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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

001 Zinātne un zināšanas kopumā.  
Garīgā darba organizācija

50 aizraujoši zinātnes eksperimenti : dari un 
uzzini! / no angļu valodas tulkojusi Linda Kal-
na ; redaktors Guntis Kalns. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2012. — 50 atsev. kartītes ietvarā : krās. il. ; 
16×10 cm. — Aprakstīts pēc ietvara. — Oriģ. 
nos.: 50 science things to make & do. — ISBN 
978-9934-0-3212-7. — [0313000028]

001.891.5(0.053.2)

004 Datorzinātne un datortehnoloģija. 
Skaitļošana. Datu apstrāde

Diebelis, Edgars. Programmatūras paštestē-
šana : promocijas darba kopsavilkums dok-
tora grāda iegūšanai datorzinātnes nozarē, 
apakšnozare: datu apstrādes sistēmas un da-
tortīkli / Edgars Diebelis ; darba zinātniskais 
vadītājs: Jānis Bičevskis ; recenzenti: Guntis 
Arnicāns, Uģis Sarkans, Artis Teilāns ; Latvi-
jas Universitāte. Datorikas fakultāte. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2012. — 30 lpp. : tab. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 28.-30. lpp. — [0312002976]

004.415.53(043.2)

Diebelis, Edgars. Software self-testing : sum-
mary of doctoral thesis in partial fulfillment 
of the requirements of the doctor degree in 
computer science, subdiscipline: data process-
ing systems and computer networks / Edgars 
Diebelis ; supervisor: Jānis Bičevskis ; review-
ers: Guntis Arnicāns, Uģis Sarkans, Artis 
Teilāns ; University of Latvia. Faculty of Com-
puting. — Riga : University of Latvia, 2012. — 
30 lpp. : tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 28.-30. lpp. — 
[0312002977] 004.415.53(043.2)

Jerjomins, Romans. Research of wireless local 
area network in non-stationary mode : summa-
ry of the doctoral thesis / Romans Jerjomins ; 
supervisor: Ernests Petersons ; opponents: Gu-
nars Lauks, Guntis Barzdins, Manfreds Sneps-
Snepe ; Riga Technical University. Faculty of 
Electronics and Telecommunications. Depart-
ment of Transport Electronics and Telemat-
ics. — Riga : RTU Publishing House, 2012. — iii, 
45 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 4.-5., 
43.-45. lpp. — ISBN 978-9934-10-369-8 : 40 cop-
ies. — [0312002649] 004.732(043)

Kērkpatriks, Deivids. Facebook efekts : stāsts 
par uzņēmumu, kas apvieno visu pasauli / 
Deivids Kērkpatriks ; tulkotāja Dina Kārkliņa ; 
redaktore Līva Medne. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2012. — 404, [1] lpp., [8] lpp il. ; 24 cm. — 
Bibliogr.: 389.-391. lpp. — Alf. rādītājs: 392.-
[405.] lpp. — Oriģ. nos.: The Facebook effect. — 
ISBN 978-9934-0-3296-7. — [0312003130]

004.774(091)

Večerinska, Oļesja. Imitācijas modelēšanā 
bāzētā piegādes ķēžu plānošanas metožu op-
timalitātes analīze nenoteiktības apstākļos : 
promocijas darba kopsavilkums / Oļesja Veče-
rinska ; zinātniskā vadītāja G. Merkurjeva ; re-
cenzenti: Leonīds Novickis, Jevgeņijs Kopitovs, 
Francesco Longo ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas 
fakultāte. Informācijas tehnoloģijas institūts. — 
Rīga : RTU Izdevniecība, 2012. — 35, [1] lpp. : 
diagr., sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 34.-
[36.] lpp. — ISBN 978-9934-10-385-8 : 25 eks. — 
[0312002927] 004.94:658.7(043)

Večerinska, Oļesja. Imitācijas modelēšanā bā-
zētā piegādes ķēžu plānošanas metožu opti-
malitātes analīze nenoteiktības apstākļos : pro-
mocijas darbs / Oļesja Večerinska ; zinātniskā 
vadītāja G. Merkurjeva ; Rīgas Tehniskā uni-
versitāte. Datorzinātnes un informācijas tehno-
loģijas fakultāte. Informācijas tehnoloģijas 
institūts. — Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 
2012. — 143, [2] lp. : il., diagr., tab. ; 30 cm. — 
Bibliogr.: 138.-143. lp. — Teksts latviešu val., 
anotācija arī angļu un krievu val. — (Ies.). — 
[0312004073] 004.94:658.7(043)

Večerinska, Oļesja. Simulation-based analysis 
of supply chain planning methods optimality 
under uncertainty : summary of doctoral the-
sis / Olesja Vecherinska ; scientific supervisor: 
G. Merkuryeva ; reviewers: Leonids Novickis, 
Jevgenijs Kopitovs, Francesco Longo ; Riga 
Technical University. Faculty of Computer Sci-
ence and Information Technology. Institute of 
Information Technology. — Riga : RTU Publish-
ing House, 2012. — 35, [1] lpp. : il., diagr., tab. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 6.-7., 34.-[36.] lpp. — ISBN 
978-9934-10-384-1 : 25 copies. — [0312002928]

004.94:658.7(043)

Zabiņako, Vitālijs. Grafu vizualizācijas metožu 
analīze un izstrāde trīsdimensiju telpā : promo-
cijas darba kopsavilkums / Vitālijs Zabiņako ; 
zinātniskais vadītājs P. Rusakovs ; recenzenti: 
Jānis Grundspeņķis, Kārlis Čerāns, Gintautas 
Dzemyda ; Rīgas Tehniskā universitāte. Da-
torzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakul-
tāte. Lietišķo datorsistēmu institūts. — Rīga : 
RTU Izdevniecība, 2012. — 38 lpp. : krās. 
il., diagr., sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 36.-
38. lpp. — ISBN 978-9934-10-376-6 : 30 eks. — 
[0312002793] 004.924(043)+519.17(043)

Zeltmate, Ieva. Intelektuālas sistēmas izstrāde 
sarežģītu sistēmu struktūrmodelēšanai : pro-
mocijas darba kopsavilkums / Ieva Zeltmate ; 
zinātniskais vadītājs J. Grundspeņķis ; recen-
zenti: Zigurds Markovičs, Pēteris Rivža, Dmitry 
Zinoviev ; Rīgas Tehniskā universitāte. Datorzi-
nātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte. 
Lietišķo datorsistēmu institūts. — Rīga : Rīgas 
Tehniskā universitāte, 2012. — 49 lpp. : il., sh. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 41.-49. lpp. — ISBN 978-
9934-507-07-6. — [0312002695] 004.825(043)

Žuravļovs, Vadims. Objektu individuālajās 
īpašībās sakņotas decentralizētas datu vadības 
sistēmas koncepcijas izstrāde : promocijas dar-
ba kopsavilkums / Vadims Žuravļovs ; zināt-
niskā vadītāja E. Latiševa ; recenzenti: Leo-
nīds Novickis, Māris Vītiņš, Jurijs Tolujevs ; 
Rīgas Tehniskā universitāte. Datorzinātnes un 
informācijas tehnoloģijas fakultāte. Lietišķo da-
torsistēmu institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 
2012. — 47, [1] lpp. : tab., shēmas ; 21 cm. — 
Bibliogr.: 45.-[48.] lpp. — ISBN 978-9934-10-
373-5 : 30 eks. — [0312002790] 004.65(043)

005 Pārvaldība. Vadzinības

Kočanova, Raja. Organizāciju ilgtspējīgas attīs-
tības nodrošināšanas stratēģiskās vadīšanas 
sistēma : promocijas darba — disertācijas kop-
savilkums doktora zinātniskā grāda iegūšanai 
vadībzinātnē, apakšnozare: uzņēmējdarbības 
vadība = Strategic management system for 
providing sustainable development of organi-
zations : summary of the doctoral thesis—dis-
sertation / Raja Kočanova ; zinātniskā vadītāja 
Vizma Niedrīte ; recenzenti: Ērika Šumilo, Ine-
ta Geipele, Andra Zvirbule-Bērziņa ; Latvijas 
Universitāte. Ekonomikas un vadības fakul-
tāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2012. — 
94 lpp. : diagr., il., sh. ; 21 cm. — Bibliogr.: 8.-
9. lpp. un norādes parindēs. — Teksts latviešu 
un angļu valodā. — ISBN 978-9984-49-651-1. — 
[0312002911] 005.21(043.2)

Maināmies!? : jauniešu apmaiņas projekta 
veidotāja rokasgrāmata / Jaunatnes Starptau-
tisko programmu aģentūra ; ievada autori: Vita 
Ivaškeviča, Baiba Ziemele, Ināra Kehre, Kaspars 
Breidaks. — 2. izdevums. — Rīga : Jaunatnes 
Starptautisko programmu aģentūra, 2012. — 
35 lpp. : il., ģīm. ; 21 cm. — 1. izdevums iznāca 
2008. gadā. — Alf. rād.: 35. lpp. — [0312002656]

005.8+371.314.6

008 Civilizācija. Kultūra. Progress

Hantingtons, Semjuels. Civilizāciju sadursme : 
pasaules kārtības pārveide / Semjuels Hant-
ingtons ; no angļu valodas tulkojis Guntis 
Dišlers ; atbildīgā redaktore Ieva Heimane ; 
zinātniskais redaktors Jānis Taurēns ; literārā 
redaktore Sarmīte Medne ; Valda Villeruša 
vāka mākslinieciskais noformējums. — Rīga : 
Jumava, 2012. — 371 lpp. : diagr., kartes, tab. ; 
25 cm. — Bibliogr.: 329.-368. lpp. — Personu 
rād.: 369.-371. lpp. — Oriģ. nos.: The clash 
of civilizations. — ISBN 978-9934-11-175-4 
(ies.). — [0313000089] 008
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02 Bibliotēku zinātnes. Bibliotēku darbs

Rīgas Centrālā bibliotēka. Rīgas Centrālās bib-
liotēkas gadagrāmata 2011 / Rīgas Centrālā bib-
liotēka ; sastādītāja Inta Sallinene ; redkolēģija: 
Ādolfs Knolls, Krista Talvi, Dzidra Šmita, Dolor-
esa Veilande, Andra Vīta, Daiga Bērziņa, Inta 
Sallinene ; redaktore Agra Turlaja ; Doloresas 
Veilandes ievadvārdi, 7.-8. lpp. ; mākslinieks 
Aldis Aleks. — Rīga : Rīgas Centrālā biblio-
tēka, 2012. — 223, [1] lpp. : il., ģīm., tab. ; 
30 cm. — Bibliogr.: 217.-[220.] lpp. / sast. Zinta 
Geršmane. — Kopsav. angļu val. — ISBN 978-
9934-8218-3-7. — [0312003123]

027.022(474.3-25)(058)

08 Jaukta satura krājumi. Kolektīvi darbi

087.5 Izdevumi jauniešiem

Drakulauras krāsas ; Lagūnas Blū krāsas : ar 
uzlīmēm : krāsojamā grāmata pirmsskolas 
un jaunākā skolas vecuma bērniem / tulkoju-
si Eva Jansone. — Rīga : Egmont Latvija, 
2012. — [16] lpp., [2] lp. uzlīmes dal. pag. : il. ; 
30 cm. — (Monster high). — Nosaukums no 
vāka. — Oriģ. nos.: Monster high. — ISBN 978-
9984-43-640-1. — [0312002960] 087.5

Dusošā princese : krāsosim princeses. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2012. — [16] lpp. : krās. il., il. ; 
27 cm. — (Krāsosim! Princeses). — Grāmata 
bez teksta. — Oriģ. nos.: La Bella durmiente. — 
ISBN 978-9934-0-3037-6. — [0312003141] 087.5

Dzīvnieki lauku sētā : daudz krāsainu uz-
līmju. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2012. — 
[12] lpp., [4] lp. uzlīmes : krās. il. ; 29 cm. — 
(Mācies, izmantojot uzlīmes). — Oriģ. nos.: 
Animali della fattoria. — ISBN 978-9984-23-
407-6. — [0312003172] 087.5+636

Džeks un Nekurzemes pirāti : āķīgi uzdevumi : 
uzdevumu grāmata pirmsskolas un jaunākā 
skolas vecuma bērniem / Disney ; latviskojusi 
Eva Jansone. — Rīga : Egmont Latvija, 2013. — 
32 lpp. : il. ; 30 cm. — (Disney junior). — No-
saukums no vāka. — Oriģ. nos.: Jake and the 
Never Land pirates activity book. — ISBN 978-
9984-43-652-4. — [0312003191] 087.5

Hello Kitty : jautrie skaitļi : uzdevumu grāmata 
123 / tulkojusi Līga Andžāne ; redaktore Santa 
Kazāka. — Rīga : Egmont Latvija, [2012]. — 
16 lpp. : krās. il. ; 30 cm. — ISBN 978-9984-43-
656-2. — [0312002971] 087.5+511.1(076)

Hugo un Bellas sapņu māja : grāmata ar uz-
līmēm / no angļu valodas tulkojusi Iveta Ikale ; 
redaktore Indra Putre ; ilustrējusi Ina Haten-
hauere. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. — 21, 
[2] lpp., [10] lp. uzlīmes : krās. il. ; 31 cm. — 
Oriģ. nos.: Doll’s house sticker book. — ISBN 
978-9934-0-3142-7. — [0312003013] 087.5

Izkrāso ziemu! : krāsojamā grāmata pirmssko-
las un sākumskolas vecuma bērniem / Dis-
ney. — Rīga : Egmont Latvija, 2012. — [16] lpp. : 
il. ; 30 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — ISBN 978-
9984-43-639-5. — [0312002972] 087.5

Izšķirošā cīņā : uzdevumu grāmata ar uz-
līmēm / tulkojusi Eva Jansone. — Rīga : Egmont 
Latvija, 2012. — 24 lpp., [2] lp. uzlīmes : krās. il., 
il. ; 30 cm. — (Transformers prime). — Nosau-
kums no vāka. — ISBN 978-9984-43-636-4. — 
[0312002962] 087.5

Jaudīgās mašīnas : vairāk nekā 100 uzlīmju / 
no angļu valodas tulkojis Dāvis Putris ; redak-
tore Indra Putre ; ilustrējis Dens Krisps. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. — 16 lpp., [8] lp. 
uzlīmes : krās. il. ; 28 cm. — (Mana pirmā uz-
līmju grāmata). — Oriģ. nos.: Usborne sticker 
books. Truck. — ISBN 978-9934-0-3234-9. — 
[0313000013] 087.5

Jautro vilcieniņu uzdevumi : ar uzlīmēm / lat-
viskojusi Ieva Sīpola ; redaktore Santa Kazā-
ka. — Rīga : Egmont Latvija, 2012.

