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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

004 Datorzinātne un datortehnoloģija. 
Skaitļošana. Datu apstrāde

Rencis, Edgars. Uz modeļu transformācijām 
balstītu rīku būves metožu izstrāde un reali-
zācija : promocijas darbs : nozare: datorzinības, 
apakšnozare: programmēšanas valodas un 
sistēmas / Edgars Rencis ; zinātniskais vadītājs 
Jānis Bārzdiņš ; Latvijas Universitāte. Datori-
kas fakultāte. Matemātikas un informātikas 
institūts. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2012. — 129 lp. : tab., sh. ; 31 cm + 1 piel. Promo-
cijas darba pielikums : saistītās publikācijas 
(1.sēj.). — Bibliogr.: 121.-129. lp. — Teksts lat-
viešu val., saistītās publikācijas pielikumā angļu 
valodā. — (Ies.). — [0312003963] 004.434(043)

02 Bibliotēku zinātnes. Bibliotēku darbs

Gēbele, Iveta. Pasaku dziedinošais spēks / 
Iveta Gēbele ; priekšvārdu sarakstīja Ieva Kal-
niņa ; ilustrācijas un vāka attēls: Elita Vanso-
viča. — Rīga : Biedrība «Bērni bērniem», 
2012. — 112 lpp. : il., faks. ; 21 cm. — Izdošanas 
vieta prezicēta ISBN aģentūrā. — Bibliogr.: 
111. lpp. (18 nos.). — ISBN 978-9984-49-
469-2. — [0312001252] 028.02

06 Vispārīga rakstura organizācijas

Danga, Inese. No iedzīvotāju foruma līdz ko-
pienu filantropijai : iespējas un pieredze Lat-
vijā : rokasgrāmata / Inese Danga ; priekšvārdu 
sarakstīja Ieva Morica, Mareks Indriksons. — 
Talsi : Talsu novada fonds, 2006. — 60 lpp. ; 
24 cm. — Bibliogr.: 56. lpp. (7 nos.). — 
[0312001164] 061.2(474.3)+332.834.7(474.3)

069 Muzeji. Pastāvīgas izstādes

Muzeoloģijas pamatjēdzieni / Andrē Devalē un 
Fransuā Meresa redakcijā ; no franču valodas 
tulkojusi Gundega Dreiblate, no angļu valodas 
tulkojusi Anita Jirgensone ; literārā redaktore 
Elita Priedīte ; priekšvārda, 7.-8. lpp., autore Ali-
sandra Kaminsa ; priekšvārda, 9.-10. lpp., auto-
re Nellija Dekarolis ; ievada, 11.-15. lpp., autori 
Fransuā Meress un Andrē Devalē. — Rīga : 
Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrība, 
2012. — 68 lpp. ; 20 cm. — (Muzeoloģijas biblio-
tēka). — Bibliogr.: 62.-66. lpp. — Oriģ. nos.: Key 
concepts of museology. — ISBN 978-9934-8287-
0-6. — [0312001258] 069(038)

08 Jaukta satura krājumi. Kolektīvi darbi

1000 jautājumu un atbilžu : pārbaudi savas 
zināšanas / sastādījusi Ilze Vjatere ; redakto-
re Ilze Čerņevska ; Ilgoņa Riņķa vāka di-
zains. — Rīga : Avots, 2012. — 343 lpp. ; 
20 cm. — (Erudītiem). — ISBN 978-9984-859-
48-4. — [0312001195] 088

087.5 Izdevumi jauniešiem

Surikatu paslēpes / Dženas Vainraitas teksts ; 
tulkojusi Laura Freidenfelde ; atbildīgā redak-
tore Renāte Neimane ; Pola Morana, Stīva 
Viltšīra un Saimona Ekoba ilustrācijas ; Endžijas 
Elisonas un Zoji Kveilas dizains. — Rīga : Ju-
mava. SIA «J.L.V.», 2012. — [47] lpp. : krās. il. ; 
29 cm. — Oriģ. nos.: Where’s the meerkat?. — 
ISBN 978-9934-11-081-8. — [0312001129] 087.5

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

14 Filozofiskās sistēmas un uzskati

Nagl-Docekale, Herta. Kas ir feministiskā filo-
sofija? / Herta Nagl-Docekale ; sastādītāja Ma-
ija Kūle ; tulkojums: Aigars Dāboliņš ; literārā 
redaktore Arta Jāne. — Rīga : LU Filozofijas un 
socioloģijas institūts, 2012. — 65 lpp. ; 17 cm. — 
(Filosofijas lekcijas Rīgā = Philosophische Vor-
lesungen in Riga = Philosophical lectures in 
Riga = Conférences philosophiques à Riga). — 
Bibliogr.: 49.-50. lpp. un norādes parindēs. — 
ISBN 978-9984-624-93-8. — [0312001244]

141.72

159.9 Psiholoģija

Bērgs, B. 5 veiksmes likumi : kas nosaka mū-
su panākumus darbā, biznesā, dzīvē? / B. 
Bērgs & Dž. D. Manns ; no angļu valodas tul-
kojis Māris Garbers ; literārā redaktore San-
dra Meškova ; redaktors Valdis Zoldners ; 
grāmatas noformējumā izmantoti Leonardo 
da Vinči zīmējumi. — [Jelgava] : Zoldnera iz-
devniecība, [2012]. — 124, [3] lpp. ; 22 cm. — 
(Sveicamgrāmata). — «Attīstībai, izaugsmei, 
motivācijai»—Uz vāka. — ISBN 978-9934-8083-
8-8 (ies.). — [0312001148] 159.98

Gils, Mels. Meta noslēpums ir nākamais 
līmenis : pievilkšanās likums ir tikai viens no 
septiņiem senajiem principiem. Apgūstiet arī 
sešus pārējos! / Mels Gils ; no angļu valodas 
tulkojusi Daina Grūbe ; redaktore Anda Bra-
zauska ; priekšvārda, 6.-8. lpp., autors Džeks 
Kenfīlds. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. — 
223 lpp. : krās. il. ; 19 cm. — Oriģ. nos.: The 
Meta secret anything is possible. — ISBN 978-
9934-0-1993-7 (ies.). — [0312001179] 159.923.2

Poudžiunas, Inta. Dusmas un agresija vardar-
bību pārcietušiem jauniešiem un dusmu pār-
valdīšanas programmas efektivitāte : (klīniskā 
psiholoģija) : promocijas darbs : disertācija 
izstrādāta psiholoģijas doktora (Dr.psych.) grāda 
iegūšanai psiholoģijas zinātņu nozarē / Inta 
Poudžiunas ; darba vadītāja Ieva Bite ; Latvijas 
Universitāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2012. — 164 lp. : diagr., tab. ; 31 cm. — Bibliogr.: 
115.-129. lp. — Teksts latviešu val., anotācija arī 
angļu valodā. — (Ies.). — [0312003960]

159.942(043)+316.613.434(043)

Presfīlds, Stīvens. Cīņa par radošumu : kā 
pārvarēt iekšējās barjeras un atbrīvot radošo 
potenciālu? / Stīvens Presfīlds ; no angļu valo-
das tulkojis Māris Garbers ; redaktors Valdis 
Zoldners ; priekšvārda, 3.-7. lpp., autors Ro-
berts Makī ; grāmatas noformējumā izman-
toti Leonardo da Vinči zīmējumi. — [Jelgava] : 
Zoldnera izdevniecība, [2012]. — 125, [2] lpp. : 
il. ; 22 cm. — (Sveicamgrāmata). — «Attīstībai, 
izaugsmei, motivācijai»—Uz vāka. — ISBN 
978-9934-8083-9-5 (ies.). — [0312001147]

159.954

Sentdžons, Noass. Panākumu slepenais kods : 
7 pakāpieni līdz bagātībai un laimei / Noass 
Sentdžons ; no angļu valodas tulkojusi Aija 
Amoliņa ; redaktore Gunta Šustere ; priekš-
vārda, 9.-11. lpp., autors Džeks Kenfīlds ; vāka 
mākslinieks Artūrs Bērziņš. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2012. — 270 lpp. : il. ; 19 cm. — Par auto-
ru: 269.-270. lpp. — Alf. rād.: 265.-268. lpp. — 
Oriģ. nos.: The secret code of success. — ISBN 
978-9934-0-2167-1 (ies.). — [0312001180]

159.923.2

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kirils, патриарх Московский и всея Руси. 
Brīvība un atbildība: harmonijas meklējumos : 
cilvēka tiesības un personības cieņa / Maskavas 
un visas Krievzemes Patriarhs Kirils ; no krievu 
valodas tulkoja Anna Āboliņa ; atbildīgais par 
izdevumu Daugavpils bīskaps Aleksandrs 
(Matrjoņins) ; priekšvārda, 3.-5. lpp., autors 
Metropolīts Aleksandrs. — [Rīga] : LPB Sino-
des izdevniecības nodaļa, 2012. — 143 lpp. ; 
20 cm. — Bibliogr. norādes parindēs. — ISBN 
978-9984-30-205-8. — [0312001220] 2-67

