-
тов». — Елгава : Елгавское общество русской 
культуры «Вече», 2012. — 96 с. ; 21 см. — 
Об авторе: с. 2. — Библиогр.: с. 96. — 
[0312002228] 329.14+316.752

33 Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Brizga, Jānis. Ilgtspējīga patēriņa pārvaldība 
Latvijā: pārvaldības instrumenti, sadarbības 
tīkli un indikatori : promocijas darba kopsavil-
kums doktora grāda iegūšanai ģeogrāfijā, vides 
zinātnes nozarē, apakšnozare: vides pārvaldība / 
Jānis Brizga ; zinātniskais vadītājs Raimonds 
Ernšteins ; recenzenti: Māris Kļaviņš, Ivars 
Brīvers, Zaiga Krišjāne ; Latvijas Universitāte. 
Ekonomikas un vadības fakultāte. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2012. — 33 lpp. : diagr., 
sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 7.-8., 31.-33. lpp. — 
[0312001623] 330.567.2(474.3)(043)

Brizga, Jānis. Sustainable consumption gov-
ernance in Latvia: policy instruments, net-
works and indicators : summary of doctoral 
thesis for doctoral degree in geography in en-
vironmental science, subdiscipline of environ-
mental management / Jānis Brizga ; supervisor: 
Raimonds Ernšteins ; reviewers: Māris Kļaviņs, 
Ivars Brīvers, Zaiga Krišjāne ; University of 
Latvia. Department of Economics and Manage-
ment. — Rīga : University of Latvia, 2012. — 
34 lpp. : diagr., sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 7.-
8., 32.-34. lpp. — [0312001624]

330.567.2(474.3)(043)

331 Darbs. Nodarbinātība. Darba 
ekonomika. Darba organizācija

Darba medicīna, SIA. Darba aizsardzības 
rokasgrāmata darbinieku pārstāvjiem un 
uzticības personām / PSI «Darba medicīna» 
SIA ; satura aktualizāciju veica Latvijas Brīvo 
arodbiedrību savienība. — Rīga : Latvijas Brīvo 
arodbiedrību savienība, 2012. — 95 lpp. : il., 
tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 87.-94. lpp. — 5000 
eks. — [0312002210] 331.45(035)

Rugāja, Ilma. Arodbiedrību ceļa loks : 2006.-
2011. / Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība ; 
autore un redaktore Ilma Rugāja ; literārā redak-
tore Sanda Rapa ; priekšvārdu un pēcvārdu 
sarakstīja Pēteris Krīgers. — Rīga : Latvijas 
Brīvo arodbiedrību savienība, 2011. — 64 lpp. : 
diagr., il., ģīm. ; 30 cm. — ISBN 978-9984-49-
419-7 : 10 000 eks. — [0312002216]

331.105.44(474.3)

Soli pa solim līdz koplīgumam : efektīvs so-
ciālais dialogs darba devēju un darbinieku 
vajadzību saskaņošanai uzņēmumā / Latvijas 
Brīvo arodbiedrību savienība. — Rīga : Latvijas 
Brīvo arodbiedrību savienība, [2012]. — 135, 
[1] lpp. : tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 110. lpp. — 
[0312002213] 331.106.24(035)

336 Finanses

Try : par kosmonautu nepiedzimst! / koncepci-
jas izstrāde: Try, reklāmas aģentūra. — 1. izde-
vums spēkā no 2012. gada augusta, var tikt 
mainīts. — Rīga : DNB, 2012. — [200] lpp. : il. ; 
22 cm. — (Ies.). — [0312002287] 336.76

Try : космонавтами не рождаются! / кон-
цепция: рекламное агентство Try. — 1-е 
изд. — [Рига] : DNB, 2012. — [200] с. : цв. ил. ; 
22 см. — (В пер.). — [0312002286] 336.71

339 Tirdzniecība. Starptautiskās 
ekonomiskās attiecības. Pasaules ekonomika

Bogdanova, Olga. Latvia’s development mod-
els in the internal market of the European 
Union : summary of doctoral thesis : branch: 
management science, sub-branch: manage-
ment of entrepreneurship / Olga Bogdanova ; 
scientific adviser A. Orlovska ; reviewers: Na-
talja Lace, Tatjana Volkova, Tatjana Polajeva ; 
Riga Technical University. Faculty of Engineer-
ing Economics and Management. International 
Business and Customs Institute. Department 
of International Business, Transport Economics 
and Logistics. — Riga : RTU Publishing House, 
2012. — 45 lpp. : diagr., sh., tab. ; 21 cm. — Bib-
liogr.: 9.-12. lpp. — ISBN 978-9934-10-318-6 : 
100 pieces. — [0312001626] 339.5(4)(043.2)

Bogdanova, Olga. Latvijas attīstības modeļi 
Eiropas Savienības iekšējā tirgū : promocijas 
darba kopsavilkums : nozare: vadībzinātne, 
apakšnozare: uzņēmējdarbības vadīšana / Olga 
Bogdanova ; zinātniskā vadītāja A. Orlovska ; 
recenzenti: Nataļja Lāce, Tatjana Volkova, Tat-
jana Polajeva ; Rīgas Tehniskā universitāte. Inže-
nierekonomikas un vadības fakultāte. Starptau-
tisko ekonomisko sakaru un muitas institūts. 
Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta 
ekonomikas un loģistikas katedra. — Rīga : 
RTU Izdevniecība, 2012. — 44 lpp. : sh., tab. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 9.-12. lpp. — ISBN 978-9934-
10-317-9 : 100 eks. — [0312001625]

339.5(4)(043.2)

International Scientific Conference «Changes 
in Global Economic Landscape — in Search 
for New Business Philosophy» (2012 : Rīga, 
Latvija). Changes in global economic land-
scape — in search for new business philosophy 
[elektroniskais resurss] : proceedings of the 
international scientific conference / RISEBA, 
Banku augstskola, Ventspils Augstskola. — 
[Rīga : Rīgas Starptautiskā ekonomikas un 
biznesa administrācijas augstskola], 2012. — 1 
CD-ROM ; 12 cm. — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9984-705-25-5. — 
[0312004148] 339.9(062)

34 Tiesības. Jurisprudence

Dupate, Kristīne. Eiropas Savienības tiesas 
prakse darba tiesībās / Kristīne Dupate. — [Rī-
ga] : Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 
2011. — 125, [1] lpp. : tab. ; 21 cm. — Izdots 
Eiropas Savienības struktūrfondu program-
mas «Cilvēkresursi un nodarbinātība» apakš-
aktivitātes «Darba attiecību un darba drošības 
normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs 
un uzņēmumos» (Nr. IDP/1.3.1.3.2./08/IPIA/
NVA/001) ietvaros. — Bibliogr.: 81.-[90.] lpp. un 
norādes parindēs. — [0312002171] 349.2(4)

Latvija. Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodekss : ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 
2012. gada 20. septembrim. — 17. izdevums. — 
Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2012. — 483 lpp. ; 
il., tab., veidlapas ; 20 cm. — Bibliogr. norādes 
parindēs. — Latvijas Administratīvo pārkāpu-
mu kodeksa pantu rād.: 439.-483. lpp. — ISBN 
978-9984-790-98-5. — [0312002264]

342.9(474.3)(094)

Latvija. Latvijas Republikas Darba likums : 
zini darba tiesības : esi drošs! / Latvijas Brīvo 
arodbiedrību savienība. — Rīga : Latvijas Brīvo 
arodbiedrību savienība, [2011]. — 102 lpp. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 98.-100. lpp. (24 nos.). — 
[0312002214] 349.2(474.3)(094)

Topošā darbinieka rokasgrāmata / Latvijas 
Brīvo arodbiedrību savienība ; ievadu sarak-
stīja Pēteris Krīgers. — [Rīga] : Latvijas Brīvo 
arodbiedrību savienība, 2011. — 40 lpp. : il. ; 
21 cm. — [0312002212]

349.2(474.3)(035)+331.535(035)

Региональная конференция российских 
соотечественников Латвии, Литвы и Эсто-
нии (2011 : Rīga, Latvija). Соблюдение прав 
нацменьшинств — необходимое условие 
становления демократии и интеграции 
общества в странах Балтии : Рига, 27-28 
августа 2011 года, Московский культурно-
деловой центр «Дом Москвы» / Региональная 
конференция российских соотечественников 
Латвии, Литвы и Эстонии. — Рига, 2012. — 
104 с. : ил., портр., диагр., табл. ; 24 см. — 
Библиогр. ссылки в подстроч. примеч. — 
[0312002170] 342.7(474)(062)

37 Izglītība

Stoparde, Mirjama. Mans mazbērns : kā 
priecāties un rūpēties par mazbērnu / Mir-
jama Stoparde ; no angļu valodas tulkojusi 
Iveta Boge ; redaktore Līva Medne. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2012]. — 224 lpp. : krās. il. ; 
25 cm. — Alf. rādītājs: 218.-221. lpp. — Oriģ. 
nos.: Grand parents. — ISBN 978-9934-0-2933-2 
(ies.). — [0312002269] 37.018.262
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The visual image of the teacher : international 
comparative perspectives / Iveta Ķestere, Charl 
Wolhuter, Ricardo Lozano (eds.) ; English text 
editor: Aija Abens ; cover design: Rudīte Kra-
vale. — Rīga : RaKa, 2012. — 191 lpp. : il., tab. ; 
21 cm. — About the authors: 185.-191. lpp. — 
Bibliogr. rakstu beigās. — ISBN 978-9984-46-
231-8 (в пер.). — [0312002127]