2. — [32] lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 
27 cm. — Oriģ. nos.: Chuggington. Bumper 
sticker book. — ISBN 978-9984-43-605-0. — 
[0312002966] 087.5

Karalis Lauva : mana uzlīmju grāmata / Dis-
ney ; tulkojusi Linda Kalna. — Rīga : Egmont 
Latvija, [2012]. — [12] lpp., [6] lp. uzlīmes : 
krās. il. ; 30 cm. — «100 līmbildes»—Uz vāka. — 
ISBN 978-9984-43-620-3. — [0312002538] 087.5

Klaudīnas Volfas krāsas ; Ebijas Bomineiblas 
krāsas : ar uzlīmēm : krāsojamā grāmata pirms-
skolas un jaunākā skolas vecuma bērniem / 
tulkojusi Eva Jansone. — Rīga : Egmont Lat-
vija, 2012. — [16] lpp., [2] lp. uzlīmes dal. pag. : 
il. ; 30 cm. — (Monster high). — Nosaukums no 
vāka. — Oriģ. nos.: Monster high. — ISBN 978-
9984-43-641-8. — [0312002959] 087.5

Laukos : vairāk nekā 150 uzlīmju / no angļu 
valodas tulkojis Dāvis Putris ; redaktore In-
dra Putre ; ilustrējusi Sesilija Johansone. — Rī-
ga : Zvaigzne ABC, 2012. — 16 lpp., [8] lp. 
uzlīmes : krās. il. ; 28 cm. — (Mana pirmā 
uzlīmju grāmata). — Oriģ. nos.: First sticker 
book. Farm. — ISBN 978-9934-0-3233-2. — 
[0313000014] 087.5+631

Leģendārais piecnieks : krāsojamā un uzde-
vumu grāmata pirmsskolas un jaunākā sko-
las vecuma bērniem ar uzlīmēm / latviskojis 
Andris Akmentiņš. — Rīga : Egmont Latvija, 
2012. — [24] lpp., [2] lp. uzlīmes : krās. il., il. ; 
28 cm. — Nosaukums no vāka. — Oriģ. nos.: 
Rise of the guardians. — ISBN 978-9984-43-
650-0. — [0312003193] 087.5

Mana pirmā vingrinājumu grāmata : uzlīmes 
un jautras spēles : vairāk nekā 175 uzlīmes un 
izņemamas figūras / no angļu valodas tulko-
jusi Iveta Ikale ; redaktore Indra Putre ; illustra-
tion by Mike Byrne. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2012. — [48] lpp., [12] lp. uzlīmes : krās. il. ; 
27 cm. — Oriģ. nos.: My first early learning. — 
ISBN 978-9934-0-3185-4. — [0313000128] 087.5

Mans draugs — zirgs : daudz krāsainu uzlīm-
ju. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2012. — 
[12] lpp., [4] lp. uzlīmes : krās. il. ; 29 cm. — (Mā-
cies izmantojot uzlīmes). — Oriģ. nos.: Il mio 
amico cavallo. — ISBN 978-9984-23-406-9. — 
[0312003173] 087.5+636.1

Nāriņa : krāsosim princeses. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2012. — [16] lpp. : krās. il., il. ; 27 cm. — 
(Krāsosim! Princeses). — Grāmata bez tek-
sta. — Oriģ. nos.: La Sirenita. — ISBN 978-9934-
0-3038-3. — [0312003143] 087.5

Pelnrušķīte : krāsosim princeses. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2012. — [16] lpp. : krās. il., il. ; 
27 cm. — (Krāsosim! Princeses). — Grāmata 
bez teksta. — Oriģ. nos.: Cenicenta. — ISBN 
978-9934-0-3034-5. — [0312003142] 087.5

Pelnrušķītes uzdevumi : uzdevumu grāmata ar 
uzlīmēm pirmsskolas un jaunākā skolas vecu-
ma bērniem / Disney ; tulkojusi Eva Jansone. — 
Rīga : Egmont Latvija, 2012. — 24 lpp., [2] lp. 
uzlīmes : il. ; 30 cm. — (Disney princeses). — 
ISBN 978-9984-43-638-8. — [0312002961] 087.5

Princese uz zirņa : krāsosim princeses. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2012. — [16] lpp. : krās. il., il. ; 
27 cm. — (Krāsosim! Princeses). — Grāmata bez 
teksta. — Oriģ. nos.: Princesa y el guisante. — 
ISBN 978-9934-0-3035-2. — [0312003144] 087.5

Ralfs Postītājs : krāsojamā grāmata pirmsskolas 
un jaunākā skolas vecuma bērniem / Disney ; 
latviskojusi Eva Jansone. — Rīga : Egmont 
Latvija, 2013. — 32 lpp. : il. ; 30 cm. — (Disney 
junior). — Nosaukums no vāka. — Oriģ. nos.: 
Wreck-it Ralph colouring book. — ISBN 978-
9984-43-651-7. — [0312003192] 087.5

Reizināšana / no angļu valodas tulkojusi Ive-
ta Ikale ; redaktore Indra Putre ; ilustrējis 
Saimons Ebots. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2012]. — [20] lpp. : krās. il. ; 30 cm. — (Raksti 
un dzēs!). — «Jautrā matemātika»—Uz vāka. — 
Oriģ. nos.: Times tables. Write and wipe. — 
ISBN 978-9934-0-2020-9. — [0312002674]

087.5+511.12(02.053.2)

Saskaitīšana / no angļu valodas tulkojusi 
Iveta Ikale ; redaktore Indra Putre ; ilustrējis 
Saimons Ebots. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2012]. — [20] lpp. : krās. il. ; 30 cm. — (Raksti 
un dzēs!). — «Jautrā matemātika»—Uz vāka. — 
Oriģ. nos.: Adding up. Write and wipe. — ISBN 
978-9934-0-2021-6. — [0312002673]

087.5+511.12(02.053.2)

Skaistule un briesmonis : krāsosim prince-
ses. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. — [16] lpp. : 
krās. il., il. ; 27 cm. — (Krāsosim! Princeses). — 
Grāmata bez teksta. — Oriģ. nos.: Bella y la bes-
tia. — ISBN 978-9934-0-3039-0. — [0312003140]

087.5

Sniegbaltīte : krāsosim princeses. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2012. — [16] lpp. : krās. il., il. ; 
27 cm. — (Krāsosim! Princeses). — Grāmata 
bez teksta. — Oriģ. nos.: Blancanieves. — ISBN 
978-9934-0-3036-9. — [0312003145] 087.5

Strawberry shortcake : uzdevumu grāmata / 
tulkojusi Eva Jansone. — Rīga : Egmont Lat-
vija, 2012. — 32 lpp. : il. ; 30 cm. — Oriģ. nos.: 
Strawberry shortcake activity book. — ISBN 
978-9984-43-647-0. — [0312002964] 087.5

Sūklis Bobs kvadrātbiksis : jautra krāsošana : 
un košas uzlīmes / tulkojusi Eva Jansone. — Rī-
ga : Egmont Latvija, 2012. — [32] lpp., [2] lp. 
uzlīmes : il. ; 30 cm. — (Sūklis Bobs kvadrāt-
biksis). — Virstit.: Nickelodeon. — ISBN 978-
9984-43-622-7. — [0312002958] 087.5

Tomasa, Valērija. Darbojies kopā ar Vinniju! : 
vairāk nekā 100 uzlīmju / Valērija Tomasa un 
Korkijs Pols ; no angļu valodas tulkojusi Ieva 
Strelēvica ; redaktore Iveta Ikale. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2012. — 24 lpp., [4] lp. uzlīmes : 
krās. il. ; 28 cm. — Oriģ. nos.: Winnie’s ac-
tivity book. — ISBN 978-9934-0-3020-8. — 
[0312002584] 087.5

Tomasa, Valērija. Vinnijas uzlīmju grāmata : 
vairāk nekā 70 uzlīmju / Valērija Tomasa un Ko-
rkijs Pols ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Stre-
lēvica ; redaktore Iveta Ikale. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2012. — 24 lpp. : krās. il. ; 28 cm. — Oriģ. 
nos.: Winnie’s sticker book. — ISBN 978-9934-0-
3019-2. — [0312002583] 087.5
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Tumšā Energona atriebība : uzdevumu grā-
mata ar uzlīmēm / tulkojusi Eva Jansone. — 
Rīga : Egmont Latvija, 2012. — 24 lpp., [2] lp. 
uzlīmes : krās. il., il. ; 30 cm. — (Transformers 
prime). — Nosaukums no vāka. — ISBN 978-
9984-43-637-1. — [0312002963] 087.5

Vāģi : uzdevumi 123 / Disney, Pixar. — Rīga : 
Egmont Latvija, 2012 (ADverts). — 15, [1] lpp. : 
krās. il. ; 30 cm. — Oriģ. nos.: Cars. Activ-
ity book 123. — ISBN 978-9984-43-654-8. — 
[0312002968] 087.5+511.1(076)

Vāģi : uzdevumi ABC / Disney, Pixar. — Rīga : 
Egmont Latvija, 2012. — [16] lpp. : krās. il. ; 
30 cm. — Oriģ. nos.: Cars. Activity book ABC. — 
ISBN 978-9984-43-653-1. — [0312002969] 087.5

Vinnijs Pūks : draudzīgi uzdevumi : krāsojamā 
un uzdevumu grāmata ar uzlīmēm pirmssko-
las un jaunākā skolas vecuma bērniem / Dis-
ney ; tulkojis Zigurs Skābardis. — Rīga : Eg-
mont Latvija, 2012. — 32 lpp., [2] lp. uzlīmes : 
il. ; 30 cm. — (Disney Vinnijs Pūks). — «Based 
on the «Winnie the Pooh» works by A.A. Milne 
and E.F. Shepard»—Vāka 4. lpp. — Oriģ. nos.: 
Winnie the Pooh activity bok with great stick-
ers. — ISBN 978-9984-43-633-3. — [0312002537]

087.5

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

122/129 Speciālā metafizika

Stemans, Rojs. Lielā reinkarnācijas grāmata : 
liecības par mūsu iepriekšējām dzīvēm / Rojs 
Stemans ; no angļu valodas tulkojusi Velga 
Vīgante ; redaktors Jānis Lugāns ; Māra Gar-
jāņa vāka dizains. — [Rīga] : Lietusdārzs, 
[2012]. — 318, [1] lpp. : il. ; 23 cm. — Piezīmes 
un bibliogr.: 308.-[319.] lpp. — Oriģ. nos.: The 
big book of reincarnation. — ISBN 978-9984-
869-28-5. — [0313000162] 129

13 Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves 
metafizika. Ezotērika

Ezoteriskā gadagrāmata, 2013 / sastādītāja un 
priekšvārda autore Līga Zītara ; redaktors Il-
mārs Birulis ; vāku māksliniece Brigita Ekter-
mane. — Rīga : Lauku Avīze, 2012. — 255 lpp. : 
il., ģīm. ; 20 cm. — ISBN 978-9984-878-46-1. — 
[0312003201] 133(058)

Kalniņa, Dzintra. Populāri un intriģējoši kris-
tāli / Dzintra Kalniņa ; redaktore Ilze Čerņev-
ska ; vāka dizains: Ilgonis Riņķis. — Rīga : 
Avots, 2012. — 126, [1] lpp., [24] lpp. krās. il. : 
il., tab. ; 17 cm. — (Dabisks enerģijas avots). — 
Bibliogr.: [127.] lpp. — ISBN 978-9984-859-58-3 
(ies.). — [0312003120] 133

Mikušina, Tatjana. Gudrības vārds / Tatjana 
Mikušina ; no krievu valodas tulkojusi Lauma 
Ērgle ; redaktore Ieva Šuplinska. — Rīga : Sol 
Vita, 2012.

5. — 45, [6] lpp., [2] lp. krās. il. : il. ; 
22 cm + piel. 1 CD. — (Gaismas skolotāju 
vēstījumi). — «Diskā diktāti krievu valodā. 
Lasa T. Mikušina»—Uz vāka. — Par autori: 
[46.]-[47.] lpp. — ISBN 978-9984-894-09-6. — 
[0312003082] 133.9

Zēlands, Vadims. Dzīvais transērfings / Vadims 
Zēlands ; no krievu valodas tulkojis Pēteris 
Skudra ; redaktore Veronika Pužule ; Artūra 
Bērziņa vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2012. — 480 lpp. ; 21 cm. — Bibliogr.: 477.-
478. lpp. — Oriģ. nos.: Живой трансерфинг. — 
ISBN 978-9934-0-2962-2 (ies.). — [0313000004]

133+159.9.01

14 Filozofiskās sistēmas un uzskati

Modernitātes veidošanās Latvijā filosofiskajā 
un ideju vēstures skatījumā: idejas un teorijas : 
kolektīvā monogrāfija / zinātniskā redaktore 
un priekšvārda autore Maija Kūle ; literārā re-
daktore Arta Jāne ; vāka noformējums: Māris 
Jaundžeikars. — Rīga : LU Filozofijas un so-
cioloģijas institūts, 2012. — xxiii, 201 lpp. : ģīm., 
tab. ; 21 cm. — Bibliogr. rakstu beigās. — Kop-
sav. angļu, vācu val. — ISBN 978-9934-506-
00-0. — [0312003044] 141.7(474.3)(082)

Modernitātes veidošanās Latvijā filosofiskajā 
un ideju vēstures skatījumā: personības un 
virzieni : [rakstu krājums] / zinātniskā redak-
tore un priekšvārda autore Maija Kūle ; literārā 
redaktore Arta Jāne ; vāka noformējums: Mā-
ris Jaunžeikars. — Rīga : LU Filozofijas un 
socioloģijas institūts, 2012. — 231 lpp. : ģīm. ; 
21 cm. — Krājums ir sagatavots LU aģentūrā 
«LU Filozofijas un socioloģijas institūts» Valsts 
pētījumu programmas «Nacionālā identitāte 
(valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēk-
drošība)» projektā «Nacionālā un eiropeiskā 
identitāte». — Bibliogr. norādes parindēs. — 
Kopsav. angļu un vācu val. — ISBN 978-9934-
506-01-7. — [0312003042] 14(474.3)(091)(082)

159.9 Psiholoģija

Estesa, Klarisa Pinkola. Sievietes, kuras 
skrien ar vilkiem : pirmatnējās sievietes spēku 
meklējot / Klarisa Pinkola Estesa ; no angļu val-
odas tulkojusi Andžela Šuvajeva ; zinātniskais 
konsultants Igors Šuvajevs ; redaktore Elīna 
Vanaga ; Arņa Kilbloka vāka dizains. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2012. — 640 lpp. ; 23 cm. — Par 
autori: 640. lpp. — Bibliogr.: 616.-624. lpp. — 
Alf. rādītājs: 630.-638. lpp. — Oriģ. nos.: Wom-
en who run with the wolves. — ISBN 978-9934-
0-3211-0 (ies.). — [0313000010] 159.922.4

Hansons, Riks. Budas noslēpums : praktiskā 
neiroloģija laimei, mīlestībai un gudrībai / 
Riks Hansons un Ričards Mendiuss ; no angļu 
valodas tulkojusi Dace Saule ; redaktors Elviss 
Ozols ; priekšvārda, 5.-6. lpp., autors Daniels 
Dž. Sīgels ; ievada, 7.-8. lpp., autors Džeks 
Kornfīlds ; Māra Garjāņa vāka dizains. — [Rī-
ga] : Lietusdārzs, 2012. — 237, [1] lp. : il. ; 
23 cm. — Bibliogr.: 223.-[238.] lpp. — Oriģ. 
nos.: Buddha’s brain. — ISBN 978-9984-869-
31-5. — [0313000167] 159.91

Kellijs, Robins. Hologrāfiskais cilvēks : dzīve 
harmonijā ar vienoto apziņas lauku / Robins 
Kellijs ; no angļu valodas tulkojis Kristaps 
Šoriņš ; redaktors Elviss Ozols ; Māra Gar-
jāņa vāka dizains. — [Rīga] : Lietusdārzs, 
2012. — 227, [1] lpp. : il. ; 23 cm. — Bibliogr.: 
219.-[228.] lpp. — Oriģ. nos.: The human 
hologram. — ISBN 978-9984-869-27-8. — 
[0313000166] 159.9.016.1+615.85

Kiblere-Rosa, Elizabete. Aizejot : mirstošo cil-
vēku mācība tuviniekiem, ārstiem un garīdz-
niekiem / Elizabete Kiblere-Rosa ; no angļu valo-
das tulkojusi Velga Vīgante ; Māra Garjāņa vāka 
dizains. — [Rīga] : Lietusdārzs, 2012. — 254, 
[1] lpp. ; 23 cm. — Bibliogr.: 246.-[255.] lpp. — 
Oriģ. nos.: On death and dying. — ISBN 978-
9984-869-30-8. — [0313000165] 159.9

Maka, Kristīne. Ceļš pie sevis / Kristīne Maka ; 
redaktore Elīna Butānova ; priekšvārdu sarak-
stīja Līga Blaua ; mākslinieki: Aija Andžāne, 
Gints Roderts ; vākam izmantotas mākslinie-
ces Sandras Strēles «Saules zīmes». — [Bro-
cēni] : Kristīne Maka, [2012]. — [312] lpp. ; 
16×16 cm. — Izdošanas ziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — ISBN 978-9984-49-682-5 (ies.). — 
[0312003178] 159.923.2

17 Morāles filozofija. Ētika.  
Praktiskā filozofija

Grīns, Anselms. Dzīves māksla / Anselms 
Grīns ; no vācu valodas tulkojusi Terēze Tamo-
viča. — Rīga : Madris, [2012]. — 150, [1] lpp. ; 
22 cm. — Par autoru: 149.-[151.] lpp. — Oriģ. 
nos.: Das Buch der Lebenskunst. — ISBN 978-
9984-31-830-1 (ies.). — [0313000106] 17.02

