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VISPĀRĪGĀ NODAĻA
Pārvaldība. Vadzinības

Bernande, Māra. Jauniešu mērķtiecības un
sasniegumu veidošanās mijsakarības dzīvesdarbībā : promocijas darba kopsavilkums doktora zinātniskā grāda iegūšanais pedagoģijā,
apakšnozare: skolas pedagoģija = Correlation
between youth ambition purposefulness and
achievement development in life activities :
synopsis of Ph.D. thesis : promotion to Ph.D in
pedagogy, sub-branch: school pedagogy / Māra
Bernande ; darba zinātniskā vadītāja Ausma
Špona ; recenzenti: Inese Jurgena, Rudīte Andersone, Baiba Briede ; Rīgas Pedagoģijas un
izglītības vadības akadēmija. Pedagoģijas fakultāte. — Rīga : Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, 2013. — 87 lpp. : diagr., tab. ;
21 cm. — Bibliogrāﬁja: 40.-42., 85.-87. lpp. —
Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām
titullapām, uz vāka nosaukums abās valodās. —
ISBN 978-9934-503-07-8. — [0313000468]
005.966(043)+37.015.3(043)
Janitēna, Zita. Ievads dokumentu pārvaldībā /
Zita Janitēna ; redaktore Vita Zariņa ; literārā redaktore Sandra Priedīte ; priekšvārdu sarakstīja
Līga Kokare ; fotogrāfs Atis Ieviņš. — Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2013. — 207 lpp. :
il., tab. ; 22 cm. — (Bilances bibliotēka). —
Bibliogrāﬁja zemsvītras piezīmēs. — ISBN 9789984-896-01-4. — [0313000711]
005.92
02

Bibliotēku zinātnes. Bibliotēku darbs

Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka 150 : 1862-2012 / sagatavoja: Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka ;
priekšvārdu sarakstīja Aija Janbicka ; dizains:
Dace Runča ; foto: N. Smelteris, E. Lapsa. — Rīga : RTU, 2012. — [24] lpp. : diagr., il., ģīm.,
tab. ; 21×27 cm. — Paralēli latviešu un angļu
valodā. — [0313000765]
027.7(474.362.2)
08

Jaukta satura krājumi. Kolektīvi darbi

Loids, Džons. Viss ir citādāk, nekā tu domā /
Džons Loids, Džons Mičinsons ; no angļu valodas tulkojusi Maija Brīvere ; priekšvārda, 5.7. lpp., autors Stīvens Frajs ; māksliniece Sana
Romanovska. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds,
2013.
2. grāmata. — 390, [1] lpp. : il. ; 20 cm. —
Alfabētiskais rādītājs: 367.-384. lpp. — Oriģ.
nos.: The book of general ignorance. — ISBN
978-9984-23-423-6 (ies.). — [0313000681] 088

087.5

Izdevumi jauniešiem

Dzīvnieki : krāso pēc parauga. — Rīga : Egmont Latvija, 2013. — [11] lpp. : il. ; 19 cm. —
(Play-Doh: krāso pēc parauga). — ISBN 9789984-43-697-5. — [0313000600]
087.5
Hello Kitty : uzdevumi ar uzlīmēm : uzdevumu grāmata pirmsskolas un jaunākā skolas
vecuma bērniem / tulkojusi Līga Andžāne. —
Rīga : Egmont Latvija, 2013. — 24 lpp., [2] lp.
uzlīmes : il. ; 30 cm. — ISBN 978-9984-43649-4. — [0313000608]
087.5
Iepazīsti džungļus : ar vairāk nekā 50 uzlīmēm / tulkojusi Eva Jansone. — Rīga : Egmont
Latvija, 2013. — [16] lpp., [4] lp. uzlīmes : il. ;
27 cm. — (Papildini attēlus un veido savu
ainu!). — Aprakstīts pēc vāka. — ISBN 9789984-43-643-2. — [0313000605]
087.5
Iepazīsti jūru : ar vairāk nekā 50 uzlīmēm /
tulkojusi Eva Jansone. — Rīga : Egmont Latvija,
2013. — [16] lpp., [4] lp. uzlīmes : il. ; 27 cm. —
(Papildini attēlus un veido savu ainu!). — Aprakstīts pēc vāka. — ISBN 978-9984-43-644-9. —
[0313000603]
087.5
Iepazīsti laukus : ar vairāk nekā 50 uzlīmēm /
tulkojusi Eva Jansone. — Rīga : Egmont Latvija,
2013. — [16] lpp., [4] lp. uzlīmes : il. ; 27 cm. —
(Papildini attēlus un veido savu ainu!). — Aprakstīts pēc vāka. — ISBN 978-9984-43-642-5. —
[0313000604]
087.5
Iepazīsti mājdzīvniekus : ar vairāk nekā 50
uzlīmēm / tulkojusi Eva Jansone. — Rīga : Egmont Latvija, 2013. — [16] lpp., [4] lp. uzlīmes :
il. ; 27 cm. — (Papildini attēlus un veido savu
ainu!). — Aprakstīts pēc vāka. — ISBN 9789984-43-645-6. — [0313000602]
087.5
Lieldienu darbi / redaktore Indra Putre ;
mākslinieki Inguna Kļava Švanka un Edgars
Švanks. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. —
[15] lpp. : il. ; 29 cm. — Nosaukums no vāka. —
ISBN 978-9934-0-3530-2. — [0313000668] 087.5
Mirdzošās krāsas : krāsojamā grāmata ar uzlīmēm pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma
bērniem / tulkojusi Eva Jansone. — Rīga : Egmont Latvija, 2013. — [32] lpp., [2] lp. uzlīmes :
il. ; 30 cm. — (My little Pony). — Oriģ. nos.: My
little pony. Colouring book with stickers. —
ISBN 978-9984-43-695-1. — [0313000606] 087.5
Monster High : viss par Drakulauru : ģimene,
draugi, tests : ar uzlīmēm / tulkojusi Eva Jansone. — Rīga : Egmont Latvija, 2013. — [16] lpp.,
[2] lp. uzlīmes : il. ; 30 cm. — Oriģ. nos.: Monster High. All about Draculaura. — ISBN 9789984-43-705-7. — [0313000607]
087.5
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Priecīgas Lieldienas! : [krāsojamā grāmata] /
Liānas Šulces zīmējumi ; Ingunas Kļavas Švankas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2013]. — [16] lpp. : il. ; 29 cm. — ISBN 9789934-0-3521-0. — [0313000532]
087.5
Skaitļi : 3-6 gadi : mācies skaitļus! Dzēs un raksti
no jauna! / no angļu valodas tulkojis Dāvis Putris ; redaktore Indra Putre. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2013]. — [14] lpp. : il. ; 21 cm. — (Raksti,
mācies, dzēs!). — Aprakstīts pēc vāka. — Oriģ.
nos.: Numbers. — ISBN 978-9934-0-3057-4. —
[0313000531]
087.5+511.1(02.053.2)
Transporta līdzekļi : 3-6 gadi : iepazīsties ar
transporta līdzekļiem! Dzēs un raksti no jauna! / no angļu valodas tulkojis Dāvis Putris ;
redaktore Indra Putre. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2013]. — [14] lpp. : il. ; 21 cm. — (Raksti, mācies, dzēs!). — Aprakstīts pēc vāka. — Oriģ.
nos.: Things that go. — ISBN 978-9934-03056-7. — [0313000530]
087.5
Ūdris, Jānis. Meldras un Matīsa ceļojums vēsturē : [vidējā skolas vecuma bērniem] / Jānis
Ūdris ; redaktore Zigrīda Krauze ; pēcvārdu
sarakstīja Andris Buiķis ; mākslinieks Aigars
Truhins ; Žaņa Sūniņa gleznas «Kalpaka nāve»
fotoreprodukcija ; Kristiānas Vasariņas fotogrāﬁjas. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. — 236,
[3] lpp. : il., ģīm. ; 23 cm. — Bibliogrāﬁja:
[238.] lpp. — ISBN 978-9934-0-3305-6 (ies.). —
[0313000663]
087.5:94(474.3)+94(474.3)+821.174-93-3
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FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA
Filozoﬁskās sistēmas un uzskati

Balodis, Andrejs. Laiks un atmiņa: ilgstamības
idejas ģenēzes problēma Anrī Bergsona ﬁlozoﬁjā : promocijas darbs ﬁlozoﬁjā, ﬁlozoﬁjas
vēstures apakšnozarē / Andrejs Balodis ; promocijas darba vadītāja Elga Freiberga ; Latvijas
Universitāte. Vēstures un Filozoﬁjas fakultāte. —
Rīga : Latvijas Universitāte, 2012. — 265 lp. :
il. ; 31 cm. — Bibliogrāﬁja: 242.-265. lp. un
zemsvītras piezīmēs. — (Ies.). — [0313003862]
14(44)(092)(043)+115.4(043.3)
159.9

Psiholoģija

Dooley, Mike. Bezgalīgās iespējas [elektroniskais resurss] : māksla iedzīvināt sapņus /
Maiks Dūlijs ; [no angļu valodas tulkojis Normunds Pukjans]. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2011]. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Bibliogrāﬁja: 252.-255. lp. — Oriģ. nos.:
Inﬁnite possibilities. — ISBN 978-9934-0-2533-4
(e-grāmata)
159.923.2

