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0  VISPĀRĪGĀ NODAĻA

004  Datorzinātne un datortehnoloģija. 
Skaitļošana. Datu apstrāde

Niedrītis,  Aivars. Architecture for multi-te-
nant adaptive information systems : sum-
mary of doctoral thesis : in partial fulfillment 
of the requirements of the doctor degree in 
computer science, subdiscipline of data pro-
cessing systems and computer networks / 
 Aivars Niedrītis ; supervisor: Māris Treimanis ; 
reviewers: Jānis Bičevskis, Rimantas Butleris, 
Uldis Sukovskis ; University of Latvia. Faculty 
of Computing. — Rīga : University of Latvia, 
2013. — 28 lpp. : il. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 7.-8., 
25.-28. lpp. — [0313000864]

004.777(043)+004.72(043)

Niedrītis,  Aivars. Daudzu nomnieku adaptī-
vas tīmekļa informācijas sistēmas arhitektūra : 
promocijas darba kopsavilkums doktora grāda 
iegūšanai datorzinātņu nozarē, apakšnozare: 
datu apstrādes sistēmas un datortīkli / Aivars 
Niedrītis ; darba zinātniskais vadītājs Māris 
Trei manis ; recenzenti: Jānis Bičevskis, Riman-
tas Butleris, Uldis Sukovskis ; Latvijas Univer-
sitāte. Datorikas fakultāte. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2013. — 28 lpp. : il. ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija: 25.-28. lpp. — [0313000865]

004.777(043)+004.72(043)

005  Pārvaldība. Vadzinības

Bjergegors, Martins. Uzvarēt nezaudējot : 66 
stratēģijas, kā izveidot panākumiem bagātu 
biznesu vienlaikus ar laimīgu un līdzsvarotu 
dzīvi / Martins Bjergegors, Džordans Milns ; 
no angļu valodas tulkojusi Māra Rūmniece ; re-
daktore Ilze Čerņevska ; Ulda Baltuta vāka di-
zains. — Rīga : Avots, 2013. — 273, [1] lpp. : il. ; 
20 cm. — Oriģ. nos.: Winning without losing. — 
ISBN 978-9984-859-76-7. — [0313001572]

005.32+159.923.5

Forands,  Ilgvars. Vadībzinība : mācību mate-
riāls / Ilgvars Forands. — Rīga : Latvijas Izglī-
tī bas fonds, 2013. — 174, [1] lpp. : il., tab. ; 
21 cm. — «Mācību materiāls paredzēts pro-
fe sio  nālās vidējās izglītības iestādes audzēk-
ņiem»—3. lpp. — Bibliogrāfija: 3. lpp. — ISBN 
978-9934-8413-0-9. — [0313001568] 005(07)

08  Jaukta satura krājumi. Kolektīvi darbi

087.5  Izdevumi jauniešiem

Barbie : modīgi uzdevumi : 50 uzlīmes / tulko-
jusi Līga Andžāne ; redaktore Santa Kazāka. — 
Rīga : Egmont Latvija, 2013. — 48 lpp., 1 lp. 
uzlīmes : il. ; 27 cm. — (Barbie). — Nosaukums 
no vāka. — Oriģ. nos.: Barbie fabulous fashion 
activities with fabulous fashion headband. — 
ISBN 978-9984-43-702-6. — [0313001543] 087.5

Dzīvnieki : 8 izkrāsojamas maskas rotaļām 
un ballītei ar elastīgu auklu. — Rīga : Egmont 
Latvija, 2013. — [8] lp. : il. ; 28 cm. — (Izspied 
maskas). — Aprakstīts pēc vāka. — Oriģ. 
nos.: Animals. — ISBN 978-9984-43-699-9. — 
[0313001554] 087.5+688.751(02.053.2)

Hello Kitty : sirsnīgi uzdevumi : ar uzlīmēm : 
uzdevumu grāmata pirmsskolas un jaunākā 
skolas vecuma bērniem / tulkojusi Līga Andžā-
ne. — Rīga : Egmont Latvija, [2013]. — 32 lpp., 
[2] lp. uzlīmes : il. ; 30 cm. — ISBN 978-9984-43-
760-6. — [0313001308] 087.5

Jautrās Moši spēles : grāmata ar uzlīmēm / 
no zviedru valodas tulkojusi Mudīte Treima-
ne ; redaktore Indra Putre. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2013. — [28] lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 
30 cm. — (MoshiMoshiKawaii). — Aprakstīts 
pēc vāka. — Tulk. no izd.: Pysselbok. — ISBN 
978-9934-0-3589-0. — [0313001384] 087.5

Littlest pet shop : uzdevumi : ar stilīgām uz-
līmēm / tulkojusi Eva Jansone. — Rīga : Eg-
mont Latvija, 2013. — 32 lpp., [2] lp. uzlīmes : 
il. ; 30 cm. — (Littlest pet shop). — Oriģ. nos.: 
Littlest pet shop. Activity book with stickers. — 
ISBN 978-9984-43-763-7. — [0313001309] 087.5

Mana krāsojamā grāmatiņa ar uzlīmēm : 3-4 
gadi ; cālēns / māksliniece Melānija Vilka ; re-
daktore Indra Putre. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2013]. — [16] lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 27 cm. — 
Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām. — ISBN 
978-9934-0-3565-4. — [0313001414] 087.5

Meklēsim Zemeņu Moši! : Zemeņu Moši spē-
ļu grāmata : jautri un raibi! / no angļu valodas 
tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore Indra Putre. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Preses nams Bal-
tic). — [28] lpp. : il. ; 32 cm. — (MoshiMoshi-
Kawaii). — Aprakstīts pēc vāka. — Oriģ. nos.: 
Usacolle friends, ichigo-usagi wo sagase!. — 
ISBN 978-9934-0-3590-6. — [0313001385] 087.5

Princeses un laumiņas : 8 izkrāsojamas maskas 
rotaļām un ballītei ar elastīgu auklu. — Rīga : 
Egmont Latvija, 2013. — [8] lp. : il. ; 28 cm. — 
(Izspied maskas). — Aprakstīts pēc vāka. — 
Oriģ. nos.: Princesses and fairies. — ISBN 978-
9984-43-700-2. — [0313001555]

087.5+688.751(02.053.2)

Saskaitīšana : matemātika : 5-6 gadi : uzde-
vumi, izglītojošas spēles, uzlīmes, ieteikumi 
vecākiem / Disney ; tulkojusi Linda Kalna ; 
redaktore Santa Kazāka. — Rīga : Egmont Lat-
vija, 2013. — 63, [1] lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 
30 cm. — (Ceļā uz skolu). — ISBN 978-9984-43-
613-5. — [0313001311] 087.5+511.12(02.053.2)

Uzdevumu grāmata : pavasaris, vasara : 3-4 
gadi + spēle / Disney ; tulkojusi Santa Ander-
sone ; redaktore Santa Kazāka. — Rīga : Eg-
mont Latvija, 2013. — 23, [1] lpp., [2] lp. uzlī-
mes : il. ; 27 cm. — (Dabas klase). — (Disney 
Vinnijs Pūks). — Aprakstīts pēc vāka. — Oriģ. 
nos.: Winnie the Pooh. Encyclopedia’s activity. 
Spring, summer. — ISBN 978-9984-43-767-5. — 
[0313001556] 087.5

Uzdevumu grāmata : rudens, ziema : 3-4 
gadi + spēle / Disney : tulkojusi Santa Ander-
sone ; redaktore Santa Kazāka. — Rīga : Eg-
mont Latvija, 2013. — 23, [1] lpp., [2] lp. uzlī-
mes : il. ; 27 cm. — (Dabas klase). — (Disney 
Vinnijs Pūks). — Nosaukums no vāka. — Oriģ. 
nos.: Winnie the Pooh. Encyclopedia’s activity. 
Autumn, winter. — ISBN 978-9984-43-768-2. — 
[0313001559] 087.5

Zoobles! : krāsojamā grāmata ar uzlīmēm. — 
Rīga : Egmont Latvija, 2013.

2. — [16] lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 30 cm. — 
Aprakstīts pēc vāka. — Oriģ. nos.: Zoobles 
colouring book with stickers. — ISBN 978-
9984-43-777-4. — [0313001558] 087.5

Zoobles! : uzdevumu grāmata ar uzlīmēm. — 
Rīga : Egmont Latvija, 2013.