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Alfa kursa komandas apmācības rokasgrāma-
ta : Alfa kursa vadītājiem un palīgiem / tulko-
jis Kaspars Simanovičs ; rediģēja Lauma Lapa, 
Ģirts Pētersons. — Rīga : Fonds Alfa Latvija, 
2011. — 37 lpp. ; 20 cm. — Tulk. no izd.: Alfa 
course leader’s training guide. — ISBN 978-
9984-9962-1-9. — [0312002908] 27-47(035)

Gibsons, Džeimss. Pirmsākumi : Bībeles studi-
ju materiāls 2013. gada 1. ceturksnim (janvārim, 
februārim, martam) / Džeimss Gibsons. — [Rī-
ga] : Septītās dienas Adventistu Baznīca, 
2013. — 95, [1] lpp. ; 20 cm. — (Bībeles studiju 
materiāls katrai dienai). — [0313000073]

279.13-145.2

Lī, Nikijs. Laulību kurss : rokasgrāmata / Nikijs 
un Sila Lī ; tulkotāja Dagnija Ozola ; ilustrācijas 
Katy Harvey. — Rīga : Fonds «Alfa Latvija», 
2011. — 118 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Nosaukums 
no vāka. — Autori uzrādīti 5. lpp. — ISBN 978-
9984-49-230-8. — [0312002903] 27-45(035)

Osho. Meditācija : pirmā un pēdējā brīvība : Ošo 
meditāciju rokasgrāmata / Osho ; tulkojums, 
redaktore: Aija Rožlapa ; Vladislava Aļeksejeva 
foto ; Ineses Silinieces dizains. — Rīga : Sētava, 
[2012]. — 290, [1] lpp. : il. ; 19 cm. — Par autoru: 
286. lpp. — Oriģ. nos.: Osho meditation. — 
ISBN 978-9934-502-01-9. — [0313000019] 2-583

Priesteris un moceklis Vladislavs Litaunieks — 
Kristus kviešu grauds / izmantoti Zaigas Melk-
ertes, Manetas Anševicas materiāli ; priekšvārdu 
sarakstīja Andris Marija Jerumanis ; literārā 
redaktore Aija Balode ; māksliniece Laura 
Feldberga. — Rīga : KALA Raksti, 2012. — 65, 
[14] lpp. : il., ģīm., notis ; 18 cm. — ISBN 978-
9984-871-12-7. — [0312003113] 272-726.3(474.3)
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Sikari, Antonio Marija. Svētās Terēzes no 
Avilas «Dvēseles pilī» : komentārs grāmatai 
«Dvēseles pils» / Antonio Marija Sikari ; no 
itāļu valodas tulkojusi un rediģējusi Baiba 
Brūdere ; literārās redaktores Līga Gulbe un 
Santa Zīberga ; mākslinieks Mārtiņš Krūklis. — 
Rīga : KALA Raksti, 2012. — 264 lpp. ; 
21 cm. — (Karmela zeme). — Bibliogr. norādes 
parindēs. — Oriuģ. nos.: Nel «Castello interi-
ore» di Santa Teresa d’Avila. — ISBN 978-9984-
871-15-8 — [9312003114] 272-584

Terēze no Avilas, Svētā. Dvēseles pils / Terēze 
no Avilas ; no spāņu valodas tulkojusi Anita 
Paškēviča ; redaktore Baiba Brūdere ; literārā 
redaktore Astra Feldmane ; mākslinieks Mār-
tiņš Krūklis. — Rīga : KALA Raksti, 2012. — 
207 lpp. ; 21 cm. — (Karmela avots). — Bibli-
ogr. norādes parindēs. — Oriģ. nos.: Castillo 
interior o las moradas. — ISBN 978-9984-871-
14-1. — [0312003115] 272-584

Virtjū, Dorīna. Zemes eņģeļu valstības : jauna 
informācija iemiesotajiem eņģeļiem, elemen-
tāļiem, burvjiem un citiem Gaismas darbinie-
kiem / Dorīna Virtjū ; no angļu valodas tulko-
jusi Aija Feifere. — Rīga : Madris, [2012]. — 124, 
[2] lpp. ; 18 cm. — Bibliogr.: 122.-[125.] lpp. — 
Oriģ. nos.: Realms of the earth angels. — ISBN 
978-9984-31-866-0 (ies.). — [0313000105]

2-167.2

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

31 Demogrāfija. Socioloģija. Statistika

Kalvāne, Valija. Migrācijas un patvēruma poli-
tikas struktūra Latvijā : pārskats, Rīgā, 2011. 
gada oktobrī = Structure of migration and 
asylum policy in Latvia : report, Riga, October 
2011 / Valija Kalvāne, Sarmīte Veģere ; Eiro-
pas migrācijas tīkls. — Rīga : Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvalde, 2011. — 115 lpp. : 
diagr., sh. ; 21 cm. — Bibliogr.: 106.-115. lpp. un 
norādes parindēs. — Paral. latviešu un angļu 
val. — [0312003087] 314.15-026.48(474.3)

Krūmiņa, Linda. Latvijas praktiskā rīcība ne-
legālās migrācijas mazināšanai : [izpētes darbs] : 
Rīgā, 2011. gada oktobrī = Practical measures 
taken by Latvia for reducing irregular migra-
tion : [research study] : Riga, October 2011 / 
Linda Krūmiņa, Solvita Gindra, Ineta Logina ; 
Eiropas migrācijas tīkls. — Rīga : Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvalde, 2011. — 135 lpp. : 
tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 122.-135. lpp. un 
norādes parindēs. — Paral. latviešu un angļu 
val. — [0312003086] 314.15:343.343.62(474.3)+

+343.343.62(474.3)

Politikas ziņojums par migrācijas un patvē-
ruma situāciju Latvijā 2011. gadā = Policy 
report on migration and asylum policy in Lat-
via: reference year 2011 / Kristīne Bērziņa, 
Linda Krūmiņa ; Eiropas Komisija. Eiropas 
migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkts. — 
Rīga : [Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde], 
2012 — 109 lpp. : tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 94.-
109. lpp. un norādes parindēs. — Paral. latviešu 
un angļu val. — [0312003084]

314.15-026.48(474.3)(047)

316 Socioloģija

Beitnere, Dagmāra. Mēs, zemnieku tauta? : 
pašreference latviešu kultūras paradigmā / Dag-
māra Beitnere ; literārā redaktore Ieva Jansone ; 
vāka noformējumā izmantotas Jāņa Kalmītes 
gleznas ; Paulas Beitneres vāka noformējums. — 
Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 
2012. — 256 lpp. ; 21 cm. — Bibliogr.: [244.]-
253. lpp. — Kopsav. angļu val. — ISBN 978-
9934-506-03-1. — [0312003043] 316.473(474.3)

Cimdiņa, Agnese. Cilvēks un darbs Latvijas lau-
kos : sociālantropoloģisks skatījums / Agnese 
Cimdiņa, Ieva Raubiško ; redaktores: Ināra 
Stašulāne (latviešu val.), Antra Legzdiņa (angļu 
val.) ; vāka dizains: Kristīne Plūksna-Zvagule ; 
uz 1. vāka Raimonda Vinduļa foto. — Rīga : 
Zinātne, 2012. — 174, [2] lpp., [21] lpp. krās. il., 
kartes ; 22 cm. — ESF projekts «Savs kaktiņš, 
savs stūrītis zemes — Latvijas lauku iedzīvotāju 
attīstības stratēģijas un kultūrvides pārmaiņas» 
Projekta nr. 2009/0222/1DP/1.1.1.2.0/09APIA/
VIAA/087. — Bibliogr.: [164.]-174. lpp. un no-
rādes parindēs. — Kopsav. angļu val. — ISBN 
978-9984-879-36-9 (ies.). — [0313000172]

316.334.55(474.3)

Dzīve, attīstība, labbūtība Latvijas laukos : rak-
stu krājums / sastādītājas un ievada autores: 
Agnese Cimdiņa, Ieva Raubiško ; redaktore 
Sigita Kušnere ; māksliniece Kristīne Plūksna-
Zvagule. — Rīga : Latvijas Universitāte : Zināt-
ne, 2012. — 264 lpp. : tab., kartes ; 22 cm. — ESF 
projekts «Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes — 
Latvijas lauku iedzīvotāju attīstības stratēģijas 
un kultūrvides pārmaiņas» projekta nr. 2009
/0222/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/087. — Par 
aut.: [253.]-254. lpp. — Bibliogr. rakstu beigās 
un norādes parindēs. — Kopsav. angļu val. — 
ISBN 978-9984-879-25-3. — [0312003189]

316.334.55(474.3)

Es Latvijā : [bērnu jaunrades krājums] / Latvi-
jas Pilsoniskas sabiedrības atbalsta centrs ; 
priekšvārdu sarakstīja: Linda Rašenbauma, Ļu-
bova Ruško, Aija Freimane. — Rīga : Latvijas Pil-
soniskas sabiedrības atbalsta centrs, [2012]. — 
[102] lpp. : il., ģīm., faks. ; 21×31 cm. — Šī 
latviešu un mazākumtautību bērnu un jauniešu 
mākslinieciskās jaunrades grāmata ir tapusi 
projekta «Es Latvijā» Nr. 2012.LV/SP/27/06 iet-
varos. Projektu īstenojusi biedība «Latvijas Pil-
soniskas sabiedrības atbalsta centrs, sadarbībā 
ar Vecpiebalgas vidusskolu, Rīgas Lietuviešu 
vidusskolu un Rīgas 40.vidusskolu. — Teksts 
latviešu un krievu val. — ISBN 978-9984-49-
702-0 (spirālies.). — [0312002937]

316.4.063.3(474.3)+172.15(474.3)

Grīviņš, Miķelis. Izglītības aģentu vienlīdzības 
interpretācija : promocijas darbs : promocijas 
darbs izstrādāts socioloģijas doktora (Dr.sc.soc.) 
zinātniskā grāda iegūšanai socioloģijas zinātnes 
nozarē, lietišķās socioloģijas apakšnozarē / 
Miķelis Grīviņš ; zinātniskā darba vadītāja 
Brigita Zepa ; Latvijas Universitāte. Sociālo zi-
nātņu fakultāte. Socioloģijas nodaļa. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2012. — 258 lp. : tab., 
sh. ; 31 cm. — Bibliogr.: 228.-239. lp. — Tek-
sts latviešu valodā, anotācija arī angļu val. — 
(Ies.). — [0312004092]

316.74:37(043.3)+37.015.4(043)

Jāgere, Džena. Draudzības māksla : kā atrast 
labus draugus? / Džena Jāgere ; no angļu valo-
das tulkojusi Ingrīda Keviša ; atbildīgā redak-
tore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Inta 
Kārkliņa ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais 
noformējums. — Rīga : Jumava, 2012. — 214, 
[1] lpp. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: When friend-
ship hurts. — ISBN 978-9934-11-223-2. — 
[0313000087] 316.6+177.6

Juzefovičs, Jānis. Ziņas sabiedriskajā televīzijā: 
paaudžu un etnisko (lingvistisko) grupu ziņu 
mediju izvēles Latvijā : ziņojums / Jānis Ju-
zefovičs ; dizains: Artūrs Jurjāns. — Valmiera : 
Vidzemes Augstskola, 2012. — 59 lpp. ; diagr., 
tab. ; 30 cm. — Bibliogr.: 58.-59. lpp. un no-
rādes parindēs. — ISBN 978-9984-633-25-1. — 
[0312002897] 316.774:654.1(474.3)+

+654.197(474.3)

Scientiae et Patriae : veltījums akadēmiķei pro-
fesorei Vairai Vīķei-Freibergai 75. dzimšanas 
dienā = Scientiae et Patriae : a Festschrift in 
honour of Vaira Vīķe-Freiberga on her 75th 
birthday / sastādītāja un ievada autore Ausma 
Cimdiņa ; redakcijas kolēģija: Ausma Cimdiņa, 
Trevors Gārts Fennels, Imants Freibergs, Viktors 
Hausmanis, Benedikts Kalnačs, Maija Kūle, Jānis 
Stradiņš, Anna Šmite, Pēteris Vanags ; latviešu 
tekstu literārā redaktore Gita Bērziņa ; angļu 
tekstu literārais redaktors Imants Mežaraups ; 
ievadu angļu valodā tulkojusi Anna Rei-
noldsa ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa. — Rīga : 
LU Akadēmiskais apgāds, 2012. — 446 lpp. : 
il., ģīm., faks., tab. ; 24 cm. — Bibliogr.: 401.-
418. lpp. un rakstu beigās. — Teksts latviešu, 
angļu, franču, krievu un vācu val. — ISBN 978-
9984-45-605-8 (ies.). — [0312003177]

316.7(474.3)(082)+001-055.2(474.3)(092)

Starptautiskā zinātniskā konference «Kā mēs 
varam būt kopā? Sociālā fenomenoloģija par 
kopību veidošanos» (2012 : Rīga, Latvija). Kā 
mēs varam būt kopā? Sociālā fenomenoloģija 
par kopību veidošanos : starptautiska zinātniska 
konference, 6. un 7. decembris, 2012, Rīga, 
Latvija : programma un tēzes = How can we 
be together? Social phenomenology on forma-
tion of community and togetherness : interna-
tional scientific conference, December 6 and 7, 
2012, Riga, Latvia : programme and abstracts / 
LU Filozofijas un socioloģijas institūts. — Rīga : 
LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2012. — 
95 lpp. ; 21 cm. — Teksts latviešu un angļu 
val. — ISBN 978-9934-506-04-8. — [0312003041]

316.277(062)

32 Politika

Ījabs, Ivars. Pilsoniskā sabiedrība : epizodes po-
litiskās domas vēsturē / Ivars Ījabs ; zinātniskie 
redaktori: Juris Rozenvalds, Igors Šuvajevs ; 
literārā redaktore Gita Bērziņa ; vāka dizains: 
Agris Dzilna. — Rīga : LU Akadēmiskais ap-
gāds, 2012. — 292 lpp. ; 24 cm. — Bibliogr.: 
257.-[274.] lpp. — Kopsav. angļu val. — ISBN 
978-9984-45-601-0. — [0313000029]

321.01+32.01
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327 Starptautiskās attiecības. Pasaules, 
globālā politika. Starptautiskie jautājumi. 
Ārpolitika

Bukovskis, Kārlis. Will Vladimir Putin’s return 
de-pragmatize Latvian—Russian relations? / by 
Karlis Bukovskis. — [Riga] : Latvian Institute of 
International Affairs, 2012. — 12 lpp. ; 30 cm. — 
«Friedrich-Ebert-Stiftung, Latvian Institute of 
International Affairs»—Uz vāka. — Bibliogr. no-
rādes parindēs. — [0312003079]

327(474.3:470+571)+324(470+571)

Rīga Conference (Rīga, Latvija). The Rīga 
Conference papers : collection of essays and 
articles / LATO, Latvian Transatlantic Orga-
nisation. — Riga : Latvian Transatlantic Orga-
nisation (LATO), 2012. — 65, [1] lpp. : ģīm. ; 
21 cm. — Bibliogr. norādes parindēs. — ISBN 
9984-679-46-2. — [0312002934]

327(062)(05)+061.1(062)(05)

328 Parlamenti. Tautas pārstāvība. Valdības

328(474.3) Latvijas parlaments.  
Tautas pārstāvība. Valdība

Kārlim Ulmanim 135 / Latvijas Nacionālais 
vēstures muzejs ; sastādītājas: Inta Robežniece, 
Irina Zeibārte (projekta vadītāja) ; redaktors 
Andorijs Dārziņš ; K. Ulmaņa dzīves gājuma 
teksts: Toms Ķikuts ; materiālu atlase un ap-
strāde: Gunita Baumane, Laima Grīnberga, 
Aija Jansone, Anda Ozoliņa, Inta Robežniece, 
Anna Zeibārte, Ilze Ziņģīte, Ilze Zīberte-Ķi-
kute ; anotācijas: Laima Grīnberga, Aija Jan-
sone, Anda Ozoliņa, Inta Robežniece, Anna 
Zeibārte, Ilze Ziņģīte ; priekšvārdu sarakstīja 
Irina Zeibārte ; pēcvārda autors Augusts Brig-
manis ; Klāva Siliņa «Latviešu tautas Vadoņa, 
Valsts un Ministru prezidenta Dr. Kārļa Ul-
maņa cilts un radu raksti», 179.-183. lpp., frag-
mentu pirmpublicējums ; mākslinieks Ints 
Vilcāns ; fotoattēli: Roberts Kaniņš. — Rīga : 
Lauku Avīze, 2012. — 190, [1] lpp. : il., ģīm., 
faks. ; 31 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — Bibliogr.: 63.-64. lpp. — ISBN 978-
9984-878-50-8 (ies.). — [0312003199]