Ļevina, Jeļena. Pusaudžu Es-koncepcija un
sociālais statuss klasē un tuvu draugu grupā :
(attīstības psiholoģija) / Jeļenas Ļevinas promocijas darbs ; darba zinātniskā vadītāja Natālija
Ivanova ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas,
psiholoģijas un mākslas fakultāte. — Rīga :
Latvijas Universitāte, 2012. — 132 lp. : tab. ;
30 cm. — Uz vāka uzrādīts: 2013. gads. —
Bibliogrāﬁja: 105.-120. lp. — Teksts latviešu
valodā, kopsavilkums arī angļu valodā. —
(Ies.). — [0313003839]
159.922.8(043.3)
Strautmane, Rita. Hiperaktīvi pirmsskolas vecuma bērni : diagnostika, korekcijas autorprogrammas izstrāde, pielietošana un efektivitātes
novērtēšana / Rita Strautmane ; redaktore Rita
Cimdiņa ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa. — Rīga :
RaKa, 2013. — 162 lpp. : diagr., il., tab. ; 22 cm. —
(Pedagoģiskā bibliotēka. Teorija, pieredze,
prakse). — Bibliogrāﬁja: 135.-142. lpp. — ISBN
978-9984-46-261-5. — [0313000688]
159.922.76-056.49
Turilova-Miščenko, Tatjana. Bilingvālo skolēnu
verbālā izpratne un darba atmiņa : promocijas
darbs (vispārīgā psiholoģija) / Tatjana TurilovaMiščenko ; darba zinātniskā vadītāja Malgožata
Raščevska ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas,
psiholoģijas un makslas fakultāte. — Rīga :
Latvijas Universitāte, 2012. — 89 lp. : diagr.,
tab. ; 30 cm. — Bibliogrāﬁja: 79.-87. lp. — Teksts
latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. —
(Ies.). — [0313003836]
159.953(043.3)
16 Loģika. Epistemoloģija. Zināšanu teorija.
Loģikas metodoloģija
Muižniece, Līva. Parts and wholes in Aristotle’s conception of substance : summary of doctoral thesis submitted for the degree of doctor
of philosophy, subﬁeld: theories of mind and
cognition / Līva Muižniece ; supervisor: Jurģis
Šķilters ; reviewers: Jānis Nameisis Vējš, Elga
Freiberga, Jānis Ozoliņš ; University of Latvia.
Faculty of History and Philosophy. — Rīga :
University of Latvia, 2012. — 25 lpp. ; 21 cm. —
Bibliogrāﬁja: 21.-24. lpp. — [0313000735]
161.1(043.2)+14(38)(043.2)
Vērpe, Kārlis. Pictorial (re)presentation: an
investigation into phenomenological conceptions of image consciousness : summary of
doctoral thesis submitted for the degree of doctor of philosophy, subﬁeld: aesthetics / Kārlis
Vērpe ; supervisor: Māra Rubene ; reviewers:
Elga Freiberga, Rihards Kūlis, Velga Vēvere ;
University of Latvia. Faculty of History and
Philosophy. — Rīga : University of Latvia,
2012. — 24 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāﬁja: 23.24. lpp. — [0313000732]
165.21(043.2)+165.62(043.2)
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Gjalvangs Drukpa XII. Ikdienišķā apskaidrība :
ceļš uz laimi modernajā pasaulē / Viņa Svētība
Gjalvangs Drukpa & Keita Adamsa ; no angļu
valodas tulkojis Kristaps Šoriņš ; mākslinieks
Aivars Plotka. — [Rīga] : Jāņa Rozes apgāds,
2013. — 212, [1] lpp. ; 20 cm. — Oriģ. nos.:
Everyday enlightenment. — ISBN 978-9984-23431-1. — [0313000680]
24-584
Panca, Gaļina. Balss klusumā : kristīgā meditācija — tradīcijas un prakse / Gaļina Panca,
Georgs Indulēns ; no krievu valodas tulkojusi Antra Bula ; redaktore Jana Taperte ; Jura
Rubeņa ievadvārdi, 5.-6. lpp. ; Lorensa Frīmena
ievadvārdi, 7.-8. lpp. ; vāka noformējumam
izmantots Eduarda Groševa fotoattēls. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. — 143, [1] lpp. ;
17 cm. — Bibliogrāﬁja: 139.-141. lpp. — Oriģ.
nos.: Голос в тишине. — ISBN 978-9934-02605-8. — [0313000526]
27-583
Timma, Māra. Dieva dotas atziņas / Māra Timma ; vāka dizains: Līga Lācekle. — [Ugāle] :
Visual studio, 2012. — 71 lpp. ; 14 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN
978-9984-873-69-5. — [0313000693]
27-584(089.3)
Vaita, Elena. Domas no svētību kalna / Elena
Vaita. — 2. izd. — Rīga : Patmos, 2013. —
182 lpp. ; 17 cm. — Oriģ. izd.: Thoughts from
the Mount of Blessing. — ISBN 978-9984-51468-0. — [0313000709]
27-247.4-277
Vuguls, Juris. Pareizticības un hēsihasma idejas
Latvijā 1836-1934 : promocijas darbs ﬁlozoﬁjas
doktora zinātniskā grāda iegūšanai ﬁlozoﬁjā,
apakšnozare: ideju vēsture / Juris Vuguls ; darba zinātniskā vadītāja S. Krūmiņa-Koņkova ;
Latvijas Universitāte. Vēstures un ﬁlozoﬁjas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte,
2011. — 237 lp. : faks. ; 31 cm. — Uz vāka uzrādīts: 2012. gads. — Bibliogrāﬁja: 212.-226. lp. —
(Ies.). — [0313003864]
271.2-1(043.3)
3
31

Lipša, Ineta. Izklaides kultūra Latvijā: morāles
komunikācijas aspekti (1918-1934) / Ineta Lipša ;
redakcijas kolēģija: Inesis Feldmanis, Ainārs Lerhis, Bonifācijs Daukšts ; literārā redaktore Ruta
Puriņa ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa. — Rīga :
LU Akadēmiskais apgāds, 2012. — 158 lpp. : il.,
ģīm., faks. ; 20 cm. — (Latvijas vēstures mazā
bibliotēka). — Bibliogrāﬁja zemsvītras piezīmēs
un personu rādītājs: 155.-158. lpp. — Kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9984-45612-6. — [0313000551]
175(474.3)+94(474.3)”1918/1934”
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SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
Demogrāﬁja. Socioloģija. Statistika

Indāns, Ivars. Starptautiskās migrācijas procesi un to pārvaldība Latvijā pēc pievienošanās
ES : promocijas darbs doktora grāda iegūšanai
demogrāﬁjas nozarē, apakšnozare: sociāli ekonomiskā demogrāﬁja / Ivars Indāns ; Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte. —
Rīga : Latvijas Universitāte, 2013. — 151 lp. :
tab. ; 30 cm. — Bibliogrāﬁja: 145.-149. lp. un
zemsvītras piezīmēs. — (Ies.). — [0313003858]
314.15-024.64(474.3)(043)
33

17 Morāles ﬁlozoﬁja. Ētika.
Praktiskā ﬁlozoﬁja

RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Levits, Stīvens. Frīkonomika : ekonomists
disidents pēta lietu slēptās puses un apgāž
vispārpieņemtos uzskatus / Stīvens Levits un
Stīvens Dabners ; no angļu valodas tulkojis
Mārtiņš Karelis ; zinātniskais redaktors Ivars
Brīvers ; literārā redaktore Sandra Meškova. —
[Jelgava] : Zoldnera izdevniecība, 2013. — 236,
[3] lpp. : tab. ; 25 cm. — Bibliogrāﬁja piezīmēs:
208.-221. lpp. un alfabētiskais rādītājs: 225.236. lpp. — Oriģ. nos.: Freakonomics. —
ISBN 978-9934-8303-5-8 (ies.) : 1000 eks. —
[0313000657]
330.16+316.334.2(73)+
+316.62(73)+316.728(73)

2

Nešpors, Viktors. Ievads mikroekonomikas
teorijā : lekciju konspekts / Viktors Nešpors ;
atbildīgais un zinātniskais redaktors J. Saulītis ;
redaktores: B. Kaļķe, D. Pakalniņa ; Rīgas Tehniskā universitāte. Ekonomikas teorijas katedra. — Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte,
1995. — 109 lpp. : diagr., tab. ; 20 cm. — Bibliogrāﬁja: 109. lpp. (10 nos.) un alfabētiskais
rādītājs: 106.-108. lpp. — ISBN 9984-552-60-8 :
300 eks. — [0313000766]
330.101.542(075.8)
331 Darbs. Nodarbinātība. Darba
ekonomika. Darba organizācija
Segarra, Georgina. Kad es izaugšu : rokdarbi
un idejas lomu spēlēm / text: Georgina Segarra ; tulkojusi Linda Kalna ; redaktore Santa
Kazāka ; illustrations and activities: Bernadette
Cuxart. — Rīga : Egmont Latvija, [2013]. —
95 lpp. : il. ; 27 cm. — Oriģ. nos.: When i grow
up. — ISBN 978-9984-43-581-7. — [0313000597]
331.54(0.053.2)+087.5+159.928-053.5
336

Finanses

Всё о НДС 2013 / [Ольга Задорожная]. — Rīga : PVN konsultācijas, 2013 (Zelta rudens). —
191 lpp. : tab. ; 30 cm. — (Библиотека Nexia
International). — «www.pvn2013.lv» — Autore
uzrādīta titullapas otrā pusē. — ISBN 978-99348377-1-5. — [0313000705]
336.226.322(474.3)+657(474.3)
338 Ekonomiskais stāvoklis. Ekonomiskā
politika. Pārvalde un plānošana ekonomikā.
Ražošana. Pakalpojumi. Cenas
338(474.3)

Latvijas ekonomika

Latvia and Latvian business : year book 1997 /
text translation Anda Sprūdža ; design: Alnis
Mitris, Aivars Sprūdžs, Oskars Stalidzāns. —
Riga : International Cooperation Centre,
1997. — 128 lpp. : il., kartes ; 30 cm. — Alphabetical index of companies: p. 128. — Tulkots
no latviešu val. — ISBN 9984-9206-0-7. —
[0313000771] 338(474.3)(058)+658(474.3)(058)
34

Tiesības. Jurisprudence

Latvija. Civillikums. — Rīga : Firma «AFS»,
2013. — 363, [1] lpp. : tab. ; 20 cm. — ISBN 9789984-889-09-2. — [0313000710] 347(474.3)(094)
Latvija. Krimināllikums : par Krimināllikuma
spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību : ar
grozījumiem, kas izsludināti līdz 2013. gada
28. februārim. — 13. izdevums. — Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2013. — 270 lpp. : tab. ;
20 cm. — Izdevumā publicētā Krimināllikuma
redakcija spēkā no 2013. gada 1. aprīļa. —
Bibliogrāﬁja zemsvītras piezīmēs. — ISBN 9789934-508-03-5. — [0313000700]
343.2/.7(474.3)(094)
Litvins, Gatis. Alternative methods of judical
protection and dispute resolution in administrative law : summary of doctoral thesis :
submitted for the degree of doctor of legal
science, subﬁeld of administrative law / Gatis
Litvins ; supervisor Jautrīte Briede ; reviewers: Birutė Pranevičienė, Jānis Načisčionis,
Kristīne Dupate ; University of Latvia. Faculty of Law. — Rīga : University of Latvia,
2012. — 31 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāﬁja: 7.-9.,
28.-31. lpp. — [0313000569]
342.9(043.2)