Vienprātības grāmata = Liber concordiae : 
luterāņu ticības apliecības / izdevuma teo-
loģiskais redaktors Aleksandrs Bite ; vāka 
autore Agata Muze. — Pārstrādāts un papil-
dināts izdevums. — Rīga : Luterisma manto-
juma fonds, 2012. — 704 lpp. ; 21 cm. — Svēto 
rakstu rād.: 683.-704. lpp. — Oriģ. nos.: Con-
cordia triglotta. — ISBN 978-9984-753-78-2. — 
[0312001150] 274.5-543.3
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Тихомирова, Галина. Христианство и куль-
тура / Галина Тихомирова ; редактор Григо-
рий Смирин. — Рига : Галина Тихомирова, 
2011. — 720 с. : цв. ил., ил., табл. ; 31 см. — На 
переплете автор не указана. — Библиогр.: 
с. 704-707. — Указатель: с. 708-713. — ISBN 
978-9984-49-059-5 (в пер.). — [0312001338]

27-1

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

316 Socioloģija

Igaune, Edīte. Sociālais kapitāls : [teorija, analīze, 
praktiskā pielietošana] : monogrāfija : nozare: 
ekonomikas zinātne, apakšnozare: reģionālā 
ekonomika / Edīte Igaune ; zinātniskais re-
daktors S. Keišs. — Rīga : Ekonomikas un 
kultūras augstskola, 2012. — 218 lpp. : sh., 
tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 205.-218. lpp. (180 
nos.). — Kopsav. angļu val. — ISBN 978-9984-
24-200-2. — [0312001152]

316.334.2+331.101.2+332.146.2+338.49

Šūpule, Inese. Etniskās un nacionālās iden-
titātes sociālā konstruēšana mijiedarbībā: 
Latvijas gadījuma izpēte : promocijas darbs 
doktora grāda iegūšanai socioloģijas nozarē, 
apakšnozare: politikas socioloģija / Inese Šū-
pule ; darba zinātniskā vadītāja Brigita Zepa ; 
recenzenti: Tālis Tisenkopfs, Deniss Hanovs, 
Vladislavs Volkovs ; Latvijas Universitāte. So-
ciālo zinātņu fakultāte. Socioloģijas nodaļa. — 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2012. — 316 lp. : 
tab., sh. ; 31 cm. — Bibliogr.: 255.-273. lp. — 
Teksts latviešu val., anotācija arī angļu val. — 
(Ies.). — [0312039014] 316.334.3(474.3)(043)

32 Politika

323 Iekšlietas. Iekšpolitika

Волкович, Б. Сионистское движение в Латвии 
(1918-1940) / Борис Волкович ; научные ре-
дакторы: Виктор Воронов, Григорий Сми-
рин ; редакторы: Г. С. Василькова, В. А. 
Хлестов ; автор предисловия, с. 4, Виктор 
Воронов ; Daugavpils Universitāte. — 2-е изд., 
доп. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes 
Akadēmiskais apgāds «Saule», 2012.

Книга 1. — 505 с. : табл. ; 21 см. — Об ав-
торе: с. 505. — Библиогр.: с. 362-382 и ссыл-
ки в подсточ. примеч. — ISBN 978-9984-14-
557-0. — [0312001198]

Книга 2. — 369 с. : табл., диагр. ; 21 см. — 
Об авторе: с. 361. — Библиогр.: с. 292-293 и 
ссылки в подсточ. примеч. — Указ.: с. 364-
[370]. — Резюме: латыш., англ. яз. — ISBN 
978-9984-14-557-0. — [0312001199]

323.13(474.3)(=411.16)+94(474.3)(=411.16)

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

Frīdmens, Džordžs. Valstu un tautu likteņi : 
analīze un prognozes nākamajiem 100 gadiem / 
Džordžs Frīdmens ; tulkojis Kārlis Skruzis ; 
redaktore Ilze Čerņevska ; mākslinieks Ul-
dis Baltutis. — Rīga : Avots, 2012. — 245 lpp. : 
kartes ; 24 cm. — Oriģ. nos.: The next 
100 years. — ISBN 978-9984-859-50-7. — 
[0312001206] 327(100)

327(474.3) Latvijas starptautiskās attiecības. 
Starptautiskie jautājumi. Ārpolitika

Latvia and the United States: a new chapter 
in the partnership / editor and introduction, 
p. 7-10, by Ivars Indāns ; English editor: Kārlis 
Streips ; design of the cover: Toms Deģis. — 
Riga : Centre for East European Policy Studies, 
2012. — 159 lpp., [8] lpp. iel. : krās. il. ; 24 cm. — 
Bibliogr. rakstu beigās. — ISBN 978-9934-8292-
0-8. — [0312001219] 327(474.3)

33 Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

336 Finanses

Blumberga, Sanda. Eiropas Savienības fondu 
efektivitāte Latvijā : promocijas darbs : nozare: 
vadībzinātne, apakšnozare: uzņēmējdarbības 
vadība / Sanda Blumberga ; zinātniskais vadītājs 
Remigijs Počs ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Inženierekonomikas un vadības fakultāte. 
Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas in-
stitūts. Starptautisko ekonomisko sakaru, trans-
porta ekonomikas un loģistikas katedra. — 
Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 2012. — 190, 
[36] lp.: diagr., tab. ; 30 cm. — Bibliogr.: 180.-
190. lp. — Teksts latviešu val., anotācija arī 
angļu val. — (Ies.). — [0312003964]

336.027(474.3)(043)

Kenedija, Mārgrita. Nauda bez inflācijas un 
procentiem / Mārgrita Kenedija ; no angļu valo-
das tulkojuši Pēteris Mārtiņsons un Uģis Sarja ; 
redaktors un priekšvārda, 4.-5. lpp., autors 
Pēteris Mārtiņsons ; pirmā vāka noformējuma 
autors Uģis Sarja. — [Rīga] : Pēteris Mārtiņsons, 
2012. — 91, [2] lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — 
Izdošanas vieta un izdevējs precizēts ISBN 
aģentūrā. — Bibliogr.: [92.]-[93.] lpp. — Oriģ. 
nos.: Interest and inflation free money. — ISBN 
978-9934-8263-1-3. — [0312001169]

336.7+339.7

338 Ekonomiskais stāvoklis. Ekonomiskā 
politika. Pārvalde un plānošana ekonomikā. 
Ražošana. Pakalpojumi. Cenas

338.43 Lauksaimniecības ekonomika. 
Pārtikas ražošanas ekonomika

«Agrovide» : rokasgrāmata atbalsta preten-
dentam par lauku attīstības plāna pasākumu / 
Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta die-
nests. — [Rīga : Zemkopības ministrijas Lauku 
atbalsta dienests, 2012]. — 38 lpp. : il., tab., 
kartes ; 21 cm. — [0312001116]

338.434(474.3)(035)

Informatīvais materiāls platību maksājumu 
saņemšanai 2011. gadā / Lauku atbalsta die-
nests ; priekšvārdu sarakstīja Jānis Dūklavs, 
Anna Vītola-Helviga. — Rīga : Lauku atbalsta 
dienests, 2011. — 16 lpp. : il., tab. ; 30 cm + 
[3] lp. iesniegumu veidlapas un [1] saloc. lp. 
«Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)». — 
[0312001108] 338.43(474.3)(035)

Informatīvais materiāls platību maksājumu 
saņemšanai 2012. gadā / Lauku atbalsta die-
nests ; priekšvārdu sarakstīja Laimdota Strau-
juma, Anna Vītola-Helviga. — Rīga : Lauku 
atbalsta dienests, 2012. — 23, [1] lpp. : il., tab. ; 
30 cm + [3] lp. iesniegumu veidlapas un [1] 
saloc. lp. «Elektroniskā pieteikšanās sistēma 
(EPS)». — [0312001109] 338.43(474.3)(035)

339 Tirdzniecība. Starptautiskās 
ekonomiskās attiecības. Pasaules ekonomika

RTU studentu zinātniski praktiskā konferen-
ce «Muitas darbības organizēšanas un kon-
troles aktuālās problēmas» (2011 : Rīga, 
Latvija). Muitas darbības organizēšanas un 
kontroles aktuālās problēmas : 2012. gada 27. 
janvāra studentu zinātniski praktiskās konfe-
rences materiāli / Rīgas Tehniskā universitāte. 
Inženierekonomikas un vadības fakultātes 
Starptautisko sakaru un muitas institūta Muitas 
un nodokļu katedra ; redkolēģija: A. Gulbis, A. 
Krastiņš, K. Ketners. — Rīga : RTU Izdevniecība, 
2012. — 57 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogr. 
rakstu beigās un norādes parindēs. — ISBN 
978-9934-10-291-2 : 150 eks. — [0312001105]

339.543(062)

34 Tiesības. Jurisprudence

Gencs, Zigmants. Civillikuma komentāri / Zig-
mants Gencs ; dizains: Marina Selunska. — 
Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2012.