37.091.12+371.15

371 Audzināšanas un izglītības 
organizēšana. Skolvedība

Fernandezs, Manuels. Atskaņotājmākslinieka 
un pedagoga identitāšu integrācija mūzikas 
instrumentu spēles studentu pedagoģiskajā 
darbībā : promocijas darba kopsavilkums dok-
tora zinātniskā grāda iegūšanai pedagoģijā, 
apakšnozare: nozaru (mūzikas) pedagoģija = 
Integration of performer and teacher identities 
through music performance student’s peda-
gogical activity : summary of Doctoral thesis : 
sumitted for the Doctoral degree in Peda-
gogical Sciences, subfield of Music Pedagogy / 
Manuels Fernandezs ; darba zinātniskā vadītāja 
Irina Maslo ; recenzenti: Zanda Rubene, Boriss 
Avramecs, Helena Gaunt ; Latvijas Universitāte. 
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. 
Pedagoģijas nodaļa. Pedagoģijas zinātniskais 
institūts. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2012. — 79 lpp. : il., sh., tab. ; 21 cm. — Bibli-
ogr.: 77.-79. lpp. — Teksts latviešu un angļu 
valodā (ar atsevišķām titullapām). — ISBN 978-
9984-45-500-6. — [0312001675]

371.13:78(043.2)+78(072)(043)

373 Vispārējā izglītība

Bērns sešu gadu vecumā: no rotaļām līdz 
mācībām : informatīvs materiāls vecākiem : 
izlasiet, ja jūsu bērnam vēl nav 7 gadi! / in-
formatīvo materiālu sagatavojis Valsts izglītības 
satura centrs. — Rīga : Valsts izglītības satura 
centrs, 2011. — 31 lpp. : il., tab. ; 21 cm + 1 
CD. Videomateriāls: Āra nodarbība. Integrēta 
nodarbība «Rakstīta L burta apguve». Spor-
ta nodarbība. Sešus gadus veciem bērniem 
mācībām piemērota vide. — ISBN 978-9984-
573-43-4. — [0312002231] 373.2

Uzdevumi atmiņas, uzmanības un domāšanas 
attīstībai : 5-6 gadi / teksts: S. Gavrina, N. Kut-
javina, I. Toporkova, S. Ščerbiņina ; no krievu 
valodas tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore In-
dra Putre ; Ilzes Isakas vāka dizains. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2012. — 31, [1] lpp. : il. ; 
21 cm. — Nosaukums no vāka. — Oriģ. nos.: 
Упражнения на развитие внимания, памяти, 
мышления. — ISBN 978-9934-0-2983-7. — 
[0312002236] 373.2(076)

Uzdevumi atmiņas, uzmanības un domāšanas 
attīstībai : 6-7 gadi / teksts: S. Gavrina, N. Kut-
javina, I. Toporkova, S. Ščerbiņina ; no krievu 
valodas tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore In-
dra Putre ; Ilzes Isakas vāka dizains. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2012. — 31, [1] lpp. : il. ; 
21 cm. — Nosaukums no vāka. — Oriģ. nos.: 
Упражнения на развитие внимания, памяти, 
мышления. — ISBN 978-9934-0-2984-4. — 
[0312002237] 373.2(076)

Uzdevumi radošās domāšanas attīstībai : 6-8 
gadi / teksts: S. Gavrina, N. Kutjavina, I. Topork-
ova, S. Ščerbiņina ; no krievu valodas tulkojusi 
Iveta Ikale ; redaktore Indra Putre ; Ilzes Isakas 
vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2012.

1. d. — 31, [1] lpp. : il. ; 21 cm. — Nosau-
kums no vāka. — Oriģ. nos.: Упражнения на 
развитие творческого мышления. — ISBN 
978-9934-0-2981-3. — [0312002234]

2. d. — 31, [1] lpp. : il. ; 21 cm. — Nosau-
kums no vāka. — Oriģ. nos.: Упражнения на 
развитие творческого мышления. — ISBN 
978-9934-0-2982-0. — [0312002235]

373.2(076)

376 Speciālu grupu audzēkņu izglītība, 
apmācība, mācības

Prudņikova, Ilga. Skolēnu ar vidēji smagiem 
un smagiem garīgās attīstības traucējumiem 
praktiskās darbības pieredzes veidošanās spe-
ciālajā internātpamatskolā : monogrāfija / Ilga 
Prudņikova ; vāka foto: Ilga Prudņikova ; Rē-
zeknes Augstskola. Personības socializācijas 
pētījumu institūts. — Rēzekne : Rēzeknes Aug-
stskola, 2012. — 194 lpp. : diagr., il., sh., tab. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 170.-181. lpp. (251 nos.). — 
Anotācija latviešu, angļu val. — ISBN 978-9984-
44-106-1. — [0312002187] 376

Prudņikova, Ilga. Skolēnu ar vidēji smagiem 
un smagiem garīgās attīstības traucējumiem 
praktiskās darbības pieredzes veidošanās spe-
ciālajā internātpamatskolā : promocijas dar-
ba kopsavilkums doktora zinātniskā grāda 
iegūšanai pedagoģijā, apakšnozare: nozaru 
(speciālā) pedagoģija = The development of 
practical activities experience for pupils with 
moderate and severe intellectual disabilities at 
special primary boarding school : summary of 
the Doctoral thesis : promotion to the degree 
of Doctor of Pedagogy, branch (special) Peda-
gogy / Ilga Prudņikova ; zinātniskā vadītāja 
Emīlija Černova ; recenzenti: Tatjana Koķe, Vel-
ta Ļubkina, Irēna Kokina ; tekstu angļu valodā 
tulkojusi Ilze Pavasare ; Rēzeknes Augstskola. 
Personības socializācijas pētījumu institūts ; 
vāka dizains: Arnis Sipko. — Rēzekne : Rē-
zeknes Augstskola, 2012 (RA Izdevniecība). — 
79 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 35.-38., 
75.-79. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā 
(ar atsevišķām titullapām). — ISBN 978-9984-
44-101-6. — [0312001627] 376-056.34(043.2)

Ušča, Svetlana. Pusaudžu ar valodas trau-
cējumiem komunikatīvās kompetences attīstība 
internātpamatskolā : promocijas darba kop-
savilkums doktora zinātniskā grāda iegūšanai 
pedagoģijā, apakšnozare: nozaru (speciālā) 
pedagoģija = Development of communica-
tive competence of adolescents with language 
disorders in a basic boarding school : sum-
mary of the Doctoral thesis : for promotion to 
the degree of Doctor of Pedagogy, subbranch: 
(special) pedagogy / Svetlana Ušča ; zinātniskā 
vadītāja Velta Ļubkina ; recenzenti: Irēna 
Žogla, Irēna Kokina, Aina Strode ; angļu valodā 
tulkojusi Vija Pleiksne ; Rēzeknes Augstskola. 
Izglītības un dizaina fakultāte. Personības 
socializācijas pētījumu institūts ; vāka dizains: 
Arnis Sipko. — Rēzekne : Rēzeknes Augstsko-
la, 2012. — 55 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 
24.-26., 52.-54. lpp. — Teksts latviešu un angļu 
valodā (ar atsevišķām titullapām). — ISBN 978-
9984-44-103-0. — [0312001637] 376(043)

378 Augstākā izglītība. Augstskolas. 
Akadēmiskās studijas

LU Latgales filiāle izglītībai un kultūrai / re-
daktores: Emīlija Černova, Aina Kucina ; 
priekšvārdu sarakstīja: Emīlija Černova, Juris 
Krūmiņš, Aīda Krūze, Irēna Kaminska ; vāka 
foto, grāmatas noformējums: Velta Andžāne ; 
Latvijas Universitāte. Latgales filiāle. — Rēzek-
ne : LU Latgales filiāle : Rēzeknes Augstskola, 
2012. — 126 lpp. : il., ģīm., faks. ; 21 cm. — ISBN 
978-9984-44-105-4 : 200 eks. — [0312002188]

378.4(474.3)

Rēzeknes Augstskola Mana augstskola : pirmā 
kursa studenta informatīvā rokasgrāmata / 
Rēzeknes Augstskolas Studiju daļa. — Rēzekne : 
RA izdevniecība, 2012. — 51 lpp. : sh., tab. ; 
15 cm. — [0312002178] 378.4(474.3)(03)

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības aka-
dēmija. RPIVA zinātniskā darbības 2011. g. 
pārskats [elektroniskais resurss] / Rīgas Peda-
goģijas un izglītības vadības akadēmija ; Māra 
Marnauza, Sanita Madalāne, Silvija Sudmale, 
Vita Ķiņķere, Marita Melvere, Laura Valtere, 
Inga Ščerbinska, Eva Albrehta. — Rīga : RPI-
VA, 2012. — 1 CD : il., tab., sh., diagr. (dažas 
krās.) ; 12 cm. — ISBN 978-9934-503-00-9. — 
[0312004168] 378(474.3-25)

Zinātniskā darbība Rēzeknes Augstskolā : 
pārskats par 2009. gadu / Rēzeknes Augstskola ; 
sagatavoja: Inna Zorina ; priekšvārdu sarakstīja 
Edmunds Teirumnieks ; Māra Justa vāka no-
formējums. — Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 
2012. — 63 lpp. : diagr., tab. ; 20 cm. — Bibliogr. 
tekstā. — ISBN 978-9984-44-092-7 : 50 eks. — 
[0312002181] 378(474.3)(05)

Zinātniskā darbība Rēzeknes Augstskolā : 
pārskats par 2010. gadu / Rēzeknes Augstskola ; 
sagatavoja: Inna Zorina ; priekšvārdu sarakstīja 
Edmunds Teirumnieks ; Māra Justa vāka no-
formējums. — Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 
2012. — 63 lpp. : diagr., tab. ; 20 cm. — Bibliogr. 
tekstā. — ISBN 978-9984-44-093-4 : 50 eks. — 
[0312002180] 378(474.3)(05)