2013. gada 1.–15. aprīlis

Nikuļceva, Inese. Referendum and popular
iniciative : summary of doctoral thesis submitted for the degree of doctor of law, subﬁeld of
constitutional law / Inese Nikuļceva ; supervisor Ringolds Balodis ; reviewers: George Ulrich, Ilma Čepāne, Sanita Osipova ; University
of Latvia. Faculty of Law. — Riga : University
of Latvia, 2012. — 32 lpp. ; 21 cm. — Aprakstīts
pēc vāka. — Bibliogrāﬁja: 31.-32. lpp. —
[0313000574]
342.573(043.2)+342.573(043)
Nikuļceva, Inese. Tautas nobalsošana un vēlētāju likumdošanas iniciatīva : promocijas darbs /
Inese Nikuļceva ; promocijas darba vadītājs Ringolds Balodis ; Latvijas Universitāte. Juridiskā
fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte,
2012. — 257 lp. : tab. ; 30 cm. — Bibliogrāﬁja:
212.-227. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts
latviešu valodā, anotācijas arī angļu un franču
valodā. — (Ies.). — [0313003847]
342.573(043.3)+342.573(043)
Rudevska, Baiba. Ārvalstu tiesu nolēmumu
atzīšanas un izpildes attīstības tendences civillietās un komerclietās Eiropas Savienībā un
Hāgas Starptautisko privāttiesību konferencē :
promocijas darbs / Baiba Rudevska ; promocijas darba vadītājs Juris Bojārs ; Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte. Starptautisko
un Eiropas tiesību zinātņu katedra. — Rīga :
Latvijas Universitāte, 2012. — 271 lp. : sh.,
tab. ; 30 cm. — Bibliogrāﬁja: 219.-243. lp. un
zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā,
kopsavilkums arī franču un angļu valodā. —
(Ies.). — [0313003846]
341.9(043.3)
Rudevska, Baiba. Tendencies of development
of recognition and enforcement of foreign
judgments in civil and commercial matters in
the European Union and the Hague conference on private internetional law : summary
of the doctoral thesis submitted for the degree
of doctor of law with specialisation in International Law / Baiba Rudevska ; supervisor
Juris Bojārs ; reviewers: Boštjan M. Zupančič,
Jānis Grasis, Jānis Kārkliņš ; University of Latvia. Faculty of Law. — Rīga : University of Latvia, 2012. — 29 lpp. ; 21 cm. — Aprakstīts pēc
vāka. — Bibliogrāﬁja: 9.-10., 28.-29. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — [0313000573]
341.9(043.2)+341.645(043)+
+347.91/.95(474.3)(043)
Sajadova, Veronika. Violations of international
law in relations between the USSR and Latvia :
summary of doctoral thesis : submitted for the
degree of doctor of the science of law, subﬁeld:
international law / Veronika Sajadova ; supervisor: Juris Bojārs ; reviewers: Valentija Liholaja,
Jānis Lazdiņš ; University of Latvia. Faculty of
Law. — Riga : University of Latvia, 2013. —
25 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāﬁja: 24.-25. lpp. —
ISBN 978-9984-45-678-2. — [0313000715]
341.01(043)+323.282(474.3)(043)
Stucka, Artis. Current public law issues in the
improvement of Latvian local goverment system : PhD thesis summary to earn a doctoral
degree in public law / Artis Stucka ; PhD thesis
mentor: Ringolds Balodis ; reviewers: Tālavs
Jundzis, Jānis Načisčionis, Stéphane Guérard ;
University of Latvia. Faculty of Law. — Riga :
University of Latvia, 2012. — 24 lpp. ; 21 cm. —
Bibliogrāﬁja: 23.-24. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — [0313000570]
342.553(043.2)
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Бузаев, В. В. Правовое положение русскоговорящего меньшинства в Латвии / Владимир
Бузаев ; автор предисловия, с. 3, Татьяна
Жданок. — [Рига] : Latvijas Cilvēktiesību komiteja : Averti-R, 2012. — 155 lpp. : tab., diagr.,
karte ; 30 cm. — Uz 4. vāka: Сведения об авторе. — Bibliogrāﬁja: 155. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — [0313000781]
342.7(474.3)
35

Valsts administratīvā pārvalde. Karalietas

351

Valsts administratīvā pārvalde (policija)

Bite, Kitija. Dienesta gaitas Latvijas policijā
tiesiskais regulējums : promocijas darbs / Kitija
Bite ; promocijas darba vadītājs Zenons Indrikovs ; Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte. —
Rīga : Latvijas Universitāte, 2012. — 219,
[30] lp. : diagr., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāﬁja:
202.-217. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts
latviešu valodā, anotācija arī angļu un vācu
val. — (Ies.). — [0313003848]
351.741(474.3)(043.3)+351.741(474.3)(043)
Bite, Kitija. The legal regulation of the course
of service in Latvian police : the summary of
doctoral thesis / Kitija Bite ; scientiﬁc advisor
Zenons Indrikovs ; reviewers: Andrejs Judins,
Elita Nīmande, Viktoras Justickis ; The University of Latvia. Faculty of law. — Rīga : University
of Latvia, 2012. — 24 lpp. ; 21 cm. — Aprakstīts
pēc vāka. — [0313000577]
351.741(474.3)(043.2)+351.741(474.3)(043)
355/359 Militārās lietas. Kara māksla.
Militārā zinātne. Aizsardzība. Bruņotie spēki
Daukšts, Bonifācijs. Kopveža Voldemāra
Ozola kara gaitas un politiskā evolūcija / Bonifācijs Daukšts ; redakcijas kolēģija: Inesis
Feldmanis, Ainārs Lerhis, Bonifācijs Daukšts ;
literārā redaktore Gita Bērziņa ; vāka dizains:
Baiba Lazdiņa. — Rīga : LU Akadēmiskais
apgāds, 2012. — 118 lpp. : il., ģīm., faks., tab. ;
20 cm. — (Latvijas vēstures mazā bibliotēka). —
Bibliogrāﬁja zemsvītras piezīmēs un personu
rādītājs: 116.-118. lpp. — ISBN 978-9984-45541-9. — [0313000549]
355.081:929(474.3)”19”+94(474.3)”19”(092)
37

Izglītība

Šteinberga, Airisa. Pedagoģiskā psiholoģija /
Airisa Šteinberga ; redaktore Rita Cimdiņa. —
Rīga : RaKa, 2013. — 176 lpp. : il., sh., tab. ;
22 cm. — (Pedagoģiskā bibliotēka. Pedagoģiskā psiholoģija). — Bibliogrāﬁja: 151.-154. lpp.
(81 nos.). — ISBN 978-9984-46-257-8. —
[0313000689]
37.015.3
Validation of non-formal and informal learning outcomes in Latvia / publication was prepared by: Vita Žunda, Liene Pintāne, Marta
Sprūģe, Māris Stinkulis, Inta Baranovska,
Astra Aukšmuksta, Dmitrijs Zverevs, Sarmīte
Pīlāte, Dženija Dzirkale-Maļavkina, Marta
Dziļuma, Kristīne Liniņa, Beāte Knikste, Lita
Paegle. — Riga : National Library of Latvia,
2013. — 56 lpp. : il. ; 23 cm. — «Val Net : EU
project «Towards an integrated system for validation of non-formal and informal learning:
initiating a national network of cooperation
and information exchange». — Bibliogrāﬁja:
55.-56. lpp. — [0313000634]
37.013(474.3)
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373

Vispārējā izglītība

Bethere, Dina. Pārejas posms pirmsskola — pamatskola / Dina Bethere ; redaktore
Rita Cimdiņa ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa. — Rīga : RaKa, 2013. — 150 lpp. : sh., tab. ;
22 cm. — (Pedagoģiskā bibliotēka. Teorija, pieredze, prakse). — Bibliogrāﬁja: 127.-132. lpp.
(65 nos.). — ISBN 978-9984-46-260-8. —
[0313000687]
373.2(474.3)+373.3(474.3)
Ceļā uz skolu [elektroniskais resurss] : bērnu
sagatavošana pamatizglītības ieguvei / Ruta
Kaņepēja, Daina Lieģeniece, Ieva Mangule, Rita
Ukstiņa, Daina Dzintere, Inga Stangaine, Ilze
Miķelsone, Ilga Millere, Arvīds Platpers, Zane
Gaugere ; redaktore Iveta Ikale ; mākslinieciskā
redaktore Māra Alševska. — [Rīga] : Zvaigzne
ABC, c2012. — (Pirmsskolas izglītība). — Bibliogrāﬁja rakstu beigās. — ISBN 978-9934-02917-2 (e-grāmata)
373.2(474.3)
Deimante-Hartmane, Dagnija. Vidusskolas
vecāko klašu skolēnu vispārējo patstāvīgās mācīšanās prasmju pilnveide angļu valodas mācību
procesā : promocijas darbs pedagoģijas zinātņu
doktora grāda iegūšanai skolas pedagoģijas
apakšnozarē / Dagnija Deimante-Hartmane ;
promocijas darba zinātniskā vadītāja Dainuvīte Blūma ; Liepājas Universitāte. Izglītības
zinātņu institūts. — Liepāja : Liepājas Universitāte, 2013. — 238 lp. : il., diagr., tab. ;
30 cm. — Bibliogrāﬁja: 206.-215. lp. — (Ies.). —
[0313003853]
373.5(043)
Dombrovskis, Valērijs. Pirmsskolas vecuma
bērna sagatavošana skolai : konsultācijas, rekomendācijas, attīstošais darbs / Valērijs Dombrovskis, Svetlana Guseva, Irēna Kokina ;
redaktores: Magda Riekstiņa, Indra Putre ;
māksliniece Dzintra Aulmane. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 39 lpp., [48] lpp. il. : il., tab. ;
29 cm. — (Pirmsskolas izglītība). — Bibliogrāﬁja: 35.-[36.] lpp. — ISBN 978-9934-0-1774-2
(spirālies.). — [0313000517]
373.2
Ideju krātuve pirmsskolai [elektroniskais
resurss] / [redaktores: Laura Grīnvalde, Iveta
Ikale]. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2011].
3. daļa, Rotaļnodarbības 5-6 gadus veciem bērniem. — (Pirmsskolas izglītība). —
Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. —
Ietver bibliogrāﬁju. — ISBN 978-9934-0-2437-5
(e-grāmata)
373.2(072)
39 Etnoloģija. Etnogrāﬁja. Tikumi. Paražas.
Tradīcijas. Tautu dzīve. Folklora
398

Folklora

Latviešu tautas skaistākās pasakas [elektroniskais resurss] / mākslinieks Viesturs Grants ;
sakārtojusi Inese Pelūde. — [Rīga] : Zvaigzne
ABC, [2012]. — Izdevējziņas precizētas ISBN
aģentūrā. — ISBN 978-9934-0-2697-3 (e-grāmata)
398.21(=174)
Latviešu tautas skaistākās teikas [elektroniskais resurss] / mākslinieks Viesturs Grants ;
[sakārtojusi Inese Pelūde]. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2012]. — Izdevējziņas precizētas ISBN
aģentūrā. — ISBN 978-9934-0-2698-0 (e-grāmata)
398.22(=174)
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MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES
Matemātika