2. daļa, Mantojuma tiesības (655.-840. 
pants). — 401 lpp. ; 23 cm. — Bibliogr.: 
[380.]-401. lpp. — ISBN 978-9984-790-96-1 
(ies.). — [0312001097] 347.65/.68(474.3)

351 Valsts administratīvā pārvalde (policija)

Valstiskā godaprāta sistēmas novērtējums : 
Latvija 2011 / pētnieks un projekta vadītājs: 
Valts Kalniņš, Sigita Ķirse ; pētījumu no angļu 
valodas tulkoja Agnese Lāce un Sigita Ķirse ; 
priekšvārda, 5. lpp., autors Valts Kalniņš. — 
Rīga : Delna, 2011. — 197 lpp. : diagr., tab. ; 
21 cm — Bibliogr.: 182.-189. lpp. un norādes 
parindēs. — ISBN 978-9984-9717-7-3. — 
[0312001136] 351(474.3)

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

Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēki : Jūras 
spēkiem 20 gadi : 11.04.1992—11.04.2012 : [foto-
albums] / fotogrāfiju atlase un teksts: Liene Ulbi-
na ; priekšvārdu sarakstīja Rimants Štrimaitis ; 
foto: Gatis Dieziņš, Normunds Mežiņš, Dmit-
rijs Ščegoļevs, Artūrs Šlosbergs. — [Liepāja : 
Jūras spēku flotile], 2012. — 96 lpp. : il., ģīm. ; 
21×28 cm. — Uz vāka: Daudz laimes dzim-
šanas dienā!. — ISBN 978-9984-49-522-4. — 
[0312001166] 359(474.3)(084.1)

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

Krasko, Vadims. Patērētāju uzvedība: sociāl-
ekonomisko faktoru reģionālā pētījuma pie-
redze : zinātniskā monogrāfija / Vadims Kras-
ko, Viktors Voronovs ; zinātniskais redaktors 
Viktors Voronovs ; literārā redaktore Diana 
Sarančuka ; Daugavpils Universitāte. Sociālo 
zinātņu fakultāte. Sociālo pētījumu institūts. — 
Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadē-
miskais apgāds «Saule», 2012. — 201 lpp. : di-
agr., sh., tab. ; 21 cm — Bibliogr.: 135.-151. lpp. 
(312 nos.). — Priekšv. latviešu, angļu un krievu 
val. — ISBN 978-9984-14-560-0. — [0312001200]

366.1(474.3)
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37 Izglītība

Latvija. Izglītības un zinātnes ministrija. Iz-
glītības un zinātnes ministrija / Izglītības un 
zinātnes ministrija ; priekšvārdu sarakstīja 
Mareks Gruškevics. — [Rīga : Latvijas Re-
publikas Izglītības un zinātnes ministrija, 
2012]. — 28 lpp. : il., ģīm., sh. ; 21×21 cm. — 
[0312001163] 37(474.3)

Ostrovska, Inta. Latvijas iedzīvotāju izglītī-
ba sociālās audzināšanas kontekstā : [mono-
grāfija] / Inta Ostrovska ; zinātniskais redak-
tors Aleksejs Vorobjovs ; redaktors Dmitrijs 
Oļehnovičs. — Daugavpils : Daugavpils Univer-
sitātes Akadēmiskais apgāds «Saule», 2012. — 
154 lpp. : diagr., sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 
143.-153. lpp. (186 nos.). — ISBN 978-9984-14-
562-4. — [0312001204] 37.013.42(474.3)

Stankevičs, Aivars. Social dimension of the 
higher education in Latvia / Aivars Stankevičs ; 
Daugavpils University. Institute of Social In-
vestigations ; editor-in-chief: Vladimirs Meņ-
šikovs. — Daugavpils : Daugavpils Univer-
sity Academic Press «Saule», 2012. — 191 lpp. : 
diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 176.-187. lpp. 
un norādes parindēs. — ISBN 978-9984-14-
565-5. — [0312001203] 379(474.3)

373 Vispārējā izglītība

Ceļā uz skolu : bērnu sagatavošana pamat-
izglītības ieguvei / Ruta Kaņepēja, Daina Lie-
ģeniece, Ieva Mangule, Rita Ukstiņa, Daina 
Dzintere, Inga Stangaine, Ilze Miķelsone, Ilga 
Millere, Arvīds Platpers, Zane Gaugere ; redak-
tore Iveta Ikale ; mākslinieciskā redaktore Māra 
Alševska. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. — 
270, [1] lpp. : il., tab. ; 22 cm. — (Pirmsskolas 
izglītība). — Bibliogr. rakstu beigās. — ISBN 
978-9934-0-2065-0. — [0312001171]

373.2(474.3)

Ēdoles pamatskola — 190 gadi : jubilejas izde-
vums / sagatavoja Gunita Meiere ; priekšvārdu 
sarakstīja Aigars Matevičs. — Ēdole : [Ēdoles 
pamatskola], 2012. — 168 lpp. : il., ģīm., faks., 
tab. ; 22 cm. — Bibliogr.: 168. lpp. (16 nos.). — 
ISBN 978-9984-49-515-6 (ies.). — [0312001240]

373.3(474.326)(091)

378 Augstākā izglītība. Augstskolas. 
Akadēmiskās studijas

Daugavpils Universitāte. Starptautiskā zināt-
niskā konference (54 : 2012 : Daugavpils, Latvi-
ja). Daugavpils Universitātes 54. Starptautiskās 
zinātniskās konferences programma = Pro-
gramme of the 54th international scientific con-
ference of Daugavpils University, Daugavpils, 
18.04.-20.04.2012. / atbildīgais par izdevumu 
Dmitrijs Oļehnovičs. — Daugavpils : Dau-
gavpils Universitāte : Daugavpils Universitātes 
Jauno zinātnieku asociācija, 2012. — 23, [1] lpp. : 
tab. ; 30 cm. — Teksts latviešu, angļu un krievu 
val. — [0312001197] 378.4(062)

Daugavpils Universitāte. Starptautiskā zināt-
niskā konference (54 : 2012 : Daugavpils, Lat-
vija). Daugavpils Universitātes 54. starptautiskās 
zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of 
the 54th International scientific conference 
of Daugavpils University / atbildīgais par 
izdevumu: Dmitrijs Oļehnovičs ; Daugavpils 
Universitāte. — Daugavpils : Daugavpils Uni-
versitātes Akadēmiskais apgāds «Saule» : Dau-
gavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociā-
cija, 2012. — 219 lpp. ; 30 cm. — Teksts latviešu, 
angļu un krievu val. — ISBN 978-9984-14-
564-8. — [0312001196] 378.4(474.346.1)(062)

Kvalifikācijas prakses atskaites un kvalifikācijas 
darba izstrādāšanas un aiztāvēšanas meto-
diskie norādījumi personāla speciālista vai 
biroja administratora kvalifikācijas iegūšanai / 
izstrādāja: Elīna Gaile-Sarkane, Inga Lapiņa, 
Gunta Maurāne, Ilona Ezera ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Inženierekonomikas un vadības 
fakultāte. Vadībzinību katedra. — 3., papild. 
izd. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2012. — 
44 lpp. : diagr., tab., veidlapas ; 21 cm. — ISBN 
978-9934-10-284-4 : 150 eks. — [0312001103]

378.22

Rīgas Tehniskā universitāte. Industriālās 
elektronikas un elektrotehnikas institūts. 
Industriālās elektronikas un elektrotehnikas 
institūta 2010. gada atskaite / Rīgas Tehniskā 
universitāte. Enerģētikas un elektrotehnikas 
fakultāte. Industriālās elektronikas un ele-
ktrotehnikas institūts = Annual report 2010 
Institute of Industrial Electronics and Electrical 
Engineering ; sastādīja: L. Ribickis, A. Avotiņš, 
A. Ļevčenkovs, M. Gorobecs, A. Žiravecka ; 
priekšvārdu sarakstīja Leonīds Ribickis. — 
Rīga : RTU EEF Industriālās elektronikas un 
elektrotehnikas institūts : RTU Izdevniecība, 
2011. — 103 lpp. : diagr., il., ģīm., tab. ; 30 cm. — 
Bibliogr. tekstā. — Paral. latviešu un angļu 
val. — ISBN 978-9934-10-295-0. — [0312001107]

378.6:62(474.3-25)(058)

Vērdiņa, Gita. Iekšējās kontroles sistēmas 
pilnveidošanas iespējas studiju programmas 
īstenošanas procesā : promocijas darbs vadīb-
zinātnes doktora zinātniskā grāda iegūšanai 
izglītības vadības apakšnozarē / Gita Vērdiņa ; 
darba zinātniskā vadītāja Dainuvīte Blūma ; 
Latvijas Universitāte. — Rīga : Latvijas Uni-
versitāte, 2012. — 252 lp. : il., tab. ; 30 cm. — 
Bibliogr.: 193.-209. lp. — (Ies.). — [0312003959]