2. — 23, [1] lpp., 2 lp. uzlīmes : il. ; 30 cm. — 
Aprakstīts pēc vāka. — Oriģ. nos.: Zoobles 
activity book with stickers. — ISBN 978-9984-
43-776-7. — [0313001557] 087.5

1  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

14  Filozofiskās sistēmas un uzskati

Jankovskis,  Ģirts. Zināšanas izpratne Hēge-
ļa Gara fenomenoloģijā. Hermeneitiskā dia-
lektika : promocijas darbs, izstrādāts filozofi-
jas nozarē, filozofijas vēstures apakšnozarē / 
Ģirts Jankovskis ; darba vadītāja: Maija Kūle ; 
Latvijas Universitāte. Vēstures un Filozofijas 
fakultāte. — Rīga, 2013. — 204 lp. : sh., tab. ; 
31 cm. — Bibliogrāfija: 197.-204. lp. un zemsvīt-
ras piezīmēs. — (Ies.). — [0313003954]

14(430)(092)(043)

159.9  Psiholoģija

Taņs,  Čade Mens. Meklē sevī : negaidīts ceļš 
pretim panākumiem, laimei (un mieram visā 
pasaulē) / Čade Mens Taņs ; no angļu valodas 
tulkojusi Jana Gavare ; priekšvārda, vii-ix lpp., 
autors Daniels Goulmens ; priekšvārda, xi-
xvi lpp., autors Džons Kabats-Zinns ; Kolina 
Go ilustrācijas. — [Baloži] : K.Port, 2013. — 
xvi, 268 lpp. : il. ; 23 cm. — Bibliogrāfija: 249.-
256. lpp. un rādītājs: 261.-268. lpp. — Oriģ. nos.: 
Search inside yourself. — ISBN 978-9984-49-
842-3. — [0313001597] 159.942+159.923.2
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2  RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Barklijs,  Viljams. Marka evaņģēlijs : ikdie-
nas Bībeles studijas (nodaļas 1-16) / Viljams 
Barklijs ; tulkojums latviešu valodā: Edīte 
Didrihsone. — [Rembate] : Viņa Vārds Manī, 
2013. — 364, [1] lpp. ; 20 cm. — (Ikdienas Bī-
beles studijas). — ISBN 978-9984-866-55-0. — 
[0313001655] 27-247.6-273

Ceļš, patiesība un dzīvība : Jāņa evaņģēlijs. — 
[Rembate] : Viņa Vārds Manī, 2013. — 63, 
[1] lpp. ; 15 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — ISBN 
978-9984-866-29-1. — [0313001669] 27-247.8

Dieva liecība : 21 jautājums un atbilde tavas 
ticības pamatam. — [Rembate] : Viņa Vārds 
Manī, [2013]. — 31, [1] lpp. ; 15 cm. — Aprak-
stīts pēc vāka. — ISBN 978-9984-866-50-5. — 
[0313001668] 27-184.3

Eskovars,  Mario. Francisks : lūgšanu spēks : 
biogrāfija / Mario Eskovars ; no angļu valo-
das tulkojusi Liene Akmens ; redaktore In-
gūna Jundze ; vāka noformējums: Artūrs Za-
riņš. — Rīga : Kontinents, 2013. — 192, [1] lpp., 
[8] lpp. iel. : il., portr. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
165.-169. lpp. un piezīmēs. — Oriģ. nos.: Fran-
cis. Man of prayer. — ISBN 978-9984-35-663-1 
(ies.). — [0313001601] 272-732.2

Finlejs, Marks. Atmoda un reformācija : Bībe-
les studiju materiāls 2013. gada 3. ceturksnim 
(jūlijam, augustam, septembrim) / Marks Fin-
lejs. — [Rīga : Septītās dienas Adventistu Baz-
nīca, 2013]. — 95, [1] lpp. ; 20 cm. — (Bībeles 
studiju materiāls katrai dienai). — [0313001648]

27-277+27-636

Kristīga laulība : vīra un sievas pienākumi : sv. 
Jāņa Zeltamutes (Zlatousta) mācība par kris-
tīgo laulību / no krievu valodas tulkoja Teo-
dors Bērziņš. — [Rembate] : Viņa Vārds Manī, 
2013. — 47, [1] lpp. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: О 
христианском браке и об обязанностях му-
жа и жены. — ISBN 978-9984-866-75-8. — 
[0313001665] 27-45

Kūlpraiders,  Pauls  G. Personības dalīšanās 
(PD) ; Disasociatīvās identitātes sindroms 
(DIS) / Pauls G. Kūlpraiders. Tavas gultas atbrī-
vošana / Stefans Ričards ; no angļu valodas 
tulkoja Miervaldis Zeltiņš. — [Rembate] : Viņa 
Vārds Manī, 2013. — 49 lpp. ; 20 cm. — (Atbrī-
vots). — Par autoriem: 33., 49. lpp. — Oriģ. nos.: 
Multiple personality disorder (MPD). — ISBN 
978-9984-866-37-6. — [0313001664] 27-468.6

Lukarini, Dens. Kāpēc es izmainīju savas do-
mas par mūsdienu kristīgo mūziku : bijušā 
muzikālās kalpošanas vadītāja atzīšanās / Dens 
Lukarini ; tulkojums no krievu valodas: Sar-
mīte Gailīte ; ievada, 9.-10. lpp., autors Džons 
Blanšards. — [Rembate] : Viņa Vārds Manī, 
2013. — 136, [1] lpp. : tab. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: 
Why I left the contemporary christian music 
movement. — ISBN 978-9984-866-59-8. — 
[0313001661] 27-535(73)(092)

Rūpagosvāmī. Norādījumu nektārs : Šrīlas 
Rū pas Gosvāmī «Šrī Upadēšāmritas» autorita-
tīvs izdevums ar sākotnējo sanskrita tekstu, tā 
transliterāciju, vārdu tulkojumiem, literārajiem 
tulkojumiem un sīkiem skaidrojumiem / A. Č. 
Bhaktivēdānta Svāmī Prabhupāda. — [Rīga : 
Ecomat, 2013]. — 105 lpp. : il. ; 21 cm. — Izde-
vējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Par au-
toru: 83.-85. lpp. — Teksts latviešu valodā un 
daļēji sanskritā. — ISBN 978-9984-49-790-7. — 
[0313001407] 233-166K

Smirnovs,  Mihails. Par Svēto Garu / Mihails 
Smirnovs ; no krievu valodas tulkojis Ādolfs 
Dižgalvis. — [Rembate] : Viņa Vārds Manī, 
2012. — 64, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-
866-26-0. — [0313001663] 27-144.896

Smits,  Osvalds. Pamošanās, kas vajadzīga 
mums / Osvalds Smits ; priekšvārda, 5.-6. lpp., 
autors Džonatans Hoforts. — [Rembate] : Viņa 
Vārds Manī, 2013. — 103, [1] lpp. : il. ; 20 cm. — 
Tulkots no krievu valodas. — ISBN 978-9984-
866-51-2. — [0313001662] 27-767

Tinnijs, Tomijs. Uz tēta pleciem : mūsu paau-
dzes garīgais mantojums / Tomijs Tinnijs, Eimi-
ja Dokeri ; no krievu valodas tulkoja Mierval-
dis Zeltiņš. — [Rembate] : Viņa Vārds Manī, 
2012. — 123, [1] lpp. : il. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: 
On daddy’s shoulders. — ISBN 978-9984-857-
18-3. — [0313001657] 27-45

Большакова,  Наталия. Христианство осу-
щест вимо на земле : история создания и 
жизнь монастыря Покрова Пресвятой Бо го-
ро дицы в Бюси-ан-От (Франция) / со ста ви-
тель, автор и редактор Наталия Большакова ; 
Архиепископия православных русских 
цер квей в Западной Европе. Экзархат Все-
ленского Константинопольского Патри-
архата. — Рига : ФиАМ, 2006. — 152 lpp. : il., 
faks., portr. ; 20 cm. — Bibliogrāfija zemsvīt-
ras piezīmēs. — ISBN 9984-9479-7-1. — 
[0313001367] 271.2-788-9(44)

Резекненская кладбищенская старооб ряд-
ческая община : посвящается 1025-летию 
кре щения Руси 988-2013 и 150-летию первого 
храма РКСО 1863-2013 / автор текста и со-
ставитель Владимир Никонов ; художник 
Дайна Салминя. — Резекне : Резекненская 
клад бищенская старообрядческая община, 
2013. — 71 lpp. : il. ; 20×22 cm. — Bibliogrā-
fija: [72.] lpp. — ISBN 978-9984-49-819-5. — 
[0313001409] 271.2-9(474.384.2)

3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

316  Socioloģija

Creative and cultural industries in Latvia, 2012 / 
text by Agija Krasta ; translation into English by 
Sarma Gaide. — Riga : Stocholm  School of Eco-
nomics in Riga, 2012. — 63, [1] lpp. : il., portr. ; 
23. — [0313001563] 316.7+304.4(474.3)

33  Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

International  Scientific  Conference  «New 
Challenges  of Economic  and Business Deve-
lopment»  (2012  : Rīga, Latvija). New challen-
ges of economic and business development — 
2012 : international scientific conference : May 
10-12, 2012, Riga, University of Latvia : abst-
racts of reports / compilation: Sandra Neidere, 
Ludis Neiders ; cover design: Andra Liepiņa. — 
Riga : University of Latvia, 2012. — 147 lpp. ; 
27 cm. — Ietver bibliogrāfiju. — ISBN 978-9984-
45-518-1. — [0313001261] 330(062)+658(062)

International  Scientific  Conference  «New 
Challenges  of Economic  and Business Deve-
lopment»  (2013  : Rīga, Latvija). New challen-
ges of economic and business development — 
2013 : international scientific conference : May 
9-11, 2013, Riga, University of Latvia : ab stracts / 
compilation: Sandra Neidere, Ludis Nei ders ; 
cover design: Andra Liepiņa. — Riga : Univer-
sity of Latvia, 2013. — 93 lpp. ; 27 cm. — Ietver 
bibliogrāfiju. — ISBN 978-9984-45-714-7. — 
[0313001208] 330(062)+658(062)