328(474.3)(092)

329 Politiskās partijas un kustības

Zellis, Kaspars. Ilūziju un baiļu mašinērija : 
propaganda nacistu okupētajā Latvijā: vara, 
mediji un sabiedrība (1941-1945) : monogrāfija / 
Kaspars Zellis ; literārā redaktore Aija Lāce ; 
vāka dizains: Māris Garjānis. — Rīga : Man-
sards, 2012. — 363, [1] lpp., [16] lpp. krās. il. : 
il., ģīm., faks., tab. ; 21 cm. — (Imperfectum). — 
Vāka noformējumam izmantota ilustrācija no 
žurnāla «Laikmets». — Bibliogr.: 334.-[351.] lpp. 
(154 nos.) un norādes parindēs. — Personu 
rād.: 352.-357. lpp. / sast. Laura Ardava. — Kop-
sav. angļu val. — ISBN 978-9984-872-67-4. — 
[0312003129] 329.18(474.3)+32.019.5(474.3)+

+94(474.3)”1941/1945”

33 Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

331 Darbs. Nodarbinātība. Darba 
ekonomika. Darba organizācija

Conference on Occupational Health and 
Safety: from Policies to Practice (2012 : Rīga, 
Latvija). Conference on occupational health 
and safety: from policies to practice : December 
6-7, 2012, Riga, Latvia / articles are reviewed 
by: Ivars Vanadzins, Inese Martinsone, Linda 
Skreitule ; editor Maija Treilona ; Rīga Stradiņš 
University ; design: Iveta Bambere. — Rīga : 
Rīga Stradiņš University, 2012. — 72 lpp. ; 
21 cm. — ISBN 978-9984-793-20-7 (spirālies.). — 
[0313000032] 331.45(062)

332 Reģionālā, teritoriālā, zemes,  
dzīvokļu ekonomika

Brūniņa, Līga. Erozijas ietekme uz piejūras 
reģionu attīstību : promocijas darbs ekonomi-
kas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegū-
šanai / Līga Brūniņa ; promocijas darba zi-
nātniskais vadītājs Pēteris Rivža ; Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte. Ekonomikas fa-
kultāte. Ekonomikas katedra. — Jelgava : Latvi-
jas Lauksaimniecības universitāte, 2012. — 173, 
[36] lp. : diagr., il., tab., kartes ; 31 cm. — Bib-
liogr.: 161.-172. lp. — Teksts latviešu valodā, 
anotācija arī angļu un krievu valodā. — 
[0312004086]

332.1(474.3)(043)+551.311.21(474.3)(043)

338.43 Lauksaimniecības ekonomika. 
Pārtikas ražošanas ekonomika

Jansons, Vladimirs. Ekonomiskā prognozēšana 
SPSS 20 vidē : mācību grāmata / Vladimirs Jan-
sons, Konstantins Kozlovskis ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Ražošanas un uzņēmējdarbības 
ekonomikas katedra. — Rīga : RTU Izdevniecība, 
2012. — 547 lpp. : il., diagr., sh., tab. ; 22 cm. — 
Bibliogr.: 517.-518. lpp. — ISBN 978-9934-10-
382-7 (ies.) : 300 eks. — [0313000137]

338.27(075.8)

Ozoliņš, Jānis. Integrācija piena nozares se-
kundārās sfēras attīstībai Baltijas valstīs : pro-
mocijas darba kopsavilkums ekonomikas dok-
tora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai = 
Integration for development of dairy sector 
secondary level in the Baltic states : summary 
of the doctoral thesis for the scientific degree 
Dr. oec. / Jānis Ozoliņš ; promocijas darba 
zinātniskā vadītāja Irina Pilvere ; recenzenti: 
Ligita Melece, Danute Jasjko, Bartošs Mickevičs ; 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte. — Jel-
gava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
2012. — 66 lpp. : il., sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 
6.-11. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā. — 
ISBN 978-9984-48-072-5. — [0312002846]

338.439(474)(043)+338.43:637.1(474)(043)

339 Tirdzniecība. Starptautiskās 
ekonomiskās attiecības. Pasaules ekonomika

Volvenkins, Sergejs. Mazo un vidējo uzņē-
mumu konkurētspējīgu priekšrocību radīšana 
un produktu virzīšana tirgū ar interneta 
mārketinga instrumentu palīdzību : promo-
cijas darba kopsavilkums doktora zinātniskā 
grāda iegūšanai ekonomikā, apakšnozare: 
tirgzinība = Creating competitive advantage 
for small and medium sized enterprises and 
promoting products using internet marketing 
tools : summary of doctoral thesis : submitted 
for the degree of doctor of economics, subfield: 
marketing / Sergejs Volvenkins ; zinātniskais 
vadītājs Valērijs Praude ; recenzenti: Baiba 
Rivža, Anatolijs Magidenko, Arkādijs Grišins ; 
Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības 
fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2012. — 74 lpp. : sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 
73.-74. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā 
ar atsevišķām titullapām. — ISBN 978-9984-45-
584-6. — [0312002820]

339.137.2(043.2)+004.738.5:339(043.2)

34 Tiesības. Jurisprudence

Borkoveca, Marina. Dalībvalstu tiesību normu 
un Eiropas Savienības tiesību normu kolīziju 
risināšanas problēmjautājumi : promocijas dar-
ba kopsavilkums / Marina Borkoveca ; darba 
vadītājs Jānis Neimanis ; recenzenti: Ringolds 
Balodis, Mārtiņš Mits, Andrzej Jackiewicz ; 
Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte. — 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. — 27 lpp. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 6.-7. lpp. — [0312002749]

341.922(043.2)+342.591(043.2)

Civilprocesa likuma komentāru atziņās iz-
mantotie Latvijas Republikas Augstākās tiesas 
Senāta nolēmumi ; Civillietu departamenta 
nolēmumu izvilkumi / Latvijas Republikas Aug-
stākās tiesas Senāta Civillietu departaments. — 
Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2012. — 334 lpp. ; 
22 cm. — Nolēmumu rād. pēc lietu numuriem: 
334. lpp. — ISBN 9789984790893 (kļūda). — 
[0312003161] 347.91/.95(474.3)

Damane, Linda. Notariālais akts kā mantisko 
un nemantisko tiesību garants : promocijas 
darba kopsavilkums / Linda Damane ; darba 
vadītājs Jānis Rozenfelds ; recenzenti: Vytautas 
Nekrošius, Vladimirs Jarkovs, Jānis Lazdiņš ; 
Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte. — 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. — 20 lpp. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 6.-8. lpp. — [0312002743]

347.961(043.2)

Damane, Linda. Нотариальный акт как га-
рант имущественного и неимущественного 
права : резюме диссертационной работы / 
Линда Дамане ; руководитель работы: Янис 
Розенфелдс ; рецензенты: Витаутас Некро-
шюс, Владимир Ярков, Янис Лаздиньш ; 
Латвийский университет. Юридический фа-
культет. — Рига : Латвийский университет, 
2011. — 40 с. ; 21 cм. — Библиогр.: с. 7-9. — 
[0312002744] 347.961(043.2)



6Latvijas Jaunākās Grāmatas Nr. 2 2013. gada 16.–31. janvāris

Danovskis, Edvīns. Publisko un privāto tiesību 
dalījuma nozīme un piemērošanas problēmas 
Latvijā : promocijas darba kopsavilkums 
doktora grāda iegūšanai juridiskajā zinātnē, 
apakšnozare: valststiesības / Edvīns Danovskis ; 
zinātniskais vadītājs Ringolds Balodis ; recen-
zenti: Sanita Osipova, Jānis Načiščionis, Ger-
hards Roberss ; Latvijas Universitāte. Juridiskā 
fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2012. — 41, [1] lpp. ; 21 cm. — Bibliogr.: 39.-
[42.] lpp. un norādes parindēs. — ISBN 978-
9984-45-592-1. — [0312002818]

342(474.3)(043.2)+347(474.3)(043.2)

Druviete, Inese. Tiesvedības izdevumu no-
drošinājums kā viens no tiesību aizsardzības 
pagaidu līdzekļiem starptautiskajā komerciālajā 
šķīrējtiesā : promocijas darba kopsavilkums = 
Security for costs as one of the interim and 
protective measures in international com-
mercial arbitration : doctoral thesis summary / 
Inese Druviete ; darba vadītājs Kaspars Ba-
lodis ; recenzenti: Sanita Osipova, Juris Bojārs, 
Igns Vegele ; Latvijas Universitāte. Juridiskā 
fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2011. — 47, [1] lpp. ; 21 cm. — Teksts latviešu 
un angļu valodā ar atsevišķam titullapām, vāka 
noformējums abās valodās. — [0312002742]

341.636(043.2)

Latvija. Administratīvā procesa likums : ar 
grozījumiem, kas izsludināti līdz 2012. gada 
25. novembrim / priekšvārdu sarakstīja Arvīds 
Dravnieks. — 5. izdevums. — Rīga : Tiesu namu 
aģentūra, 2012. — xvi, 235 lpp. ; 20 cm. — Bibli-
ogr. norādes parindēs. — Administratīvā pro-
cesa likuma pantu rād.: 219.-235. lpp. — ISBN 
978-9934-508-01-1. — [0312003096]

342.9(474.3)(094)

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta 
spriedumi un lēmumi, 2011 / sagatavoja: 
Veronika Krūmiņa, Agris Dreimanis, Edīte 
Vernuša, Zinaida Indrūna, Pēteris Dzalbe, 
Nora Magone ; priekšvārdu sarakstīja Ivars 
Bičkovičs ; Latvijas Republikas Augstākā tie-
sa. — Rīga : Latvijas Republikas Augstākā tie-
sa : Latvijas Vēstnesis, 2012. — IX, [1313] lpp. ; 
23 cm. — Palīgrād. grām. beigās. — ISBN 978-
9984-840-22-2 (ies.). — [0312002950]

347.991(474.3)(05)

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tie-
sību piemērošanas prakse : komerctiesības, 
biedrošanās tiesības un publiskie reģistri / Latv-
ijas Republikas Uzņēmumu reģistrs ; R. Baloža 
zinātniskā redakcija ; zinātniskā redkolēģija: 
Kaspars Balodis, Jautrīte Briede, Jānis Kārkliņš ; 
tieslietu redaktors Aivars Paegle ; ievada autors 
Andris Bērziņš ; priekšvārdu sarakstīja Kalvis 
Torgāns ; mākslinieks Aigars Truhins. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2013. — 536 lpp. : ģīm., diagr., 
sh. ; 23 cm. — Bibliogr.: [515.]-536. lpp. un 
norādes parindēs. — ISBN 978-9934-0-3318-6 
(ies.). — [0313000123] 347.714(474.3)

Mazure, Līga. Pacienta griba un tās civiltiesiskā 
aizsardzība : promocijas darba kopsavilkums / 
Līga Mazure ; darba vadītājs Kalvis Torgāns ; 
recenzenti: Irene Kull, Jānis Načisčionis, Jānis 
Lazdiņš ; Latvijas Universitāte. Juridiskā 
fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2011. — 30 lpp. ; 21 cm. — Bibliogr.: 6.-9. lpp. — 
[0312002746] 347.15/.17(043.2)+

+614.253.83(043.2)+614.253(094)(043)

Rušenieks, Jānis. Audiovizuālo darbu autoru 
un producentu tiesiskā regulējuma problēmu 
vēsturiskā izcelsme un to risinājumi Latvijas 
Republikā : promocijas darba kopsavilkums 
izstrādāts doktora zinātniskā grāda iegūšanai 
juridiskajā zinātnē / Jānis Rušenieks ; zinātniskā 
vadītāja Ingrīda Veikša ; recenzenti: D. Klim-
keviciute, Z. Pētersone, J. Grasis ; Biznesa 
augstskola Turība. Juridiskā fakultāte. Tiesību 
zinātņu katedra. — Rīga : Biznesa augstskola 
«Turība», 2011. — 20 lpp. ; 21 cm. — Bibliogr. 
norādes parindēs. — [0312002829]

347.78(474.3)(043)

Rušenieks, Jānis. The historical origin of the 
problem of the legal framework for authors and 
producers of audiovisual works, and solutions 
thereof in the Republic of Latvia : summary of 
the promotional thesis for graduation of doc-
tor degree in the law science / Jānis Rušenieks : 
promotional thesis research manager: Ingrīda 
Veikša ; reviewers: D. Klimkeviciute, Z. Pēter-
sone, J. Grasis ; The School of Business Admin-
istration Turiba. Department of Law. — Rīga : 
Biznesa augstskola «Turība», 2011. — 22 lpp. ; 
21 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — Bibliogr. 
norādes parindēs. — [0312002830]

347.78(474.3)(043.2)

35 Valsts administratīvā pārvalde. Karalietas

351 Valsts administratīvā pārvalde (policija)

Bērziņa, Kristīne. Vīzu politika Latvijā kā mig-
rācijas pārvaldīšanas veids : [izpētes darbs] : 
Rīgā, 2011. gada oktobrī = Visa policy in Latvia 
as a migration channel : [research study] : Ri-
ga, October 2011 / Kristīne Bērziņa ; Eiropas 
migrācijas tīkls. — Rīga : Pilsonības un mig-
rācijas lietu pārvalde, 2011. — 135 lpp. : tab. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 98.-109. lpp. un norādes 
parindēs. — Paral. latviešu un angļu val. — 
[0312003085] 351.756(474.3)

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

Krastiņš, Oļģerts. Latvijas vietējo pašvaldību 
pašvērtējumi 2012.g. / Oļģerts Krastiņš, Ilmārs 
Vanags, Eno Valodiņš ; zinātniskais redaktors 
Ilmārs Vanags ; Latvijas Republikas Centrālā sta-
tistikas pārvalde. — Rīga : Latvijas Republikas 
Centrālā statistikas pārvalde, 2012. — 130 lpp. : 
tab. ; 29 cm. — (Latvijas statistika). — Nepa-
reizi uzrādīts izdevuma «Latvijas statistikas 
gadagrāmata» ISSN 1407-0626. — Bibliogr.: 
121. lpp. — Kopsavilkums angļu val. — ISBN 
978-9984-06-434-5. — [0312003093]

352(474.3)+311.314(474.3)

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

Krēsliņš, Kārlis. Gods kalpot Latvijai : ģenerāļa 
Kārļa Krēsliņa atmiņas par Nacionālo Bruņoto 
spēku izveidi un attīstību / Kārlis Krēsliņš ; pro-
jekta vadītāja Edīte Kalniņa ; literārā redaktore 
Irēna Rozenštrauha ; ievadvārdus sarakstīja 
Juris Dalbiņš ; foto Gunārs Binde. — Rīga : 
Enerģija un Pasaule, 2012. — 419, [24] lpp. : 
diagr., il., ģīm., faks., tab. ; 31 cm. — Bibliogr.: 
361.-362. lpp. un norādes parindēs. — Teksts 
latviešu val., atsevišķas sadaļas angļu val. — 
(Ies.). — [0312003089] 355.1(474.3)(09)

37 Izglītība

Paralēles : sociālā iekļaušana programmas 
«Jaunatne darbībā» projektos / brošūru vei-
doja Kārlis Viša ; grafiskais dizains: Andrejs 
Apinis. — 2. izdevums. — Rīga : Jaunatnes 
Starptautisko programmu aģentūra, 2012. — 
36 lpp. ; il. ; 21 cm. — 1. izdevums iznāca 2008. 
gadā. — Bibliogr.: 36. lpp. — [0312002657]

37.014.25(474.3)(072)+374.3(474.3)(072)

Profesore Rudīte Andersone : biobibliogrāfija / 
Latvijas Universitāte ; sastādītāja Aīda Krūze ; 
bibliogrāfiskā rādītāja sastādītāja Dita Tretja-
kova ; bibliogrāfiskā redaktore Sandra Ran-
ka ; latviešu valodas teksta literārā redaktore 
Anita Skalberga ; rakstu angļu valodā tulkoja 
Ira Kivrāne. — Rīga : Latvijas Universitāte : 
NRJ Reklāmai, 2012. — 108, [3] lpp. : il., ģīm. ; 
21 cm. — Personu alf. rād.: 94.-101. lpp. — R. 
Andersones darbu nosaukumu alf. rād.: 102.-
108. lpp. — Teksts latviešu val., daži raksti 
angļu un krievu val.