378.14(043.3)

5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

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

Tūrisma attīstības plāns dabas parkam Aba-
vas senleja : kopsavilkums / teksta autori: 
Maija Medne, Andris Klepers, Aiga Petkēvica, 
Juris Smaļinskis, Ingrīda Smuškova, Baiba 
Strazdiņa, Asnāte Ziemele ; priekšvārdu sa-
rakstīja Asnāte Ziemele ; kartogrāfs Ilona 
Kilupa, Mareks Kilups ; vāka fotogrāfijas au-
tors Juris Smaļinskis. — Rīga : Latvijas Dabas 
fonds, [2012]. — 32 lpp. : il., kartes ; 30 cm. — 
[0312001161] 502.5(474.3)

Tūrisma attīstības plāns dabas parkam Dvie-
tes paliene : kopsavilkums / teksta autori: Mai-
ja Medne, Andris Klepers, Juris Smaļinskis, 
Baiba Strazdiņa, Asnāte Ziemele ; kartogrāfs: 
Ilona Kilupa, Mareks Kilups ; priekšvārdu 
sarakstīja Asnāte Ziemele ; vāka fotogrāfijas 
autors Dāvis Gruberts. — Rīga : Latvijas Dabas 
fonds, [2012]. — 32 lpp. : il., kartes ; 30 cm. — 
[0312001160] 502.5(474.3)

Tūrisma attīstības plāns Rāznas nacionālajam 
parkam : kopsavilkums / teksta autori: Maija 
Medne, Andris Klepers, Juris Smaļinskis, 
Baiba Strazdiņa, Asnāte Ziemele ; priekšvārdu 
sarakstīja Asnāte Ziemele ; kartogrāfs Ilona Ki-
lupa, Mareks Kilups ; vāka fotogrāfijas autors 
Baiba Strazdiņa. — Rīga : Latvijas Dabas 
fonds, [2012]. — 32 lpp. : il., kartes ; 30 cm. — 
[0312001162] 502.51(474.3)

Tūrisma attīstības plāns Ziemeļvidzemes 
piekrastei : kopsavilkums / teksta autori: Maija 
Medne, Andris Klepers, Aiga Petkēviča, Juris 
Smaļinskis, Baiba Strazdiņa, Asnāte Zieme-
le ; priekšvārdu sarakstīja Asnāte Ziemele ; 
kartogrāfs: Ilona Kilupa, Mareks Kilups ; vāka 
fotogrāfijas autors Jānis Dripe. — Rīga : Latvi-
jas Dabas fonds, [2012]. — 32 lpp. : il., kartes ; 
30 cm. — [0312001159] 502(474.3)

53 Fizika

Kalinko, Aleksandrs. Interpretation of x-ray 
absorption spectra using molecular dynam-
ics simulations : doctoral thesis : promotion 
to the degree of doctor of physics, subbranch: 
solid state physics / Aleksandrs Kalinko ; sci-
entific advisor: Aleksejs Kuzmins ; reviewers: 
Vyacheslavs Kashcheyevs, Donats Millers, 
Francesko Rocca ; University of Latvia. Fac-
ulty of Physics and Mathematics. — Riga : 
University of Latvia, 2012. — xxii, 107 lpp. : il., 
diagr., tab. ; 30 cm. — Bibliogr.: 93.-109. lpp. — 
(Spirālies.). — [0312003962] 539.26(043.3)

Korsaks, Valdis. Luminiscences procesi dažādi 
strukturētos bora nitrīda materiālos : promo-
cijas darbs doktora zinātniskā grāda iegūšanai 
fizikā, apakšnozare: cietvielu fizika / Valdis 
Korsaks ; zinātniskais vadītājs: Baiba Bērziņa ; 
recenzenti: Donāts Millers, Uldis Rogulis, Ma-
rina Popova ; Latvijas Universitāte. Fizikas 
un matemātikas fakultāte. — Rīga : Latvi-
jas Universitāte, 2012. — 94 lp. : il., diagr., 
tab. ; 31 cm. — Bibliogr.: 81.-93. lp. — Teksts 
latviešu val., anotācija arī angļu val. — (Ies.). — 
[0312003961] 535.37:546.27’171.1(043)

54 Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Brangule, Agnese. Pēti un eksperimentē : labo-
ratorijas darbi ķīmijā 11. klasei / Agnese Bran-
gule, Andra Reinholde ; redaktore Liene Zeile ; 
fotogrāfi: Edgars Gribusts, Baiba Puriņa ; vāka 
dizainers Jānis Romanovskis. — 1. izdevums. — 
Lielvārde : Lielvārds, 2012. — 80 lpp. : il., tab. ; 
30 cm. — Grāmata ar noplēšamām lapām. — 
ISBN 978-9984-11-344-9. — [0312001194]

54(076)
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58 Botānika

Baltic Botanic Gardens in 2009-2010 : Estonia, 
Latvia, Lithuania / editor-in-Chief: Signe Tom-
sone. — Rīga : Botanic Garden of the Univer-
sity of Latvia, 2012. — 98 lpp. : diagr., tab. ; 
21 cm. — Bibliogr. rakstu beigās. — ISBN 978-
9984-45-495-5. — [0312001193]

58:069.029(474)(05)

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. 
TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes

International Conference on Harmonisation. 
Starptautiskās harmonizācijas konferences 
(SHK) (5. posms) / Patentēto medicīnisko pro-
duktu komitejas (PMPK) (ICH/CPMP/135/95) 
norādījumi par labu klīnisko praksi = ICH 
(Step 5) / CPMP guideline for good clinical prac-
tice (CPMP/ICH/135/95) ; Pasaules Medicīnas 
asociācijas Helsinku deklarācija / Zāļu valsts 
aģentūra. — Rīga : Zāļu valsts aģentūra, 
2012. — 123 lpp. : tab. ; 21 cm. — Paral. latviešu 
un angļu val. — ISBN 978-9934-8070-5-3. — 
[0312001118] 615(062)

Latvijas Republikas zāļu reģistrs [elektronis-
kais resurss] : (oficiāls izdevums) / Zāļu valsts 
aģentūra. — Ofic. izd. — Rīga : Zāļu valsts 
aģentūra, 2012. — 1 CD-ROM ; 12 cm. — Apr. 
pēc diska ietveres. — [0312004122]

615.11(474.3)(085.2)

Latvijas Republikas Zāļu reģistrs : oficiāls 
izdevums / Zāļu valsts aģentūra ; fotogrāfiju 
autors: Imants Strangets. — Rīga : Zāļu valsts 
aģentūra, 2012. — 592 lpp. ; 21 cm. — ISBN 
978-9934-8070-4-6. — [0312001119]

615.11(474.3)(03)+615.2(474.3)(03)

Latvijas Republikas Zāļu reģistrs : oficiāls izde-
vums / Zāļu valsts aģentūra. — Rīga : Zāļu 
valsts aģentūra, 2011. — 581 lpp. ; 21 cm. — 
ISBN 978-9934-8070-3-9. — [0312001144]

615.11(474.3)(03)+615.2(474.3)(03)

Zviedrāns, Jānis. Lepra Ziemeļkurzemē : Talsu 
leprozorija vēsture dokumentos un nostāstos / 
Jānis Zviedrāns, Zigurds Kalmanis ; izman-
tots Antras Grūbes, Visvalža Tukmaņa, Daces 
Alsbergas, Jāņa Šmita, Imanta Tamsons, Ērika 
Prokopoviča informatīvais vākums ; Zigurda 
Kalmaņa teksta redakcija un mākslinieciskais 
iekārtojums ; Viļņa Kriķa tulkojumi no vācu 
valodas, Jāņa Zviedrāna tulkojumi no angļu un 
krievu valodām ; anotācijas tulkojums angļu 
valodā: Mārīte Šmelte, anotācijas tulkojums 
norvēģu valodā: Ieviņa Stūrīte, anotācijas tulko-
jums vācu valodā: Miks Kalmanis. — Talsi : 
Aleksandra Pelēča lasītava, 2011. — 147 lpp. : 
il., ģīm., faks., karte ; 25 cm. — Bibliogr.: 146.-
147. lpp. (27 nos.). — Anot. angļu, norvēģu un 
vācu val. — ISBN 978-9934-8244-0-1 (ies.). — 
[0312001256] 616-002.73(474.32)

62 Inženierija. Tehnoloģija vispār

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

Černobiļa arvien mūsu atmiņā : [krājums] / 
atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; priekšvār-
du sarakstīja Valdis Zatlers ; vāka mākslinie-
ciskais noformējums: Līga Krēže. — Rīga : Ju-
mava. SIA «J.L.V.», 2011. — 151, [1] lpp., [32] lpp. 
krās. il., ģīm., faks., tab. ; 21 cm. — Ievads, 
piezīmes zem ilustratīvā materiāla latviešu, 
angļu un krievu val. — ISBN 978-9984-38-919-6 
(ies.). — [0312001247]