Ģingulis, Edvīns. 489 spici atjautības un pacietības uzdevumi matemātikā [elektroniskais
resurss] : 7-12 gadi / Edvīns Ģingulis ; izmantoti Ievas Maurītes zīmējumi. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2012]. — Izdevējziņas precizētas ISBN
aģentūrā. — Bibliogrāﬁja: [176.] lp. un rādītājs:
172.-175. lp. — ISBN 978-9934-0-2918-9 (e-grāmata)
51(076)
Teterovska, Edīte. Testi matemātikā 9. klasei : uz
eksāmenu — drošu prātu! / Edīte Teterovska ;
redaktore Sabīne Trēde. — Rīga : Zvaigzne
ABC, 2013. — 39 lpp. : il., tab. ; 29 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — ISBN 978-9934-0-3484-8. —
[0313000666]
51(079)
52 Astronomija. Astroﬁzika. Kosmosa
pētniecība. Ģeodēzija
Goldsmits, Maiks, Dr. Kosmoss : izvelkamais,
paceļamais, krāsainais stāsts par kosmosa lieliskākajiem ceļojumiem / sarakstījis Maiks Goldsmits ; no angļu valodas tulkojusi Sandra Vilka ; redaktore Ieva Āboliņa. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2013]. — 30 lpp. : il. ; 21×30 cm. —
(Leģendārie ceļojumi). — Alfabētiskais rādītājs:
30. lpp. — Oriģ. nos.: Space. — ISBN 978-99340-3083-3. — [0313000533]
524.8(02.053.2)+629.78(02.053.2)+087.5
53 Fizika
Puķītis, Pēteris. Fizika 12. klasei : mācību
grāmata / Pēteris Puķītis ; redaktore Ingrīda
Kreicberga ; Aigara Truhina vāka dizains un
ilustrācijas. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. —
184 lpp. : il., diagr., sh., tab. ; 24 cm. — (Nāc!). —
«Mācību komplektā «Fizika 12. klasei» ietilpst:
mācību grāmata, praktiskie darbi, skolotāja
grāmata»—Vāka 4. lpp. — ISBN 978-9934-03302-5. — [0313000664]
53(075.3)
58

Botānika

Gailīte, Agnese. Fizioloģiskie un ģenētiskie
aspekti Igaunijas rūgtlapes (Saussurea esthonica) saglabāšanā : promocijas darbs bioloģijas
doktora zinātniskā grāda iegūšanai augu ﬁzioloģijas apakšnozarē / darba autors: Agnese Gailīte ; darba vadītājs: Ģederts Ieviņš ;
zinātniskie konsultanti: Dace Kļaviņa, Dainis
Ruņģis ; Latvijas Universitāte. — Rīga : Latvijas
Universitāte, 2012. — 93 lpp. : il., diagr., tab.,
sh. ; 31 cm. — Bibliogrāﬁja: 83.-93. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu
valodā. — (Ies.). — [0313003843]
582.998(474.2)(043.3)
59

Zooloģija

Kalniņš, Harijs. Evolūcija vai eksperiments :
dzīvās dabas dīvainības un cilvēka loma evolūcijas ceļā / Harijs Kalniņš ; redaktore Ilze
Čerņevska ; mākslinieks Uldis Baltutis. — Rīga :
Avots, 2013. — 158, [1] lpp. : il. ; 21 cm. — ISBN
978-9984-859-61-3. — [0313000588]
591.5+575.8
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6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.
TEHNIKA
61

Medicīnas zinātnes

Danilāns, Anatolijs. Hroniskas aknu slimības /
Anatolijs Danilāns ; medicīnas redaktore Maija
Šetlere ; literārā redaktore Ginta Poriete ; vāka
māksliniece Iveta Bambere. — Rīga : Medicīnas
apgāds, 2013.
3. grāmata, Aknu ciroze. — 247, [1] lpp. :
il., sh., tab. ; 25 cm. — Bibliogrāﬁja nodaļu
beigās un rādītājs: 245.-[248.] lpp. — ISBN
978-9984-813-53-0 (ies.). — [0313000675]
616.36-002+616.36
Delmega, Sāra. Tikai meitenēm : pusaudžu
gadi / autore Sāra Delmega ; mākslinieks Lī
Vildišs ; no angļu valodas tulkojis Kristaps
Šoriņš. — [Rīga] : Jāņa Rozes apgāds, 2012. —
96 lpp. : il. ; 20 cm. — Alfabētiskais rādītājs:
96. lpp. — Oriģ. nos.: Just for girls. — ISBN 9789984-23-413-7 (spirālies.). — [0313000677]
613.95-055.25
Garbuzovs, Genādijs. Ūdens uzvar audzējus
un citas neārstējamas slimības : dzīvā rasa / Genādijs Garbuzovs ; tulkojis Kārlis Skruzis ; redaktore Aina Cebura ; mākslinieks Ilgonis Riņķis. —
Rīga : Avots, 2013. — 150 lpp. ; 21 cm. — ISBN
978-9984-859-63-7. — [0313000589]
615.85
Karmilova, Kīra. Iepazīsti savu bērnu : vecāku
ceļvedis bērna agrīnajā attīstībā / Kīra Karmilova, Anete Karmilova-Smita ; no angļu valodas
tulkojusi Arita Piķe ; atbildīgā redaktore Anna
Pavlovska. — Rīga : SIA «J.L.V.», 2013. — 159,
[1] lpp. : il. ; 22 cm. — Alfabētiskais rādītājs:
158.-[160.] lpp. — Oriģ. nos.: Getting to know
your baby. — ISBN 978-9934-11-157-0. —
[0313000609]
613.953+159.922.7
Kempbels, T. Kolins. Ķīnas pētījums : sensacionāli atklājumi par diētu, svara samazināšanu
un ilgtermiņa veselību : balstīts uz plašiem un
detalizētiem zinātniskiem pētījumiem, kas
veikti 20 gadu garumā : patiesība, kas jāzina katram / T. Kolins Kempbels un Tomass M. Kempbels II ; no angļu valodas tulkojis Alberts Aldersons ; redaktors Guntis Kalns ; priekšvārda,
14.-15. lpp., autors Džons Robinss ; Ilzes Isakas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC,
2013. — 479 lpp. : il., diagr., tab. ; 23 cm. — (Pasaules bestsellers). — Par autoru: 12.-13. lpp. —
Bibliogrāﬁja: 420.-466. lpp. un rādītājs: 447.479. lpp. — Oriģ. nos.: The China study. — ISBN
978-9934-0-3494-7 (ies.). — [0313000529]
613.2+616-008
Koļesņikova, Jeļena. No narkotikām atkarīgo
cilvēku personības traucējumi un sociālo problēmu risināšana rehabilitācijas procesā : promocijas darbs psiholoģijas doktora grāda iegūšanai psiholoģijas zinātņu nozarē, klīniskās
psiholoģijas apakšnozarē / Jeļena Koļesņikova ;
darba zinātniskā vadītāja Malgožata Raščevska ;
darba zinātniskā konsultante Solveiga Miezītis ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. — Rīga : Latvijas
Universitāte, 2012. — 144 lp. : tab., diagr. ;
31 cm. — Bibliogrāﬁja: 110.-125. lp. — Teksts
latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā. — (Ies.). — [0313003837]
615.851(043)

4

Krosiks, Mets. Tikai puikām : pusaudžu gadi /
Mets Krosiks ; Roba Deivisa ilustrācijas ; no
angļu valodas tulkojis Kristaps Šoriņš. — [Rīga] : Jāņa Rozes apgāds, 2012. — 96 lpp. : il. ;
20 cm. — Alfabētiskais rādītājs: 96. lpp. — Oriģ.
nos.: Just for boys. — ISBN 978-9984-23-412-0
(spirālies.). — [0313000678]
613.95-055.15
62