Zinātniskā darbība Rēzeknes Augstskolā : 
pārskats par 2011. gadu / Rēzeknes Augst-
skola ; sagatavoja: Karīne Laganovska, Ine-
se Jermakoviča ; priekšvārdu sarakstīja Ilga 
Šuplinska ; Māra Justa vāka noformējums. — 
Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2012. — 83 lpp. : 
diagr., tab. ; 20 cm. — Bibliogr. tekstā. — ISBN 
978-9984-44-102-3 : 50 eks. — [0312002179]

378(474.3)(05)

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

398 Folklora

Latviešu tautasdziesmas un ticējumi : rudens / 
sakārtojusi Gundega Vaska ; mākslinieciskais 
noformējums: Sana Romanovska. — Rīga : Jāņa 
Rozes apgāds, 2012. — 116, [3] lpp. ; 17 cm. — 
ISBN 978-9984-23-393-2. — [0312002195]

398.8(=174)+398.9(=174)
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5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

51 Matemātika

Sproģe, Indra. Māci mani, Degunlāci! : [mācību 
komplekts pirmsskolas vecuma bērniem] / 
teksts, attēli, animācijas: Indra Sproģe ; mūzika, 
teksts: Renārs Kaupers ; priekšvārdu sarakstīja 
Austra Avotiņa ; digitālā transformācija, diza-
ins: Aivars Plotka, Mārtiņš Plotka. — [Ķekavas 
novads] : PoliGrāma, 2012. — 95, [2] lpp. : il., 
notis ; 22×22 cm + 1 atsev. saloc. lp. skaitļi 
un 1 DVD. — Izdevēju ziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. DVD: Māci mani, Degunlāci! : ani-
mācijas, dziesmas, karaoke. — ISBN 978-9934-
8337-0-0 (ies.). — [0312002167] 511.12(075.2)

52 Astronomija. Astrofizika. Kosmosa 
pētniecība. Ģeodēzija

Barzdis, Arturs. Spectroscopy of metal-poor 
stars of the galaxy : summary of doctoral the-
sis submitted for the doctoral degree in phys-
ics, subfield of astrophysics and fundamental 
astronomy / Arturs Barzdis ; scientific adwisor: 
Laimons Začs ; referees: Ilgmārs Eglītis, Dainis 
Draviņš, Dmitrijs Docenko ; University of 
Latvia. Faculty of Physics and Mathematics. — 
Riga : University of Latvia, 2012. — 67, [1] lpp. : 
il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 59.-60., 62.-
[68.] lpp. — Teksts angļu valodā, anotācija arī 
latviešu valodā. — ISBN 978-9984-45-505-1. — 
[0312001834] 524.3-355(043)+524.3-36(043)

53 Fizika

Buiķis, Andris. Vai tas esi tu vai kāds cits / 
Andris Buiķis, Lia Guļevska ; izmantotas Oļe-
ga Kotoviča fotogrāfijas. — Rīga : Madris, 
[2012]. — 326, [1] lpp. : il., ģīm. ; 24 cm. — Bibli-
ogr. komentāros un norādes parindēs. — ISBN 
978-9984-31-806-6 (ies.). — [0312002256]

53:1(047.53)+159.961(047.53)

54 Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Skladova, Sanita. Fāžu līdzsvaru un fāžu pāreju 
kinētikas pētīšanas metožu pilnveidošana pēc 
polimorfisma daudzveidīguma atšķirīgu aktīvo 
farmaceitisko vielu izpētes ciklā : promocijas 
darba kopsavilkums doktora zinātniskā grāda 
iegūšanai ķīmijā, apakšnozare: fizikālā ķīmija / 
Sanita Skladova ; darba zinātniskais vadītājs 
Andris Actiņš ; recenzenti: Valdis Kaļķis, Māris 
Turks, Ronalds Zemribo ; Latvijas Universitāte. 
Ķīmijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2012. — 37, [1] lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — 
Bibliogr.: 38. lpp. — [0312001843]

544.344(043.2)+615.014(043)

Skladova, Sanita. Method improvement for 
the investigation of phase equilibrium and 
phase transition kinetics with the goal of thor-
ough polymorph screening of the variety of 
active pharmaceutical ingredients : summary 
of doctoral thesis in partial fulfillment of the 
requirements of the doctor degree in chemis-
try, subdiscipline of: physical chemistry / Sanita 
Skladova ; scientific supervisor: Andris Actiņš ; 
reviewers: Valdis Kaļķis, Māris Turks, Ronalds 
Zemribo ; University of Latvia. Department 
of Chemistry. — Riga : University of Latvia, 
2012. — 40 lpp. : il., diagr., tab. ; 21cm. — Bibli-
ogr.: 40. lpp. — [0312001842]

544.344(043.2)+615.014(043)

58 Botānika

Karlsons, Andis. Minerālās barošanās adaptīvie 
mehānismi un minerālelementu nodrošinājuma 
īpatnības jūras piekrastes augiem : promo-
cijas darba kopsavilkums bioloģijas doktora 
zinātniskā grāda iegūšanai, apakšnozare: augu 
fizioloģija = Adaptive mechanisms of mineral 
nutrition and characteristics of mineral supply 
for sea-coast plants : summary of the promo-
tion paper : promotion to the degree of Doctor 
of Biology, plant Physiology / Andis Karlsons ; 
promocijas darba vadītājs Ģederts Ieviņš ; 
recenzenti: Tālis Gaitnieks, Māra Vikmane, 
Guntis Tabors ; Latvijas Universitāte. Bioloģijas 
fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2012. — 92 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — Bibli-
ogr.: 40.-46., 87.-91. lpp. — Teksts latviešu un 
angļu valodā (ar atsevišķām titullapām). — 
[0312001753]

581.13(043.2)+581.526(474.3)(043.2)+
+581.526(261.24)(043.2)

Ņečajeva, Jevgenija. Jūras piekrastes augu 
dīgšanas ekofizioloģija: sēklu miera periods un 
vides faktoru ietekme : promocijas darba kop-
savilkums bioloģijas doktora zinātniskā grāda 
iegūšanai, apakšnozare: augu fizioloģija = 
Germination ecophysiology of several coastal 
plants: seed dormancy and the effect of envi-
ronmental factors : summary of the promotion 
paper : in partial fulfillment of the requirements 
of the Doctor degree in Biology, subdiscipline of 
plant Physiology / Jevgenija Ņečajeva ; promo-
cijas darba vadītājs: Ģederts Ieviņš ; recenzenti: 
Māra Vikmane, Inga Straupe, Dace Kļaviņa ; 
Latvijas Universitāte. Bioloģijas fakultāte. — 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2012. — 54 lpp. : 
diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 24.-26., 51.-
53. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodās, 
ar atsevišķam titullapām ; vāka noformējums 
abās valodās. — [0312001755] 581.142(043.2)

59 Zooloģija

Kalniņš, Mārtiņš. Spāru (Odonata) sugu sa-
stāva izmaiņas, telpiskais sadalījums un to ietek-
mējošie faktori Latvijā : promocijas darba kop-
savilkums doktora zinatniskā grāda iegūšanai 
bioloģijā, apakšnozare: hidrobioloģija = The 
dragonflies (Odonata) species composition 
changes, spatial distribution and their de-
termining factors in Latvia : summary of the 
Doctoral thesis : promotion to the degree of 
Doctor of Biology, subbranch: Hydrobiology / 
Mārtiņš Kalniņš ; darba zinātniskais vadītājs: 
Voldemārs Spuņģis ; recenzenti: Artūrs Škute, 
Solvita Strāķe, Eduardas Budrys ; Latvijas 
Universitāte. Bioloģijas fakultāte. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2012. — 84 lpp. : diagr., 
tab., kartes ; 21 cm. — Bibliogr.: 80.-84. lpp. — 
Teksts un vāka noformējums latviešu un angļu 
valodās, atsevišķas titullapas. — ISBN 978-
9984-9768-6-0. — [0312001752]

595.733(474.3)(043.2)

Ķerus, Viesturs. Latvijas ligzdojošo putnu stāvo 
kļa pārmaiņas laikā no 1980. līdz 2010. gadam : 
promocijas darba kopsavilkums doktora grāda 
iegūšanai bioloģijas nozarē, apakšnozare: 
zooloģija = Changes in the status of breeding 
birds of Latvia during 1980-2010 : summary 
of the doctoral thesis : in partial fulfilment of 
the requirements of the Doctor degree in Biol-
ogy, subdiscipline of Zoology / Viesturs Ķerus ; 
darba zinātniskais vadītājs: Jānis Priednieks ; 
recenzenti: Raivo Mänd, Tatjana Zorenko, 
Jānis Vīksne ; Latvijas Universitāte. Bioloģijas 
fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2011. — 64 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 
62.-64. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodās, 
ar atsevišķām titullapām. — [0312001754]

598.2(474.3)(043.2)

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. 
TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes

Atveseļojies pats! : rokasgrāmata sevis atvese-
ļošanā ar tautas dziednieciskajiem līdzekļiem / 
sagatavotāja, sastādītāja un redaktore Terēza 
Laube ; vāka foto: Terēza Laube. — Rīga : Zint-
nieks, 2012 (Latvijas karte).