331  Darbs. Nodarbinātība.  
Darba ekonomika. Darba organizācija

Kaļķis,  Henrijs. The integration of ergono-
mics into production processes to improve 
manufacturing management in Latvian enter-
prises : summary of doctoral thesis : in partial 
fulfillment of the requirements of the doctor 
degree in management science, subdiscipline 
of management of entrepreneurship / Henrijs 
Kaļķis ; supervisor Valērijs Praude ; reviewers: 
E. Šumilo, A. Freivalds, L. Peiseniece ; Univer-
sity of Latvia. Faculty of Economics and Mana-
gement. — Riga : University of Latvia, 2013. — 
37 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
8.-11., 37. lpp. — [0313000971] 331.101.1(043)

336  Finanses

Lieksnis, Raimonds. Asset pricing problems in 
the Baltic financial markets : summary of doc-
toral dissertation : field: management science, 
sub-field: business administration / Raimonds 
Lieksnis ; scientific advisor: Remigijs Počs ; re-
viewers: Natalja Lace, Tatjana Volkova, Janis 
Berzins ; Riga Technical University. Faculty of 
Engineering Economics and Management. In-
ternational Business and Customs Institute. De-
partment of International Business, Transport 
Economics and Logistics. — Riga : RTU Press, 
2013. — 66, [1] lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 9.-10., 63.-[67.] lpp. — ISBN 978-
9934-10-417-6 : 75 copies. — [0313001008]

336.761(474)(043)

Lieksnis,  Raimonds. Finanšu aktīvu novērtē-
šanas problēmas Baltijas valstu fondu tirgos : 
nozare: vadībzinātne, apakšnozare: uzņēmēj-
darbības vadīšana : promocijas darba kopsa-
vilkums / Raimonds Lieksnis ; zinātniskais va-
dītājs Remigijs Počs ; recenzenti: Nataļja Lāce, 
Tatjana Volkova, Jānis Bērziņš ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Inženierekonomikas un vadības 
fakultāte. Starptautisko ekonomisko sakaru 
un muitas institūts. Starptautisko ekonomisko 
sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas 
katedra. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2013. — 
69, [1] lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
66.-[70.] lpp. — ISBN 978-9934-10-416-9 : 100 
eks. — [0313001007] 336.761(474)(043)

339  Tirdzniecība. Starptautiskās 
ekonomiskās attiecības. Pasaules ekonomika

Membership directory : 2013-2014 / American 
Chamber of Commerce in Latvia. — Riga : 
American Chamber of Commerce in Latvia, 
2013 — 73 lpp. : il., portr. ; 24 cm. — Alfabētis-
kais rādītājs: 6.-7. lpp. — [0313001670]

339.5(05)
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37  Izglītība

373  Vispārējā izglītība

Brice, Baiba. Viss sākas ar rotaļu : metodiskie 
ieteikumi un rotaļas pirmsskolas un sākumsko-
las bērniem / Baiba Brice ; galvenais redaktors 
Vilnis Purēns ; literārā redaktore Rita Cimdi-
ņa ; zīmējumi: Rudīte Kravale. — Rīga : RaKa, 
2013. — 244 lpp. : il., tab., notis ; 30 cm + piel. 
(40 atsev. lp.). Pielikumā: Spēļu pielikums. — 
Bibliogrāfija: 242.-243. lpp. — ISBN 978-9984-
46-282-0. — [0313001341]

373.2(072)+373.3(072)+796.13(072)

374  Ārpusskolas izglītība un apmācība. 
Papildizglītība

Brigmane, Baiba. Pieaugušo pašpieredzes vei-
došanās mācīšanās procesā : promocijas darba 
kopsavilkums doktora grāda iegūšanai peda-
goģijas zinātnē, apakšnozare: pieaugušo pe-
dagoģija = Formation of adults self-experien-
ce through the process of learning : summary 
of the doctoral thesis : for obtaining doctoral 
degree in the science of pedagogy, sub-sector: 
adult education / Baiba Brigmane ; darba zināt-
niskā vadītāja Ausma Špona ; recenzenti: Tat-
jana Koķe, Ludis Pēks, Zenta Anspoka ; Rīgas 
Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija. 
Pedagoģijas fakultāte. — Rīga : Rīgas pedago-
ģijas un izglītības vadības akadēmija, 2013. — 
63 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
29.-30., 62.-63. lpp. — Teksts latviešu un angļu 
valodā, ar atsevišķām titullapām, nosaukums 
uz vāka abās valodās. — ISBN 978-9984-45-
661-4. — [0313000822] 374(043)

379.8  Brīvais laiks

Kincela,  Karolīna. Māmiņas un meitas grā-
mata : kā kopā aizgaiņāt garlaicību? : oriģinā-
las idejas supermammām / Karolīna Kincela ; 
no vācu valodas tulkojusi Brigita Kabuce ; 
atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā 
redaktore Baiba Dombrovska. — Rīga : J.L.V., 
2013. — 128 lpp. : il. ; 19 cm. — Nodarbību 
un spēļu rādītājs: 126.-128. lpp. — Oriģ. nos.: 
Mama Tochter Buch. — ISBN 978-9934-11-
374-1. — [0313001577] 379.81+793/794

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

398  Folklora

Treija, Rita. Annas Bērzkalnes darbība latviešu 
folkloristikā starptautisko sakaru kontekstā : 
promocijas darba kopsavilkums doktora grāda 
iegūšanai folkloristikas nozarē, apakšnozare: 
latviešu folkloristika = Anna Bērzkalne’s activi-
ties in Latvian folkloristics in the context of in-
ternational communication : summary of doc-
toral thesis : submitted for the degree of doctor 
of philology in folkloristics, subfield: Latvian 
folkloristics / Rita Treija ; darba zinātniskā va-
dītāja Dace Bula ; recenzenti: Valdis Muktu-
pāvels, Mārtiņš Boiko, Gatis Ozoliņš ; Latvijas 
Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. — 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2013. — 47 lpp. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 44.-47. lpp. — Teksts 
latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titul-
lapām, nosaukums uz vāka abās valodās. — 
[0313000816]

398(=174)(092)(043)+398(=174)(043)

5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

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

Lieplapa, Līga. Autoceļu ietekmes uz vidi no-
vērtējuma metodika : promocijas darbs / Līga 
Lieplapa ; zinātniskā vadītāja D. Blumberga ; 
Rīgas Tehniskā universitāte. Enerģētikas un 
elektrotehnikas fakultāte. Vides aizsardzības 
un siltuma sistēmu institūts. — Rīga, 2013. — 
100 lpp. : il., diagr., tab. ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 
93.-100. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotācija 
arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-8302-5-9. — 
[0313001540] 504.61:656.1(043)+625.7:504(043)

51  Matemātika

Āboltiņa, Baiba. Matemātika 9. klasei : mācību 
grāmata / Baiba Āboltiņa, Silva Januma ; redak-
tores: Rudīte Kriķe, Biruta Siliņa ; izmantotas 
Jūlija Aldersona, Jāņa Januma, Eduarda Groše-
va, Silvas Janumas, Maijas Balodes fotogrāfijas ; 
uz vāka — Raita Ankoriņa fotogrāfija ; Vjače-
slava Kadigroba zīmējumi ; Eduarda Groševa 
dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013.

1. daļa. — 184 lpp. : il., graf., tab. ; 25 cm. — 
Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības 
un zinātnes ministrija 2013. gadā. — ISBN 
978-9934-0-2755-0. — [0313001501] 51(075.2)

Januma, Silva. Matemātika 9. klasē : skolotāja 
grāmata / Silva Januma ; redaktore Rudīte Kri-
ķe. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 80 lpp. : 
il., graf., tab. ; 24 cm. — Metodisks līdzeklis 
komplektizdevumā ar mācību grāmatu «Mate-
mātika 9. klasei» / B. Āboltiņa, S. Januma (ISBN 
9789934027550). — ISBN 978-9934-0-3289-9. — 
[0313001420] 51(072)

Nahimovs,  Nikolajs. Kvantu automātu un 
meklēšanas algoritmu iespējas un ierobežoju-
mi : promocijas darba kopsavilkums doktora 
grāda iegūšanai datorzinātnes nozarē, apakš-
nozare: datorzinātnes matemātiskie pamati / 
Nikolajs Nahimovs ; darba zinātniskais vadītājs 
Andris Ambainis ; recenzenti: Juris Vīksna, Jo-
zef Gruska, Marats Golovkins ; Latvijas Uni-
versitāte. Datorikas fakultāte. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2012. — 39 lpp. ; 21 cm. — Biblio-
grāfija: 36.-39. lpp. — [0313000863]

519.713:530.145(043)+004.021(043)

Nahimovs, Nikolajs. The power and the limits 
of quantum automata and search algorithms : 
summary of doctoral thesis : submitted for 
the degree of doctor of computer science, su-
bfield of mathematical foundations of compu-
ter science / Nikolajs Nahimovs ; supervisor: 
Andris Ambainis ; reviewers: Juris Vīksna, Jozef 
Gruska, Marats Golovkins ; University of Lat-
via. Faculty of Computing. — Riga : University 
of Latvia , 2012. — 39 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrā-
fija: 6., 36.-39. lpp. — [0313000862]

519.713:530.145(043)+004.021(043)