Inženierija. Tehnoloģija vispār

621 Mehāniskā inženierija vispār.
Kodolu tehnoloģija. Elektriskā inženierija.
Ražošanas iekārtas
Fradkin, Stanislav Aryeh. Modelling of the urban transport impact on the city atmospheric
environment using apparatus of mathematical
physics : symmary of the promotion work : to
obtain the scientiﬁc degree doctor of science
in engineering (Dr. sc. ing.), scientiﬁc area
«Trasnsport and logistics» / Stanislav Aryeh
Fradkin ; academic advisers: Sharif Guseynov,
Eugene Kopytov, Oleg Schiptsov ; opponents:
Nikolajs Kobasko, Jevgenijs Kaupužs, Irina
Yatskiv ; Transporta un sakaru institūts. —
Rīga : Transporta un sakaru institūts, 2013. —
74 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāﬁja:
70.-74. lpp. —
ISBN
978-9984-818-52-8. —
[0313000630]
621.43.064:504.5(043)+
+502.3:504.5:621.43.064(043)
Fradkins, Staņislavs Arie. Pilsētas transporta
ietekmes uz pilsētas gaisa vidi modelēšana,
izmantojot matemātiskās ﬁzikas aparātu : promocijas darba kopsavilkums : izvirzīts inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai,
Inženierzinātņu nozares apakšnozare «Transporta un loģistikas zinātne» = Modelling of the
urban transport impact on the city atmospheric
environment using apparatus of mathematical
physics : summary of the promotion work to
obtain the scientiﬁc degree doctor of science in
engineering (Dr. sc. ing.), scientiﬁc area «Transport and logistics» = Моделирование влияния
городского транспорта на воздушную среду
города с использованием аппарата математической физики : автореферат диссертационной работы на соискание учёной степени доктора инженерных наук (Dr. sc. ing.),
направление «Телематика и логистика» /
Staņislavs Arie Fradkins ; zinātniskie vadītāji:
Šarifs Guseinovs, Jevgeņijs Kopitovs, Oļegs
Ščipcovs ; recenzenti: Nikolajs Kobasko, Jevgēnijs Kaupužs, Irina Jackiva ; Transporta un
sakaru institūts. — Rīga : Transporta un sakaru
institūts, 2013. — 208 lpp. : il., diagr., tab. ;
21 cm. — Bibliogrāﬁja: 204.-206. lpp. — Teksts
paralēli latviešu, angļu, krievu val. — ISBN 9789984-818-54-2. — [0313000632]
621.43.064:504.5(043)+
+502.3:504.5:621.43.064(043)
Fradkins, Staņislavs Arie. Pilsētas transporta
ietekmes uz pilsētas gaisa vidi modelēšana,
izmantojot matemātiskās ﬁzikas aparātu : promocijas darba kopsavilkums : izvirzīts inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai
inženierzinātņu nozares apakšnozare «Transporta un loģistikas zinātne» / Staņislavs Arie
Fradkins ; zinātniskie vadītāji: Šarifs Guseinovs, Jevgeņijs Kopitovs, Oļegs Ščipcovs ; recenzenti: Nikolajs Kobasko, Jevgēnijs Kaupužs,
Irina Jackiva ; Transporta un sakaru institūts. —
Rīga : Transporta un sakaru institūts, 2013. —
71 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāﬁja:
67.-71. lpp. —
ISBN
978-9984-818-51-1. —
[0313000631]
621.43.064:504.5(043)+
+502.3:504.5:621.43.064(043)
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Kravalis, K. Sūkņa ar rotējošiem pastāvīgajiem
magnētiem izpēte šķidru metālu transportēšanai : promocijas darba kopsavilkums : nozare: mašīnzinātne, apakšnozare: mašīnbūves
tehnoloģija / Kalvis Kravalis ; zinātniskais
vadītājs G. Bunga, I. Bucenieks ; recenzenti:
Algirdas Bargelis, Juris Zvirgzds, Juris Krizbergs ; Rīgas Tehniskā universitāte. Transporta un mašīnzinību fakultāte. Mašīnbūves
tehnoloģijas institūts. — Rīga : Rīgas Tehniskā
universitāte, 2013. — 31 lpp. : il., diagr. ;
21 cm. — Bibliogrāﬁja: 10., 30.-31. lpp. —
[0313000496]
621.313.53(043)+621.313.8(043)
Фрадкин, Станислав Арье Владимирович.
Моделирование влияния городского транспорта на воздушную среду города с использованием аппарата математической
физики : автореферат диссертационной
работы : на соискание ученой степени
доктора инженерных наук (Dr. sc. ing.),
направление «Телематика и логистика» /
Станислав Арье Владимирович Фрадкин ;
научные руководители Шариф Элбаевич
Гусейнов, Евгений Александрович Копытов,
Олег Владимирович Щипцов ; рецензенты:
Николай Кобаско, Евгений Каупуж, Ирина
Яцкив ; Transporta un sakaru institūts. —
Rīga : Transporta un sakaru institūts, 2013. —
78 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāﬁja:
74.-78. lpp. —
ISBN
978-9984-818-53-5. —
[0313000633]
621.43.064:504.5(043)+
+502.3:504.5:621.43.064(043)
624 Civilās un strukturālās inženierbūves
kopumā
Šliseris, Jānis. Non-traditional wood composite structural elements and their analysis methods : summary of doctoral thesis / Jānis Šliseris ;
scientiﬁc supervisor K. Rocēns ; reviewers:
Ivars Knēts, Jüri Majak, Juris Jansons ; Riga
Technical University. Faculty of Building and
Civil Engineering. Institute of Building and
Reconstruction. — Riga : Riga Technical University, 2013. — 34 lpp. : il., diagr. ; 21 cm. —
«Riga Technical University Promotion Council
«RTU P-06» in ﬁeld of building, transport and
trafﬁc sciences». — Bibliogrāﬁja: 7.-10. lpp. —
[0313000508]
624.016(043)+674-419.3(043)
625 Sauszemes transporta civilās
inženierbūves. Dzelzceļa mašīnbūve.
Automaģistrāļu inženierbūves
Baranovskii, Andrei. Experimental investigation and modeling of railway transport noise
spectra : promotion thesis summary / Andrei
Baranovskii ; scientiﬁc supervisor V. Popov ; reviewers: Aleksandrs Urbahs, Valerijs Zagurskis,
Žilvinas Bazaras ; Riga Technical University. Institute of Railway Transport. — Riga : RTU Publishing House, 2013. — 47 lpp. : il., diagr., tab. ;
22 cm. — Bibliogrāﬁja: 8., 46.-47. lpp. — ISBN
978-9934-10-403-9 : 35 copies. — [0313000560]
625.1.098(043)+629.4:534.836(043)
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63 Lauksaimniecība. Mežsaimniecība.
Medības. Zivsaimniecība
633/635

Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Mārrutki [elektroniskais resurss] / [sastādījusi
Patrīcija Sakne]. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2012]. — (Aptieka dārzā). — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-02946-2 (e-grāmata)
633.846
64 Mājturība. Mājsaimniecība.
Komunālā un sadzīves saimniecība.
Sadzīves pakalpojumi
Ājurvēdas receptes iesācējiem [elektroniskais resurss / sastādītāja Meldra Bērziņa]. —
Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. — Izdevējziņas
precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-02724-6 (e-grāmata)
641.564(083.12)+641.568(540)(083.12)
Bardi, Carla. Deserti : kūkas, krēmi un saldējumi / Karla Bardi ; no angļu valodas tulkojusi Renāte Punka. — [Rīga] : Jāņa Rozes apgāds,
2013. — 320 lpp. : il. ; 23 cm. — Recepšu rādītājs:
316.-318. lpp. — Oriģ. nos.: Cool desserts. —
ISBN 978-9984-23-415-1. — [0313000682]
641.85(083.12)
Kuzina, Anna. Blaumaņu pavārgrāmata / Anna Kuzina ; mākslinieks Andris Lamsters ; izmantoti Jaņa Rozentāla, J. K. Broces, Artura
Baumaņa zīmējumi. — Rīga : Madris, [2013]. —
150, [1] lpp. : il., ģīm. ; 23 cm. — ISBN 978-998431-890-5 (ies.). — [0313000626]
641.55(474.3)(083.12)+
+641.568(474.3)(083.12)+821.174(092)
Mellina, Melanija. Lauksaimnieču pavārgrāmata [elektroniskais resurss] : ar pamācību
par augļu konservēšanu, un dažādu godību
sarīkošanu pēc vajadzībām un apstākļiem / Melanija Mellina. — 4., papild. izd. atkārtojums. —
Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. — Izdevējziņas
precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-02699-7 (e-grāmata)
641.55(083.12)
Spāņu ēdieni [elektroniskais resurss] : 62 izcilas spāņu ēdienu un dzērienu receptes /
[sakārtojusi Inese Pelūde ; redaktore Inese
Liepiņa]. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. —
(Baudi pasauli savā virtuvē). — Izdevējziņas
precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-02714-7 (e-grāmata)
641.568(460)(083.12)
658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība.
Tirdzniecības organizācija
Gerbers, Maikls E. Uzņēmējdarbības meistarība : ko zina ikviens veiksmīgs uzņēmējs /
Maikls E. Gerbers ; no angļu valodas tulkojis
Māris Garbers ; zinātniskais redaktors Arnis
Sauka ; redaktors Valdis Zoldners. — [Jelgava] : Zoldnera izdevniecība, 2013. — 219 lpp. :
tab. ; 25 cm. — Oriģ. nos.: The E-myth revisited. — ISBN 978-9934-8083-7-1 (ies.) : 1000
eks. — [0313000659]
658+005

5

69 Celtnieka (būvēšanas) arods.
Būvmateriāli. Būvdarbu veikšanas
tehnoloģija un process
Šterns, Hugo Bruno. Lai jumts netecētu… /
Hugo Bruno Šterns ; papildinājusi un priekšvārdu sarakstījusi Māra Šterna. — 2., atjaunots un papildināts izdevums. — Jūrmala :
Lielupes izdevniecība, 2013. — 219 lpp. : il.,
tab. ; 21 cm. — Bibliogrāﬁja: 212.-217. lpp.
(115 nos.). — ISBN 978-9984-563-74-9. —
[0313000671]
692.415
7

MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Aarnivara, Patrik. Inside & Out : rakstu krājums / tekstu autori: Patriks Ārnivāra, Ainārs
Kamoliņš, Iliana Veinberga, Maija Rudovska,
Anjerda Rustanda, Alise Tīfentāle ; kuratore
Maija Rudovska ; redaktores: Zane Onckule,
Maija Rudovska ; latviešu valodas tulkojums: Anda Baklāne ; angļu valodas tulkojums: Anna Celmiņa, Roja Rūpane ; tulkojums no norvēģu valodas: Iveta Medvida ;
fotogrāﬁjas: Ivars Grāvlejs, Zane Onckule,
Patriks Ārnivāra, Bendžamins de Burka. — Rīga : kim? Laikmetīgās mākslas centrs, 2012. — 5
neiesieti rakstu komplekti vākos : il. ; 31 cm. —
Bibliogrāﬁja rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Paralēli latviešu un angļu valodā. —
ISBN 978-9934-8200-6-9. — [0313000449]
7.01(082)
Jūrmalas mākslinieki = Artists of Jurmala :
katalogs / projekta autors Dzintars Adienis ;
tulkotāji: Līga Beļicka, Jānis Adienis ; priekšvārdu sarakstīja Andrejs Ģērmanis ; fotogrāfs
Ojārs Martinsons. — Jūrmala : Jūrmalas
pilsētas dome, 2013. — 104 lpp. : il., ģīm. ;
34 cm. — Paralēli latviešu un angļu valodā. —
(Ies.). — [0313000546]
7.071.1(474.362.4)(083.82)+
+7.038(474.362.4)(083.82)
73

Tēlniecība

Dzintare, Vija. Tēlniecība : [izstādes katalogs] /
Vija Dzintare ; Vijas Dzintares dzeja ; tulkotāja
Anita Načisčione ; priekšvārdus sarakstīja: Aina
Blinkena, Diāna Rutkovska, Mārtiņš Heimrāts,
Jānis Stradiņš, Edvarda Šmite ; dizains: Ieva
Dzintare ; fotogrāﬁjas: Leonards Birzmalis,
Rūta Kalmuka, Ojārs Apinis, Ieva Dzintare,
Georgijs Jemeļjanovs, Vija Dzintare. — [Rīga :
Vija Dzintare], 2011. — 74, [1] lpp. : il., ģīm. ;
26 cm. — Teksts latviešu un angļu valodā. —
[0313000673]
73.071.1(474.3)(083.824)
745/749 Rūpnieciskā māksla un
daiļamatniecība. Lietišķā māksla
Gārmaša-Hatama, Polīna. Puķes no kreppapīra / Polīna Gārmaša-Hatama, Maren Stein ;
tulkojums latviešu valodā: Ārija Servuta ;
atbildīgā redaktore Anna Pavlovska. — Rīga :
Jumava. SIA «J.L.V.», 2013. — 101, [2] lpp. : il. ;
19 cm. — Oriģ. nos.: Blütenpracht natürlich
schön. Papierblumen. — ISBN 978-9934-11238-6. — [0313000611]
745.54