Aut.: Rudīte Andersone, Linda Daniela, 
Andris Grīnfelds, Aīda Krūze, Maija Vītuma, 
Irēna Žogla, Володимир Евтух. — ISBN 978-
9984-49-703-7. — [0312003038]

37(474.3)(092)(01)+51(474.3)(092)(01)

Starptautiskā klasiskās filoloģijas biennāles 
konference «Antiquitas viva 2012: παιδεια — 
izglītība un izglītošanās antīkajā pasaulē, 
vērtību mantojums» (4 : 2012 : Rīga, Latvija). 
Antiquitas viva 2012: παιδεια — izglītība un 
izglītošanās antīkajā pasaulē, vērtību man-
tojums : 4. starptautiskā klasiskās filoloģijas 
biennāles konference, 2012. gada 25.-26. 
oktobris, Rīga : konferences programma un 
referātu kopsavilkumi = Antiquitas viva 2012: 
παιδεια — education and learning in ancient 
world, its heritage, 25-26 October 2012, Riga : 
programme of the conference and summaries 
of papers / Latvijas Universitāte. Humanitāro 
zinātņu fakultāte. Klasiskās filoloģijas katedra. 
Hellēnistikas centrs. — Rīga : LU Akadēmiskais 
apgāds, 2012. — 46 lpp. ; 21 cm. — Teksts 
latviešu un angļu val. — ISBN 978-9984-45-
581-5. — [0312003175] 37.014(062)

Valdmane, Irēna. Dot bērniem vārdu : Se-
lestēna Frenē pedagoģija : mācību līdzeklis / 
Irēna Valdmane ; literārā redaktore Dzin-
tra Šulce ; Liepājas Universitāte. — Liepāja : 
LiePA, 2012. — 60 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Bib-
liogr.: 55.-56. lpp. — ISBN 978-9984-864-71-6. — 
[0312003156] 37(44)(07)
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371 Audzināšanas un izglītības 
organizēšana. Skolvedība

Dementjeva, Olga. Profesionālās vidusskolas 
audzēkņu konkurētspējas attīstība studijām 
Eiropas augstākās izglītības telpā : promocijas 
darba kopsavilkums doktora zinātniskā grāda 
iegūšanai pedagoģijā, apakšnozare: vispārīgā 
pedagoģija = Development of vocational sec-
ondary school students’ competitiveness for 
studies in the European area of higher educa-
tion : summary of doctoral thesis : submitted 
for the doctoral degree in Pedagogy, subfield: 
general pedagogy / Olga Dementjeva ; darba 
zinātniskais vadītājs Andrejs Rauhvargers ; 
recenzenti: Tatjana Koķe, Tatjana Volkova, An-
ita Petere ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, 
psiholoģijas un mākslas fakultāte. Pedagoģijas 
nodaļa. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2012. — 
56 lpp. : il., diagr., sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 
12.-13. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā 
(ar atsevišķām titullapām). — ISBN 978-9984-
45-585-3. — [0312002767]

371(474.3)(043.2)+378(4)(043.2)

Dementjeva, Olga. Profesionālās vidusskolas 
audzēkņu konkurētspējas attīstība studijām 
Eiropas augstākās izglītības telpā : promocijas 
darbs pedagoģijas doktora grāda iegūšanai 
pedagoģijas zinātņu nozarē vispārīgas peda-
goģijas apakšnozarē / Olga Dementjeva ; 
darba zinātniskais vadītājs Andrejs Rauhvar-
gers ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psi-
holoģijas un mākslas fakultāte. Pedagoģijas 
nodaļa. — Rīga : [b.i.], 2012. — 207 lp. : diagr., 
tab., sh. ; 31 cm + 1 CD. CD: promocijas darba 
elektroniskā versija PDF formātā. — Bibliogr.: 
155.-167. lp. — [0312004078]

371(474.3)(043.3)+378(4)(043.3)
+377(474.3)(043.3)

373 Vispārējā izglītība

Guseva, Vija. Diferencētas mācības iekļaujošās 
pieejas nodrošināšanai pamatizglītības pirmajā 
posmā : promocijas darba kopsavilkums peda-
goģijas doktora (Dr. paed.) zinātniskā grāda 
iegūšanai : pedagoģijas nozare, skolas peda-
goģijas apakšnozare = Differentiated learning 
for securing inclusive approach at the first 
stage of basic education : summary of the the-
sis for obtaining the Doctoral Degree in Peda-
gogy (Dr.paed.), (speciality: school pedagogy) / 
Vija Guseva ; promocijas darba zinātniskā 
vadītāja Inga Belousa ; recenzenti: Dzintra Iliš-
ko, Irēna Katane, Velta Ļubkina ; Daugavpils 
Universitāte. Ilgtspējīgas izglītības institūts. — 
Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2012. — 
67 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Teksts latviešu un 
angļu valodā. — ISBN 978-9984-14-588-4. — 
[0312002681] 373.3(043)

Irbe, Inita. Mana grāmatiņa : pirmsskolai 2-3 
gadi : skolotāja grāmata / Inita Irbe, Anda Ti-
mermane ; galvenais redaktors Vilnis Purēns ; 
literārā redaktore Rita Cimdiņa. — Rīga : RaKa, 
2012.

2. — 63 lpp. : tab. ; 21 cm + piel. [22] 
atsev. lp. : krās. il. ; 30 cm. — Mācību mate-
riālā ietilpst: skolotāja grāmata un rekomen-
dācijas vecākiem ; attēlu komplekts atbilstīgi 
nedēļas tēmām pielikumā. — ISBN 978-9984-
46-252-3. — [0312002777] 373.2

Jonīte, Vineta. Latvju bērnu dārzu māte Marta 
Rinka : dzīves gājums un veikums fotogrāfijās 
un dokumentos / Vineta Jonīte. — Rīga : Au-
torizdevums, 2012. — 171 lpp. : il., ģīm., faks. ; 
23 cm. — (Bērnudārzu vēsture Rīgā ; 2). — Bib-
liogr.: 167.-171.lpp. (86 nos.). — ISBN 978-9984-
49-636-8 (ies.). — [0313000070]

373.2(474.3)(091)

376 Speciālu grupu audzēkņu izglītība, 
apmācība, mācības

Tūbele, Sarmīte. Ja skolēns raksta neparei-
zi… : (bērni ar valodas sistēmas nepietiekamu 
attīstību) / Sarmīte Tūbele, Judīte Lūse ; redak-
tore Rita Cimdiņa. — 2. izdevums. — Rīga : 
RaKa, 2012. — 132 lpp. : sh. ; 22 cm. — (Pedago-
ģiskā bibliotēka. Teorija, pieredze, prakse). — 
Bibliogr.: 129.-132. lpp. (51 nos.). — ISBN 
9984155706 (kļūda). — [0313000108]

376.1-056.264

377 Speciālā izglītība. Aroda, tehniskā 
un profesionālā izglītība. Arodkoledžas, 
institūti. Politehnikumi

Augškalne, Inese. Profesionālo skolu audzēk-
ņu pasaules uzskata izpēte : promocijas darbs / 
Inese Augškalne ; zinātniskā vadītāja Beatrise 
Garjāne ; Latvijas Lauksaimniecības universi-
tāte. Izglītības un mājsaimniecības institūts. — 
Jelgava : [b.i.], 2012. — 162 lp. : diagr., il., tab. ; 
31 cm. — Bibliogr.: 136.-143. lp. — Teksts lat-
viešu valodā, anotācija arī angļu valodā. — 
[0312004085] 377.032(043)

378 Augstākā izglītība. Augstskolas. 
Akadēmiskās studijas

Aizsila, Anita. Metodiskie norādījumi kursa 
darba izstrādē pedagoģijā / Anita Aizsila ; Lat-
vijas Lauksaimniecības universitāte. Tehniskā 
fakultāte. Izglītības un mājsaimniecības in-
stitūts. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte, 2012. — 22 lpp. : diagr., sh., tab. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 15.-18. lpp. (102 nos.). — 
ISBN 978-9984-48-078-7. — [0312002947]

378.24

International programmes at the University 
of Latvia / Latvijas Universitāte. — [Rīga] : 
Latvijas Universitāte, [2012]. — 36 lpp. : krās. 
il. ; 21 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — ISBN 978-
9984-45-603-4. — [0312003176] 378.4(474.3)

Nolikums par diplomprojekta izstrādāšanu un 
aizstāvēšanu bakalaura profesionālo studiju 
programmā «Uzņēmējdarbība un vadīšana» / 
izstrādāja V. Jurēnoks, K. Didenko, V. Jan-
sons, I. Eriņš ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Inženierekonomikas un vadības fakultāte. Ra-
žošanas un uzņēmējdarbības institūts. — Rīga : 
RTU Izdevniecība, 2012. — 57 lpp. : diagr., vei-
dlapas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-10-371-1 : 150 
eks. — [0312002932] 378.22(075.8)

Roskoša, Antra. Integrācijas prasmju veidošanās 
augstskolā Latvijas kontekstā : promocijas 
darbs vadībzinātnes doktora zinātniskā grāda 
iegūšanai izglītības vadība apakšnozarē / Antra 
Roskoša ; promocijas darba zinātniskā vadītāja 
Ilze Ivanova ; recenzenti Andris Kangro, Irena 
Zaleskiene, Brigita Zepa ; Latvijas Universitāte. 
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakul-
tāte. — Rīga : [b.i.], 2012. — 182 lp. : il., tab. ; 
31 cm + 1 CD. CD: promocijas darba un 
anotāciju elektroniskā versija PDF formātā. — 
Bibliogr.: 128.-139. lp. — [0312004075]

378(474.3)(043.3)+37.035(474.3)(043.3)+
+316.4.063.3(474.3)(043.3)

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

Artmanis, Atis. Nidas fishermen’s smokehouse / 
author and compiler: Atis Artmanis ; translator: 
Andris Mellakauls ; photos: Jānis Eiduks, Uģis 
Niedre, Uldis Veisbuks ; design: Egils Neiho-
fers. — Rīga : Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas 
muzejs, [2012]. — 11, [1] lpp. : krās. il., kartes, 
plāni ; 21 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — Bib-
liogr.: 11. lpp. — ISBN 978-9934-8298-1-9. — 
[0312003066] 39(474.3)

Artmanis, Atis. Nidas zvejnieku dūmistaba / 
Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs ; 
teksta autors un sastādītājs Atis Artmanis ; di-
zains: Egils Neihofers ; foto: Jānis Eiduks, Jānis 
Jaunzems, Uģis Niedre, Uldis Veisbuks. — 
Rīga : Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas mu-
zejs, [2012]. — 11, [1] lpp. : il., kartes, plāni ; 
21 cm. — Bibliogr.: 11. lpp. (13 nos.). — ISBN 
978-9934-8298-0-2. — [0312003065] 39(474.3)

Davidanova, Vanda. Latviešu godi un ēdieni : 
kristības, kāzas, bēres: bagātīgi mielasta galdi : 
Lauku Avīzes tematiskā avīze / Vanda Davi-
danova ; redaktors un priekšvārda autors 
Ilmārs Birulis ; 1. vāka dizains: Ints Vilcāns. — 
Rīga : Lauku Avīze, 2012. — 63, [1] lpp. : il., 
ģīm. ; 28 cm. — (Lauku Avīzes tematiskā avīze, 
ISSN 1407-4338 ; 2012/12 (214)). — [0312002936]

392.8(=174)+641.566(474.3)(083.12)

Kostjukoviča, Jeļena. Kāpēc itāļiem patīk ru-
nāt par ēdienu : vēstures, kultūras un paražu 
ceļvedis / Jeļena Kostjukoviča ; no itāļu valodas 
tulkojusi Dace Meiere ; priekšvārda, 9.-12. lpp., 
autors Umberto Eko ; māksliniece Anda Aus-
triņa. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2012. — 516, 
[1] lpp. : krās. il. ; 25 cm. — Bibliogr.: 491.-
516. lpp. — Oriģ. nos.: Perchè agli italiani piace 
parlare del cibo. — ISBN 978-9984-23-377-2 
(ies.). — [0312003168] 392.81(450)

Tērps un rotas Kurzemes hercogistē, 1561-1620 : 
izstādes katalogs / Bauskas pils muzejs ; teksta 
autore Taiga Skane ; tulkotāji: Kārlis Streips 
(angļu valoda), Valda Kvaskova (vācu valoda), 
Ludmila Borisova (krievu valoda) ; fotogrāfi: 
Reinis Hofmanis, Māris Skanis, Velta Leijere, 
Dainis Bruģis. — Bauska : Bauskas pils muzejs, 
2012. — 23, [1] lpp. : il., ģīm. ; 24 cm. — Bib-
liogr.: 20. lpp. — Kopsav. vācu, angļu, krievu 
val. — ISBN 978-9984-49-591-0. — [0312002985]

391(474.32)”15/16”
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398 Folklora

Latviešu tautas dzīvnieku pasakas / sakārtotāja 
un redaktore Māra Rune ; māksliniece Agija 
Staka ; Ingunas Kļavas Švankas dizains. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. — 150 lpp. : il. ; 
27 cm. — ISBN 978-9934-0-0199-4 (ies.). — 
[0312003139] 398.21(=174)

Latviešu tautasdziesmas un ticējumi : ziema / 
sakārtojusi Gundega Vaska ; mākslinieciskais 
noformējums: Sana Romanovska. — Rīga : 
Jāņa Rozes apgāds, 2012 (Jelgava : Jelgavas 
tipogrāfija). — 116, [3] lpp. ; 17 cm. — Bibli-
ogr.: [119.] lpp. — ISBN 978-9984-23-394-9 ; 
9789984233948 (kļūda). — [0312003171]

398.8(=174)+398.9(=174)

Maģiskās latvju tautas dainas / sastādījusi Dzin-
tra Kalniņa ; redaktore Ilze Čerņevska ; vāka di-
zains: Ilgonis Riņķis. — Rīga : Avots, 2012. — 94, 
[1] lpp. ; 17 cm. — (Dabisks enerģijas avots). — 
ISBN 978-9984-859-60-6. — [0312003119]

398.8(=174)

Pirota, Seiviors. Milzīgā milžu grāmata : [pa-
saka] bērniem no 4 gadu vecuma / Seiviora 
Pirotas teksts ; ; no angļu valodas tulkojusi 
Ieva Strelēvica ; redaktore Iveta Ikale ; Marka 
Robertsona ilustrācijas. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2012. — 23 lpp. : krās. il. ; 35 cm + 1 piel. 
Piel.: plakāts. — Oriģ. nos.: The giant book 
of giants. — ISBN 978-9934-0-2986-8 (ies.). — 
[0312003017] 398.21

Rācenis : pēc krievu tautas pasakas motīviem : 
[pirmsskolas vecuma bērniem] / Jevgeņija An-
toņenkova ilustrācijas. — Rīga : Jāņa Rozes ap-
gāds, 2012. — [30] lpp. : krās. il. ; 23×26 cm. — 
Oriģ. nos.: Репка. — ISBN 978-9984-23-425-0 
(ies.). — [0313000151] 398.21(=161.1)

Zelčš, Pēteris. Anekdošu — humora mistris / Pē-
teris Zelčš. — Zelgauska : [Pēteris Zelčš, 2012].