52  Astronomija. Astrofizika. Kosmosa 
pētniecība. Ģeodēzija

Ventspils International Radioastronomy Con-
ference «Advances in Radio Astronomy of Ne-
ar-Earth Environment» (2012 : Ventspils, Latvi-
ja). Advances in radio astronomy of near-earth 
environment : Ventspils International radio-
astronomy conference : «13-15 August, 2012, 
Ventspils, Latvia : [programme, abstracts] / res-
ponsible for the edition: I. Shmeld ; editors: Vl. 
Bezrukovs, E. Vitola, I. Kozlova ; VIRAC, 2012 ; 
Engineering Research Institute «Ventspils In-
ternational Radio Astronomy Centre» of Vents-
pils University College (VIRAC). — Ventspils : 
Ventspils University College, 2012. — 28 lpp. : 
tab. ; 22 cm. — ISBN 978-9984-648-21-7 : 45 co-
pies. — [0313001541] 52-6/-7(043)+52-7(062)

54  Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Pūra, Agnese. Ar ekstrūzijas metodi formētas 
titāna oksīdu keramikas iegūšana, struktūras 
un īpašību pētījumi : promocijas darba kop-
savilkums / Agnese Pūra ; zinātniskā vadītāja 
L. Bērziņa-Cimdiņa ; recenzenti: Jānis Grabis, 
Visvaldis Švinka, Jānis Zicāns ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Materiālzinātnes un lietišķās ķī-
mijas fakultāte. Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas 
institūts. — Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 
2013. — 34 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija: 31.-34. lpp. — ISBN 978-9934-507-
29-8. — [0313001023] 549.514.6:621.777(043)

Pūra,  Agnese. Preparation of extruded tita-
nium oxide ceramics, characterization of struc-
ture and properties : summary of doctoral 
thesis / Agnese Pūra ; scientific supervisor L. 
Bērziņa-Cimdiņa ; reviewers: Jānis Grabis, Vis-
valdis Švinka, Jānis Zicāns ; Riga Technical Uni-
versity. Faculty of Material Science and Applied 
Chemistry. Institute of General Chemical En-
gineering. — Riga : Riga Technical University, 
2013. — 34 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija: 31.-34. lpp. — ISBN 9789934507298 
(atkārtots). — [0313001024]

549.514.6:621.777(043)

Reimanis,  Madars. Electrochemical disinfec-
tion of water using titanium oxide ceramic 
electrodes : summary of doctoral thesis / Ma-
dars Reimanis ; scientific supervisor Jurijs 
Ozo liņš ; recenzents: Valdis Kaļķis, Svetlana 
Čor naja, Olga Mutere ; Riga Technical Univer-
sity. Fa culty of Material Science and Applied 
Che mistry. Institute of General Chemical En-
gineering. — Riga : Riga Technical University, 
2013. — 31 lpp. : il., diagr., sh., tab. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 7.-9., 31. lpp. — ISBN 978-9934-
507-26-7. — [0313000944]

544.642(043)+628.16.087(043)

Reimanis, Madars. Ūdens elektroķīmiskā dez-
infekcija, izmantojot titāna oksīda keramikas 
elektrodus : promocijas darba kopsavilkums / 
Madars Reimanis ; zinātniskais vadītājs Jurijs 
Ozoliņš ; recenzenti: Valdis Kaļķis, Svetlana 
Čor naja, Olga Mutere ; Rīgas Tehniskā uni-
versitāte. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas 
fakultāte. Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas in-
stitūts. — Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 
2013. — 31 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija: 31. lpp. — ISBN 978-9934-507-25-0. — 
[0313000945] 544.642(043)+628.16.087(043)
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Romanovs,  Vitālijs. Germil- un silil-hetero-
ciklu sintēze, struktūra un bioloģiskā aktivi-
tāte : promocijas darba kopsavilkums doktora 
grāda iegūšanai ķīmijas nozarē, apakšnozare: 
organiskā ķīmija / Vitālijs Romanovs ; darba 
zi nātniskā vadītāja: Ļubova Ignatoviča ; recen-
zenti: Andris Zicmanis, Andris Strakovs, Gri-
gorijs Veinbergs ; Latvijas Universitāte. Ķīmi-
jas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2013. — 19 lpp. : il., sh. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
17.-19. lpp. — [0313000890]

547(043.2)+661.7(043.2)

Romanovs,  Vitālijs. Synthesis, chemical and 
biological properties of silicon and germani-
um heterocycles : summary of doctoral thesis 
in partial fulfillment of the requirements of 
the doctor degree in chemistry department, 
subdiscipline of organic chemistry / Vitālijs 
Romanovs ; supervisor Ļubova Ignatoviča ; re-
viewers: Andris Zicmanis, Andris Strakovs, Gri-
gorijs Veinbergs ; University of Latvia. Faculty 
of Chemistry. — Riga : University of Latvia, 
2013. — 19 lpp. : il. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 18.-
19. lpp. — [0313000891]

547(043.2)+661.7(043.2)

Veldre,  Kaspars. Crystal solvates of active 
phar maceutical ingredients actual for industry 
of Latvia : summary of doctoral thesis : in par-
tial fulfillment of the requirements of the doctor 
degree in chemistry, subdiscipline of physical 
chemistry / Kaspars Veldre ; scientific super-
visor Andris Actiņš ; reviewers: Pēteris Mekšs, 
Māris Turks, Ronalds Zemribo ; University of 
Latvia. Department of Chemistry. — Rīga : 
University of Latvia, 2013. — 34 lpp. : il.,  diagr., 
tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 32.-34. lpp. — 
[0313000888]

548.56(043.2)+544.022.4(043.2)+548.56(043)

Veldre,  Kaspars. Latvijas rūpniecībai aktuālu 
farmaceitiski aktīvo vielu kristālsolvāti : promo-
cijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūša-
nai ķīmijas nozarē, apakšnozare: fizikālā ķīmi-
ja / Kaspars Veldre ; darba zinātniskais vadītājs 
Andris Actiņš ; recenzenti: Pēteris Mekšs, Māris 
Turks, Ronalds Zemribo ; Latvijas Universitāte. 
Ķīmijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitā-
te, 2013. — 34 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 32.-34. lpp. — [0313000889]

548.56(043.2)+544.022.4(043.2)

57  Bioloģijas zinātnes kopumā

Sausiņa,  Līga. Bioloģija : zooloģija 8. klasei : 
skolotāja grāmata / Līga Sausiņa ; redaktore 
Agnese Biteniece ; Lauras Mortensenas-Flo-
resas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2013. — 143 lpp. : il., tab. ; 24 cm. — Apstipri-
nājusi Latvijas Republikas Izglītības un zināt-
nes ministrija 2013. gadā. — ISBN 978-9934-0-
2854-0. — [0313001421] 57(075.2)

59  Zooloģija

Čūskas : aktivitāšu un uzlīmju grāmata : vairāk 
nekā 60 uzlīmju un spēle ar kārtīm / latvisko-
juši Ineta un Māris Lielkalni. — Rīga : Egmont 
Latvija, 2013. — 16 lpp., [4] lp. iel. ; il. ; 27 cm. — 
(Bīstamie dzīvnieki). — ISBN 978-9984-43-
681-4. — [0313001552] 598.115+087.5

Dzīvnieku mazuļi džungļos : spēles, uzdevumi 
un izspiežamas detaļas rotaļām : vairāk nekā 50 
uzlīmju / latviskojusi Eva Jansone. — Rīga : Eg-
mont Latvija, 2013. — [16] lpp., [4] lp. iel. : il. ; 
27 cm. — (Uzlīmju un uzdevumu grāmata). — 
Aprakstīts pēc vāka. — ISBN 978-9984-43-683-8

59+087.5

Dzīvnieku mazuļi ziemeļos : spēles, uzdevumi 
un izspiežamas detaļas rotaļām : vairāk nekā 
50 uzlīmju / latviskojusi Eva Jansone. — Rīga : 
Egmont Latvija, 2013. — [16] lpp., [4] lp. iel. : 
il. ; 27 cm. — (Uzlīmju un uzdevumu grāma-
ta). — Nosaukums no vāka. — ISBN 978-9984-
43-684-5 59+087.5

Kaķu dzimta : aktivitāšu un uzlīmju grāma-
ta : vairāk nekā 60 uzlīmju un spēle ar kārtīm / 
latviskojuši Ineta un Māris Lielkalni. — Rīga : 
Egmont Latvija, 2013. — 16 lpp., [4] lp. iel. ; il. ; 
27 cm. — (Bīstamie dzīvnieki). — ISBN 978-
9984-43-682-1. — [0313001553] 599.742.7+087.5

6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. 
TEHNIKA

61  Medicīnas zinātnes

Pandits, Amitabhs. Superuzturs bērna prātam : 
bērna prāta attīstība ir atkarīga no viņa uztu-
ra / Amitabhs Pandits un Minnija Pandita ; no 
angļu valodas tulkojis Ivars Alksnis ; redaktors 
Guntis Kalns ; Arņa Kilbloka vāka dizains. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 262 lpp. : tab. ; 
22 cm. — Bibliogrāfija: 256.-257. lpp. — Oriģ. 
nos.: Super foods: make your child a genius. — 
ISBN 978-9934-0-3567-8. — [0313001622]