2013. gada 1.–15. aprīlis

78

Mūzika

Misiņš, Jānis. Topošo mūzikas skolotāju dziedāšanas kompetences pilnveidošanās studiju
procesā : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai pedagoģijā, apakšnozare:
nozaru (mūzikas) pedagoģija = The developing
music teacher’s improvement of singing competence in the studying process : summary of the
promotion paper : promotion to the degree of
doctor in pedagogy, subﬁeld: music pedagogy /
Jānis Misiņš ; darba zinātniskā vadītāja Māra
Marnauza ; recenzenti: Ilma Grauzdiņa, Jeļena
Davidova, Zenta Anspoka ; Rīgas Pedagoģijas
un izglītības vadības akadēmija. Pedagoģijas
fakultāte. — Rīga : Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, 2013. — 50, [1] lpp. :
il., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāﬁja: 23.-24., 49.50. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā ar
atsevišķām titullapām, nosaukums uz vāka
abās valodās. — ISBN 978-9934-503-06-1. —
[0313000506]
781.1(043)+784.9(043)
Pundurs, Andris. Kordiriģenta muzikālās
dzirdes attīstība studiju procesā : promocijas
darba kopsavilkums dokora zinātniskā grāda
iegūšanai pedagoģijā, apakšnozare : nozaru
(mūzikas) pedagoģija = Development of the
choral conductor’s musical hearing in study
process : summary of Ph.D. dissertation :
branch (music) pedagogy / Andris Pundurs ;
darba zinātniskā vadītāja: Māra Marnauza ;
recenzenti: Ilma Grauzdiņa, Jeļena Davidova,
Zenta Anspoka ; Rīgas Pedagoģijas un izglītības
vadības akadēmija. Pedagoģijas fakultāte. —
Rīga : Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības
akadēmija, 2013. — 91 lpp. : il., tab. ; 21 cm + 1
CD. — Bibliogrāﬁja: 43.-44., 90.-91. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām
titullapām, nosaukums uz vāka abās valodās. —
ISBN 978-9934-503-05-4. — [0313000439]
781.1(043)
Детство и юность Царь-баса, пушкиниста,
бессмертного гения, или, Путь в Академию
Шаляпина : сценарий трио для радиопостановки и театра-студии / автор сценария —
Сергей Журавлев ; Шаляпинское общество
Латвии. — Рига : [Шаляпинское общество
Латвии], 2013. — 28 lpp. ; 21 cm. — «В год 140летия Ф.И. Шаляпина». — [0313000504]
78.071.2(470)
Журавлёв, Сергей. Певец-бас Александр
Вилюман / Сергей Журавлев ; Петровская
академия наук и искусств. Балтийское отделение, Шаляпинское общество Латвии. —
Рига : Улей, 2012. — 40 lpp. : il., portr. ; 21 cm. —
«Издания
Латвийского
Шаляпинского
общества»: 38.-39. lpp. — [0313000503]
78.071.2(474.3)
Журавлёв, Сергей. Слоник-талисман в Рижском порту, или, Прощание с Шаляпиным :
«король певцов» в Риге, Либаве, на Рижском
взморье (1898-1934-1944) : повесть-сценарий
для трио и ансамбля / Сергей Журавлев ;
Шаляпинское общество Латвии, Петровская
академия наук и искусств. Балтийское отделение. — Рига : Шаляпинское общество
Латвии, 2013. — 68 lp. : il. ; 30 cm. — «К 140летию со дня рождения Ф. И. Шаляпина». —
[0313000502]
78.071.2(470)
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791

Kinematogrāﬁja. Filmas (kinoﬁlmas)

Pērkone, Inga. Tu, lielā vakara saule! : esejas par
modernismu Latvijas ﬁlmās / Inga Pērkone ;
literārā redaktore Cilda Redliha ; māksliniece
Līga Sarkane. — Rīga : Neputns, 2013. — 150,
[1] lpp. : il., ģīm. ; 23 cm. — Bibliogrāﬁja: 149.[151.] lpp., ﬁlmogrāﬁja: 139.-148. lpp., personu
un ﬁlmu rādītājs: 132.-138. lpp. — Kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-51203-2. — [0313000548]
791.2(474.3)
796

Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Molotanovs, Andris. Sacensību darbības optimizēšana handbola vārtsargiem (uz HK LSPA
komandas piemēra) : promocijas darba kopsavilkums pedagoģijas doktora grāda iegūšanai sporta zinātnes nozarē, sporta pedagoģijas
apakšnozarē / Andris Molotanovs ; promocijas
darba zinātniskais vadītājs: Jānis Žīdens ; recenzenti: Andra Fernāte, Oskars Kalējs, Antanas Skarbalius ; Latvijas Sporta pedagoģijas
akadēmija. — Rīga : Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, 2013 (Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija). — 66 lpp. : il., diagr., tab. ;
21 cm. — Bibliogrāﬁja: 28.-29., 62.-63. lpp. —
Teksts latviešu un angļu valodā ar atsevišķām
titullapām. — ISBN 978-9984-813-88-7 : 45
eks. — [0313000509]
796.322(043)+796.015.86(043)
797

Ūdenssports. Aviosports

Ciekurs, Kalvis. Lokālās vibrācijas ietekme uz
anaerobo jaudu un anaerobo jaudas kapacitāti airētājiem : promocijas darba kopsavilkums pedagoģijas doktora grāda iegūšanai
sporta zinātnes nozarē, sporta pedagoģijas
apakšnozarē / Kalvis Ciekurs ; promocijas
darba zinātniskais vadītājs: Viesturs Krauksts ;
recenzenti: Leonīds Čupriks, Ivars Knēts, Artūrs Litviņuks ; Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. — Rīga : Latvijas Sporta pedagoģijas
akadēmija, 2013. — 73 lpp. : il., diagr., tab. ;
21 cm. — Bibliogrāﬁja: 32., 69. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā ar atsevišķām
titullapām. — ISBN 978-9934-8138-9-4 : 45
eks. — [0313000510]
797.123(043)+796.015.86(043)
8 VALODAS. VALODNIECĪBA.
LITERATŪRA
81

Valodniecība un valodas

«Baltu valodas: vēsture un aktuālie procesi»,
starptautiskā zinātniskā konference (2013 :
Rīga, Latvija). Baltu valodas: vēsture un aktuālie procesi : akadēmiķa Jāņa Endzelīna
140. dzimšanas dienas atceres starptautiskās
zinātniskās konferences materiāli / Latviešu
valodas institūts. — Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2013. — 70, [1] lpp. ; 21 cm. —
Bibliogrāﬁja rakstu beigās. — Teksts latviešu,
angļu, krievu, lietuviešu valodā. — ISBN 9789984-742-69-4. — [0313000672]
811.17(062)
811.174

Latviešu valoda

Strods, Pīters. Pareizraksteibas vōrdneica /
Pīters Strods. — Atkōrtōtais izdavums. — Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba,
2013. — 403 lpp. : ģīm. ; 18 cm. — 1. izdevums
iznāca 1933. gadā. — Par aut.: 5.-6. lpp. — Teksts
latgaliešu valodā. — ISBN 978-9984-29-228-1
(ies.) : 1250 eks. — [0313000642] 811.174’282’35

6

821

Daiļliteratūra

821.111

Angļu literatūra

Holdstoks, Roberts. Mitago mežs : romāns /
Roberts Holdstoks ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; Artūra Bērziņa vāka
dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 331,
[2] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: Mythago wood. —
ISBN 978-9934-0-2801-4 (ies.). — [0313000660]
821.111-312.9
Kristi, Agata. Pulksten 4.50 no Pedingtonas :
romāns / Agata Kristi ; no angļu valodas tulkojusi Elfrīda Melbārzde ; mākslinieks Aldis
Kopštāls. — Rīga : Skarabejs, 2012. — 318,
[1] lpp. ; 18 cm. — (Agata Kristi ; 40). — Oriģ.
nos.: 4.50 from Paddington. — ISBN 978-9984780-51-1. — [0313000644]
821.111-312.4
Nadina, Džoanna. Klapatu Penija ir ķibeļu magnēts : [stāsts jaunākā skolas vecuma bērniem] /
Džoanna Nadina ; no angļu valodas tulkojusi Laura Freidenfelde ; Džeses Mikhailas
ilustrācijas. — Rīga : Jumava, 2013. — 131,
[12] lpp. : il. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: Penny Dreadful is a magnet for disaster. — ISBN 978-993411-299-7. — [0313000725]
821.111-93-32
821.111(73)

Amerikāņu literatūra

Grišams, Džons. Teodors Būns — mazais advokāts : [romāns vidējā skolas vecuma bērniem] /
Džons Grišams ; no angļu valodas tulkojusi Ieva
Strelēvica ; redaktors Guntis Berelis. — Rīga :
Zvaigzne ABC, 2013. — 223, [1] lpp. ; 21 cm. —
Oriģ. nos.: Theodore Boone — kid lawyer. —
ISBN 978-9934-0-3130-4 (ies.). — [0313000662]
821.111(73)-312.4+821.111(73)-93-3
Kings, Stīvens. Mizerija [elektroniskais resurss] / Stīvens Kings ; no angļu valodas tulkojusi Ina Strautniece. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2012]. — Izdevējziņas precizētas ISBN
aģentūrā. — Oriģ. nos.: Misery / Stephen King,
1987. — ISBN 978-9934-0-2913-4 (e-grāmata)
821.111(73)-311.1
Ness, Patrick. Jautājums un atbilde [elektroniskais resurss] / Patriks Ness ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2012]. — (Haosa spēle / Patriks Ness ;
2. grāmata). — Izdevējziņas precizētas ISBN
aģentūrā. — Oriģ. nos.: The Ask and the answer. — ISBN 978-9934-0-2953-0 (e-grāmata)
821.111(73)-93-3
Ness, Patrick. Nazis, ko neatlaist [elektroniskais resurss] / Patriks Ness ; no angļu valodas
tulkojusi Daina Ozoliņa. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2012]. — (Haosa spēle / Patriks Ness ;
1. grāmata). — Izdevējziņas precizētas ISBN
aģentūrā. — Oriģ. nos.: The knife of never letting go. — ISBN 978-9934-0-2952-3 (e-grāmata)
821.111(73)-93-3
821.112.2

Vācu literatūra

Walden, Laura. Maorietes lāsts [elektroniskais
resurss] / Laura Valdena ; no vācu valodas
tulkojusi Sinda Krastiņa. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2012]. — Izdevējziņas precizētas ISBN
aģentūrā. — Oriģ. nos.: Der Fluch der Moarifrau. — ISBN 978-9934-0-2886-1 (e-grāmata)
821.112.2-31

2013. gada 1.–15. aprīlis

821.133.1

Franču literatūra

Levī, Marks. Vārdi, kurus viens otram nepateicām : romāns / Marks Levī ; no franču valodas tulkojusi Sintija Rimšele ; redaktore Ingūna
Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. — Rīga :
Kontinents, 2013. — 415, [2] lpp. ; 19 cm. —
(Jauna franču līnija). — Oriģ. nos.: Toutes ces
choses qu’on ne’s est pas dites. — ISBN 9789984-35-651-8 (ies.). — [0313000587]
821.133.1-31
821.161.1