1. grāmata. — 128 lpp. ; 21 cm. — ISBN 
978-9984-49-412-8. — [0312002923] 398.23

5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

Jansone-Henkuzene, Ingrīda. Dabaszinības 
12. klasei : mācību grāmata / Ingrīda Jansone-
Henkuzene, Lolita Jonāne, Ilgonis Vilks ; 
atbildīgā redaktore Anita Vēciņa ; vāka dizai-
ners Jānis Romanovskis. — 1. izdevums. — 
Lielvārde : Lielvārds, 2012. — 192 lpp. : krās. 
il., tab. ; 25 cm. — Apstiprinājusi Latvijas Re-
publikas Izglītības un zinātnes ministrija 2012. 
gadā. — Alf. rādītājs: 192. lpp. — ISBN 978-
9984-11-350-0 (ies.). — [0312003117] 5(075.3)

52 Astronomija. Astrofizika. Kosmosa 
pētniecība. Ģeodēzija

Horizontālā uzmērīšana : metodiskie norādī-
jumi laboratorijas darbiem un mācību praksei 
ģeodēzijā un inženierģeodēzijā / sastādījuši: 
Inese Bīmane, Maigonis Kronbergs ; Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte. Zemes ierīcības 
un ģeodēzijas katedra. — Jelgava : Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte, 2012. — 32 lpp. : 
il., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 23. lpp. — ISBN 
978-9984-48-066-4. — [0312002948]

528.4(075.8)

Silabriedis, Gunārs. EUPOS®-Rīga geodetic 
reference network and multifunctional use 
of it : summary of doctoral thesis / Gunārs Si-
labriedis ; supervisor: J. Balodis ; reviewers: 
Modris Dobelis, Eimuntas Paršeliūnas, Jānis 
Kaminskis ; Riga Technical University. Fac-
ulty of Building and Civil Engineering. Insti-
tute of Transport Structures. Department of 
Geomatics. — Riga : Riga Technical University, 
2012. — 25 lpp. : diagr., karte ; 21 cm. — Bibli-
ogr.: 8.-10., 23.-24. lpp. — ISBN 978-9934-507-
23-6. — [0312003126] 528.422(474.362.2)(043)+

+528.8(474.362.2)(043)

Silabriedis, Gunārs. EUPOS®-Rīga ģeodēzis-
kais atbalsta tīkls un tā daudzfunkcionālā lie-
tošana : promocijas darba kopsavilkums / Gu-
nārs Silabriedis ; darba zinātniskais vadītājs J. 
Balodis ; recenzenti: Modris Dobelis, Eimuntas 
Paršeliūnas, Jānis Kaminskis ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Būvniecības fakultāte. Transport-
būvju institūts. Ģeomātikas katedra. — Rīga : 
Rīgas Tehniskā universitāte, 2012. — 24 lpp. : 
diagr., tab., karte ; 21 cm. — Bibliogr.: 22.-
23. lpp. — ISBN 978-9934-507-22-9. — 
[0312003125] 528.422(474.362.2)(043)+

+528.8(474.362.2)(043)

Silabriedis, Gunārs. EUPOS®-Rīga ģeodēzis-
kais atbalsta tīkls un tā daudzfunkcionālā lie-
tošana : promocijas darbs / Gunārs Silabriedis ; 
zinātniskais vadītājs J. Balodis ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Būvniecības fakultāte. Transport-
būvju institūts. — Rīga : Rīgas Tehniskā univer-
sitāte, 2012. — 98 lp. : graf., il., tab. ; 30 cm. — 
Bibliogr.: 91.-98. lp. — Teksts latviešu valodā, 
anotācija arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-
507-21-2. — [0312004087]

528.422(474.362.2)(043)+
+528.8(474.362.2)(043)

53 Fizika

Šimane, Oksana. Micro- and nanostructural 
modification of antimony selenide thin films by 
laser and electron beam irradiation : PhD disser-
tation / Oksana Šimane ; supervisor: Vjačeslavs 
Gerbreders ; The Faculty of Natural Sciences 
and Mathematics. G. Libert’s Innovative Micro-
scopy Centre Daugavpils University. — Dau-
gavpils : Daugavpils University, 2012. — ix, 
62 lp., [39] lp. : krās. il., diagr., tab. ; 30 cm. — 
Bibliogr.: iv-vii, 53.-61. lp. — [0312004091]

539.21(043)

54 Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Martjuga, Marina. Enolātu enantioselektīvā 
protonēšana : promocijas darbs / Marina Mart-
juga ; zinātniskais vadītājs E. Sūna ; recenzenti: 
M. Turks, R. Zemrībo, A. Zicmanis ; Rīgas Teh-
niskā universitāte. Materiālzinātnes un lietišķās 
ķīmijas fakultāte. Bioloģiski aktīvo savienoju-
mu ķīmijas tehnoloģijas katedra. — Rīga : [b.i.], 
2013. — 107, [87] lp. : il., sh., tab. ; 30 cm. — Bib-
liogr.: 100.-107. lp. un publikāciju beigās. — 
Teksts latviešu valodā, anotācija un pielikums 
(publikācijas) angļu valodā. — [0312004088]

547-304.2(043)+544.122.3(043)+
+544.431.133(043)

Pajuste, Elīna. Tritija uzvedība kodolsintēzes 
reaktora materiālos : promocijas darba kopsavil-
kums doktora grāda iegūšanai ķīmijas nozarē, 
apakšnozare: fizikālā ķīmija / Elīna Pajuste ; 
darba zinātniskie vadītāji: Gunta Ķizāne, J. Paul 
Coad ; recenzenti: Valdis Kaļķis, Andris Actiņš, 
Antonija Dindune ; Latvijas Universitāte. Ķī-
mijas fakultāte. — Rīga: Latvijas Universitāte, 
2012. — 28 lpp. : il., diagr., sh., tab. ; 21 cm. — 
Bibliogr.: 26.-28. lpp. — [0312002832]

544.54(043.2)

Pajuste, Elīna. Tritium behaviour in the fusion 
reactor materials : summary of doctoral thesis 
submitted for the degree of doctor of chemis-
try, subfield: physical chemistry / Elīna Pajuste ; 
supervisors: Gunta Ķizāne, J. Paul Coad ; re-
viewers: Valdis Kaļķis, Andris Actiņš, Antonija 
Dindune ; University of Latvia. — Riga : Uni-
versity of Latvia, 2012. — 28 lpp. : il., diagr., tab. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 26.-28. lpp. — [0312002831]

544.54(043.2)

Puķe, Māris. Furfurola un etiķskābes iegūšana 
bērza koksnes priekšapstrādes procesā : pro-
mocijas darba kopsavilkums / Māris Puķe ; 
zinātniskie vadītāji: V. Kampars, N. Vederņikovs ; 
oponenti: Jurijs Ozoliņš, Māris Daugavietis, 
Jānis Zandersons ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. 
Ķīmijas katedra. — Rīga : Rīgas Tehniskā 
universitāte, 2012. — 31 lpp. : krās. il., diagr., 
sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 31. lpp. — ISBN 
978-9934-8258-6-6. — [0312002808]

547.292(043)+547.72(043)+54:630*81(043)

Smits, Rufus. Synthesis of novel cationic 1,4-
dihydropyridine and 3,4-dihydropyridone 
based fluorous amphiphiles for possible trans-
membrane delivery applications : doctoral the-
sis / Rufus Smits ; supervisor: Brigita Vīgante ; 
advisor: G. W. Buchanan ; reviewers: G. Vein-
bergs, Māris Turks, Māris Kļaviņš ; Univer-
sity of Latvia. Faculty of Chemistry. — Rīga : 
University of Latvia, 2012. — 158, 11, [19] lp. : 
krās. il., il., diagr., tab. ; 31 cm. — Bibliogr.: 145.-
157. lp. — Angļu val., kopsavilkums arī latviešu 
val. — (Ies.). — [0312004090]

547.82(043.3)+661.12(043.3)

Smits, Rufus. Synthesis of novel cationic 1,4-di-
hydropyridine and 3,4-dihydropyridone based 
fluorous amphiphiles for possible transmem-
brane delivery applications : doctoral thesis 
summary for the partial fulfillment of doctor’s 
degree in chemistry, organic chemistry / Rufus 
Smits ; research supervisors: Brigita Vīgante, 
Gerald W. Buchanan ; reviewers: Grigorijs 
Veinbergs, Māris Turks, Māris Kļaviņš ; Univer-
sity of Latvia. Faculty of Chemistry. — Riga : 
University of Latvia, 2012. — 32 lpp. : il., tab. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 30.-32. lpp. — [0312003184]

547.82(043.2)+661.12(043.2)

Šmits, Rufus. Fluorsaturošu katjono 1,4-dihid-
ropiridīna un 3,4- dihidropiridona amfifīlu 
sintēze transmembrānu nogādes pētījumiem : 
promocijas darba kopsavilkums doktora grāda 
iegūšanai ķīmijas nozarē, apakšnozare: orga-
niskā ķīmija / Rufs Šmits ; darba zinātniskie 
vadītāji: Brigita Vīgante, Gerald W. Buchanan ; 
recenzenti: Grigorijs Veinbergs, Māris Turks, 
Māris Kļaviņš ; Latvijas Universitāte. Ķīmijas fa-
kultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2012. — 
32 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 30.-
32. lpp. — [0312003183]

547.82(043.2)+661.12(043.2)
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Štrumfs, Boriss. Formation of new C-C bonds 
in the derivatives of aziridine-2-carboxylic acid 
with retention of aziridine ring : summary 
of doctoral thesis in partial fulfillment of the 
requirements of the doctor degree in chemis-
try, subdiscipline of organic chemistry / Boriss 
Štrumfs ; supervisor: Pēteris Trapencieris ; re-
viewers: Andris Zicmanis, Valdis Kokars, Mār-
tiņš Katkevičs ; University of Latvia. Faculty 
of Chemistry. — Riga : University of Latvia, 
2012. — 44 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 
43.-44. lpp. — [0312003181] 547.85(043.2)

Štrumfs, Boriss. Jaunu C-C saišu veidošana azi-
ridīn-2-karbonskābes atvasinājumos, saglabājot 
trīslocekļu slāpekļa heterociklus : promocijas 
darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai 
ķīmijas nozarē, apakšnozare: organiskā ķīmija / 
Boriss Štrumfs ; darba zinātniskais vadītājs Pē-
teris Trapencieris ; recenzenti: Andris Zicma-
nis, Valdis Kokars, Mārtiņš Katkevičs ; Latvi-
jas Universitāte. Ķīmijas fakultāte. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2012. — 43 lpp. : il., tab. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 42.-43. lpp. — [0312003182]

547.85(043)

Štrumfs, Boriss. Jaunu C-C saišu veidošana azi-
ridīn-2-karbonskābes atvasinājumos, saglabājot 
trīslocekļu slāpekļa heterociklus : promocijas 
darbs / Boriss Štrumfs ; zinātniskais vadītājs 
Pēteris Trapencieris ; recenzenti: Mārtiņš Kat-
kevičs, Valdis Kokars, Andris Zicmanis ; Latvi-
jas Universitāte. Ķīmijas fakultāte. — Rīga : 
[b.i.], 2012. — 160, [37] lp. : diagr., il., sh. ; 
31 cm + 1 CD. CD: promocijas darba un kop-
savilkumu elektroniskā versija PDF formātā. — 
Bibliogr.: 155.-159. lp. un publikāciju beigās. — 
Teksts latviešu valodā, anotācija un pielikums 
(publikācijas) angļu valodā. — [0312004089]

547.85(043.3)

Šutka, Andris. Ar sola-gēla metodi sintezētu 
nanostrukturētu niķeļa-cinka ferītu fizikālās 
īpašības : promocijas darba kopsavilkums / 
Andris Šutka ; zinātniskais vadītājs Gundars 
Mežinskis ; oponenti: Visvaldis Švinka, Ivars 
Tāle, Kristjan Saal ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. 
Silikātu materiālu institūts. — Rīga : Rīgas 
Tehniskā universitāte, 2012. — 34 lpp. : krās. 
il., diagr., sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 31.-
34. lpp. — [0312002843]

549.73(043)+537.622.6(043)

58 Botānika

Belogrudova, Inta. Reto un izzūdošo Latvijas 
savvaļas orhideju bioloģiskās īpatnības in situ 
un in vitro : promocijas darba kopsavilkums — 
publikāciju kopa bioloģijas doktora zinātniskā 
grāda iegūšanai, apakšnozare: ekoloģija = Bio-
logical particularity of rare and endangered 
orchid species of Latvia in situ and in vitro : 
summary of the doctoral thesis : promotion 
for obtaining the doctoral degree in biology, 
subdiscipline: ecology / Inta Belogrudova ; 
promocijas darba zinātniskā vadītāja: Gunta 
Jakobsone, zinātniskā konsultante ģenētiskos 
pētījumos: Dace Grauda ; recenzenti: Sigita 
Jurkoniene, Inese Kokina, Jevgenija Ņečajeva ; 
Daugavpils Universitāte. — Daugavpils : Dau-
gavpils Universitāte, 2012. — 86 lpp. : il., diagr., 
tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 82.-86. lpp. — Tek-
sts latviešu un angļu valodā (ar atsevišķām 
titullapām). — ISBN 978-9984-49-694-8. — 
[0312003111] 582.594(474.3)(043)

Belogrudova, Inta. Reto un izzūdošo Latvijas 
savvaļas orhideju bioloģiskās īpatnības in situ 
un in vitro : promocijas darbs — publikāciju 
kopa bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegū-
šanai ekoloģijas apakšnozarē / Inta Belogru-
dova ; zinātniskā vadītāja Gunta Jakobsone ; 
zinātniskā konsultante ģenētiskajos pētījumos 
Dace Grauda ; recenzenti Sigita Jurkoniene, 
Inese Kokina, Jevgenija Ņečajeva ; Daugavpils 
Universitāte, Nacionālais Botāniskais dārzs, 
Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts. — 
Daugavpils: [b.i.], 2012. — 52, [85] lp. : graf., 
il., tab. ; 31 cm. — Bibliogr.: 45.-51. lp. un 
publikāciju beigās. — Teksts latviešu un angļu 
valodā. — [0312004077] 582.594(474.3)(043)

59 Zooloģija

Balalaikins, Maksims. Latvijas smecernieku 
coleoptera: curculionidae (izņemot scolytinae 
un platypodinae) fauna, sistemātika un bioģeo-
grāfija : promocijas darbs — publikāciju kopa 
bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai 
(zooloģijas apakšnozarē) / Maksims Balalai-
kins ; zinātniskais vadītājs Arvīds Barševskis ; 
recenzenti: Voldemārs Spuņģis, Artūrs Škute, 
Vytautas Tamutis ; Daugavpils Universitāte. 
Sistemātiskās Bioloģijas institūts. — Dau-
gavpils : Daugavpils Universitāte, 2012. — 370, 
[17] lpp. : graf., il., tab. ; 30 cm. — Bibliogr.: 345.-
370.lp. — Teksts latviešu un angļu valodā. — 
[0312004083] 595.768.2(474.3)(043)

Cera, Inese. Abiotisko un biotisko faktoru ietek-
me uz zirnekļu sabiedrībām piekrastes biotopos : 
promocijas darbs — publikāciju kopa bioloģijas 
doktora zinātniskā grāda iegūšanai (zooloģijas 
apakšnozarē) / Inesa Cera ; zinātniskais vadī-
tājs Voldemārs Spuņģis ; recenzenti Arvīds 
Barševskis, Ineta Salmane, Artūrs Škute ; Dau-
gavpils Universitāte. Sistemātiskās bioloģijas 
institūts. — Daugavpils : [b.i.], 2012. — 38, 
[86] lp. : graf., il., tab. ; 30 cm. — Bibliogr.: 31.-
37. lp. un publikāciju beigās. — Teksts latviešu 
un angļu valodā. — [0312004081]

595.44(474.3)(043)

Cīrule, Dina. Stress, izdzīvošana, asins parazīti 
un hematoloģiskie parametri putniem : promo-
cijas darba kopsavilkums bioloģijas doktora (Dr. 
biol.) zinātniskā grāda iegūšanai (specialitāte: 
ekoloģija) / Dina Cīrule ; promocijas darba 
zinātniskais vadītājs: Indriķis Krams ; recen-
zenti: Artūrs Škute, Peeter Hörak, Jānis Pried-
nieks ; Daugavpils Universitāte. Sistemātiskās 
bioloģijas institūts, Pārtikas drošības, dzīvnieku 
veselības un vides zinātniskais institūts 
«BIOR». — Daugavpils : DU Akadēmiskais 
apgāds «Saule», 2012. — 38 lpp. : il., diagr. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 31.-38. lpp. — ISBN 978-
9984-14-592-1. — [0312002980] 598.2(043)