613.2-053.2

Upmale,  Ināra. Pieaugušo veselības izglītības 
darba organizācija un vadība primārās veselī-
bas aprūpes māsas praksē : promocijas darba 
kopsavilkums doktora grāda iegūšanai vadī-
bzinātnes nozarē, apakšnozare: izglītības va-
dība = Adult health education organisation 
and management in primary health care nurse 
practice : summary of doctoral thesis : submit-
ted for the degree of doctor in management 
science, sub-branch: education management / 
Ināra Upmale ; darba zinātniskais vadītājs An-
drejs Geske ; recenzenti: Andris Grinfelds, Ieva 
Brence, Arnoldas Jurgutis ; Latvijas Universi-
tāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fa-
kultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2013. — 
89 lpp. : sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
86.-89. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, 
ar atsevišķām titullapām, nosaukums uz vāka 
abās valodās. — [0313001002] 614.253.5(043)

Калнберз,  Виктор. Мое время / Виктор 
Калн берз ; главный редактор Петерис Апи-
нис ; редактор Григорий Смирин ; ав тор пре-
ди словия, с. 7-8, Я. П. Страдынь ; художник 
Ивета Бамбере. — Рига : Medicīnas apgāds, 
2013. — 539, [1] lpp. : il., portr., faks. ; 27 cm. — 
«Изобретения В. К. Калнберза»: 517.-522. lpp.; 
«Авторские патенты, выданные в разных 
странах»: 523.-524. lpp. — Bibliogrāfija: 515.-
516. lpp. un personu rādītājs: 525.-537. lpp. — 
ISBN 978-9984-813-55-4 (ies.). — [0313001674]

617(474.3)(092)

Хаданёнок,  Ирена. Мама, отведи меня к 
ло гопеду : для учителей, родителей и ло го-
педов / Ирена Хаданёнок, Линда Хаданёнок ; 
ре дактор Индра Орлея ; рисунки Линды Ха-
данёнок ; фотографии: Илзе Арая ; дизайн 
обложки: Валдис Берзвадс. — 2-е изд. — 
Рига : N.I.M.S., 2013. — 71, [1] lpp. : il., tab. ; 
20 cm + piel. ([1] lp.). — ISBN 9984-679-82-9. — 
[0313001574] 616.22-008.5053.2

Хаданёнок, Ирена. Мой особенный малыш : 
методическое пособие для участников се-
ми нара, проводимого специалистами 
учеб ного центра «Поддержка социальной 
ин тег рации» / Ирена Хаданёнок, Елена Озо-
линьбеика, Диана Бабре ; редактор Индра 
Орлея. — Рига : N.I.M.S., 2013. — 59 lpp. : 
il., tab. ; 21 cm. — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — ISBN 9984-679-70-5. — 
[0313001573] 615.85-053.2

62  Inženierija. Tehnoloģija vispār

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

Antonovs,  Eduards. Stability estimation mo-
dels of interconnected power system taking 
into consideratrion influence of real loads’ 
characteristics : summary of doctoral thesis / 
Eduards Antonovs ; scientific supervisor I. Zic-
mane ; consultant G. Georgiev ; opponents: 
Kārlis Briņķis, Irina Oļeiņikova, Arturas Kle-
mentavicius ; Riga Technical University. Faculty 
of Power and Electrical Engineering. Institute 
of Power Engineering. — Rīga : RTU Press, 
2013. — 35 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija: 8.-9., 34.-35. lpp. — ISBN 978-9934-10-
414-5 : 40 copies. — [0313000847]

621.311.1.011.716(043)

Ļvovs, Aleksandrs. Development of methodo-
logy for power supply reliability level perfor-
mance-based regulation : summary of doctoral 
thesis / Aleksandrs Lvovs ; scientific supervisor 
A. Mutule ; opponents: Antons Kutjuns, Jānis 
Gerhards, Argo Rosin ; Riga Technical Univer-
sity. Faculty of Power and Electrical Engine-
ering. Institute of Power Engineering. — Riga : 
RTU Press, 2013. — 34 lpp. : il., diagr., tab. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 8.-9., 32.-34. lpp. — ISBN 
978-9934-10-411-4 : 40 copies. — [0313000845]

621.316(043)

Ļvovs,  Aleksandrs. Elektroapgādes drošuma 
līmeņa tehniski-ekonomiskās regulēšanas me-
todoloģijas izstrāde : promocijas darba kopsa-
vilkums / Aleksandrs Ļvovs ; zinātniskā vadī-
tāja A. Mutule ; recenzenti: Antons Kutjuns, 
Jānis Gerhards, Argo Rosin ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Enerģētikas un elektrotehnikas 
fakultāte. Enerģētikas institūts. — Rīga : RTU 
Izdevniecība, 2013. — 36 lpp. : diagr., sh., tab. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 34.-36. lpp. — ISBN 978-
9934-10-412-1 : 40 eks. — [0313000844]

621.316(043)
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Ozoliņš,  Oskars. Analysis and realization of 
wavelength filters in fiber optic transmission 
systems : summary of the promotion work / 
Oskars Ozoliņš ; scientific adviser Ģ. Ivanovs ; 
reviewers: Guntars Balodis, Jānis Spīgulis, Juris 
Zvirgzds ; Riga Technical University. Faculty of 
Electronics and Telecommunication. Institute 
of Telecommunications. — Riga : RTU Publis-
hing House, 2013. — 41 lpp. : il., diagr., tab. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 8.-10., 37.-41. lpp. — ISBN 
978-9934-10-409-1 : 40 copies. — [0313000918]

621.372.852(043)

Ozoliņš,  Oskars. Viļņa garuma filtru analīze 
un realizācija šķiedru optikas pārraides sistē-
mās : promocijas darba kopsavilkums / Oskars 
Ozoliņš ; zinātniskais vadītājs Ģ. Ivanovs ; re-
cenzenti: Guntars Balodis, Jānis Spīgulis, Juris 
Zvirgzds ; Rīgas Tehniskā universitāte. Elektro-
nikas un telekomunikāciju fakultāte. Telekomu-
nikāciju institūts. — Rīga : RTU izdevniecība, 
2013. — 41 lpp. : il., diag., tab. ; 21 cm. — Biblio-
grāfija: 37.-41. lpp. — ISBN 978-9934-10-410-7 : 
30 eks. — [0313000917] 621.372.852(043)

629  Transportlīdzekļu inženierija

Karevs,  Vladimirs. Dzelzceļa automātikas un 
telemātikas sistēmas monitoringa un diagnosti-
cēšanas metožu izpēte un izstrāde : promocijas 
darbs / Vladimirs Karevs ; zinātniskais vadītājs 
M. Mezītis ; Rīgas Tehniskā universitāte. Ener-
ģētikas un elektronikas fakultāte. Industriālās 
elektronikas un elektrotehnikas institūts. — 
Rīga, 2013. — 172 lpp. : il., diagr., tab., sh. ; 
29 cm. — Bibliogrāfija: 133.-139. lpp. — Teksts 
latviešu valodā, anotācija arī angļu un krievu 
valodā. — [0313003935] 629.4.053.3(043)

63  Lauksaimniecība. Mežsaimniecība. 
Medības. Zivsaimniecība

631  Lauksaimniecība kopumā

Zvirgzdiņa,  Rosita. Piensaimniecību darbības 
intensifikācijas ekonomisko aspektu analītisks 
izvērtējums Latvijas lauku reģionos : promo-
cijas darbs ekonomikas doktora (Dr. oec.) zi-
nātniskā grāda iegūšanai / Rosita Zvirgzdiņa ; 
promocijas darba zinātniskā vadītāja Modrīte 
Pelše ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 
Ekonomikas fakultāte. Ekonomikas katedra. — 
Jelgava, 2013. — 220, [52] lp. : il., tab., diagr. ; 
31 cm. — Bibliogrāfija: 204.-219. lp. — Teksts 
latviešu valodā, anotācija arī angļu un krievu 
valodā. — (Ies.). — [0313003927]

631.1:636.2.034(043)

656  Transporta un pasta pakalpojumi. 
Satiksmes organizācija un kontrole

Girvica, Olga. Optimization methods and mo-
dels creation for logistic company successful 
development : doctoral thesis / Olga Girvica ; 
scientific supervisor Alexander Andronov ; 
Riga Technical University. Faculty of Transport 
and Mechanical Engineering. Institute of Aero-
nautics. — Riga, 2013. — 137 lpp. : il., diagr., 
tab. ; 26 cm. — Bibliogrāfija: 112.-118 lpp. — 
Promocijas darbs angļu valodā; anotācija arī 
latviešu un krievu valodā. — [0313003933]

656.025.4(043)

67  Dažādas nozares, amatniecība un amati

Kirilovs,  Edgars. Ikgadēji atjaunojamu izej-
vielu efektīva izmantošana šķiedru plātņu un 
kompozītu izgatavošanai : promocijas darbs / 
Edgars Kirilovs ; zinātniskais vadītājs S. Kuk-
le ; konsultanti H.-J. Gusovius, J. Dolacis ; Rī-
gas Tehniskā universitāte. Materiālzinātnes un 
lietišķās ķīmijas fakultāte. Tekstilmateriālu teh-
noloģiju un dizaina institūts. — Rīga, 2013. — 
125 lpp. : il., diagr., tab. ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 
112.-120., 122.-124. lpp. — Teksts latviešu valo-
dā, anotācija arī angļu valodā. — [0313003916]

674.817(043)