Krievu literatūra

Petrosjana, Mariama. Nams, kurā… : romāns /
Mariama Petrosjana ; no krievu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; mākslinieks Jožefs Pintērs. —
Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2013. — 765, [2] lpp. ;
21 cm. — Oriģ. nos.: Дом, в котором… — ISBN
978-9984-23-432-8 (ies.). — [0313000676]
821.161.1-93-3
Новиков, Владимир. Любовь и крем-брюле :
рассказы для детей / Владимир Новиков ;
рисунки автора и Аллы Новиковой ; фото:
Ольги Новиковой. — Рига : Rīdzene-1,
2013. — 32, [1] lpp. : il. ; 21 cm. — (Рассказ для
вас). — ISBN 9984-553-27-2. — [0313000706]
821.161.1-93-32(474.3)
Новиков, Владимир. Тайна : смехотворения /
Владимир Новиков ; рисунки автора. — Рига : Rīdzene-1, 2013. — 16 lpp. : il. ; 21 cm. —
«Раскрась книжку!»—Vāka 4. lpp. — ISBN
9984-553-26-4. — [0313000707]
821.161.1-93-1(474.3)+087.5
821.174

Latviešu literatūra

Aiz apvāršņa ilgas skan : [krājums] / Austra
Ālmane, Egils Dambis, Imants Gailis, Margarita
Gaļčevska, Aleksandra Murāne, Anna Pārlauka,
Ivita Salmane, Māra Timma ; vāka dizains:
Līga Lācekle. — Ugāle : Visual studio, 2013. —
158, [1] lpp. : ģīm. ; 21 cm. — Izdevējziņas
precizētas ISBN aģentūrā. — Teksts latviešu
un krievu valodā. — ISBN 978-9984-873-78-7
(ies.). — [0313000695]
821.174(082)+821.161.1(474.3)(082)
Ar smaidu! / Viļņa Lapiņa foto. — Rīga : Annele,
2013. — [16] lpp. : il. ; 10×12 cm. — (Pērlītes). —
ISBN 978-9984-843-54-4. — [0313000540]
821.174-1(082)
Bākule, Ilona. Sapņi kā taureņi raibi : [krājums] / Ilona Bākule ; vāka dizains: Aija Pastare ; fotogrāﬁjas: Aivars Gulbis. — Ugāle :
Visual Studio, 2012. — 146 lpp. : il. ; 21 cm. —
Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN
978-9984-873-52-7 (ies.). — [0313000696]
821.174-1+821.174-3
Eipurs, Aivars. Minimas jeb Zemestrīce zābakā /
Aivars Eipurs ; redaktore Dace Sparāne ; māksliniece Katrīna Vasiļevska. — Rīga : Dienas
Grāmata, 2013. — 173, [1] lpp. ; 18 cm. — ISBN
978-9984-887-38-8 (ies.). — [0313000638]
821.174-3
Erss, Ādolfs. Diogena precības : stāstu krājums /
Ādolfs Erss ; Pētera Jankava sakārtojums un
redakcija ; ievadu sarakstīja Jānis Lībietis ; Māra Jonova dizains. — Rīga : Atēna, 2013. — 197,
[1] lpp. : ģīm. ; 24 cm. — ISBN 978-9984-34451-5 (ies.). — [0313000656]
821.174-34+821.174-94
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Gailīte, Skaidrīte. Tu esi viens no mūžības
[elektroniskais resurss] : dokumentāls romāns /
Anna Skaidrīte Gailīte. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2011]. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-0-2428-3 (e-grāmata)
821.174-92
Gaismas pieskāriens Koknesei : [dzejoļu krājums] / Maija Stepēna, Ārija Āre, Sarmīte Rode,
Ilga Sīle, Dzidra Čumakeviča, Olga Kļaviņa,
Baiba Fedotova, Vija Kokina, Rūta Veigure, Madara Ungere, Monta Jansone, Rihards Blese,
Kristaps Paļskis, Tija Spilberga ; priekšvārdu
sarakstīja Maija Stepēna ; foto: Aivars Bite,
Māris Ločmelis. — Rīga : Iespēju grāmata,
2013. — 139 lpp. : il., ģīm. ; 21 cm. — ISBN 9789984-875-35-4 (ies.). — [0313000721]
821.174-1(082)
Gudriķe, Dagnija. Mainos, bet nesamainos :
dzeja / Dagnija Gudriķe ; autores sakārtojums
un fotoattēli. — Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 2012. — 121 lpp. : il. ; 21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 9789934-8244-7-0. — [0313000684]
821.174-1
Guseva, Sandra. Sandras dzeja : [krājums] /
Sandra Guseva ; grāmatas tapšanā piedalījās:
Kārlis Grants, Astra Grante ; priekšvārdu sarakstīja Odrija Mireka ; māksliniece Marika
Grante. — [Ugāle] : Visual studio, 2012. —
142 lpp. : il. ; 19 cm. — Izdevējziņas precizētas
ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9984-873-48-0
(ies.). — [0313000694]
821.174-1
Hānbergs, Ēriks. Labvakar, priekšsēdētāj! :
kolhozu un sovhozu laiki : izmisums, izbrīna,
varēšana, blēdības, smiekli / Ēriks Hānbergs ;
atbildīgā redaktore Evija Veide ; māksliniece
Dina Ābele ; izmantoti Ulda Brieža fotoattēli. —
Rīga : Jumava, [2013]. — 191, [1] lpp., [56] lpp.
iel. : il., ģīm., faks. ; 21 cm. — Personu rādītājs:
187.-[190.] lpp. —
ISBN
978-9934-11-298-0
(ies.). — [0313000728]
821.174-92
Horna, Māra Garozas garša : romāns / Māra
Horna ; redaktore Rūta Jākobsone ; Ivitas Ceriņas vāka dizains. — [Bēne] : Māra Horna,
2013. — 432 lpp. : il. ; 22 cm. — Izdevējziņas
precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-998449-772-3 (ies.). — [0313000645]
821.174-31
Jankovičs, Juris. Spīta krustceles : stāsts par
padomju režīma dzīves augstskolu / Juris Jankovičs ; Zigurda Kalmaņa mākslinieciskais
iekārtojums un teksta redakcija ; priekšvārdu
sarakstīja Valters Nollendorfs ; foto: Gunārs
Toms, Roberts Klints. — Talsi : Aleksandra Pelēča
lasītava, 2012. — 494, [26] lpp., [60] lpp. iel. :
il., ģīm., faks., kartes ; 22 cm. — Izdevējziņas
precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-99348244-4-9 (ies.). — [0313000685]
821.174-94

Kalniņa, Anete. Ances saldumu zeme : [pasaka
pirmsskolas vecuma bērniem] / Anete Kalniņa ;
literārā redaktore Liene Golubkova ; ilustrācijas:
Ilze Kalvāne ; vāka makets: Arvis Aizpurietis. —
[Rīga] : Iespēju grāmata, 2013. — 23 lpp. : il. ;
30 cm. — (Mīļumpasaciņas). — ISBN 978-9984875-38-5. — [0313000649]
821.174-93-32
Kolbergs, Andris. Eņģeļu purvs ; Sirreāls gadījums / Andris Kolbergs ; redaktors Guntis Berelis ; vāka mākslinieciskais noformējums: Jānis
Esītis ; ieklājlapu fotogrāﬁja: Māra Pakalne ; izmantotas Māras Pakalnes, Gunāra Birkmaņa,
Jāņa Lāča, Andra Laivas fotogrāﬁjas. — Rīga :
Dienas Grāmata, 2013. — 165, [3] lpp. : il. ;
22 cm. — ISBN 978-9984-887-37-1 (ies.). —
[0313000639]
821.174-31+821.174-2
Krēvics, Kaspars. Rūķu pasakas : [pirmsskolas
vecuma bērniem] / Kaspars Krēvics ; redaktore
Liene Golubkova ; ilustrācijas: Ieva Beinaroviča ;
vāka makets: Anastasija Ļagusnika. — [Rīga] :
Iespēju grāmata, 2013. — 19, [1] lpp. : il. ;
30 cm. — (Mīļumpasaciņas). — ISBN 978-9984875-27-9. — [0313000651]
821.174-93-32
Ķezbere, Elza. Gliemežvāks dzied… [elektroniskais resurss] : dzejas izlase / Elza Ķezbere ; [ar
dzejnieces atļauju sakārtojis Andrejs Grāpis]. —
Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. — Izdevējziņas
precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-02274-6 (e-grāmata)
821.174-1
Lapiņa, Gunta. Lieldienu pasakas : [pirmsskolas vecuma bērniem] / Gunta Lapiņa ; literārā
redaktore Sabīne Košeļeva ; ilustrācijas: Sandija Veselova ; vāka makets: Edgars Valeiņa. —
[Rīga] : Iespēju grāmata, 2013. — 20 lpp. : il. ;
30 cm. — (Mīļumpasaciņas). — ISBN 978-9984875-40-8. — [0313000652]
821.174-93-32
Lapiņa, Gunta. Pīlēna Toma piedzīvojumi :
[pasaka pirmsskolas vecuma bērniem] / Gunta
Lapiņa ; literārā redaktore Anna Zemblicka ;
ilustrācijas: Krista Mārāne ; vāka makets: Anna
Berkova. — [Rīga] : Iespēju grāmata, 2013. —
19 lpp. : il. ; 30 cm. — (Mīļumpasaciņas). —
ISBN 978-9984-875-31-6. — [0313000653]
821.174-93-32
Muižzemniece, Ilze Liliāna. Ledus pieskāriens : [romāns vecākā skolas vecuma bērniem] /
Ilze Liliāna Muižzemniece ; atbildīgā redaktore
Dace Krecere ; literārā redaktore Ruta Šterna ;
Meldras Bulas zīmējumi ; Nataļjas Kugajevskas
vāka mākslinieciskais noformējums. — Rīga :
Jumava, [2013]. — 221, [2] lpp. : il. ; 20 cm. —
ISBN 978-9934-11-292-8. — [0313000727]
821.174-93-312.9

Joņevs, Jānis. Jelgava 94 : [romāns] / Jānis
Joņevs ; redaktors Kārlis Vērdiņš ; Reiņa Pētersona vāka dizains. — Rīga : Mansards,
2013. — 311, [1] lpp. ; 19 cm. — ISBN 978-9984872-85-8. — [0313000636]
821.174-31