6. daļa. — 397 lpp. : ģīm. ; 20 cm. — Alf. 
rād.: 274.-388. lpp. — ISBN 978-9984-739-
23-6. — [0312002204] 615.89(035)

Cilvēka skelets visā augumā : arī skeleta mus-
kuļi : posteru mape : 10 lokāmas lapas, 3 milzīgi 
piekaramie posteri / no vācu valodas tulko-
jusi Maruta Kusiņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2012. — 10 lokāmas lapas, 3 plakāti : krās. il. ; 
47 cm. — Nosaukums no vāka. — Oriģ. nos.: 
Das menschliche Skelett. — ISBN 978-9934-0-
2598-3 (spirālies.). — [0312002252] 611.7

Markovs, Jurijs. Cilvēka embrioģenēze / Ju-
rijs Markovs ; redaktore Anna Frīdenberga. — 
Rīga : Literārā brālība, [2012]. — 226, [2] lpp. : 
il. ; 29 cm. — Bibliogr.: [228.] lpp. (37 nos.). — 
Alf. rād.: 224.-[227.] lpp. — ISBN 978-9984-880-
06-8 (ies.). — [0312002217] 611.013

Morics, Andreass. Brīnumainā aknu un žults-
pūšļa attīrīšana : efektīvs veids, kā pašam uz-
labot savu veselību un labklājību / Andreass 
Morics ; no angļu valodas tulkojusi Maruta 
Kusiņa ; redaktore Agnese Biteniece ; Ilzes 
Isakas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2012. — 216 lpp. : il. ; 22 cm. — Par autoru: 
215.-216. lpp. — Oriģ. nos.: The Amazing liv-
er & gallbladder flush.

Saturs: Žultsakmeņi aknās — galvenais 
risks veselībai. Kā es varu zināt, ka man ir 
žultsakmeņi. Biežākie žultsakmeņu rašanās 
cēloņi. Aknu un žultspūšļa attīrīšana. Ietei-
kumi, kā izvairīties no žultsakmeņiem. Aknu 
un žultspūšļa attīrīšanas pozitīvā ietekme. 
Cilvēku stāsti par aknu attīrīšanu. Biežāk 
uzdotie jautājumi. — ISBN 978-9934-0-
2840-3. — [0312002248] 616.366-003.7-08+

+616.366-08+616.36-08+615.85

Public health strategy for 2011-2017 : adopted 
bu Cabinet of Ministers, order no. 504, dated 
5 October 2011 / Ministry of Health of the Re-
public of Latvia. — [Riga] : Ministry of Health 
of the Republic of Latvia, [2011]. — 56 lpp. : 
ģīm., diagr., tab. ; 30 cm. — Bibliogr. norādes 
parindēs. — [0312002159] 614(474.3)
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Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2011.-
2017. gadam : apstiprināts ar Ministru kabineta 
2011. gada 5. oktobra rīkojumu Nr. 504 / Latvijas 
Republikas Veselības ministrija ; priekšvārdu 
sarakstīja: Ingrīda Circene, Zuzanna Jakaba. — 
[Rīga] : Latvijas Republikas Veselības ministrija, 
[2011]. — 68 lpp. : diagr., tab. ; 30 cm. — Bibli-
ogr. norādes parindēs. — [0312002158]

614(474.3)

Vigmora, Anna. Hipokrata diēta : praktiska 
rokasgrāmata veselīgai, vitalitātes pilnai dzīvei / 
Anna Vigmora ; no angļu valodas tulkojis Jānis 
Barons ; redaktors Guntis Kalns ; priekšvārda, 
7.-8. lpp., autori Deniss Vīvers, Džerijs Vīvers ; 
Arņa Kilbloka vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2012 (Poligrāfists). — 215 lpp. : il., tab. ; 
22 cm. — (Veselības klasika). — Alf. rādītājs: 
210.-215. lpp. — Oriģ. nos.: The Hippocrates 
diet and health programm. — ISBN 978-9934-
0-2622-5. — [0312002247] 613.24(035)+

+615.874(035)+613.26(035)(083.12)

Zīdīšanas ABC / teksta autore Antra Kupriša. — 
Rīga : Latvijas Republikas Veselības ministrija, 
2012. — 55 lpp. : il. ; 21 cm. — Bibliogr.: 55. lpp. 
(5 nos.). — [0312002162] 618.63

614.8 Nelaimes gadījumi. Riski. Briesmas. 
Nelaimes gadījumu novēršana. Personu 
aizsardzība, drošība

Mammām un tētiem (firma). Kā nosargāt 
sava bērna dzīvību : ģimenes portāla www.
mammamuntetiem.lv 1. grāmata! : padomi ve-
cākiem par mazajiem līdz 6 gadu vecumam + 
8 krāsojamie zīmējumi / Latvijas Republikas 
Veselības ministrija ; autors: www.mamma-
muntetiem.lv ; literārā redaktore Gunita Ar-
nava ; priekšvārdu sarakstīja: Inga Akmentiņa-
Smildziņa, Sindija Meluškāne ; ilustrācijas 
un vāka dizains: Jānis Beķeris ; iekšlapu di-
zains: Emīls Linga. — [Rīga] : Mammām un 
Tētiem, 2011. — 64 lpp. : il., tab. ; 15×15 cm. — 
[0312002161] 614.8-053.2

Mammām un tētiem (firma). Kā nosargāt 
sava bērna dzīvību : ģimenes portāla www.
mammamuntetiem.lv drošības grāmata! : pa-
domi vecākiem par mazajiem līdz 6 gadu ve-
cumam + 8 krāsojamie zīmējumi / Latvijas 
Republikas Veselības ministrija ; autors: www.
mammamuntetiem.lv ; literārā redaktore Gu-
nita Arnava ; priekšvārdu sarakstīja Inga Ak-
mentiņa-Smildziņa ; dizains un ilustrācijas: 
Dāvis Nore. — [Rīga] : Fonds Mammām un 
Tētiem, 2012. — 72 lpp. : il., tab. ; 15×15 cm. — 
[0312002160] 614.8-053.2

Vesels un drošs : atbalsta materiāls bērnu 
vecākiem un skolotājiem : interaktīvi par 
veselības un cilvēkdrošības jautājumiem 
pirmsskolā un sākumskolā / Valsts izglītības 
satura centrs ; mākslinieciskais dizains: Jānis 
Uzraugs. — Rīga : Valsts izglītības satura cen-
trs, 2011. — 64 lpp. : il., tab. ; 30 cm + 2 piel. 
Mācību spēle par veselības un cilvēkdrošības 
jautājumiem: 1. atsevišķa salocīta lp. (galda 
versija), CD (elektroniskā versija). — Bibli-
ogr.: 37.-38. lpp. — ISBN 978-9984-573-55-7 
(spirālies.). — [0312002230] 614.8-053.2(072)

62 Inženierija. Tehnoloģija vispār

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

Ābele, Andis. Iekrāvēji ar dakšu satvērējiem : 
mācību kursa materiāls autoiekrāvēju, elektro-
iekrāvēju un palešu krāvēju operatoriem / 
Andis Ābele ; Darba drošības centrs. — Rīga : 
Darba drošības centrs, [2012]. — 104 lpp. : il., 
tab. ; 24 cm. — ISBN 978-9984-49-388-6. — 
[0312002196] 621.868.275(075)

624 Civilās un strukturālās inženierbūves 
kopumā

Яковлев, Юрий. История нашей компании : 
1989-2009 / авторы: Юрий Яковлев, Сергей 
Гриднев = Mūsu kompānijas vēsture : 1989-
2009 / autori: Jurijs Jakovļevs, Sergejs Gridņevs ; 
SIA «Tilts». — Rīga : Tilts, [2012]. — 135 lpp. : 
il., ģīm. ; 29 cm. — Titlp. arī kompānijas «Tilts» 
logo. — Paral. krievu, latviešu val. — ISBN 978-
9984-49-625-2 (ies.). — [0312002367]

624.2/.8(474.3)(091)+624.2/.8(474)(091)

63 Lauksaimniecība. Mežsaimniecība. 
Medības. Zivsaimniecība

633/635 Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Žola, Ilze. Sējas un ražas avīze 2013 : darbi 
augļu un sakņu dārzā, sētā un mājā dabas rit-
mos : Lauku Avīzes tematiskā avīze / Ilze Žola ; 
redaktors un priekšvārda, [1.] lpp., autors 
Ilmārs Birulis ; 1. vāka dizains: Ints Vilcāns ; 
foto: Ilmārs Birulis. — Rīga : Lauku Avīze, 
2012. — 62, [3] lpp. : krās. il., ģīm. ; 28 cm. — 
(Lauku Avīzes tematiskā avīze, ISSN 1407-4338 ; 
2012/10 (212)). — Ls 0,95. — [0312002308]

633/635(051)

639 Medības. Zveja. Zivju audzēšana

Latvijas Avīzes mednieka gadagrāmata 2013 / 
sastādīja un priekšvārdu 3. lpp. sarakstīja Aldis 
Sāvičs ; redaktore Dzintra Zālīte ; fotogrāfi: 
Andis Anspoks, Vilnis Bernards, Alfreds Čepā-
nis, Linda Dombrovska, Viesturs Valdis Drei-
manis, Andris Eglītis, Ina Kļavinska, Kārlis 
Krūmiņš, Ilze Pētersone, Viktors Reblis, Aldis 
Sāvičs, Linards Sisenis, Vilnis Skuja, Andris 
Stīpnieks, Elmārs Švēde, Dainis Tučs, Dzintra 
Zālīte, Ainārs Zvejnieks ; karikatūras: Gatis 
Šļūka. — Rīga : Lauku Avīze, 2012. — 223, 
[16] lpp. : krās. il., diagr., tab. ; 20 cm. — ISBN 
978-9984-878-33-1. — [0312002226]

639.1(058)+799(058)