Švabs, Jurijs. Telpisku gumijas tehnisko izstrā-
dājumu optimālas sintēzes problēmu risināša-
nas metodes : promocijas darba kopsavilkums / 
Jurijs Švabs ; zinātniskais vadītājs V. Gonca ; re-
cenzenti: Grigorijs Panovko, Egons Lavendelis, 
Antons Kiščenko ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Transporta un mašīnzinību fakultāte. Mehā-
nikas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 
2013. — 38 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
11.-12., 36.-37. lpp. — ISBN 978-9934-10-406-0 : 
30 eks. — [0313000809] 678.074(043)

Švabs,  Jurijs. The methods of spatial rubber 
technical products optimal synthesis problems 
solution : summary of thesis / Jurijs Svabs ; 
scientific adviser V. Gonca ; reviewers: Egons 
Lavendelis, Grigory Panovko, Antons Kiščen-
ko ; Riga Technical University. Faculty of Trans-
port and Mechanical Engineering. Institute of 
Mechanics. — Riga : RTU Publishing House, 
2013. — 39 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija: 11.-13., 37.-38. lpp. — ISBN 978-9934-
10-407-7 : 30 copies. — [0313000810]

678.074(043)

7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

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

Dreija,  Kristīne. Latvijas vēsturiskie dārzi un 
parki mūsdienu lauku ainavā : promocijas 
dar ba kopsavilkums arhitektūras doktora (Dr. 
arch.) zinātniskā grāda iegūšanai ainavu arhi-
tektūras apakšnozarē = Historic gardens and 
parks of Latvia in present rural landscape : 
summary of Doctoral thesis for the scientific 
degree Dr. arch. in landscape architecture / 
Kristīne Dreija ; promocijas darba zinātniskā 
vadītāja Māra Urtāne ; recenzenti: Daiga Zig-
munde, Juris Dambis, Simon Bell ; Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte. Lauku inženie-
ru fakultāte. Arhitektūras un būvniecības ka-
tedra. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte, 2013. — 75 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 36.-38., 56.-75. lpp. — Teksts latvie-
šu un angļu val. — [0313000909] 712(043)

741/744  Zīmēšana un rasēšana (māksla)

BALTGRAF  (12  :  2013  :  Rīga,  Latvija). Abst-
racts of the 12th International Conference on 
Engineering Graphics BALTGRAF 2013 : June 
5-7, Riga, Latvia / editor and preface, p. 9, by 
Modris Dobelis ; BALTGRAF, Riga Technical 
University ; cover design: Jānis Auzukalns ; 
photographer Druvis Haritonovs. — Riga : 
Riga Technical University, 2013. — 60 lpp. : il. ; 
21 cm. — [0313001317] 744(062)+514.18(062)

Padomi zīmēšanā iesācējiem : kļūsti par māk-
sli nieku! / tulkojusi Eva Jansone ; redakto-
re Santa Kazāka. — Rīga : Egmont Latvija, 
2013. — 64 lpp. : il. ; 19 cm + piel. — Nosau-
kums no vāka. — ISBN 978-9984-43-680-7. — 
[0313001327] 741.02

78  Mūzika

Kriumane,  Laimrota. Mūzikas skolotāja emo-
cionālās kompetences pilnveide augstskolas 
studiju procesā : promocijas darba kopsavil-
kums doktora zinātniskā grāda iegūšanai pe-
dagoģijā, apakšnozare: nozaru (mūzikas) pe-
dagoģija = The building of a music teacher’s 
emotional competence in the process of stu-
dying in higher education : summary of doc-
toral thesis : submitted for the award of degree 
doctor of pedagogy, subfield of music educa-
tion / Laimrota Kriumane ; darba zinātniskā 
vadītāja: Māra Marnauza ; recenzenti: Jeļena 
Davidova, Ilma Grauzdiņa, Lūcija Rutka ; Lat-
vijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas 
un mākslas fakultāte. Pedagoģijas nodaļa. — 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2013. — 71 lpp. : 
sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 7.-8., 31.-35., 
67.-71. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, 
ar atsevišķām titullapām, nosaukums uz vāka 
abās valodās. — ISBN 978-9934-503-09-2. — 
[0313000830] 78.07(043.2)+37.036:78(043.2)

8  VALODAS. VALODNIECĪBA. 
LITERATŪRA

81  Valodniecība un valodas

Arhangeļska,  E. Просто по-русски : krievu 
valoda : mācību grāmata 8. klasei / Arhangeļ-
ska E., Ignatjeva L. ; mākslinieks: B. Baškirova ; 
fotogrāfijas: L. Ramanauska, R. Kļaviņš ; vāks, 
dizains: R. Kļaviņš. — Rīga : Retorika A, 2012.

1. daļa, A2 līmenis. — 160 lpp. : il., tab., 
karte ; 26 cm. — Mācību komplektā ietilpst: 
mācību grāmata, darba burtnīca, CD, grāma-
ta skolotājam, pārbaudes darbi. — ISBN 978-
9984-865-32-4. — [0313001430]

811.161.1’243(075.2)

Arhangeļska, Emma. Просто по-русски : krie-
vu valoda 8. klasei : skolotāju grāmata / Emma 
Arhangeļska, Larisa Ignatjeva. — Rīga : Reto-
rika A, 2012. — 120 lpp. : tab. ; 21 cm. — «Grā-
mata skolotājam 8. klasei»—Uz vāka. — ISBN 
978-9984-865-33-1. — [0313001429]

811.161.1’243(072)

Kalve,  Anna. Konceptuālās metaforas feno-
mens : promocijas darbs mākslas doktora zi-
nātniskā grāda iegūšanai apakšnozarē «Kultū-
ras teorija» : kopsavilkums = Phenomenon of 
conceptual metaphor : doctoral thesis for the 
acquisition of the PhD degree in arts, theory 
of culture : summary = Il fenomeno della me-
tafora concettuale : tesi di dottorato di ricerca 
in arti, teoria della cultura : compendio / Anna 
Kalve ; zinātniskā vadītāja Anita Načisčione ; 
recenzenti: Zaiga Ikere, Jānis Valdmanis, Valda 
Čakare ; Latvijas Kultūras akadēmija. — Rīga : 
Latvijas Kultūras akadēmija, 2012. — 101 lpp. : 
tab. ; 21 cm. — Ietver bibliogrāfiju. — Teksts 
latviešu, angļu un itāļu valodā. — [0313001009]

81’373.612.2(043)+811.174’373.612.2(043.2)
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811.174  Latviešu valoda

Mācies rakstīt! : latviešu valoda : 5-6 gadi : uz-
devumi, izglītojošas spēles, uzlīmes, ieteikumi 
vecākiem / Disney ; tulkojusi Linda Kalna ; 
redaktore Santa Kazāka. — Rīga : Egmont Lat-
vija, 2013. — 62, [1] lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 
30 cm. — (Ceļā uz skolu). — ISBN 978-9984-43-
614-2. — [0313001310] 811.174’351(075.2)

821  Daiļliteratūra

821.111  Angļu literatūra

Gregorija,  Filipa. Laumu bērns : vēsturisks 
ro māns / Filipa Gregorija ; no angļu valo-
das tulkojusi Santa Brauča ; redaktore Daina 
Grū be. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 287, 
[1] lpp. : il. ; 21 cm. — (Tumsas ordenis 1). — 
Oriģ. nos.: Changeling. — ISBN 978-9934-0-
3527-2 (ies.). — [0313001616] 821.111-93-3

Nīla,  Fiona. Viltus enģelis : romāns / Fiona 
Nīla ; no angļu valodas tulkojusi Liene Ak-
mens ; redaktore Ingūna Jundze ; vāka dizains: 
Artūrs Zariņš. — Rīga : Kontinents, 2013. — 
443, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: What the 
Nanny saw. — ISBN 978-9984-35-658-7 (ies.). — 
[0313001602] 821.111-31

821.111(71)  Kanādiešu literatūra angļu 
valodā

Mirolla, Maikls. Berlīne : [romāns] / Maikls Mi-
rolla ; no angļu valodas tulkojis Jānis Elsbergs ; 
redaktore Dace Sparāne ; mākslinieks Jānis 
Esītis. — Rīga : Dienas Grāmata, 2013. — 197, 
[2] lpp. ; 22 cm. — Oriģ. nos.: Berlin. — ISBN 
978-9984-887-47-0 (ies.). — [0313001598]

821.111(71)-31

821.111(73)  Amerikāņu literatūra

Ērvings,  Vašingtons. Alhambra : [stāsti] / Va-
šingtons Ērvings ; tulkotāja un priekšvārda, 
9.-12. lpp., autore Dagnija Dreika ; redaktore 
Inguna Cepīte ; māksliniece Dina Ābele. — 
[Rīga] : Pētergailis, [2013]. — 310, [1] lpp. ; 
23 cm. — Oriģ. nos.: Alhambra. — ISBN 978-
9984-33-365-6 (ies.). — [0313001466]

821.111(73)-34

Robārdsa,  Kārena. Rīta dziesma : romāns / 
Kārena Robārdsa ; no angļu valodas tulkojusi 
Anda Smilga ; redaktore Ingūna Jundze ; vāka 
dizains: Dairis Hofmanis. — Rīga : Kontinents, 
2013. — 393, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: Mor-
ning song. — ISBN 978-9984-35-661-7 (ies.). — 
[03134001603] 821.111(73)-31