Opincāne, Signija. Mazā Amora lielie piedzīvojumi : [pasaka pirmsskolas vecuma bērniem] / Signija Opincāne ; literārā redaktore
Sabīne Košeļeva ; ilustrācijas: Ieva Beinaroviča ;
vāka makets: Eva Savele-Gavare. — [Rīga] :
Iespēju grāmata, 2013. — 19 lpp. : il.; 30 cm. —
(Mīļumpasaciņas). —
ISBN
978-9984-87537-8. — [0313000650]
821.174-93-32

Jūras iela : septiņi stāsti no Ventspils / Andris
Akmentiņš, Laimdota Sēle, Guntars Tenne,
Kristīne Ulberga, Jānis Valks, Mārtiņš Ādamsons, Maira Asare ; redaktores: Ingmāra Balode, Laimdota Sēle ; priekšvārdu sarakstīja
Laimdota Sēle ; sakārtojums un vāka foto:
Maira Asare. — Rīga : Mansards, 2012. — 153,
[2] lpp. ; 19 cm. — Par aut.: 153. lpp. — ISBN
978-9984-872-71-1. — [0313000637]
821.174-34(082)

Pasaku krājums : [pirmsskolas vecuma bērniem] / Ance Zirnīte, Elīna Ludborža, Laila
Jemberga, Unda Vīndedze, Kārlis Dieviņš, Ilze
Šakina ; literārā redaktore Anna Zemblicka ;
ilustrācijas: Ieva Beinaroviča ; vāka makets:
Anastasija Lagusnika. — [Rīga] : Iespēju grāmata, 2013.
1. — 24 lpp. : il. ; 30 cm. — (Mīļumpasaciņas). —
ISBN
978-9984-875-34-7. —
[0313000654]
821.174-93-343(082)
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Puriņa, Kitija. Ģimenes pasakas : [pirmsskolas vecuma bērniem] / Kitija Puriņa ; literārā
redaktore Anna Zemblicka ; ilustrācijas: Sandija Veselova ; vāka makets: Anastasija Lagusnika. — [Rīga] : Iespēju grāmata, 2013. —
19 lpp. : il. ; 30 cm. — (Mīļumpasaciņas). — Uz
vāka aut.: Dinija. — ISBN 978-9984-875-33-0. —
[0313000655]
821.174-93-32
Raups, Edvīns. Mirklis šis : [dzejas krājums] /
Edvīns Raups ; [5.] lpp. Horhes Luisa Borhesa
dzejolis «Izraidītais Ādams» ; māksliniece Gita
Treice. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2013. — 70,
[1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9984-23-429-8
(ies.). — [0313000679]
821.174-1
Rūja, Valdis. Rīgas puikas tiltu taisa : dzejas
krājums / Valdis Rūja ; atbildīgā redaktore
Liene Soboļeva ; priekšvārdu sarakstīja Edīte
Sandoviča ; Daira Hofmaņa vāka noformējums ;
1. vāka foto: Igors Timofejevs. — Rīga : Jumava.
SIA «J.L.V.», [2013]. — 151, [1] lpp. : il., ģīm.,
faks. ; 21 cm. — Par aut.: [8.]-[12.] lpp. — ISBN
978-9934-11-242-3 (ies.). — [0313000723]
821.174-1
Savele-Gavare, Eva. Momo no Momolijas : [pasaka pirmsskolas vecuma bērniem] / Eva Savele-Gavare ; literārā redaktore Anna Zemblicka ;
ilustrācijas: Sandija Veselova ; vāka makets:
Inese Freipiča. — [Rīga] : Iespēju grāmata,
2013. — 15 lpp. : il. ; 21 cm. — ISBN 978-9984875-32-3. — [0313000648]
821.174-93-32
Segliņš, Uģis. Sejas panti : dzejoļi / Uģis Segliņš ; literārais redaktors Jānis Rokpelnis ; vāka noformējums: Eva Savele-Gavare ; vāka
foto: Uģis Segliņš. — Rīga : Iespēju grāmata,
2013. — 96 lpp. ; 19 cm. — ISBN 978-9984-87539-2. — [0313000720]
821.174-1
Sēle, Laimdota. Kaislību pavārgrāmata : [romāns] / Laimdota Sēle ; atbildīgā redaktore
Renāte Neimane ; literārā redaktore Keta Īva ;
Kristīnes Ramanes vāka mākslinieciskais noformējums. — Rīga : Jumava. SIA «J.L.V.»,
2013. — 430, [1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-993411-282-9. — [0313000724]
821.174-31
Sirdspriekam / Viļņa Lapiņa foto. — Rīga :
Annele, 2013. — [16] lpp. : il. ; 10×12 cm. —
(Pērlītes). —
ISBN
978-9984-843-55-1. —
[0313000539]
821.174-1(082)
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Zeps, Vladislavs. Latviešu leģionāra gaitas :
[atmiņas] / Vladislavs Zeps ; redaktore Valentīna Unda ; pielikumā Pētera Giluča stāstījums
un Staņislava Zīras atmiņas ; vāku dizains:
Stella Elksne. — Rēzekne : Latgales Kultūras
centra izdevniecība, 2013. — 159 lpp. : il., ģīm. ;
21 cm. — Par aut.: 136.-137. lpp. — ISBN 9789984-29-231-1 (ies.) : 500 eks. — [0313000580]
821.174-94
Zīle, Monika. Vientuļo spīganu dārzs : [romāns] / Monika Zīle ; redaktore Eva Mārtuža ;
Baibas Lūsītes-Teikmanes vāka dizains ; Emīla
Paupes vāka modeles foto. — Rīga : Lauku
Avīze, 2013. — 253 lpp. ; 21 cm. — ISBN 9789984-878-56-0 (ies.). — [0313000712] 821.174-31
Zvirgzdiņš, Juris. Seši stāsti par ASV vēsturi :
[vidējā skolas vecuma bērniem] / Juris Zvirgzdiņš ; atbildīgā redaktore Inguna Cepīte ;
redaktore Gunta Lejniece ; mākslinieks Henrihs
Vorkals. — Rīga : Pētergailis, [2013]. — 63 lpp. :
il., ģīm. ; 29 cm. — ISBN 978-9984-33-364-9
(ies.). — [0313000674]
821.174-93-32
9
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Pāvilosta region / Pāvilosta Regional Tourist
Information Centre ; photo: M. Ališauskis, A.
Gertsons, L. Glezere, V. Ģēģere, M. Kreitenbergs, I. Kurčanova, M. Kurčanova, I. Legzdiņa,
A. Marks, S. I. Mauriņa, D. Ņitavska, A. Paipa, V.
Sants, M. Tumpele, Z. Uzare, Ģ. Vagotiņš-Vagulis, I. Vanaga, D. Vītola ; cover photo: D. Vītola ;
design: Maruta Bože. — Pāvilosta : Pāvilosta
Regional Council, 2013. — 22 lpp. : il., kartes ;
21 cm. — [0313000554]
913(474.32)(03)
929

Biogrāﬁjas un līdzīga rakstura pētījumi

Lackschewitz, Wolf. Genealogischer Stammbaum-Kandelaber des Freiherrn Eduard v.
Fircks auf Niegranden und seiner Ehefrau
Freifrau Antonie v. Fircks, geb. Baronesse v.
Vietinghoff gen. Scheel / Wolf Lackschewitz ;
design Zigurds Kalmanis. — Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 2012. — 59 lpp., [1] lp. iel. :
il., ģeneal. tab., tab., portr. ; 25 cm. — «Exemplar Nr.4 von Gesamtausgabe 100 Bücher». —
Bibliogrāﬁja: 58. lpp. — ISBN 978-9934-82449-4. — [0313000683]
929.521(=112.2)(474.3)

ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Богов, Влад. Впервые в Риге : сборник очерков по истории Риги / Влад Богов, Кирилл
Соклаков ; Фонд развития культуры ; дизайн: Влад Богов. — Рига : Фонд развития
культуры, 2012. — 240 lpp. : il. ; 24 cm. — Bibliogrāﬁja: 239. lpp. — ISBN 978-9984-49-254-4 :
1000 экз. — [0313000699]
908(474.362.2)
91 Ģeogrāﬁja. Zemes un atsevišķu valstu
pētīšana. Ceļojumi. Reģionālā ģeogrāﬁja
Burgmanis, Ģirts. Jauniešu ģeogrāﬁskās telpas kognitīvā struktūra un aktivitātes pilsētā :
promocijas darba kopsavilkums doktora grāda
iegūšanai ģeogrāﬁjas nozarē, apakšnozare:
cilvēka ģeogrāﬁja = Cognitive structure of
space and youth activities in city : summary
of doctoral thesis : this thesis promoted for
the degree of doctor of geography, subbranch:
human geography / Ģirts Burgmanis ; darba
zinātniskā vadītāja Zaiga Krišjāne ; recenzenti: Maija Rozīte, Ivars Austers, Māris Bērziņš ;
Latvijas Universitāte. Ģeogrāﬁjas un Zemes
zinātņu fakultāte. Ģeogrāﬁjas nodaļa. — Rīga :
Latvijas Universitāte, 2013. — 101 lpp. : diagr.,
kartes, tab. ; 21 cm. — Bibliogrāﬁja: 8.-9., 96.101. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā
ar atsevišķām titullapām, uz vāka nosaukums
abās valodās. — ISBN 978-9984-49-760-0. —
[0313000641]
911.3:30(474.362.2)(043.2)+
+316.346.32-053.6(043.2)
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Vispārīgā vēsture

Pasaules vēsture pamatskolai : darba burtnīca /
Sarmīte Goldmane, Aija Kļaviņa, Ināra Misāne,
Ligita Straube ; redaktors Juris Goldmanis ;
Irēnas Žgutas dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC,
2013.
1. — 39 lpp. : il., tab., kartes ; 29 cm. —
Aprakstīts pēc vāka. — Autores uzrādītas
iespiedziņās. — ISBN 978-9934-0-3346-9. —
[0313000373]
94(100)(076)
94(474.3)

Latvijas vēsture

Feldmanis, Inesis. Vācbaltiešu izceļošana no
Latvijas (1939-1941) / Inesis Feldmanis ; redakcijas kolēģija: Inesis Feldmanis, Ainārs Lerhis,
Bonifācijs Daukšts ; literārā redaktore Ruta
Puriņa ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa. — Rīga :
LU Akadēmiskais apgāds, 2012. — 106 lpp. :
faks. ; 20 cm. — (Latvijas vēstures mazā bibliotēka). — Bibliogrāﬁja: 96.-[97.] lpp. (28 nos.)
un atsaucēs. — ISBN 978-9984-45-598-3. —
[0313000550]
94(474.3)”1934/1940”+
+314.15-026.49(=112.2)”1934/1940”
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