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

Dišlere, Vija. Mājturības mācību metodika : 
materiāli studijām LLU sudiju programmās: 
Mājas vide un informātika izglītībā, Mājas 
vide un vizuālā māksla izglītībā / Vija Dišlere ; 
redaktors Ilmārs Žanis Klegeris ; Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte. Izglītības un 
mājsaimniecības institūts. — Jelgava : Latvi-
jas Lauksaimniecības universitāte, 2011. — 
108 lpp. : krās. il., il., faks., tab. ; 30 cm. — Bib-
liogr.: 68.-72. lpp. un katrā nodaļā atsevišķi, 
pielikumos. — ISBN 978-9934-8029-0-4. — 
[0312002023] 64:37.026(075.8)

658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība. 
Tirdzniecības organizācija

Методология в НИИ : Западный филиал 
ВНИЭРХ / редактор и автор предисловия, 
с. 3-22, Б. Ярнов ; дизайн обложки: Николай 
Тихонов. — Рига : Catallaxy, 2012. — 135, 
[1] с. : ил., табл. ; 21 см. — (Записки Рижского 
методологического семинара ; т. 2). — Кни-
га включает также работы и статьи сотруд-
ников Западного филиала ВНИЭРХ с 1988 
по 1990 г. — Библиогр. в конце отд. статей 
и в тексте. — ISBN 978-9984-49-611-5. — 
[0312002218] 658

66 Ķīmijas tehnoloģija. Ķīmijas un 
radniecīgās saskarnozares

Stunda-Zujeva, Agnese. Na2O-CaO-Nb2O5-
P2O5 sistēmas stikla kristalizācijas pētījumi : 
promocijas darba kopsavilkums / Agnese Stun-
da-Zujeva ; zinātniskais vadītājs L. Bērziņa-
Cimdiņa ; recenzenti: Linda Krāģe, Jānis 
Vaivads, Aldo R. Boccaccini ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Materiālzinātnes un lietišķās 
ķīmijas fakultāte. Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas 
institūts. — Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 
2012. — 24 lpp. : krās. il., diagr., tab. ; 21 cm. — 
Bibliogr.: 23.-24. lpp. — [0312002259]

666.112.065.5(043)

Stunda-Zujeva, Agnese. Na2O-CaO-Nb2O5-
P2O5 sistēmas stikla kristalizācijas pētījumi : 
promocijas darbs / Agnese Stunda-Zujeva ; 
zinātniskā vadītāja L. Bērziņa-Cimdiņa ; Rīgas 
Tehniskā universitāte. Materiālzinātnes un 
lietišķās ķīmijas fakultāte. Vispārīgās ķīmijas 
tehnoloģijas institūts. — Rīga : Rīgas Tehniskā 
universitāte, 2012 — 124 lp. : krās. il., diagr., 
tab. ; 31 cm. — Bibliogr.: 119.-124. lp. — Teksts 
latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā. — 
(Ies.). — [0312004028] 666.112.065.5(043)

67 Dažādas nozares, amatniecība un amati

Sakale, Gita. Elaboration and investigation of 
polymernanostructured carbon composites for 
application as chemical sensors : summary of 
doctoral thesis / Gita Sakale ; scientific super-
visor Maris Knite ; oponents: Mārtiņš Kalniņš, 
Jānis Kleperis, Ludmila Yu. Matzui ; Riga Tech-
nical University. Faculty of Material Science 
and Applied Chemistry. Institute of Technical 
Physics. — Riga : Riga Technical University, 
2012. — 35 lpp. : krās. il., diagr., tab. ; 21 cm. — 
Bibliogr.: 32.-35. lpp. — [0312001727]

678.5.067(043)+537:678.5.067(043)

68 Gatavu vai samontētu preču rūpniecība, 
amati un arodi

Lipkovics, Daniels. LEGO ideju grāmata : 
būvē, ko vien vēlies! : vairāk nekā 500 ideju / 
Daniels Lipkovics ; LEGO meistari: Sebastjans 
Arts, Tims Godards, Debora Higdona, Bārnijs 
Meins, Dankans Titmāršs, Endrū Volkers ; no 
angļu valodas tulkojis Guntis Kalns ; redak-
tore Kristīne Kupce. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2012]. — 198, [1] lpp. : krās. il. ; 28 cm. — Oriģ. 
nos.: The LEGO ideas book. — ISBN 978-9934-
0-2907-3 (ies.). — [0312002242] 688.727.9
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69 Celtnieka (būvēšanas) arods. 
Būvmateriāli. Būvdarbu veikšanas 
tehnoloģija un process

Hemgrēns, Pērs. Būvējam māju no A līdz Z / 
Pērs Hemgrēns, Henriks Vonforss ; tulkojuši: 
Aivars Balodis, Inga Grezmane, Andris 
Krēsliņš, Mudīte Treimane ; redaktori: Oļesja 
Burkevica, Guntis Kalns, Gunta Silakalne. — 2., 
papildinātais un pārstrādātais izdevums. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. — 424 lpp. : krās. 
il., tab. ; 28 cm. — Alf. rādītājs: 415.-423. lpp. — 
Oriģ. nos.: Husets ABC. — ISBN 978-9934-0-
2990-5 (ies.). — [0312002246] 69(035)

7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Atsedzot neredzamo pagātni : [rakstu krājums] / 
sastādītāja un redaktore Ieva Astahovska ; tek-
stu autori: Ieva Astahovska, Lināra Dovidaitīte, 
Dora Hegi, Andress Kurgs, Mari Lānemetsa, 
Epa Lankotsa, Žuža Lāslo, Viktors Misiano, 
Stella Pelše, Pjotrs Pjotrovskis, Magdalēna Ra-
domska, Marija Kristīne Somre, Marks Alens 
Švēde, Kedi Talvoja, Dovile Tumpīte, Iliana 
Veinberga ; pārpublicēto tekstu autori: Al-
fonss Andruškevičs, Vilens Kinnapu, Vitauts 
Landsberģis, Leonhards Lapins, Džordžs Ma-
čūns, Varis Rudzītis, Tamāšs Sentjobi, Juhans 
Vīdings ; tulkotāji: Ingmāra Balode, Jurijs Dob-
rjakovs, Jānis Frišvalds, Irēna Jomantiene, Liene 
Linde, Stella Pelše ; angļu valodas redaktori: 
Jānis Frišvalds, Saimons Rīss ; bibliogrāfe Aivi-
ja Everte ; dizains: Rijada ; fotogrāfiju autori: 
Lāslo Benke, Māra Brašmane, Gergs Galāntai, 
Atis Ieviņš, Dainora Juhnevičūte, Kārlis Kai-
sers, Jāns Klešeiko, Artūrs Konrāts, Aļģimants 
Kunčus, Vitauts Landsberģis, H. Lenks, Igors 
Markovs, Jiri Okass, Linda Otomere, Tamāšs 
Paps, Dirks Pauels, Laimonis Stīpnieks, Aļģirds 
Šeškus, Kirils Šmeļkovs, Raimonds Urbakavičs, 
Vlads Vildžūns. — [Rīga] : Laikmetīgās mākslas 
centrs, 2012. — 283 lpp. : il., faks. ; 26 cm. — 
Bibliogr.: 258.-265. lpp. un norādes parindēs. — 
Rād.: 274.-283. lpp. — Teksts latviešu un angļu 
val. — ISBN 978-9934-8078-6-2. — [0312002132]

7.036(4-11)(062)+7.037(4-11)(062)

Briška, Ilze. Vizuālā māksla : skolotāja grāmata / 
Ilze Briška, Daiga Kalēja-Gasparoviča ; galve-
nais redaktors Vilnis Purēns ; literārā redaktore 
Gunta Tramdaka ; dizains: Paula Pelše. — Rīga : 
RaKa, 2012. — 49 lpp. : tab. ; 21 cm. — (Vi-
dusskolām). — Metodisks līdzeklis komplekt-
izdevumā ar mācību grāmatu «Vizuālā māksla 
vidusskolām» 1. daļa (ISBN 9789984460789), 2. 
daļa (ISBN 9789984461403) / I. Briška u.c.—Ti-
tlp. — Bibliogr.: 49. lpp. — ISBN 978-9984-46-
214-1. — [0312002126] 7(072)

Kulakova, Ieva. Kustība. Visvaldis Ziediņš / 
Ieva Kulakova ; redaktore Kristiāna Ābele ; pro-
jekta vadītāja Ivonna Veiherte ; reprodukcijas: 
Jānis Pipars ; dizains: Sarmīte Māliņa. — Rīga : 
Galerija 21, 2012 (Livonia Print). — 400 lpp. : 
il., ģīm., faks. ; 28 cm. — Grāmata izdota 
saistībā ar izstādi «Kustība. Visvaldis Ziediņš» 
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu 
zālē «Arsenāls» (9.08.-23.09.2012.). — Par aut.: 
400. lpp. — Bibliogr. norādes parindēs. — Per-
sonu rād.: 396.-399. lpp. — ISBN 978-9934-8197-
2-8 (ies.). — [0312002164] 7.071.1(474.3)

Kulakova, Ieva. Movement. Visvaldis Ziediņš / 
Ieva Kulakova ; editor: Kristiāna Ābele ; trans-
lator from Latvian: Valdis Bērziņš ; designer 
Sarmīte Māliņa. — Riga : Galerija 21, 2012 
(Livonia Print). — 400 lpp. : krās. il., faks. ; 
28 cm. — «The book is published in connec-
tion with the exhibition «Movement. Visvaldis 
Ziediņš» at the Exhibition hall Arsenāls of 
the Latvian National Museum of Art (9.08.-
23.09.2012.)»—Prettitlp. — Bibliogr. norādes 
parindēs. — Rādītājs: 396.-399. lpp. — ISBN 
978-9934-8197-3-5. — [0312002163]

7.071.1(474.3)