621.039.5(477)(091)+821.174-94

Elektriskās mašīnas : laboratorijas darbu uzde-
vumi un metodiskie norādījumi / sastādīja 
E. Ketnere, G. Orlovskis ; Rīgas Tehniskā uni-
versitāte. Enerģētikas institūts. — Rīga : RTU 
Izdevniecība, 2012. — 109 lpp. : diagr., il., sh., 
tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 8. lpp. (11 nos.). — ISBN 
978-9934-10-289-9 : 500 eks. — [0312001104]

621.313(076.5)

63 Lauksaimniecība. Mežsaimniecība. 
Medības. Zivsaimniecība

Docents Dr. lauks. Harijs Kanaviņš, 1927-2010 / 
sastādītāji: Anda Jankava, Jānis Klētnieks ; 
priekšvārdu sarakstīja Anda Jankava ; Latvi-
jas Lauksaimniecības universitāte. — Jelgava : 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2012. — 
79 lpp. : il., ģīm., ģeneol. tab. ; 21 cm. — Bibli-
ogr.: 51.-57. lpp. — ISBN 978-9984-48-068-8. — 
[0312001222] 63(474.3)(092)

Zālītis, Jānis. No dzīves — dzīvei : agronomi—
tautsaimnieki : monogrāfija / Jānis Zālītis ; Zig-
urda Kalmaņa redakcijā ; priekšvārdu sarakstīja 
Mārtiņš Belickis. — Talsi : Aleksandra Pelēča 
lasītava, 2012. — 216, [1] lpp. : ģīm. ; 25 cm. — 
ISBN 978-9934-8244-2-5 (ies.). — [0312001253]

63(474.3)(092)

630 Mežsaimniecība

Kasparinskis, Raimonds. Latvijas meža 
augšņu daudzveidība un to ietekmējošie fak-
tori : promocijas darbs doktora grāda iegūšanai 
ģeogrāfijā vides zinātnes nozarē, dabas 
aizsardzības apakšnozarē = Diversity of for-
est soils and its influencing factors in Latvia : 
summary of Doctoral thesis : submitted for the 
Doctoral degree in geography : field: environ-
mental science, subfield: nature protection / 
Raimonds Kasparinskis ; darba zinātniskie 
vadītāji: Oļģerts Nikodemus, Māris Kļaviņš ; 
recenzenti: Viesturs Melecis, Aldis Kārkliņš, 
Raimo Kõlli ; Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas 
un zemes zinātņu fakultāte. Vides zinātnes 
nodaļa. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2012. — 
154 lpp. : il., diagr., tab., karte ; 24 cm. — Bib-
liogr.: 102.-118. lpp. — Teksts latviešu val., 
kopsavilkums angļu val. (ar atsevišķu titlp.). — 
ISBN 978-9984-45-510-5. — [0312001205]

630*114(474.3)(043.3)

633/635 Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Kalniņa, Daiga. Dārzs kā mācību vide un mā-
cību līdzeklis : aizraujošas nodarbes zaļā vidē 
priekpilnai attīstībai : rokasgrāmata skolotājiem 
un vecākiem / Daiga Kalniņa ; redaktore Santa 
Grigus ; Jutas Tīronas ilustrācijas ; Māras 
Alševskas mākslinieciskais noformējums. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. — 80 lpp. : il., 
tab. ; 29 cm. — Par autori: 80. lpp. — Bibliogr.: 
51.-52. lpp. — ISBN 978-9934-0-2264-7. — 
[0312001184] 634(072)+37.022(072)+

+37.033(072)

Kaškura, A. Koki un krūmi Latvijas dārzam / 
Aija Kaškure ; atbildīgā redaktore Ieva Hei-
mane ; literārā redaktore Ieva Bakāne ; foto: 
Aija Kaškure. — Rīga : Jumava, [2012]. — 126, 
[1] lpp. : il., tab. ; 22 cm. — Bibliogr.: [127.] lpp. — 
ISBN 978-9934-11-086-3. — [0312001127]

635.924(474.3)

Kondratovičs, Rihards. Rododendri manā 
dārzā : mūžzaļo un vasarzaļo rododendru 
daudzveidība, audzēšana, kopšana, pavairo-
šana : Lauku Avīzes tematiskā avīze / Rihards 
Kondratovičs, Gunita Riekstiņa, Uldis Kon-
dratovičs ; redaktors un priekšvārda autors 
Ilmārs Birulis ; 1. vāka dizains: Ints Vilcāns. — 
Rīga : Lauku Avīze, 2012. — 64 lpp. : il., ģīm. ; 
28 cm. — (Lauku Avīzes tematiskā avīze, 
ISSN 1407-4338 ; 2012/5 (207)). — Ls 0,95. — 
[0312001131] 635.92

Sinepes / sastādījusi Patrīcija Sakne ; redaktore 
Margita Krasnā ; māksliniece Māra Alševska. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. — 63 lpp. : il. ; 
20 cm. — (Aptieka dārzā). — ISBN 978-9934-0-
2728-4. — [0312001174] 633.844+615.32

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

Aukstie ēdieni viesībām un ikdienai : Kauc-
mindes mājturības semināra absolventu 
biedrības 3. rakstu krājums / sastādījušas 
Kaucmindes mājturības semināra absolventes: 
Rasma Balode, Rasma Edela, Arpa Kļaviņa, 
Margrieta Kerle, Marija Ķeņģe, Velta Latsone, 
Anna Puriņa, Hilda Stabulniece, Anna Švāģere, 
Helene Zaļais ; A. Švāģeres redakcijā ; redak-
tore Elga Rusmane ; oriģināldizainu atjauno-
jusi Inguna Kļava. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2012]. — 174, [1] lpp. : il. ; 24 cm. — (Latvijas 
kulinārais mantojums). — Grāmata sagata-
vota pēc 1937. gada izdevuma. — Par redaktori 
Annu Švāģeri: [175.] lpp. — ISBN 978-9934-0-
2103-9. — [0312001170]

641.82(083.12)+642.2(083.12)

Butenko, Viktorija. Zaļā dzīve : zaļie kokteiļi 
veselībai un enerģijai / Viktorija Butenko ; no 
angļu valodas tulkojusi Sintija Zariņa ; redak-
tore Agnese Biteniece ; ievada, 6.-7. lpp., autors 
Viljams Mencins ; Lauras Akmanes vāka di-
zains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. — 174 lpp. : 
il., diagr., tab. ; 22 cm. — (Veselības klasika). — 
Bibliogr.: 172.-174. lpp. — Oriģ. nos.: Green for 
life. — ISBN 978-9934-0-2378-1. — [0312001285]

641.564
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Švīkule, Dora. 210 lētas un viegli sagatavoja-
mas zaļbarības receptes / Dora Švīkul ; redak-
tore Inese Pelūde ; Ingunas Kļavas vāka di-
zains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. — 111, 
[1] lpp. ; 18 cm. — (Latvijas kulinārais manto-
jums). — Grāmata sagatavota pēc 1928. gada 
izdevuma, lielā mērā saglabājot tā laika valo-
das īpatnības. — ISBN 978-9934-0-2412-2. — 
[0312001175] 641.564(083.12)

658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība. 
Tirdzniecības organizācija

20 gadus kopā ar Latvijas biznesu / redaktore 
Jana Gavare ; mākslinieks Gatis Buravcovs ; 
ievadu sarakstīja Indra Lazdiņa ; Dienas Biz-
ness. — Rīga : Dienas Bizness, 2012. — 240 lpp. : 
diagr., il., ģīm., faks. ; 25 cm. — ISBN 978-9984-
49-488-3. — [0312001137] 658(474.3)

7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Important contemporary artists of Latvia : 
Kaspars Brambergs, Harijs Brants, Andris 
Eglītis, Ieva Iltnere, Ernests Kļaviņš, Daiga 
Krūze, Leonards Laganovskis, Inga Meldere, 
Miervaldis Polis / conceived and organized by 
Hamid Ladjevardi in collaboration with: Latvi-
an Transatlantic Organization ; foreword, p. 16, 
by Eleanor Heartney ; introduction, p. 17-29, 
by Mark Svede ; designer: Ojārs Pētersons. — 
Riga : Latvian Transatlantic Organization, 
2012. — 80 lpp. : krās. il., il. ; 30 cm. — «Celebrat-
ing the 21st annivesary of the Declaration of re-
independence of the Republic of Latvia, May 4. 
2012»—Priekštitlp. — Bibliogr.: 29. lpp. — ISBN 
978-9984-49-495-1 (ies.). — [0312001221]

7.038(474.3)(083.82)