Cīrule, Dina. Stress, survival, blood parasites 
and haematological parameters of birds : Phd 
thesis for obtaining doctoral degree in biol-
ogy (Dr. biol.), (speciality: ecology) = Stress, 
izdzīvošana, asins parazīti un hemataloģiskie 
parametri putniem : promocijas darbs bioloģijas 
doktora (Dr.biol.) zinātniskā grāda iegūšanai 
(ekoloģijas apakšnozarē) / Dina Cīrule ; super-
visor: Indriķis Krams ; reviewers: Artūrs Škute, 
Peeter Hõrak, Jānis Priednieks ; University of 
Daugavpils. Institute of Systematic Biology, In-
stitute of Food Safety, Animal Health and Envi-
ronment «BIOR.» — Daugavpils : University of 
Daugavpils, 2012. — 57, [45] lp. : il., diagr., tab. ; 
30 cm. — Bibliogr.: 4., 51.-57. lp. — Disertācija 
angļu un latviešu val. ar atsevišķām titullapām; 
pievienotās publikācijas angļu val. — (Ies.). — 
[0312004084] 598.2(043)

Daukšte, Janīna. Specificity of encapsulation 
response in insects: research perspectives in eco-
logical immunology = Kukaiņu inkapsulācijas 
reakcijas specifiskums: pētniecības iespējas 
ekoloģiskajā imunoloģijā : doctoral thesis in 
biology for a scientific degree (speciality: ecol-
ogy) / Janīna Daukšte ; supervisor: Indriķis 
Krams ; opponents: Marika Mänd, Arvīds 
Barševskis, Voldemārs Spuņģis ; University of 
Daugavpils. Institute of Systematic Biology, In-
stitute of Food Safety, Animal Health and En-
vironment «BIOR». — Daugavpils : University 
of Daugavpils, 2012. — 56, [62] lp. : diagr., tab. ; 
30 cm. — Bibliogr.: 4., 52.-56. lp. — Disertācija 
paralēli angļu un latviešu val.; pievienotās pub-
likācijas angļu val. — [0312004082] 595.7(043)

Deksne, Gunita. Toxoplasma gondii sastopa-
mība dažādu sugu dzīvniekos : promocijas 
darbs — publikāciju kopa bioloģijas doktora 
zinātniskā grāda iegūšanai (zooloģijas apakš-
nozarē) = Occurance of toxoplasma gondii 
in several animal species : thesis — a set of 
publications for obtaining doctoral degree in 
Biology (specialty zoology) / Gunita Deksne ; 
promocijas darba zinātniskā vadītāja Muza 
Kirjušina ; recenzenti: Arvīds Barševskis, In-
ese Kokina, Angelika Krūmiņa ; Daugavpils 
Universitāte. Sistemātiskās bioloģijas institūts, 
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vi-
des zinātniskais institūts «BIOR». — Daugav-
pils : Daugavpils Universitāte, 2012. — 76, 
[71] lpp. : il., diagr., tab., kartes ; 25 cm. — Bib-
liogr.: 71.-75. lpp. — Teksts paralēli latviešu un 
angļu valodā. — ISBN 978-9984-49-680-1. — 
[0312003112] 591.619(043)

Valainis, Uldis. Omophron Latreille, 1802 
(Coleoptera: Carabidae) ģints pasaules fau-
nas revīzija : promocijas darbs — publikāciju 
kopa bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegū-
šanai (zooloģijas apakšnozarē) / Uldis Valai-
nis ; zinātniskais vadītājs Arvīds Barševskis ; 
recenzenti Artūrs Škute, Muza Kirjušina, Vy-
tautas Tamutis ; Daugavpils Universitāte. Siste-
mātiskās bioloģijas institūts. — Daugavpils : 
Daugavpils Universitāte, 2012. — 168, [19] lp. : 
il., tab. ; 30 cm. — Ietver bibliogrāfiju (162.-
168. lp. un publikāciju beigās). — Teksts latviešu 
un angļu valodā. — [0312004058]

595.762(043)
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6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. 
TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes

Dāvidsone, Ulrika. 6 kilogrami 6 nedēļās : pro-
gramma katrai dienai : GI receptes & fitness / 
Ulrika Dāvidsone & Ūla Lauritsons ; no zvie-
dru valodas tulkojušas Inga Grezmane, Anika 
Frīdenberga ; redaktore Inese Miesniece. — 
Rīga : Zvaigzne ABC 2012. — 142, [2] lpp. : krās. 
il. ; 25 cm. — Recepšu alf. rādītājs: [144.] lpp. — 
Oriģ. nos.: 6 kilo på 6 veckor. — ISBN 978-9934-
0-3149-6 (ies.). — [0312003148]

613.2+641.561(083.12)

Dauvois, Sophie. Es un tu no galvas līdz pa-
pēžiem / teksts: Sophie Dauvois ; no angļu va-
lodas tulkojusi Renāte Punka. — Rīga : Jāņa 
Rozes apgāds, 2013. — 63, [1] lpp. : krās. il. ; 
33 cm. — Rādītājs: [64.] lpp. — ISBN 978-9984-
23-411-3 (ies.). — [0313000153] 613.95+087.5

Geitsa, Donna. Cilvēka ekoloģijas diēta : kā 
atgūt veselību un atjaunot imunitāti / Donna 
Geitsa, Linda Šaca ; no angļu valodas tulkojis 
Vilis Kasims ; redaktors Elviss Ozols ; Māra 
Garjāņa vāka dizains. — Rīga : Lietusdārzs, 
2012. — 335, [1] lpp. : il., tab. ; 23 cm. — Par 
autorēm: 335.-[336.] lpp. — Oriģ. nos.: The bo-
dy ecology diet. — ISBN 978-9984-869-29-2. — 
[0313000163] 613.2

IUSTI — Europe Congress (26 : 2011 : Rīga, 
Latvija). Staying alert for sexual health! : 26th 
IUSTI — Europe Congress, September 8-10, 
2011, Riga, Latvia : programme and abstracts 
book. — Riga, 2011. — 172 lpp. : krās. il., ģīm., 
diagr., plāns ; 30 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — 
Autoru rādītājs: 170.-172. lpp. — [0312003088]

616.97(4)(062)

Karps, Hārvijs. Vislaimīgākā mazuļa rokasgrā-
mata lieliskam miegam : vienkārši risinājumi 
bērniem no dzimšanas līdz 5 gadu vecumam / 
Hārvijs Karps ; no angļu valodas tulkojusi 
Mārīte Lapiņa ; redaktores: Ligita Bērziņa, San-
ta Svaža. — Rīga : The White book, 2012. — 
367 lpp. : diagr., il. ; 23 cm. — Bibliogr.: 347.-
353. lpp. — Alf. rādītājs: 354.-367. lpp. — Oriģ. 
nos.: The happiest baby guide to great sleep. — 
ISBN 978-9934-8262-9-0 (ies.). — [0313000176]

612.821.7-053.31

Korders, Rodžers. Sarkanvīna diēta / Rodžers 
Korders ; no angļu valodas tulkojusi Elita Lī-
dumniece ; redaktore Margita Krasnā ; Ilzes 
Isakas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2013. — 320 lpp. : il., diagr., tab. ; 22 cm. — 
Bibliogr.: 279.-299. lpp. — Alf. rādītājs: 309.-
320. lpp. — Oriģ. nos.: The Red wine diet. — 
ISBN 978-9934-0-3247-9 (ies.). — [0313000122]

613.3

Lūse, Judīte. Logopēdijas terminu skaidrojošā 
vārdnīca / Judīte Lūse, Irēna Miltiņa, Sarmīte 
Tūbele ; redaktore Rita Cimdiņa ; vāka diza-
ins: Arta Muceniece. — Rīga : RaKa, 2012. — 
527 lpp. : tab. ; 23 cm. — Bibliogr.: 513.-527. lpp. 
(59 nos.). — Terminu rād.: 372.-500. lpp. — 
Teksts latviešu, angļu, vācu, krievu val. — ISBN 
978-9984-46-246-2. — [0313000111]

616.89-008.434(038)=174+
+376-056.264(038)=174+

+811.174’374.26:376=00

Replija, Džila. Bērna vadīta ēšana : kā pieba-
rošanu padarīt aizraujošu lieliem un maziem / 
Džila Replija, Treisija Murketa ; no angļu valo-
das tulkojusi Līga Vasara ; redaktore Linda 
Stauža ; priekšvārda, 9.-11. lpp., autore Klaudija 
Hēla ; Lailas Apšenieces vāka noformējums. — 
Rīga : Muki Buki, 2012. — 224 lpp., [8] lpp. 
iel. : krās. il., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 216.-
217. lpp. — Alf. rādītājs: 218.-224. lpp. — Oriģ. 
nos.: Baby-led weaning. — ISBN 978-9984-49-
572-9. — [0313000168] 613.953

62 Inženierija. Tehnoloģija vispār

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

Arnolds, Niks. Kā darbojas mehānismi : in-
teraktīvs ceļvedis vienkāršo mehānismu un 
mašīnu pasaulē / teksta autors Niks Arnolds ; 
ilustrējis Alans Senderss ; no angļu valodas 
tulkojis Guntis Kalns. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2012]. — 22 lpp. : krās. il. ; 24×27 cm. — Klāt 
pievienotas detaļas, instrukcijas kustīgo me-
hānismu uzbūvēšanai. — ISBN 978-9934-0-
2932-5 (ies.). — [0312003146]

621.01(02.053.2)+531/534(02.053.2)

Lapkovskis, Vjačeslavs. Conveying of ferro-
magnetic powder materials by impulse electro-
magnetic field = Feromagnētisko pulvermate-
riālu pārvietošana ar impulsa elektromagnētisko 
lauku : promocijas darbs / Vjačeslavs Lapkov-
skis ; zinātniskais vadītājs V. Mironovs ; recen-
zenti: Jānis Bērziņš, Jānis Rudzītis, Matthias 
Kolbe ; Rīgas Tehniskā Universitāte. Būvniecī-
bas fakultāte. — Rīga : Rīgas Tehniskā Univer-
sitāte, 2012. — 116 lpp. : krās. il., diagr., tab. ; 
25 cm. — Bibliogr.: 87.-101. lpp. — Teksts angļu 
val., kopsav. angļu, latviešu, vācu un krievu 
val. — ISBN 978-9934-507-15-1. — [0312003105]

621.762(043)+621.867:537.622.4(043)

Lapkovskis, Vjačeslavs. Conveying of ferro-
magnetic powder materials by impulse elec-
tromagnetic field : summary of doctoral thesis / 
Vjačeslavs Lapkovskis ; scientific supervisor: 
V. Mironovs ; recenzenti: Jānis Bērziņš, Jānis 
Rudzītis, Matthias Kolbe ; Riga Technical Uni-
versity. Civil Engineering Department. — Rīga : 
Riga Technical University, 2012. — 38 lpp. : 
krās. il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 8.-
10., 35.-38. lpp. — ISBN 978-9934-507-17-5. — 
[0312003103] 621.762(043)+

+621.867:537.622.4(043)

Lapkovskis, Vjačeslavs. Feromagnētisko pul-
vermateriālu pārvietošana ar impulsu elektro-
magnētisko lauku : promocijas darba kop-
savilkums / Vjačeslavs Lapkovskis ; promocijas 
darba vadītājs V. Mironovs ; recenzenti: Jānis 
Bērziņš, Jānis Rudzītis, Matthias Kolbe ; Rīgas 
Tehniskā universitāte. Būvniecības fakultāte. — 
Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 2012. — 
37 lpp. : il., sh., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 
9.-11., 29.-33., 34.-37. lpp. — ISBN 978-9934-507-
16-8. — [0312003104]

621.762(043)+621.867:537.622.4(043)

Vīgants, Edgars. Dūmgāzu dzesēšanas konden-
sācijas iekārtas izpēte : promocijas darba kop-
savilkums / Edgars Vīgants ; zinātniskie vadītāji: 
I. Veidenbergs, D. Blumberga ; recenzenti: Gatis 
Bažbauers, Āris Žīgurs, Lennart Bergstrom ; 
Rīgas Tehniskā universitāte. Enerģētikas un 
elektrotehnikas fakultāte. Vides aizsardzības 
un siltuma sistēmu institūts. — Rīga : Rīgas Teh-
niskā universitāte, 2012. — 27 lpp. : diagr., sh. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 6.-8. lpp. — ISBN 978-9934-
507-02-1. — [0312002697] 621.1.016.4(043)

Vīgants, Edgars. Dūmgāzu dzesēšanas kon-
densācijas iekārtas izpēte : promocijas darbs / 
Edgars Vīgants ; zinātniskie vadītāji: I. Vei-
denbergs, D. Blumberga ; Rīgas Tehniskā uni-
versitāte. Enerģētikas un elektrotehnikas fa-
kultāte. Vides aizsardzības un siltuma sistēmu 
institūts. — Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 
2012. — 105 lpp. : il., diagr., tab. ; 25 cm. — Bib-
liogr.: 98.-105. lpp. — Teksts latviešu valodā, 
anotācija arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-
507-04-5. — [0312002702] 621.1.016.4(043)

628 Sanitārā tehnika. Ūdens. Sanitārija. 
Apgaismes tehnika

Brovkina, Jūlija. Finiera ražošanas hidroter-
miskā baseina notekūdeņu attīrīšanas metodes 
pilnveidošana, iegūto koagulātu raksturojums 
un izmantošanas iespējas : promocijas darba 
kopsavilkums / Jūlija Brovkina ; zinātniskie 
vadītāji Galija Šuļga, Jurijs Ozoliņš ; recen-
zenti: Jānis Zicāns, Sergejs Gaidukovs, An-
dris Morozovs ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakul-
tāte. Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas insti-
tūts. — Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 
2012. — 27 lpp. : krās. il., diagr., tab. ; 21 cm. — 
Bibliogr.: 27. lpp. — ISBN 978-9934-507-05-2. — 
[0312003090] 628.345(043)

Brovkina, Jūlija. Finiera ražošanas hidroter-
miskā baseina notekūdeņu attīrīšanas metodes 
pilnveidošana, iegūto koagulātu raksturojums 
un izmantošanas iespējas : promocijas darbs / 
Jūlija Brovkina ; zinātniskie vadītāji Galija 
Šuļga, Jurijs Ozoliņš ; Rīgas Tehniskā uni-
versitāte. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas 
fakultāte. Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas in-
stitūts. — Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 
2012. — 159 lp. : krās. il., diagr., shēmas, tab. ; 
30 cm. — Bibliogr.: 133.-158. lp. — Teksts lat-
viešu val., anotācija arī angļu val. — (Ies.). — 
[0312004080] 628.345(043)

Brovkina, Jūlija. The development of treat-
ment method for plywood industry wastewa-
ter, characteristic and possible application of the 
obtained coagulates : summary of Ph.D. thesis / 
Julija Brovkina ; supervisors: Galija Shulga, Ju-
rijs Ozolins ; opponents: Janis Zicans, Sergejs 
Gaidukovs, Andris Morozovs ; Riga Techni-
cal University. Faculty of Materials Science 
and Applied Chemistry. Institute of General 
Chemical Engineering. — Riga : Riga Techni-
cal University, 2012. — 27 lpp. : krās. il., diagr., 
tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 8.-10., 27. lpp. — ISBN 
978-9934-507-06-9. — [0312003091]

628.345(043)
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631 Lauksaimniecība kopumā

Ražas svētki «Vecauce — 2012» : studijas—zi-
nātne—prakse : zinātniskā semināra rakstu 
krājums / atbildīgie par izdevumu: Zinta 
Gaile, Dainis Lapiņš, Aldis Kārkliņš ; Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimnie-
cības fakultāte, SIA «LLU mācību un pētījumu 
saimniecība «Vecauce»». — Jelgava : Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte, 2012. — 90 lpp. : 
diagr., il., tab. ; 21 cm. — Bibliogr. rakstu 
beigās. — Kopsav. angļu val. — ISBN 978-9984-
48-080-0 : 300 eks. — [0312002949]

631(062.537)+378.6:63(474.3)+
+631.117(474.3)

633/635 Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Gaile, Zinta. Kukurūzas audzēšana un izman-
tošana / Zinta Gaile, Jānis Bartuševics ; redak-
tore Māra Cīrule. — Jelgava : Latvijas Lauk-
saimniecības universitāte, 2012. — 40 lpp. : 
diagr., il., tab. ; 30 cm. — Vienošanās Nr. 2009/02
25/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/129 Ieguldījums 
tavā nākotnē. — Bibliogr.: 39.-40. lpp. (65 
nos.). — ISBN 978-9984-48-058-9 : 2000 eks. — 
[0312002943] 633.15