72 Arhitektūra

Holcmane, Silvija. Nepaiet garām savam lik-
tenim : Andreja Holcmaņa dzīvesstāsts, 1999. 
gads / Silvija Holcmane ; Ingas Apsītes vāka 
dizains. — Atkārtots izdevums ar nelieliem 
labojumiem. — Mārupe : Drukātava, 2012. — 
409 lpp. : il., ģīm. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-
853-65-9. — [0312002223] 72.071.1(474.3)(092)

741/744 Zīmēšana un rasēšana (māksla)

Zīmējam rūtiņās puķes : zīmē un krāso / 
māksliniece Silvija Tartu. — [Rīga] : Kuma, 
[2012]. — [16] lpp. : krās. il. ; 24 cm. — Aprak-
stīts pēc vāka. — ISBN 978-9984-831-08-4. — 
[0312002314] 741(076)

Zīmējam rūtiņās : zīmē un krāso / māksliniece 
Silvija Tartu. — [Rīga] : Kuma, [2012]. — 
[16] lpp. : il. ; 24 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — 
ISBN 978-9984-831-05-3. — [0312002315]

741(076)

745/749 Rūpnieciskā māksla un 
daiļamatniecība. Lietišķā māksla

Latvija Parīzē, 1925-1937 : izstādes katalogs / 
sastādītāja un tekstu autore Velta Raudzepa ; 
tulkojums angļu valodā Velta Raudzepa ; uz 
vāka Veltas Raudzepas foto ; vāka dizains: Rauls 
Liepiņš = Latvia in Paris, 1925-1937 : exhibition 
catalogue / compiler and editor of the catalogue 
Velta Raudzepa ; Latvian National Museum of 
Art. Museum of Decorative Arts and Design. — 
Rīga : Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 
2012. — 60 lpp. : il., faks. ; 21 cm. — Bibliogr.: 
46.-47. lpp. (70 nos.). — Kopsav. angļu val. — 
[0312002184] 745/749(=174)(44)(083.824)

75 Glezniecība

Ģederts Eliass / sastādītāja Laima Slava ; tek-
stu autori: Laima Slava, Marija Kaupere, Iza-
bella Cielēna, Jurģis Skulme ; literārā redaktore 
Māra Ņikitina ; bibliogrāfijas sastādītāja Aivija 
Everte ; tulkotājs angļu valodā Valdis Bērziņš ; 
tulkotāja no vācu valodas Astrīde Peka-
Skulme ; angļu teksta redaktore Iveta Boiko ; 
priekšvārdu sarakstīja Jānis Zuzāns ; dizains: 
Inga Ģibiete ; foto: Normunds Brasliņš, Jānis 
Pipars, Mārcis Stumbris, Andrejs Grants, Vilis 
Rīdzenieks, Jurģis Skulme, Uga Skulme, Oskars 
Emīls Šmits. — Rīga : Neputns : Alfor, 2012. — 
479 lpp. : il., ģīm., faks. ; 32 cm + 1 piel. (1 iesiets 
buklets (16 lpp.)). Karlīnes Eliases vērojumi un 
spriedumi par laiku un notikumiem no 1914. 
līdz 1920. gadam. — Bibliogr.: 463.-468. lpp. — 
Personu rād.: 475.-479. lpp. — Paral. latviešu un 
angļu val. — ISBN 978-9984-807-95-9 (ies.). — 
[0312002201] 75.071.1(474.3)

Zvirbulis, Juris. Retrospekcija = Retrospective / 
Juris Zvirbulis ; foto: Atis Ieviņš, Aldis Jumejs, 
Maija Muižniece, Juris Zvirbulis, Jāzeps Poišs, 
Jack Abraham. — Rīga : Galerija Birkenfelds, 
2012. — 140, [2] lpp. : il., ģīm. ; 25×30 cm. — 
Paral. latviešu un angļu val. — ISBN 978-9984-
9960-1-1 (ies.). — [0312002208]

75.071.1(474.3)(084.1)

76 Grafiskā māksla. Lietišķā grafika

Vilipsons, Aivars. Vilipsōns. Grafika : [darbu 
albums] = Vilipsōns. Graphic art = Vilipsōns. 
Графика / grafikas: Aivars Vilipsons ; redak-
tore Dace Sparāne ; priekšvārdu sarakstīja 
Ingrīda Burāne ; tulkojums angļu valodā: Mar-
gita Gailītis ; tulkojums krievu valodā: Ludmila 
Nukņēviča ; māksliniece Katrīna Vasiļevska ; 
A. Vilipsōna portreta fotogrāfs Māris Zemga-
lietis. — Rīga : Dienas Grāmata, 2012. — 157, 
[2] lpp. : il., ģīm. ; 31 cm. — Darbu saraksts: 
[158.]-[159.] lpp. — Paral. latviešu, angļu un 
krievu val. — ISBN 978-9984-887-22-7 (ies.). — 
[0312002251]

76.071.1(474.3)(084.1)+741.9(474.3)(084.1)

78 Mūzika

Makajs, Stīvs. Tava ģitāra : ātrā mūzikas ap-
guve : Apgūsti spēles pamatus pavisam īsā 
laikā! Iemācies spēlēt bez notīm! / Stīvs Maka-
js ; no angļu valodas tulkojis Andris Irbe ; 
redaktore Aija Britāla. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2012. — 64 lpp. : krās. il. ; 27 cm + 1 DVD. — 
Autors uzrādīts 64. lpp.: Stīvs Makajs. DVD ir 
ietvertas 48 minūtes interaktīvu, daudzpusīgu 
nodarbību. — Oriģ. nos.: Simply guitar. — ISBN 
978-9934-0-2584-6 (ies.). — [0312002270]

787.61(07)

Marčenoka, Marina. Mūzikas uztveres un 
muzikālās gaumes mijiedarbības dialektika : 
monogrāfija / Marina Marčenoka ; atbildīgais 
par izdevumu Velta Ļubkina ; latviešu teksta 
redaktore Sandra Laizāne ; Rēzeknes Augst-
skola. Izglītības un dizaina fakultāte. Personības 
socializācijas pētījumu institūts. — Rēzekne : 
Rēzeknes Augstskola, 2012. — 263 lpp. : diagr., 
il., faks., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 225.-233. lpp. 
(202 nos.). — Kopsav. angļu val. — ISBN 978-
9984-44-090-3. — [0312002189] 781

796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

37 stāsti par Kārli / Gunta Keisela sastādījums ; 
autoru kolektīvs: Mariss Andersons, Dainis 
Āzens, Ingmārs Jurisons, Guntis Keisels, Jānis 
Matulis, Ilze Pole, Armands Puče, Māris Zem-
bergs ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; 
literārā redaktore Kete Īva ; mākslinieciskais 
noformējums: Jānis Pavlovskis ; izmantotas 
Armanda Pučes fotogrāfijas. — Rīga : Jumava, 
2012. — 223, [1] lpp., [32] lp. krās. il., ģīm. : 
tab. ; 24 cm. — ISBN 978-9934-11-192-1. — 
[0312002340] 796.966.071.2(474.3)(092)+929

Krauksts, Viesturs. Lokālā vibrācija kā treniņu 
līdzeklis sportā : monogrāfija / Viesturs Krauk-
sts, Aleksejs Ņemčenko ; Ingas Apsītes vāka di-
zains. — Mārupe : Drukātava, 2011.

1. daļa. — 413 lpp. : il., sh., tab. ; 21 cm. — 
Bibliogr.: 367.-413. lpp. — ISBN 978-9984-853-
53-6. — [0312002219] 796.015.15+615.823
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Polmena, Dženifere. Vienkārši Pilatesa vin-
grojumi : katrai dienai : Apgūsti galvenos 
vingrojumus vienā nodarbībā! Uzlabo stāju, 
lokanību, kustīgumu un dod enerģiju / Dže-
nifere Polmena ; no angļu valodas tulkojusi 
Iveta Boge ; redaktore Dace Markota. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2012. — 64 lpp. : krās. il. ; 
26 cm + 1 DVD. — Autore norādīta 64. lpp.: 
Dženifere Polmena. DVD ietver 42 minūšu 
garu nodarbību ar 27 vingrojumiem. — Oriģ. 
nos.: Simply Pilates. — ISBN 978-9934-0-2588-4 
(ies.). — [0312002233] 796.012.62

Puče, Armands. Balderis 19 : Latvijas un pa-
saules hokeja leģenda : kolekcionāru izdevums: 
1977 grāmatas ar Baldera autogrāfu! / autors un 
sastādītājs Armands Puče ; literārā redaktore 
Antra Rēķe ; mākslinieks Edgars Švanks. — 
Rīga : Helmuts Balderis : Armands Puče, 
2012. — 132 lpp. : il., ģīm. ; 33 cm. — Titullapā 
Helmuta Baldera autogrāfs. — ISBN 978-9984-
756-07-3 (ies.). — [0312002229]

796.966.071.2(474.3)(092)

Sacīkšu automobiļi un lielās autosacīkstes : 
uzlīmju grāmata / no angļu valodas tulkojis 
Guntars Kreicbergs ; redaktore Ieva Āboliņa. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. — [12] lpp., [2] lp. 
uzlīmes : krās. il. ; 31 cm + piel. (1 saloc. lp.). — 
«45 uzlīmes un liels plakāts»—Uz vāka. — ISBN 
978-9934-0-2839-7. — [0312002355]

796.71(02.053.2)