73 Tēlniecība

Appena, Ināra. Rīgas tēlnieks Augusts Folcs = 
August Volz sculptor of Riga / Ināra Appena ; 
galvenā redaktore Laima Slava ; latviešu valo-
das literārā redaktore Guna Pence ; tulkotājs 
angļu valodā Valdis Bērziņš ; angļu valodas 
teksta redaktore Iveta Boiko ; māksliniece 
Anta Pence ; fotogrāfiju autori: Marika Vanaga, 
Margarita Fedina, Anta Pence, Ināra Appena ; 
izmantotas Ainara Meiera, Aigara Altenberga 
fotogrāfijas. — Rīga : Neputns, 2012. — 308, 
[3] lpp. : il., ģīm., faks., kartosh. ; 27 cm. — Bib-
liogr.: 308. lpp. un norādes parindēs. — Per-
sonu rād.: 298.-307. lpp. — Paral. latviešu un 
angļu val. — ISBN 978-9984-807-86-7 (ies.). — 
[0312001167] 73.071.1(=112.2)(474.362.2)+

+72.04(474.362.2)

741/744 Zīmēšana un rasēšana (māksla)

J. Rības karikatūru izlase / J. Arāja sakārtojums 
un komentāri ; sagatavojusi un priekšvārdu 
sarakstījusi Ieva Lejmalniece. — [Gulbene] : 
Vītola izdevniecība, [2012]. — 64 lpp. : il. ; 
24 cm. — Par aut.: 6. lpp. — ISBN 978-9984-835-
42-6. — [0312001226] 741.5(474.3)(084.1)

Vāģi 2 : mācies zīmēt! / tulkojis Edvīns Raups ; 
redaktore Santa Kazāka ; Disney, Pixar. — 
Rīga : Egmont Latvija, 2012. — 32 lpp. : krās. 
il. ; 30 cm. — Oriģ. nos.: Cars. Learn to draw. — 
ISBN 978-9984-43-437-7. — [0312001201] 741.02

78 Mūzika

Auguste, Ilga. Jānis Norvilis : svētā manto-
juma dziesminieks / Ilga Auguste ; Oļģerta 
Grāvīša, Arvīda Purva redakcijā ; uz vāka 
Annas Dārziņas gleznots Jāņa Norviļa por-
trets. — Rīga : Madris, 2012. — 392 lpp., [8] lpp. 
krās. il., ģīm. : il., ģīm., faks. ; 24 cm. — Bibliogr.: 
350.-359. lpp. un norādes parindēs. — Personu 
rād.: 360.-391. lpp. — ISBN 978-9984-31-650-5 
(ies.). — [0312001186] 78.071.1(474.3)(092)

793 Sabiedriskas izklaides un izpriecas. 
Kustību māksla. Deja

Karalis Lauva : uzdevumu grāmata ar uzlīmēm 
pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bēr-
niem / latviskojusi Eva Jansone ; Disney. — 
Rīga : Egmont Latvija, 2012. — 32 lpp., [2] lp. 
uzlīmes : il. ; 30 cm. — Oriģ. nos.: Lion King. 
Activity book with great stickers. — ISBN 978-
9984-43-544-2. — [0312001207] 793.7

8 VALODAS. VALODNIECĪBA. 
LITERATŪRA

81 Valodniecība un valodas

Boge, Iveta. Valodu politikas īstenošanas 
vadība Latvijas valsts augstskolās : promocijas 
darbs vadībzinātnes doktora zinātniskā grāda 
iegūšanai izglītības vadības apakšnozarē / Iveta 
Boge ; promocijas darba zinātniskā vadītāja 
Dainuvīte Blūma ; Latvijas Universitāte. 
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakul-
tāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2012. — 
179 lp. : diagr., tab., veidlapas ; 30 cm. — Bibli-
ogr.: 126.-144. lp. — (Ies.). — [0312003965]

81’272(474.3)(043)+378(474.3)(043)

811.174 Latviešu valoda

Valsts pārbaudes darbi latviešu valodā 6. 
klasei : (2008-2011) / sakārtojis un ievadu, 2.-
3. lpp., uzrakstījis Kaspars Špūle ; redaktore 
Santa Grigus ; māksliniece Māra Alševska. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. — 96 lpp. : il., tab. ; 
29 cm. — (Pirms eksāmena). — Nos. no vāka. — 
ISBN 978-9934-0-2832-8. — [0312001183]

811.174(079)

Valsts pārbaudes darbi latviešu valodā 9. 
klasei : (2008-2011) / sakārtojis un ievadu, 2.-
3. lpp., uzrakstījis Kaspars Špūle ; redaktore 
Santa Grigus ; māksliniece Māra Alševska. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. — 88 lpp. : il., tab. ; 
29 cm. — (Pirms eksāmena). — Nos. no vāka. — 
ISBN 978-9934-0-2833-5. — [0312001182]

811.174(079)

Valsts pārbaudes darbi latviešu valodā vidus-
skolai : (2004-2011) / sakārtojis un ievadu, 
2. lpp., uzrakstījis Kaspars Špūle ; redaktore 
Santa Grigus ; māksliniece Māra Alševska. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. — 111 lpp. : tab. ; 
29 cm. — (Pirms eksāmena). — Nos. no vāka. — 
ISBN 978-9934-0-2831-1. — [0312001181]

811.174(079)

821 Daiļliteratūra

821.111 Angļu literatūra

Pīrsa, Leslija. Bella : romāns / Leslija Pīrsa ; no 
angļu valodas tulkojusi Agate Vilde ; redaktore 
Dace Barone. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. — 
494, [1] lpp. ; 23 cm. — Oriģ. nos.: Belle. — ISBN 
978-9934-0-2480-1. — [0312001283]

821.111-312.4

821.111(73) Amerikāņu literatūra

Grogens, Džons. Mārlijs un kaķēni : [stāsts 
pirmsskolas vecuma bērniem] / Džons Grog-
ens ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Strelēvica ; 
redaktore Ilze Cine ; ilustrējis Ričards Kaudri-
js. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. — [33] lpp. : 
krās. il. ; 27 cm. — Oriģ. nos.: Marley and the 
kittens. — ISBN 978-9934-0-2810-6 (ies.). — 
[0312001185] 821.111(73)-93-32

821.111(94) Austrāliešu literatūra angļu 
valodā

Makkalova, Kolīna. Divpadsmit : romāns / 
Kolīna Makkalova ; no angļu valodas tulko-
jusi Aija Čerņevska ; redaktore Maruta Babule ; 
mākslinieks Arnis Zariņš. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2012. — 412, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: 
Too many murders. — ISBN 978-9934-0-2160-2 
(ies.). — [0312001178] 821.111(94)-312.4

Makkalova, Kolīna. Dronta noslēpums : de-
tektīvromāns / Kolīna Makkalova ; no angļu 
valodas tulkojusi Aija Čerņevska ; redaktore 
Maruta Babule ; Arņa Zariņa vāka dizains. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. — 365, [1] lpp. ; 
21 cm. — Oriģ. nos.: Naked cruelty. — ISBN 
978-9934-0-2435-1 (ies.). — [0312001177]

821.111(94)-312.4

821.112.2 Vācu literatūra

Peterī, Konstance. Saules karaliene : [romāns] / 
Konstance Peterī ; no vācu valodas tulko-
jusi Irīda Miska ; atbildīgā redaktore Liene 
Soboļeva ; literārā redaktore Sigita Kušnere ; 
Ievas Nagliņas vāka mākslinieciskais nofor-
mējums. — Rīga : Jumava. SIA «J.L.V.», 2012. — 
199 lpp. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: Eure Kraft und 
meine Herrlichkeit. — ISBN 978-9934-11-
093-1. — [0312001128] 821.112.2-93-3

821.113.4 Dāņu literatūra

Bēe, Sisela. Svētki : [stāsts pirmsskolas ve-
cuma bērniem] / Siselas Bēes un Petera Mad-
sena troļļu grāmata ; no dāņu valodas tulko-
jusi Rute Lediņa ; atbildīgā redaktore Anna 
Pavlovska. — Rīga : Jumava, 2012. — [28] lpp. : 
krās. il. ; 30 cm. — (Troļļu dzīve). — Tulkots no 
grāmatu sērijas «Troldeliv», 5: Festen. — Oriģ. 
nos.: Festen. — ISBN 978-9934-11-046-7 (ies.). — 
[0312001130] 821.113.4-93-32
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821.161.1 Krievu literatūra

Ņikuļins, Nikolajs. Atmiņas par karu / Nikolajs 
Ņikuļins ; no krievu valodas tulkojis Juris Ciga-
novs ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; 
literārā redaktore Ieva Zarakovska ; Ievas 
Nagliņas vāka mākslinieciskais noformējums ; 
grāmatas mākslinieciskajam noformējumam 
izmantoti Daniila Onohina, Hendrika Vijersa 
fotoattēli. — Rīga : Jumava, 2012. — 222, [2] lpp., 
[8] lpp. iel. : il. ; 20 cm. — Par autoru, fotogrāfu: 
[224.] lpp. — Bibliogr. norādes parindēs. — 
Oriģ. nos.: Воспоминания о войне. — ISBN 
978-9934-11-079-5. — [0312001121]