821.112.2  Vācu literatūra

Hūbs, Ulrihs. Pulksten astoņos pie Noas šķir-
sta : [stāsts jaunākā skolas vecuma bērniem] / 
Ulrihs Hūbs ; Jergs Mīle, [ilustrācijas] ; no vācu 
valodas tulkojusi Aija Jakoviča ; atbildīgā re-
daktore Renāte Neimane ; literārā redaktore 
Brigita Šoriņa. — Rīga : Jumava, 2013. — 62, 
[1] lpp. : il. ; 25 cm. — Oriģ. nos.: An der Arche 
um Acht. — ISBN 978-9934-11-348-2 (ies.). — 
[0313001405] 821.112.2-93-32

Langreitere, Juta. Kapteinis Šārkijs un bagātību 
salas noslēpums : [stāsts pirmsskolas vecuma 
bērniem] / Jutas Langreiteres teksts ; Silvio Nei-
endorfa ilustrācijas ; no vācu valodas tulkojusi 
Inese Miesniece ; redaktore Margita Krasnā. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — [26] lpp. : il. ; 
31 cm. — Oriģ. nos.: Käpt’n Sharky und das 
Geheimnis der Schatzinsel. — ISBN 978-9934-
0-3502-9 (ies.). — [0313001502] 821.112.2-93-32

Pēca, Monika. Otrdienu draudzenes : romāns / 
Monika Pēca ; no vācu valodas tulkojusi Dai-
na Burve ; redaktore Inese Miesniece ; Arņa 
Kilbloka vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2013. — 302, [1] lpp. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: Die 
Dienstagsfrauen. — ISBN 978-9934-0-3587-6. — 
[0313001618] 821.112.2-31

821.113.5  Norvēģu literatūra

Nesbē,  Jū. Glābējs : detektīvromāns / Jū Nes-
bē ; no norvēģu valodas tulkojis Ilmars Briš-
ka ; redaktore Iveta Polkmane ; Arņa Kilbloka 
vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 
479, [1] lpp. ; 23 cm. — (Zvaigznes detektīvu 
klubs). — Oriģ. nos.: Frelseren. — ISBN 978-
9934-0-3516-6 (ies.). — [0313001617]

821.113.5-312.4

821.161.1  Krievu literatūra

Алтухов,  В.  Е. Балтийские сосны : [стихи], 
проза / Вячеслав Алтухов ; редакция автора ; 
автор предисловия, с. 4-5, А. М. Буйлов ; фото 
С. Мацневой, А. Шутенкова, В. Алтухова. — 
[Rīga] : В. Алтухов, 2011. — 308 lpp. : il. ; 
21 cm. — Автор о себе: с. 3.

Saturā arī: Негромкое дело (проза). — 
ISBN 978-9984-30-194-5 (ies.). — [0313001581]

821.161.1-1(474.3)

Алтухов, В. Е. Откровение жизни : [стихи] / 
Вячеслав Алтухов. — Рига : Vjačeslavs Altu-
hovs, 2012. — 192 lpp. ; 22 cm. — Izdevējziņas 
precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9984-49-
534-7 (ies.). — [0313001567] 821.161.1-1(474.3)

Алтухов, В. Е. Пути, которые мы выбираем : 
очерки, рассказы, фельетоны, стихи, пуб-
ли цис тика / Вячеслав Алтухов. — Rīga : 
Jumi, [2007]. — 278 lpp., [8] lpp. iel. : il., portr. ; 
21 cm. — Коротко об авторе: 7. lpp. — Bib-
liogrāfija: 278. lpp. — ISBN 978-9984-30-132-7 
(ies.). — [0313001564] 821.161.1-92(474.3)

Ласки,  Александр. Самое жёлтое сол ныш-
ко : [stāsts pirmsskolas vecuma bērniem] / 
Алек сандр Ласки ; иллюстрации: Сандия 
Ве селова. — [Rīga] : Iespēju grāmata, 2013. — 
20 lpp. : il. ; 30 cm. — Autors uzrādīts uz vāka. — 
ISBN 978-9984-875-41-5. — [0313001338]

821.161.1-93-32(474.3)

Письмена : поэтический альманах / соста-
ви тель, редактор и автор предисловия, 
с. 5-6, Юрий Касянич ; Оргкомитет Дней 
рус ской культуры. — Рига : Оргкомитет 
Дней русской культуры, 2013. — 254 lpp. : 
portr. ; 21 cm. — «Дни русской культуры в 
Латвии, 1925-2013»—Titullapas otrā pusē un 
uz vāka. — ISBN 978-9984-49-828-7 : 300 экз. — 
[0313001475] 821.161.1-1(474.3)(082)+

+821.161.1-1(082)

Резекненский поэтический вестник : 2010-
2013 / редактор-составитель и автор вступ-
ления, с. 3-4, Александр Якимов. — Резекне, 
2013. — 151 lpp. : il., portr. ; 24 cm. — ISBN 978-
9984-49-763-1. — [0313001410]

821.161.1-1(474.3)(051)

Соловьев, Алексей. По ступеням лет : стихи / 
Алексей Соловьев ; автор послесловие Фаи-
на Осина ; оформление: Ирина Цыба. — 
Дау гавпилс : Hronos, 2013. — 283, [1] lpp. ; 
21 cm. — [0313001606] 821.161.1-1(474.3)

Шац-Марьяш,  Рута. Притяжение Земли : 
стихи / Рута Марьяш ; автор предисловия, 
6-7, Зинаида Дырченко ; автор предисловия, 
с. 8-11, Борис Равдин ; ответственный ре-
дактор Иева Хеймане ; художественное 
оформ ление Натальи Кугаевской. — Рига : 
Ju mava, [2013]. — 126, [1] lpp. : portr. ; 20 cm.

Saturā arī: Aspazijas dzejoļu atdzejo-
ju mi. — ISBN 978-9934-11-303-1. — 
[0313001403] 821.161.1-1(474.3)

821.174  Latviešu literatūra

Daija, Pauls. Tautas apgaismības idejas latviešu 
laicīgajā literatūrā 18. gadsimta otrajā pusē un 
19. gadsimta sākumā : promocijas darba kopsa-
vilkums doktora grāda iegūšanai literatūrzināt-
nes nozarē, apakšnozare: latviešu literatūras 
vēsture = Ideen der Volksaufklärung in der 
lettischen Weltlichen Literatur in der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts und am Anfang 
des 19. Jahrhunderts : Zusammenfassung der 
Promotionsarbeit : Fachbereich der angestreb-
ten Promotion: Literaturwissenschaft, Spezia-
lisierungsfach: Lettische Literaturgeschichte / 
Pauls Daija ; darba zinātniskā vadītāja Māra 
Grudule ; recenzenti: Benedikts Kalnačs, Gvido 
Straube, Deniss Hanovs ; Latvijas Universitāte. 
Humanitāro zinātņu fakultāte. — Rīga : Latvi-
jas Universitāte, 2013. — 61 lpp. ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija: 58.-61. lpp. — Teksts latviešu un vācu 
valodā, ar atsevišķām titullapām, nosaukums 
uz vāka abās valodās. — [0313000829]

821.174.09(043)

Gabris,  Roberts. Latvju virsnieks Nr. 35473 : 
atmiņas / Roberts Gabris ; līdzautore un priekš-
vārda autore Ausma Līdumniece. — Atkārtots 
izdevums. — Rīga : Domas spēks, [2013]. — 
326, [1] lpp. : ģīm., faks. ; 20 cm. — ISBN 978-
9934-8395-0-4. — [0313001464] 821.174-94

Kolbergs,  Andris. Sarkans automobilis mel-
nā naktī : kriminālromāns / Andris Kolbergs ; 
vāka mākslinieciskais noformējums: Jānis Esī-
tis. — [Atkārtots izdevums]. — Rīga : Dienas 
Grāmata, 2013. — 330, [3] lpp. ; 17 cm. — (A.K. 
Kriminālromānu bibliotēka). — ISBN 978-9984-
887-44-9. — [0313001599] 821.174-312.4

Latviešu klaidoņu stāsti / sastādījums: Juris 
Lorencs ; atbildīgā redaktore Ieva Heimane ; 
priekšvārdu sarakstīja Andrejs Hansons ; In-
gus Feldmaņa vāka mākslinieciskais noformē-
jums. — Rīga : Jumava, [2013]. — 174, [2] lpp., 
[8] lpp. iel. : il., ģīm. ; 20 cm. — (Aiz apvār-
šņa). — ISBN 978-9934-11-376-5; 978-9934-11-
384-0. — [0313001404] 821.174-992+913
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Leimane, Daina. Diaboliskie spēki Raiņa dra-
maturģijā : promocijas darbs Doktora grāda ie-
gūšanai literatūrzinātnes nozarē, apakšnozare: 
latviešu literatūras vēsture / Daina Leimane ; 
zinātniskā vadītāja Silvija Radzobe ; recenzen-
ti: Janīna Kursīte-Pakule, Valda Čakare, Valdis 
Tēraudkalns ; Latvijas Universitātes Humanitā-
ro zinātņu fakultāte. — Rīga, 2013. — 176 lp. ; 
31 cm. — Bibliogrāfija: 163.-176. lp. — (Ies.). — 
[0313003926] 821.174.09(092)(043)