8 VALODAS. VALODNIECĪBA. 
LITERATŪRA

81 Valodniecība un valodas

Viitso, Tiit-Rein. Līvõkīel-ēstikīel-leţkīel sõnā-
rōntõz = Liivi-eesti-läti sõnaraamat = Lībie-
šu-igauņu-latviešu vārdnīca / sastādītājs un 
priekšvārda autors Tiit-Rein Viitso ; redak-
tors un latviešu daļas autors Valts Ernštreits ; 
igauņu valodas redaktori: Ellen Niit, Karl 
Pajusalu ; latviešu valodas redaktore Gunta 
Kļava ; priekšvārdu sarakstīja: Tomass Hen-
driks Ilvess, Andris Bērziņš ; dizains: Zane 
Ernštreite. — Tartu ; Rīga : Tartu Ülikool : 
Latviešu valodas aģentūra, 2012 ([Rīga] : Dar-
dedze Hologrāfija). — 415 lpp. : tab. ; 25 cm. — 
Nosaukums arī angļu val. titlp. otrā pusē: Livo-
nian-Estonian-Latvian dictionary. — Lībiešu, 
igauņu un latviešu val. — ISBN 978-9984-815-
76-3 (ies.). — [0312002285]

811.511.111’374.8-022.218=511.113=174

Гриченко, Л. Пишем буквы : рабочая тет-
радь для дошкольников / Л. Гриченко ; ре-
дактор Мярт Лыхмус ; художник Индрек 
Тегельман. — [Рига] : Kuma, [2012]. — 32 с. : 
ил. ; 30 см. — Описано по обложке. — ISBN 
978-9984-9978-7-2. — [0312002319]

811.161.1’35(076)

811.174 Latviešu valoda

Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca : ap 7200 
šķirkļu un 50 000 sinonīmu / E. Grīnberga, O. 
Kalnciems, G. Lukstiņš, J. Ozols, E. Rauhvarg-
ers, A. Pārupe ; Dorisas Šnē redakcijā. — Rīga : 
Avots, 2012. — 844 lpp. ; 21 cm. — Šī vārdnīca ir 
2002. gadā izdotās «Latviešu valodas sinonīmu 
vārdnīcas» papildināts un pārstrādāts izde-
vums. — ISBN 978-9984-859-54-5 (ies.). — 
[0312002324] 811.174’374.2’373.421

Laugale, Velga. Lielo burtu lietojums latviešu 
valodā : ieskats vēsturiskajā izpētē, problēmas 
un risinājumi / Velga Laugale, Dzintra Šulce ; 
literārais redaktors Aldis Lauzis ; vāka dizains: 
Vanda Voiciša. — Rīga : Latviešu valodas 
aģentūra, 2012 (Zelta rudens). — 87 lpp. : tab. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 68.-79. lpp. — ISBN 978-
9984-815-68-8. — [0312002281] 811.174’35

Sakne, Rasma. Diktāti un attīstoši vingrinājumi 
jaunāko klašu skolēniem : rokasgrāmata skolo-
tājiem / Rasma Sakne, Gita Vindele, Ingrīda 
Zēģele ; redaktore Indra Putre. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2012. — 127, [1] lpp. ; 20 cm. — 
ISBN 978-9934-0-2812-0. — [0312002240]

811.174(072)

Vārdnīcu izstrāde Latvijā, 1991-2010 : pētījums / 
autori: Juris Baldunčiks, Ineta Balode, Laura 
Karpinska, Andrejs Veisbergs, Astra Šmite ; 
pētījums Jura Baldunčika vadībā ; atbildīgais 
redaktors Aldis Lauzis. — Rīga : Latviešu 
valodas aģentūra, 2012. — 247 lpp. : faks. ; 
22 cm. — Bibliogr.: 193.-247. lpp. / sastādījusi 
Astra Šmite. — Bibliogr. rakstu beigās. — ISBN 
978-9984-815-58-9. — [0312002280] 811.174’374

821 Daiļliteratūra

821.111 Angļu literatūra

Aherna, Sesilija. Līdz varavīksnei : romāns / 
Sesilija Aherna ; no angļu valodas tulkojusi Dai-
na Grūbe ; redaktore Anda Brazauska. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2012. — 461, [1] lpp. ; 21 cm. — 
Oriģ. nos.: Where rainbows end. — ISBN 978-
9934-0-2915-8 (ies.). — [0312002358]

821.111(417)-31

821.111(73) Amerikāņu literatūra

Amirrezvani, Anita. Ziedu asinis : romāns / 
Anita Amirrezvani ; no angļu valodas tulkojusi 
Māra Poļakova ; redaktore Lolija Soma. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2012. — 391 lpp. ; 23 cm. — 
Arābu un persiešu vārdu skaidrojums grāmatas 
beigās. — Oriģ. nos.: The blood of flowers. — 
ISBN 978-9934-0-2764-2 (ies.). — [0312002359]

821.111(73)-31

Dīvers, Džefrijs. Carte blanche : romāns / 
Džefrijs Dīvers ; no angļu valodas tulkojis Uldis 
Šēns ; redaktore Liene Akmens ; vāka dizains: 
Artūrs Zariņš. — Rīga : Kontinents, 2012. — 426, 
[1] lpp. ; 21 cm. — 007—Titlp. — Par autoru: 
425.-[427.] lpp. — Oriģ. nos.: Carte blanche. — 
ISBN 978-9984-35-592-4 (ies.). — [0312002321]

821.111(73)-312.4

Džeimsa, E. L. Greja piecdesmit nokrāsas : 
romāns / E. L. Džeimsa ; no angļu valodas 
tulkojusi Eva Stankēviča ; redaktore Ingūna 
Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. — Rīga : 
Kontinents, 2012.

1. — 519, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: Fif-
ty shades of Grey. — ISBN 978-9984-35-604-4 
(ies.). — [0312002322] 821.111(73)-993

Fords, Džeimijs. Keiko : romāns / Džeimijs 
Fords ; no angļu valodas tulkojusi Maija Opse ; 
redaktore Dace Barone. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2012. — 343, [1] lpp. ; 23 cm. — Oriģ. nos.: 
Hotel on the corner of bitter and sweet. — ISBN 
978-9934-0-2863-2 (ies.). — [0312002238]

821.111(73)-31

Redfīlds, Džeimss. Šambalas noslēpums : 
vienpadsmitās atklāsmes meklējumos : [ro-
māns] / Džeimss Redfīlds ; no angļu valodas 
tulkojusi Karīna Tillberga ; redaktors Guntis 
Kalns ; Māras Alševskas vāka dizains. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2012. — 271, [1] lpp. ; 21 cm. — 
Oriģ. nos.: The Secret of Shambhala. — ISBN 
978-9934-0-2600-3 (ies.). — [0312002239]

821.111(73)-31

Riordans, Riks. Zibens zaglis : [piedzīvojumu 
stāsts vidējā skolas vecuma bērniem] / Riks 
Riordans ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Kol-
mane ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. — 
Rīga : Jumava, 2012. — 407, [1] lpp. ; 20 cm. — 
(Perijs Džeksons & Olimpieši / Riks Riordans ; 
1. grām.). — ISBN 978-9934-11-144-0. — 
[0312002339]

821.111(73)-93-3+821.111(73)-311.3

821.113.6 Zviedru literatūra

Nūrdkvists, Svens. Petsona Ziemassvētku cie-
miņi : [stāsts pirmsskolas vecuma bērniem] / 
Svens Nūrdkvists ; no zviedru valodas tulkojusi 
Mudīte Treimane ; redaktore Inese Zandere. — 
[Rīga] : Liels un mazs, 2012. — [24] lpp. : krās. 
il. ; 31 cm. — ISBN 978-9984-820-44-6 (ies.). — 
[0312002268] 821.113.6-93-32

821.133.1 Franču literatūra

Pankola, Katrīna. Bruņurupuču lēnais valsis : 
romāns / Katrīna Pankola ; no franču valodas 
tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna 
Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. — Rīga : 
Kontinents, 2012. — 565, [1] lpp. ; 23 cm. — 
(Jauna franču līnija). — Oriģ. nos.: La valse 
lente des tortues. — ISBN 978-9984-35-610-5 
(ies.). — [0312002323] 821.133.1-31

Vido, Valerī. 366 raibas dienas laukos / [stāsti 
pirmsskolas vecuma bērniem] / Valerī Vido un 
Loras Difūras teksts ; no franču valodas tulkoju-
si Sarmīte Madžule ; redaktore Iluta Moldane-
Greiškane ; Gijoma Tranuā ilustrācijas. — Rīga : 
Annele, 2012. — 194, [2] lpp. : krās. il. ; 31 cm. — 
ISBN 978-9984-843-50-6 (ies.). — [0312002260]

821.133.1-93-32

821.161.1 Krievu literatūra

Koreckis, Daņils. Pa velna pēdām : [detek-
tīvromāns] / Daņils Koreckis ; no krievu va-
lodas tulkojusi Maija Medne ; redaktore Irisa 
Sakse. — [Rīga] : [Juvetas], [2012]. — 303, 
[1] lpp. ; 21 cm. — (Krievu detektīvs). — ISBN 
978-9934-8176-4-9 (ies.). — [0312002224]

821.161.1-312.4

Чехлов, Александр. Баланда с куриными 
перьями : рассказы и очерки / Александр 
Чехлов. — Рига : авт. изд., 2012. — 128 с. ; 
15 см. — ISBN 978-9934-8300-4-4 : 100 экз. — 
[0312002282] 821.161.1-34(474.3)

821.174 Latviešu literatūra

Balode, Ingmāra. Alba : [dzejoļu krājums] / 
Ingmāra Balode ; redaktors Knuts Skujenieks ; 
mākslinieks Kaspars Murelis. — Rīga : Man-
sards, 2012. — 62 lpp. ; 15 cm. — ISBN 978-
9984-872-54-4; 9789984812687 (kļūda). — 
[0312002198] 821.174-1
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Balts, Arturs. Rūgtās mieles : romāns 2 daļās / 
Arturs Balts ; redaktores: Kristīne Keiša, Brig-
ita Kabuce ; mākslinieks Georgijs Krutojs. — 
Mārupe : Drukātava, 2012.