821.161.1-94

Tumanov, Nikita. On the verge of the 17th 
summer / Nikita Tumanov. — Rīga : Ņikita 
Tumanovs, [2012]. — 74 с. ; 21 см. — Описано 
по обложке. — Заглавие и автор англ., текст 
рус., одно стихотворение частично латыш. — 
ISBN 978-9984-49-533-0. — [0312001151]

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

Ваганова, Ольга. И сердце верит : стихи / 
Ольга Ваганова ; редактор Людмила Кор-
зунова ; художница Габриэла Савкина ; в 
оформлении обложки использован фрагмент 
фотографии Леонида Коновалова. — [Юр-
мала] : [Ольга Ваганова], [2012]. — 98, [4] с. : 
цв. ил. ; 18 см. — ISBN 978-9984-49-528-6 (в 
пер.). — [0312001146] 821.161.1-1(474.3)

Журавлёв, Сергей. «Всё в шоколаде», или, 
Гибель гламура и крах пиара : похождения 
Саши Персикова и других героев нашего 
времени : поэма века — XXI : сатирически-
гомерическая поэма с нежным малиновым 
звоном хрустального бокала сарказма и ас-
сорти иронии «Всё в шоколаде» / Сергей Жу-
равлёв ; оформление: С. Журавлев. — [Ри-
га] : Рижская ведьма, 2012. — 107, [1] с. : ил. ; 
22 см. — [0312001212] 821.161.1-1(474.3)

Журавлёв, Сергей. С Валентинов Пикулем 
в галерее Истории : мемориальный сборник 
поэтических посвящений, очерков, эссе / 
автор и составитель Сергей Журавлев ; Бал-
тийское отделение Петровской академии 
наук и искусств, Профессиональная твор-
ческая писательская организация «Родина», 
Русский культурный центр «Улей» ; оформ-
ление: С. А. Журавлев. — Рига : Петровская 
академия наук и искусств, Балтийское отде-
ление. 2012. — 63, [1] с. : ил., портр. ; 22 см. — 
Библиогр.: с. 62. — [0312001213]

821.161.1(474.3)

Подберезин, Борис. Анна Ахматова : проща-
ние с мифом / Борис Подберезин ; редактор 
А. Гусев ; художник Марина Тумарева. — 
Rīga : LB, Литературное братство, 2012. — 
166, [1] с. : ил., табл. ; 22 см. — Библиогр.: 
с. 159-[167]. — ISBN 978-9984-880-04-4 (в 
пер.). — [0312001243] 821.161.1(092)

Стенбок, Наталия. Картинки моей жизни : 
поэма / Наталия Стенбок. Недоразумение : 
драматический этюд в одной картине / Иван 
Нолькен ; составление и оформление: С. А. 
Журавлев. — Рига : Шаляпинское общество 
Латвии, 2012. — 92 с. : ил. ; 22 см. — (Русский 
след в Латвии). — [0312001211]

821.161.1-1(474.3)+821.161.1-2(474.3)

Чехлов, Александр. Пленники Каиссы : про-
за и стихи / Александр Чехлов. — Рига : [ав-
торское издание], 2012. — 143, [1] с. ; 15 см. — 
ISBN 9984-9596-7-8 : 150 экз. — [0312001156]

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

Чешихин, Всеволод. Пушкин в селе Михай-
ловском : драматический этюд (в одном 
действии) / Всеволода Чешихина (1899 год) ; 
подготовка текста, оформление: С. А. Жу-
равлев. — Рига : Петровская академия наук 
и искусств, Балтийское отделение, 2012. — 
56 с. : ил., факс. ; 21 см. — [0312001214]

821.161.1-2

821.172 Lietuviešu literatūra

Sverdjols, Arūns. Kāres, migla un siets. Lie-
tuviešu laikmetīgās kultūras telplaika īpat-
nības / Arūns Sverdjols ; no lietuviešu valodas 
tulkoja Ieva Rozentāle ; redaktores: Virginija 
Januškevičūte, Zane Onckule ; tulkojuma 
sērijas redaktore Egija Inzule. — Rīga : kim? 
Laikmetīgās mākslas centrs, 2012. — 27, 
[5] lpp. ; 22 cm. — (Tulkojumi). — Bibliogr. 
norādes parindēs. — ISBN 978-9934-8200-
5-2. — [0312001232] 821.172-4

821.174 Latviešu literatūra

Dobelis, Dainis. Apstājies. Sevī ieskaties : [dze-
ja] / Dainis Dobelis ; zīmējumu autore Ingemāra 
Treija. — [Rīga : Dainis Dobelis], 2012. — 118, 
[1] lpp. : il. ; 17 cm. — (Ies.). — [0312001233]

821.174-1

Dziļleja, Kārlis. Es atskatos uz Talsu novadu : 
atmiņas un raksti, dzejoļi un stāsti / Kārlis 
Dziļleja ; sastādītājs, stāstītājs un ievada autors 
Ilgonis Bērsons ; izmantoti Imanta Tamsona, 
Zigurda Kalmaņa fotoattēli ; vāka noformējumā 
Žaņa Sūniņa gleznas «Ūdens iela Talsos» fotore-
produkcija. — Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 
2012. — 157 lpp. : il., ģīm., faks. ; 25 cm. — ISBN 
978-9934-8244-3-2 (ies.). — [0312001255]

821.174-94+821.174-1+821.174-3

Dzīvo skaisti : [atziņu krājums] / sakārtotāja un 
redaktore Inese Auziņa ; Lauras Akmanes diza-
ins. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. — 47 lpp. : 
il. ; 16×16 cm. — Bibliogr.: 46.-47. lpp. — ISBN 
978-9934-0-2822-9 (ies.). — [0312001173]

821.174-84(082)

Feiknere, Iveta. Brīnums maziem un lieliem : 
dzeja / Iveta Feiknere ; foto: Lauris Rinma-
nis, Elza Anna Zagorska, Haralds Fiļipovs. — 
Saldus : Iveta Feiknere, [2012]. — 46, [2] lpp. : 
il., ģīm. ; 16×16 cm. — ISBN 978-9984-49-426-5 
(ies.). — [0312001251] 821.174-1

Gordons, Franks. Publicistika / Franks Gordons ; 
ievadu sarakstīja Inese Vaidere ; mākslinieks 
Ints Vilcāns. — [Rīga : Lauku Avīze], 2011. — 
271 lpp. : il., ģīm. ; 21 cm. — Bibliogr. tekstā. — 
ISBN 978-9984-827-97-1(ies.). — [0312001120]

821.174-92

Kaldupe, Skaidrīte. Ābeles vētrā : dzejoļi / 
Skaidrīte Kaldupe ; redaktore Lolija Soma ; 
mākslinieks Aigars Truhins. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2012]. — 127, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 
978-9934-0-2806-9 (ies.). — [0312001176]

821.174-1

Kolbergs, Andris. Liekam būt un citi stāsti / 
Andris Kolbergs ; vāka mākslinieciskais no-
formējums: Jānis Esītis. — Rīga : Dienas Grā-
mata, 2012. — 289, [2] lpp. ; 17 cm. — (A.K. 
Kriminālromānu bibliotēka). — ISBN 978-9984-
887-11-1. — [0312001248] 821.174-312.4

Margēvičs, Tālivaldis. Zigfrīda Annas Meiero-
vica sadalītā mīlestība : [vēsturiska drāma] / 
Tālivaldis Margēvičs ; atbildīgā redaktore Ieva 
Heimane ; Elīnas Eleres vāka mākslinieciskais 
noformējums ; Ingus Feldmaņa vāka grafiskais 
noformējums ; izmantoti Roberta Johansona, 
Oļega Kotoviča, M. Lapiņa, Jāņa Rieksta, Viļa 
Rīdzenieka, fotoattēli, Riharda Zariņa, Indriķa 
Zeberiņa, A. Kalniņa karikatūras. — Rīga : Ju-
mava, [2012]. — 93, [2] lpp., [24] lpp. il., ģīm., 
faks. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-11-069-6. — 
[0312001123] 821.174-2

Puriņš, Andris. Brentes pils noslēpumi : 
romāns / Andris Puriņš ; redaktore Eva Mār-
tuža ; Aleksandra Stankeviča ilustrācijas ; vāka 
dizains: Ints Vilcāns. — Rīga : Lauku Avīze, 
2012. — 239 lpp. : il., ģīm., faks. ; 20 cm. — (Lata 
romāns ; 5 (155)). — ISBN 978-9984-878-25-6. — 
[0312001149] 821.174-31

Sateka : Ludzas, Ciblas un Zilupes novada 
bērnu literārās jaunrades almanahs / sakārtojusi 
Solvita Kovaļenko ; izmantoti Agitas Silkānes, 
Agneses Kalvītes, Lukasa Svetlova gleznojumi 
uz zīda ; uz vāka Romāna Podoļeca gleznojums 
uz zīda. — [Ludza : Ludzas novada dome], 
2011. — 90 lpp. : il. ; 21 cm. — Teksts latviešu 
un krievu val. — [0312001218]