Lipska,  Ilze. Kā Ežulis Pēcis ar pasauli iepazi-
nās : [pasaka pirmsskolas vecuma bērniem] / 
Ilze Lipska ; literārā redaktore Sabīne Košeļeva ; 
ilustrācijas: Ieva Beinaroviča. — [Rīga] : Iespēju 
grāmata, 2013. — 24 lpp. : il. ; 29 cm. — (Mī-
ļumpasaciņas). — ISBN 978-9984-875-45-3. — 
[0313001489] 821.174-93-32

Rinkeviča, Aina. Jenotiņš : [pasaka pirmssko-
las vecuma bērniem] / Aina Rinkeviča ; literā-
rā redaktore Liene Golubkova ; ilustrācijas: 
Sandija Veselova. — [Rīga] : Iespēju grāmata, 
2013. — 20 lpp. : il. ; 30 cm. — ISBN 978-9984-
875-49-1. — [0313001488] 821.174-93-34

Silamiķelis,  Jēkabs. Melnā grāmata : [dzeja] / 
Jēkabs Silamiķelis. — [Rīga] : Iespēju grāmata, 
2013. — 88 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9984-875-
42-2 (ies.). — [0313001480] 821.174-1

Zēgners,  Henriks  Eliass. Elementi : dzeja / 
Henriks Eliass Zēgners ; redaktors Pēteris Dra-
guns ; Zigmunda Lapsas dizains. — Rīga : 
Man sards, 2013. — 77, [4] lpp. ; 21 cm. — ISBN 
978-9934-12-004-6. — [0313001445] 821.174-1

82–93  Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

101  dalmācietis : [stāsts pirmsskolas vecuma 
bērniem] / tulkojusi Sandra Rutmane ; Dis-
ney. — Rīga : Egmont Latvija, [2013]. — 63, 
[1] lpp. : il. ; 18 cm. — (Pasaku bibliotēka). — 
Oriģ. nos.: 101 dalmatians. — ISBN 978-9984-
43-735-4 (ies.). — [0313001587]

82-93-32+821.111(73)-93

Karalis Lauva : [stāsts pirmsskolas vecuma 
bērniem] / tulkojis Edvīns Raups ; Disney. — 
Rīga : Egmont Latvija, [2013]. — 63, [1] lpp. : 
il. ; 18 cm. — (Pasaku bibliotēka). — Oriģ. 
nos.: Lion king. — ISBN 978-9984-43-734-7. — 
[0313001588] 82-93-32+821.111(73)-93

9  ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

904  Vēsturisko laikmetu materiālās kultūras 
liecības

Гісторыя і археалогія гарадзішча маскавічы : 
зборнік навуковых артыкулаў у гонар Люд-
мілы Уладзіміраўны Дучыц / Інстытут 
беларускай гісторыі і культуры (Рыга), Та-
варыства аматараў беларускай гісторыі імя 
Вацлава Ластоўскага ; укладальнікі: В. У. 
Мяд зве дзева, Э. А. Ляшкевіч ; пад рэдакцыяй 
А. Я. Тараса. — Рыга : Інстытут беларускай 
гіс торыі і культуры, 2013. — 384, [1] lpp. : il., 
kartes, portr., tab. ; 20 cm. — «Спіс навуковых 
справаздач Л. У. Дучыц / В. У. Мядзведзева»: 
15.-27. lpp. — «Бібліяграфічны паказальнік 
прац Л. У. Дучыц / А. У. Ільюцік»: 28.-
58. lpp. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts 
baltkrievu un krievu valodā, rakstu kopsa-
vilkumi arī angļu valodā. — 150 экз.; ISBN 
9789984897011 (atkārtots). — [0313001291]

904(476)

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

Pasaule : mans atlokāmais atlants : iepazīsti 
valstis un karogus un atrodi tos kartē! / tulkojis 
Jans Meķis ; redaktore Santa Kazāka. — Rīga : 
Egmont Latvija, [2013]. — 43 lpp. : il., kartes ; 
29 cm + [1] salocīta lp. karte. — Aprakstīts pēc 
vāka. Pielikumā: Pasaules karte. — ISBN 978-
9984-43-703-3 (ies.). — [0313050839]

91(100)(0.053.2)+91(100)(084.3)+
+929.921(0.053.2)

Venēcija un Veneto : ceļvedis / galvenie sastā-
dītāji Sūzija Boultone un Kristofers Ketlings ; 
no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; 
redaktore Marika Taube. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2013. — 320 lpp. : il., kartes ; 23 cm + 1 
salocīta lp. karte. — (DK ceļvedis). — Rādītāji: 
298.-315. lpp. Pievienota Venēcijas pilsētas kar-
te. — Oriģ. nos.: Venice & the Veneto. — ISBN 
978-9934-0-3332-2. — [0313001496]

913(450-21)(036)

929  Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi

Briede,  Lija. Par Prūšiem un Lokiem : 1860-
2010 : Zaumaņu, Šmitu un Loku dzimtas vēs-
ture / Lija Briede ; izmantotas Martas Lokas 
vēstules un dokumenti ; Zigurda Kalmaņa 
mākslinieciskais iekārtojums. — Talsi : Alek-
sandra Pelēča lasītava, 2012. — 195 lpp. : il., ģīm., 
faks. ; 25 cm + 1 saloc. lp. (ģeneal. tab). — ISBN 
9789934817199 (atkārtots). — [0313001484]

929.52(474.3)

94  Vispārīgā vēsture

Dženkins,  Filips. ASV vēsture / Filips Džen-
kins ; no angļu valodas tulkojis Jānis Zīders ; zi-
nātniskais redaktors Andrejs Plakans ; atbildīgā 
redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore 
Inta Kārkliņa ; Evijas Stukles-Zuitiņas vāka gra-
fiskais noformējums. — Rīga : Jumava, 2013. — 
310, [1] lpp. : kartes, tab. ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 
305.-[311.] lpp. un piezīmēs nodaļu beigās. — 
Oriģ. nos.: A history of the United States. — 
ISBN 978-9934-11-426-7 (ies.). — [0313001679]

94(73)

Purēns, Vilnis. Pasaules vēsture pamatskolai : 
mācību grāmata / Vilnis Purēns ; galvenais re-
daktors Vilnis Purēns ; redaktore Rita Cimdiņa ; 
dizains: Baiba Lazdiņa. — Rīga : RaKa, 2013.

3., Jaunie laiki. — 116 lpp. : il., tab., kartes ; 
28 cm. — Vārdu rādītājs: 114.-116. lpp. — 
ISBN 978-9984-46-265-3. — [0313001343]

94(100)(075.2)

Purēns, Vilnis. Pasaules vēsture pamatskolai : 
skolotāja grāmata / Vilnis Purēns ; galvenais 
redaktors Vilnis Purēns ; redaktore Rita Cim-
diņa ; dizains: Baiba Lazdiņa. — Rīga : RaKa, 
2013.

3., Jaunie laiki. — 97 lpp. : il., diagr., tab., 
kartes ; 30 cm. — Metodisks līdzeklis kom-
plektizdevumā ar mācību grāmatu «Pasaules 
vēsture pamatskolai. 3. daļa. Jaunie laiki» / 
V. Purēns (ISBN 9789984462653)—Titlp. — 
ISBN 978-9984-46-266-0. — [0313001342]

94(100)(072)

Дударь,  Анатолий  Леонидович. Иудо-ле-
вит ское мировое правительство : некоторые 
события из истории и элементы управления / 
Дударь Анатолий Леонидович. — Рига : 
[Anatolijs Dudars], 2012. — 55 lp. ; 31 cm. — 
(Рассказы русского человека). — Izdevējziņas 
precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9984-49-
854-6. — [0313001545] 94(=411.16)

«Паўстанне  1863  г.  на  Беларусі  і  Кастусь 
Калі ноўскі»,  навукова-практычная  кан-
фе рэнцыя  (2013  :  Minska,  Baltkrievija). 
Паўстанне 1863 г. на Беларусі і Кастусь Ка-
ліноўскі : матэрыялы навукова-практычнай 
канференцыі (Менск, 23 сакавіка 2013 г.) / 
пад рэдакцыяй А. Я. Тараса ; Інстытут 
беларускай гісторыі і культуры (Рыга), Ін-
стытут развіцця дэмакратыі і сацыяльнага 
рын ку для Беларусі і Ўсходняй Еўропы 
(Вільня). — Рыга : Інстытут беларускай 
гісторыі і культуры, 2013. — 238, [1] lpp. ; 
20 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts 
baltkrievu un krievu valodā. — ISBN 978-9984-
897-02-8 : 150 eks. — [0313001290]

94(476)”1863”+323.272(476)(062)

94(474.3)  Latvijas vēsture

Vārpa,  Igors. Atmodas eiforija un atmošanās 
paģiras / Igors Vārpa ; literārā redaktore Rūta 
Koluža ; mākslinieks Eduards Groševs ; Igora 
Vārpas fotogrāfijas. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2013].

2. daļa. — 359, [1] lpp. : il., ģīm. ; 25 cm. — 
Bibliogrāfija: [356.]-359. lpp. un personu 
rādītājs: [346.]-355. lpp. — ISBN 978-9934-0-
3523-4 (ies.). — [0313001500]

94(474.3)”1987/1991”