1. daļa. — 297 lpp. : il. ; 21 cm. — ISBN 
978-9984-853-69-7. — [0312002221]

821.174-31

Bērziņš, Miķelis. Manas dzīves apraksts / 
Miķelis Bērziņš ; redaktori: Ingus Bērziņš, 
Dace Sparāne ; ievadu sarakstīja Pauls Banko-
vskis ; priekšvārdu un pēcvārdu sarakstīja In-
gus Bērziņš ; Jāņa Esīša vāka dizains. — Rīga : 
Dienas Grāmata, 2012. — 253, [2] lpp., [8] lpp. 
il., ģīm. ; 22 cm. — ISBN 978-9984-887-19-7 
(ies.). — [0312002249] 821.174-94

Buiķis, Emīls. No nabassaitēm : [dzeja] / 
Emīls Buiķis ; grāmatas dizainu veidojis Jānis 
Miruškins ; uz 4. vāka Ivara Burtnieka foto. — 
Rīga : Madris, 2012. — 77, [2] lpp. : il. ; 21 cm. — 
ISBN 978-9984-31-818-9 (ies.). — [0312002255]

821.174-1

Foma, Anna. Jaunā Vāgnera klusēšana : [dze-
ja] / Anna Foma ; redaktore Ingmāra Balode ; 
Zigmunda Lapsas dizains. — Rīga : Mansards, 
2012. — 51, [3] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-
872-55-1. — [0312002197] 821.174-1

Grietēna, Margarita. Nāve Londonā : detek-
tīvromāns / Margarita Grietēna ; redaktore Eva 
Mārtuža ; Anitas Jansones-Zirnītes zīmējumi ; 
Inta Vilcāna vāka dizains. — Rīga : Lauku Avīze, 
2012. — 191 lpp. : il., ģīm., faks. ; 20 cm. — (Lata 
romāns ; 10 (160)). — Bibliogr.: 186. lpp. — ISBN 
978-9984-878-47-8. — [0312002271] 821.174-31

Kaprālis Dāvis. Mauzeru pavēlnieki : [humo-
ristiski stāsti] / A II Pozitīvs ; ilustrāciju autors 
Andris Dauksts ; Ingas Apsītes vāka nofor-
mējums. — Mārupe : Drukātava, [2012]. — 
244 lpp. : il. ; 21 cm. — (Pogainie ne zvēri ; 
1. grāmata). — ISBN 978-9984-853-62-8. — 
[0312002220] 821.174-341

Kupčs, Ivars. Laiks un ļaudis : [atmiņas] / 
Ivars Kupčs ; redaktore Dzintra Birnbauma. — 
Rīga : Ivars Kupčs, 2012. — 602 lpp. : il., ģīm. ; 
22 cm. — ISBN 978-9984-49-578-1 (ies.). — 
[0312002272] 821.174-94

Mārsila, Gaida. Zemes balsis : dzeja / Gaida 
Mārsila ; Kristīnes Krastiņas-Indānes ilustrācijas 
un vāka noformējums. — Rīga : Rigdava, 
2012. — 112 lpp. : il., ģīm. ; 20 cm. — ISBN 978-
9984-727-19-6. — [0312002253] 821.174-1

Silova, Maija. …Stihiya… : dzeja / Maija Silo-
va ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārā 
redaktore Sigita Kušnere ; māksliniece Olga 
Markina ; grafiskais noformējums: Dairis Hof-
manis. — Rīga : Jumava, [2012]. — [200] lpp., 
[11] lp. krās. il. : il. ; 20 cm. — Grāmata lasāma 
no abām pusēm, dalīta paginācija. — Teksts 
latviešu un krievu val. — ISBN 978-9934-11-
176-1 (ies.). — [0312002318]

821.174-1+821.174-1=161.1

Stāraste, Margarita. Pasaka par miedziņu : 
[pirmsskolas vecuma bērniem] / Margaritas 
Stārastes teksts un zīmējumi ; redaktore Iluta 
Moldane-Greiškane. — [Atkārt. izd.]. — Rīga : 
Annele, [2012]. — 31, [1] lpp. : il. ; 29 cm. — 
ISBN 978-9984-843-52-0 (ies.). — [0312002261]

821.174-93-343

Sudare, Inese. Mana Rīga : [dzejoļi un tau-
tasdziesmas pirmsskolas un jaunākā skolas 
vecuma bērniem] / Inese Sudare ; ilustrāciju 
autore Inese Sudare ; Ingas Apsītes vāka 
mākslinieciskais noformējums. — Mārupe: 
Drukātava, [2012]. — 32, [1] lpp. : il. ; 27 cm. — 
Bibliogr.: [33.] lpp. (21 nos.). — ISBN 978-9984-
853-66-6. — [0312002225]

821.174-93-1(082)+398.8(=174)

Zvirgzdiņš, Juris. Rīgas runča Maurīcija 
piedzīvojumi : [stāsts jaunākā skolas vecuma 
bērniem] / Juris Zvirgzdiņš ; māksliniece Arta 
Ozola-Jaunarāja. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 
2012. — 95, [1] lpp. : il. ; 25 cm. — ISBN 
9789984233765 (ies.) (kļūda). — [0312002185]

821.174-93-32

821.511.113 Igauņu literatūra

Vahtre, Lauri. Vētra : romāns / Lauri Vah-
tre ; no igauņu valodas tulkojis Juris Putriņš ; 
redaktore Agnese Ziemele ; Jura putriņa vāka 
dizains. — [Mārupe] : Drukātava, 2012. — 
287 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-853-64-2. — 
[0312002222] 821.511.113-31

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

902 Arheoloģija

Apals, Jānis. Āraišu ezerpils : rakstu izlase un 
draugu atmiņas / Jānis Apals ; sastādītāji: Andris 
Caune, Zigrīda Apala ; redaktore Ilze Antēna ; 
ievadu sarakstīja Andris Caune ; māksliniece 
Ināra Jēgere ; zīmējumi: Agris Liepiņš ; uz vāka 
Zigrīdas Apalas foto. — Rīga : Latvijas vēstures 
institūta apgāds, 2012. — 639 lpp. : il., kartes, 
faks. ; 25 cm. — Bibliogr. rakstu beigās. — 
Atsevišķas nodaļas un kopsavilkumi angļu, 
vācu un krievu valodā. — ISBN 978-9984-824-
28-4 (ies.). — [0312002276] 902(474.3)

908 Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Piespiedu integrācija padomju sistēmā : Puzes 
pagasta vēsture, 1941.-1991. / sastādītāja un 
priekšvārda autore Skaidrīte Bruhanova ; foto: 
Alberts Šterns, Andrejs Ķirsis. — [Puzes pa-
gasts : Skaidrīte Bruhanova, 2011]. — 123 lpp. : 
il., ģīm. ; 30 cm. — (Spirālies.). — [0312002150]

908(474.323)+94(474.323)

Клявиньш, Каспарс. Цесис — символ ис-
тории Латвии / Каспарс Клявиньш ; перевела 
Инна Лебедянцева ; художница Анда Нор-
ден. — [Cēsis] : Цесисский центр истории и 
культуры, 2012. — 62, [2] с. : цв. ил., карта, 
портр., факс. ; 23 см. — Библиогр. в конце 
текста и ссылки в подстроч. примеч. — ISBN 
978-9984-49-624-5. — [0312002147]

908(474.365)

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

Ventspils : pilsēta ar rītdienu : [tūrisma ceļve-
dis] / Ventspils Tūrisma informācijas centrs. — 
Ventspils : Ventspils pilsētas dome, 2011. — 
25 lpp. : krās. il., kartes ; 30 cm. — [0312002299]

911.37(474.3-21)(036)+913(474.3)(036)

Старая Рига : [путеводитель] / текст: Дайга 
Зариня ; перевод: Виола Ругайс. фотографии: 
Леон Балодис. — Рига : Madris, [2012]. — 
127 с. : цв. ил., карты ; 18 см. — Ориг. изд. 
на англ. яз.: Old Riga. Riga : Madris, c2002. 
ISBN 9984311325. — Алфавитный указатель: 
с. 127. — ISBN 978-9984-31-758-8; 9984-31-
758-7. — [03121002257] 913(474.362.2)(036)

94 Vispārīgā vēsture

Mēs laikā, telpā un attīstībā : studentu zināt-
niskās konferences materiāli, 2011. gada 12. 
maijā / Rēzeknes Augstskola. Humanitāro 
un juridisko zinātņu fakultāte ; atbildīgā par 
izdevumu Olga Senkāne ; redaktore Sandra 
Laizāne. — Rēzekne : RA izdevniecība, 2012. — 
126 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogr. rakstu 
beigās. — Kopsav. angļu val. — ISBN 978-9984-
44-094-1. — [0312002183] 94+37

Purēns, Vilnis. Pasaules vēsture pamatskolai : 
mācību grāmata / Vilnis Purēns ; galvenais re-
daktors Vilnis Purēns ; redaktore Rita Cimdiņa ; 
dizains: Baiba Lazdiņa. — Rīga : RaKa, 2012.

2., Viduslaiki. Jauno laiku vēsture. — 
116 lpp. : krās. il., tab., kartes ; 28 cm. — ISBN 
978-9984-46-222-6. — [0312002124] 94(075.2)

И время ставит обелиски : документальные 
примечания к истории Великой Отечест-
венной войны / составитель В. А. Бухвалов ; 
Елгавское общество русской культуры «Ве-
че» ; Проектная программа «Память Вели-
кой Победы», www.svoi.lv. — Елгава : Ел-
гавское общество русской культуры «Вече», 
2012. — 102 с. ; 21 см. — Библиогр.: с. 100-
101. — [0312002227] 94(47+57)”1939/1945”