821.174-9(082)+821.161.1-9(474.3)(082)

Tora, Inese. No mīlestības mīlestība zied… : 
dzeja / Inese Tora ; sastādījusi Ilona Vītola ; māk-
sliniece Solveiga Kļaviņa. — [Gulbene] : Vītola 
izdevniecība, [2012]. — 208 lpp. : il. ; 20 cm. — 
ISBN 978-9984-835-41-9. — [0312001223]

821.174-1

Ulberga-Rubīne, Kristīne. Zaļā Vārna : ro-
māns / Kristīne Ulberga ; redaktors Guntis Ber-
elis ; vāka mākslinieciskais noformējums: Jānis 
Esītis. — Rīga : Dienas Grāmata, 2012. — 189, 
[2] lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9984-887-10-4 
(ies.). — [0312001249] 821.174-31

Vīksniņa-Driķe, Inta. Dienu ritējums : dzejas 
izlase / Inta Driķe ; sastādījusi Ilona Vītola ; 
māksliniece Inta Rubene ; vāka zīmējums Inta 
Rubene. — [Gulbene] : Vītola izdevniecība, 
[2012]. — 103 lpp. : il. ; 21 cm. — ISBN 978-
9984-835-37-2. — [0312001224] 821.174-1

821.521 Japāņu literatūra

Murakami, Haruki. 1Q84 : romāns / Haru-
ki Murakami ; no japāņu valodas tulkojusi 
Ingūna Beķere ; redaktore Anita Poļakovska ; 
Arņa Kilbloka vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2012.

2. grāmata, Jūlijs — septembris. — 398, 
[2] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-2625-6 
(ies.). — [0312001172] 821.521-31

82–93 Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Bembijs : lasīsim kopā! : [stāsts pirmsskolas 
vecuma bērniem] / latviskojis Edvīns Raups ; 
Disney. — Rīga : Egmont Latvija, [2012]. — 59, 
[5] lpp. : krās. il. ; 30 cm. — Oriģ. nos.: Bambi. 
A read-aloud storybook. — ISBN 978-9984-43-
548-0 (ies.). — [0312001208] 82-93-32
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9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

904 Vēsturisko laikmetu materiālās kultūras 
liecības

Senā Rīga : pētījumi pilsētas arheoloģijā un 
vēsturē : veltījums rakstu krājumu sērijas «Senā 
Rīga» nodibinātājam Latvijas ZA akadēmiķim 
profesoram Dr. habil. hist. Andrim Caunem 
75 gadu jubilejā / redakcijas kolēģija: Andris 
Celmiņš, Mārīte Jakovļeva, Ieva Ose (atbildīgā 
redaktore) ; redaktores: Ināra Stašulāne, Vija 
Stabulniece (angļu val.), Ilona Pozņaka (vācu 
val.) ; māksliniece Ināra Jēgere ; uz 1. vāka Il-
gvara Gradovska foto ; LU Latvijas vēstures 
institūts, Rīgas vēstures un kuģniecības muz-
ejs. — Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 
2012.

7. — 534 lpp. : diagr., il., ģīm., tab. ; 
27 cm. — Andra Caunes publikācijas, 2002-
2011: 16.-46. lpp. / sast. Cilda Caune, Ieva 
Ose. — Bibliogr. rakstu beigās. — Kopsav. 
angļu un vācu val. — ISBN 978-9984-824-
26-0 (ies.). — [0312001098]

904(474.362.2)(082)+94(474.362.2)(082)

908 Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Reihlers, Juris. Laika uzrunāšana / Juris Reih-
lers ; māksliniece Inese Ciprusa ; Lielvārdes 810 
gadu jubilejas logo autore Sandra Sabīne Jaun-
daldere ; fotogrāfs Māris Rožāns ; fotogrāfiju 
autori: Aivars Troska, Anda Ciprusa, Kristīne 
Kīne. — Lielvārde : Juris Reihlers, 2011. — 117, 
[1] lpp. : il., ģīm. ; 20×28 cm. — ISBN 978-9984-
49-353-4. — [0312001168] 908(474.361)(092)

929 Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi

Šironovs, Juris. Kāņciema Zēbergu dzim-
tas saknes / Juris Šironovs ; izmantoti Kārļa 
Draviņa, Zigurda Kalmaņa, Kārļa Kristapsona, 
Žaņa Miķelšteina, Emīla Brieža, Ģedimina 
Ciemīša publikāciju fragmenti. — Talsi : Ale-
ksandra Pelēča lasītava, 2011. — 160 lpp. : il., 
ģīm., faks. ; 25 cm. — (Ies.). — [0312001257]

929.52(474.324)

94 Vispārīgā vēsture

Džads, Tonijs. Pārvērtēšana : esejas par aiz-
mirsto 20. gadsimtu / Tonijs Džads ; no angļu 
valodas tulkojusi Māra Poļakova ; redaktore 
Dace Sparāne ; mākslinieks Jānis Esītis. — 
Rīga : Dienas Grāmata, 2012. — 439, [1] lpp. ; 
22 cm — Bibliogr.: 413.-414. lpp. un nodaļu 
beigās. — Alf. rād.: 415.-[440.] lpp. — Oriģ. 
nos.: Reappraisals. — ISBN 978-9984-887-05-0 
(ies.). — [0312001250] 94(100)”19”

Purēns, Vilnis. Pasaules vēsture pamatskolai : 
skolotāja grāmata / Vilnis Purēns ; galvenais 
redaktors Vilnis Purēns ; redaktore Rita Cim-
diņa ; dizains: Baiba Lazdiņa. — Rīga : RaKa, 
2012.

2., Viduslaiki. Jauno laiku sākums. — 
62 lpp. : il., tab. ; 30 cm. — Metodisks lī-
dzeklis komplektizdevumā ar mācību grā-
matu «Pasaules vēsture pamatskolai. 2. daļa. 
Viduslaiki. Jauno laiku sākums» / V. Purēns 
(ISBN 9789984462226). — ISBN 978-9984-46-
223-3. — [0312001264] 94(100)(072)

Riekstiņš, Jānis. PSRS Iekšlietu tautas komi-
sariāta «Latviešu operācija» (1937-1938) / Jānis 
Riekstiņš ; redakcijas kolēģija: Inesis Feldma-
nis, Ainārs Lerhis, Bonifācijs Daukšts ; literārā 
redaktore Gita Bērziņa ; vāka dizains: Baiba 
Lazdiņa. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 
2012. — 122 lpp. : tab. ; 20 cm. — (Latvijas 
vēstures mazā bibliotēka). — Bibliogr. norādes 
parindēs. — ISBN 978-9984-45-484-9. — 
[0312001153] 94(47+57)(=174)”1937/1938”+

+323.28(47+57)

94(474.3) Latvijas vēsture

Eihmane, Eva. Rīgas arhibīskapa un Vācu 
ordeņa cīņas par varu viduslaiku Livonijā / Eva 
Eihmane ; redakcijas kolēģija: Inesis Feldma-
nis, Ainārs Lerhis, Bonifācijs Daukšts ; literārā 
redaktore Ruta Puriņa ; vāka dizains: Baiba 
Lazdiņa. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 
2012. — 123 lpp. : kartes ; 20 cm. — (Latvijas 
vēstures mazā bibliotēka). — Bibliogr.: 119.-
123. lpp. un norādes parindēs. — ISBN 978-
9984-45-467-2. — [0312001154] 94(474.3)”13/15”

Strods, Heinrihs. Latvijas nacionālo partizānu 
karš, 1944-1956 / Heinrihs Strods ; redakci-
jas kolēģija: Inesis Feldmanis, Ainārs Lerhis, 
Bonifācijs Daukšts ; literārā redaktore Gita 
Bērziņa ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa. — Rīga : 
LU Akadēmiskais apgāds, 2012. — 147 lpp. : 
il., ģīm., faks., tab., kartes ; 20 cm. — (Latvijas 
vēstures mazā bibliotēka). — Bibliogr. norādes 
parindēs. — Personu rād.: 144.-147. lpp. — 
ISBN 978-9984-45-466-5. — [0312001155]

94(474.3)”1944/1956”(093)+
+323.26(474.3)(093)

Vītola, Ilona. Rūgtais vērmeļu kauss : atmiņu 
krājums / sastādījusi un priekšvārdu sarakstījusi 
Ilona Vītola ; ievada autore Dzidra Mazika ; iz-
mantotas A. Ķerāna, I. Vītolas, E. Lodes, V. Reķa 
fotogrāfijas. — [Gulbene] : Vītola izdevniecība, 
[2012].

2. grāmata. — 286 lpp. : il., ģīm., faks. ; 
25 cm. — ISBN 978-9984-835-40-2 (ies.). — 
[0312001225] 94(474.3)”1940/1991”(093)