639 Medības. Zveja. Zivju audzēšana

Dreimanis, V. V. Brīnišķīgais mežs : medniek-
stāsti / V. V. Dreimanis ; redaktore Dzintra Zālīte ; 
mākslinieks Andris Bergmanis ; fotogrāfi: Vies-
turs Valdis Dreimanis, Agris Riba, Juris Riba, 
Aldis Jermaks, Agnis Zaļevskis, Kārlis Krūmiņš, 
Ulvis Jēkabsons, Andris Eglītis. — Rīga : Lauku 
Avīze, 2012. — 319 lpp. : il., ģīm. ; 29 cm. — 
ISBN 978-9984-878-52-2 (ies.). — [0312003200]

639.1(474.3)

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

Ciekure, Līgija. Garšvielas virtuvē : garšvielu 
etiķu, eļļu un mērču gatavošana un receptes : 
Lauku Avīzes tematiskā avīze / Līgija Ciekure ; 
redaktors un priekšvārda autors Ilmārs Birulis ; 
1. vāka dizains: Ints Vilcāns. — Rīga : Lauku 
Avīze, 2013. — 64 lpp. : il., ģīm. ; 28 cm. — 
(Lauku Avīzes tematiskā avīze, ISSN 1407-4338 ; 
2013/1(215)). — Ls 0,95. — [0313000027]

641.885(083.12)

Karstvīns, groks, piparkūkas / Ginta Valdmaņa 
grafiskais noformējums. — [Rīga] : Jumava. SIA 
«J.L.V.», [2013]. — 24 lpp. : il. ; 20 cm. — ISBN 
978-9934-11-269-0. — [0313000085]

641.87+641.85

Lads, Vasants. Ājurvēdiskā virtuve : receptes 
līdzsvarotam dzīvesveidam / Vasants Lads un 
Uša Lada ; no angļu valodas tulkojis Kristaps 
Šoriņš ; redaktors Elviss Ozols ; priekšvārda, 
9.-10. lpp., autors Roberts E. Svoboda ; Māra 
Garjāņa vāka dizains. — [Rīga] : Lietusdārzs, 
2012. — 245, [2] lpp. : il., tab. ; 23 cm. — Bibli-
ogr.: [247.] lpp. — Oriģ. nos.: Ayurvedic cook-
ing for self-healing. — ISBN 978-9984-869-
32-2. — [0313000164] 641.56(083.12)+

+641.568(540)(083.12)

Tulkojums ar garšu : ēdiena valodnieciskie un 
starpkultūru aspekti : rakstu krājums / sastā-
dītāja un ievada autore Beata Paškevica ; literārā 
redaktore Zane Bērziņa ; vāka dizains: Māris 
Bičkovs ; vākam izmantota Reiņa Hofmaņa 
fotogrāfija ; Vidzemes Augstskola. — Valmie-
ra : Vidzemes Augstskola, 2012. — 103 lpp. : 
il. ; 21 cm. — Par aut.: 102.-103. lpp. — Bibliogr. 
rakstu beigās un norādes parindēs. — Teksts lat-
viešu un angļu val. — Kopsav. angļu, latviešu 
val. — ISBN 978-9984-633-23-7. — [0313000080]

641(082)+81’25(082)

656 Transporta un pasta pakalpojumi. 
Satiksmes organizācija un kontrole

Alps, Ivars. Intelektuālā elektrotransporta va-
dības sistēmu sarakstu problēmu modelēšana 
neparedzētos gadījumos : promocijas darba 
kopsavilkums / Ivars Alps ; zinātniskais va-
dītājs A. Ļevčenkovs ; recenzenti: Anastasija 
Žiravecka, Andris Šnīders, Žilvinas Bazaras ; Rī-
gas Tehniskā universitāte. Enerģētikas un elek-
trotehnikas fakultāte. Industriālās elektronikas 
un elektrotehnikas institūts. — Rīga : RTU 
Izdevniecība, 2012. — 35 lpp. : krās. il., diagr., 
sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 29.-34. lpp. — ISBN 
978-9934-10-368-1 : 30 eks. — [0312002805]

656.021:004.942(043)

Mihailovs, Fjodors. Dzelzceļa pieostas stacijas 
un ostas mijiedarbības vadīšana pamatojoties 
uz imitācijas modelēšanu : promocijas darba 
kopsavilkums / Fjodors Mihailovs ; zinātniskie 
vadītāji D. Sergejevs, P. Balckars ; recenzenti: 
Gaļina Merkurjeva, Ramūnas Palšaitis, Gena-
dijs Groševs ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Transporta un mašīnzinību fakultāte. Dzelzceļa 
transporta institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 
2012. — 39 lpp. : diagr., sh., tab. ; 21 cm. — ISBN 
978-9984-9990-2-9 : 40 eks. — [0312003068]

656.073.28(043)

Mihailovs, Fjodors. Dzelzceļa pieostas stacijas 
un ostas mijiedarbības vadīšana pamatojoties uz 
imitācijas modelēšanu : promocijas darbs / Fjo-
dors Mihailovs ; zinātniskie vadītāji: D. Serge-
jevs, P. Balckars ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Transporta un mašīnzinību fakultāte. Dzelzceļa 
transporta institūts. — Rīga : [b.i.], 2012. — 122, 
[9] lp. : graf., il., sh., tab. ; 30 cm. — Bibliogr.: 
94.-108. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācijas 
arī angļu un krievu valodā. — [0312004076]

656.073.28(043)

Mihailovs, Fjodors. Management of the inter-
action of railway station and harbor based on 
simulation modeling : summary of doctoral 
thesis / Fjodors Mihailovs ; academic advisor: 
D. Sergejevs, P. Balckars ; opponents: Gaļina 
Merkurjeva, Ramūnas Palšaitis, Genady Gro-
shev ; Riga Technical University. Department of 
Transport and Machine Engineering. Institute 
of Railway Transport. — Riga : RTU Publishing 
House, 2012. — 39 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — 
Bibliogr.: 11. lpp. — ISBN 978-9984-9990-3-6 : 20 
copies. — [0312003069] 656.073.28(043)

Paeglītis, Andris. Satiksmes slodzes modeļi 
Latvijas autoceļu tiltiem ar laidumu garumiem 
līdz 30 metriem : promocijas darba kopsavil-
kums / Andris Paeglītis ; zinātniskais vadītājs 
Ainārs Paeglītis ; recenzenti Jānis Brauns, 
Darius Bacinskas, Kaspars Bondars ; Rīgas 
Tehniskā universitāte. Būvniecības Fakultāte. 
Transportbūvju institūts. — Rīga : [Rīgas Teh-
niskā Universitāte], 2012. — 20 lpp. : grafiki, 
shēmas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-507-13-7. — 
[0312002679] 656.11(043)+624.21(043)

Paeglītis, Andris. Satiksmes slodzes modeļi 
Latvijas autoceļu tiltiem ar laidumu garumiem 
līdz 30 metriem : promocijas darbs / Andris 
Paeglītis ; zinātniskais vadītājs Ainārs Paeglītis ; 
Rīgas Tehniskā universitāte. Būvniecības fa-
kultāte. Transportbūvju institūts. — Rīga : [b.i.], 
2012. — 115 lp. : graf., il., tab. ; 30 cm. — Bib-
liogr.: 110.-115. lp. — Teksts latviešu valodā, 
anotācija arī angļu valodā. — [0312004079]

656.11(043)+624.21(043)

Paeglītis, Andris. Traffic load models for Lat-
vian road bridges with span length up to 30 
meters : summary of doctoral dissertation / 
Andris Paeglītis ; supervisor: Ainars Paeglitis ; 
opponents: Janis Brauns, Darius Bacinskas, 
Kaspars Bondars ; Riga Technical Univer-
sity. Faculty of Civil Engineering. Institute of 
Transport Structures. — Riga : Riga Techni-
cal University, 2012. — 20 lpp. : diagr., tab. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 7. lpp. — ISBN 978-9934-
507-14-4. — [0312002900]

656.11(043)+624.21(043)

Putiķis, Gints. Dzelzceļa transporta attīstība 
Latvijā 1918-1940: problēmas un risinājumi : 
promocijas darba kopsavilkums doktora grā-
da iegūšanai vēsturē, apakšnozare: Latvijas 
vēsture = Development of railway transport 
in Latvia 1918-1940: problems and solutions : 
summary of doctoral thesis : submitted for the 
degree of doctor of history, sub-branch: history 
of Latvia / Gints Putiķis ; zinātniskais vadītājs 
Ilgvars Butulis ; recenzenti: Aivars Stranga, 
Edvīns Evarts, Dangirs Mačulis ; Latvijas Uni-
versitāte. Vēstures un filozofijas fakultāte. — 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2012. — 49 lpp. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 49. lpp. — Teksts latviešu un 
angļu valodā ar atsevišķām titullapām. — ISBN 
978-9984-45-582-2. — [0312002822]

656.2(474.3)”1918/1940”(043.2)

658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība. 
Tirdzniecības organizācija

Apsalons, Raitis. Loģistikas centru pārvaldība : 
mācību grāmata / Raitis Apsalons. — [Rīga] : 
Burtene, 2012. — 176 lpp. : diagr., il., sh., tab. ; 
25 cm. — Uz vāka arī: LNI. Latvijas Neatkarīgā 
inspekcija. Mācību centrs. — Bibliogr.: 
[166.] lpp. (10 nos.). — ISBN 978-9984-833-06-4 
(ies.). — [0312003118] 658.7(075.8)
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67 Dažādas nozares, amatniecība un amati

Vidzickis, Rihards. Masīvkoka apstrādes teh-
noloģija vides objektiem : promocijas darba 
kopsavilkums = Technology of treatment of 
solid wood for outdoor objects : summary of 
doctoral thesis / Rihards Vidzickis ; zinātniskā 
vadītāja S. Kukle ; konsultants V. Kazāks ; re-
cenzenti: Arnis Treimanis, Mārtiņš Kuplais ; 
Rīgas Tehniskā universitāte. Materiālzinātnes 
un lietišķās ķīmijas fakultāte. Tekstilmateriālu 
tehnoloģiju un dizaina institūts. — Rīga : RTU 
Izdevniecība, 2012. — 59, [1] lpp. : il., diagr., 
sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 8.-9. lpp. — Teksts 
latviešu un angļu valodā ar atsevišķām titul-
lapām. — ISBN 978-9934-10-375-9 : 50 eks. — 
[0312002807] 674.02(043)+73.02(043)

Vidzickis, Rihards. Masīvkoka apstrādes teh-
noloģija vides objektiem : promocijas darbs / 
Rihards Vidzickis ; Zinātniskā vadītāja S. 
Kukle ; konsultants V. Kazāks ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Materiālzinātnes un lietišķās ķī-
mijas fakultāte. Tekstilmateriālu tehnoloģiju 
un dizaina institūts. — Rīga : Rīgas Tehniskā 
Universitāte, 2012. — 182 lpp. : krās. il., il., 
diagr., tab. ; 26 cm + 1 CD. — Bibliogr.: 176.-
181. lpp. — Teksts latviešu val., anotācija arī 
angļu val. — [0312004064]

674.02(043)+73.02(043)

69 Celtnieka (būvēšanas) arods. 
Būvmateriāli. Būvdarbu veikšanas 
tehnoloģija un process

Migla, Lana. Kombinētās saules siltumapgādes 
sistēmas Latvijā : promocijas darba kopsavil-
kums / Lana Migla ; zinātniskais vadītājs Pēteris 
Šipkovs ; oponenti: Viktors Zēbergs, Anato-
lijs Borodiņecs, Gaidis Klāvs ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Būvniecības fakultāte. Siltuma, 
gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts. — Rīga : 
RTU Izdevniecība, 2012. — 25 lpp. : krās. il., di-
agr., sh. ; 21 cm. — Bibliogr.: 23.-25. lpp. — ISBN 
978-9934-10-378-0 : 70 eks. — [0312002912]

697.329(043)

Žogla, Gatis. Inovatīvu pieeju izmantošana ēku 
energoefektivitātes politisko un tehnoloģisko 
risinājumu modelēšanā : promocijas darba kop-
savilkums / Gatis Žogla ; zinātniskais vadītājs A. 
Blumberga ; recenzenti: Gatis Bažbauers, An-
tra Kundziņa, Paolo Bertoldi ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Enerģētikas un elektrotehnikas 
fakultāte. Vides aizsardzības un siltuma sistēmu 
institūts. — Rīga : Rīgas Tehniskā Universitāte, 
2012. — 41 lpp. : krās. il., sh., diagr., tab. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 8.-10. lpp. — ISBN 978-9934-
507-11-3 : 50 eks. — [0312002987] 697.1(043)

Žogla, Gatis. Inovatīvu pieeju izmantošana ēku 
energoefektivitātes politisko un tehnoloģisko 
risinājumu modelēšanā : promocijas darbs / 
Gatis Žogla ; zinātniskais vadītājs A. Blumber-
ga ; Rīgas Tehniskā universitāte. Enerģētikas un 
eklektrotehnikas fakultāte. Vides aizsardzības 
un siltuma sistēmu institūts. — Rīga : Rīgas Teh-
niskā Universitāte, 2012. — 156, [1] lpp. : krās. 
il., il., diagr., shēmas, tab. ; 25 cm. — Bibliogr.: 
143.-148. lpp. — Teksts latviešu val., anotācija 
arī angļu val. — ISBN 978-9934-507-10-6 : 50 
eks. — [0312002988] 697.1(043)

Žogla, Gatis. Using innovative approaches for 
modeling political and technological solutions 
for energy efficiency in buildings : summary 
of thesis / Gatis Žogla ; scientific supervisor: A. 
Blumberga ; opponents: Gatis Bažbauers, An-
tra Kundziņa, Paolo Bertoldi ; Riga Technical 
University. Faculty of Power and Electrical En-
gineering. Institute of Energy Systems and En-
vironment. — Riga : Riga Technical university, 
2012. — 40 lpp. : krās. il., diagr., tab. ; 21 cm. — 
Bibliogr.: 7.-9. lpp. — ISBN 978-9934-507-12-0 : 
50 copies. — [0312002986] 697.1(043)

7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Borisa Vipera piemiņas lasījumi (19 : 2012 : 
Rīga, Latvija). Patroni, pasūtītāji un mākslas 
tirgus Latvijas mākslas vēsturē : 19. Borisa Vi-
pera piemiņas lasījumi : referātu tēzes / Latvijas 
Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts ; 
redaktore Kristiāna Ābele. — Rīga : Latvijas 
Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, 
2012. — 16 lpp. ; 21 cm.

Aut.: Kristiāna Ābele, Anna Ancāne, Silvija 
Grosa, Elita Grosmane, Jānis Kalnačs, Edu-
ards Kļaviņš, Inese Kundziņa, Daina Lāce, 
Māra Lāce, Imants Lancmanis, Stella Pelše, 
Edvarda Šmite. — ISBN 978-9934-8355-
2-0. — [0312002909]

7.011(474.3)(062)+7.03(474.3)(062)

Daugavpils Universitāte. Mākslas zinātņu in-
stitūts. Rudens konference (1 : 2012 : Daugav-
pils, Latvija). Daugavpils Universitātes Mū-
zikas un mākslu fakultātes Mākslas zinātņu 
institūta 1. Rudens konference : 26.10.2012 : 
tēzes / sastādītāja Zeltīte Barševska ; dizainere: 
Ilze Meldere ; vāka noformējumā izmantota 
Eināra Čičinska fotogrāfija. — Daugavpils : 
Universitātes akadēmiskais apgāds «Saule», 
2012. — 23 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-14-
587-7. — [0312002686]

7(474.3)(062)+78(474.3)(062)

72 Arhitektūra

Glezniecība un tās restaurācija Krāslavas Sv. 
Ludvika Romas katoļu baznīcā = Malowidła 
w kościele rzymskokatolickim Pw. Św. Lud-
wika w Krasławiu i ich renowacja = Paint-
ing and its restoration in the Roman catholic 
church of St Louis in Krāslava / tekstu autori: 
Eduards Voroņeckis, Juris Dambis, Rūta Ka-
minska, Dace Čoldere ; latviešu valodas literārā 
redaktore Māra Ņikitina ; tulkotāja poļu valodā 
Jolanta Wiśnioch ; tulkotājs angļu valodā Jānis 
Vanags ; angļu teksta redaktore Iveta Boiko ; 
dizains: Dita Pence ; uz vāka Filipo Kastaldi 
centrālā altāra freska «Sv. Ludviks dodas krusta 
karā» fragments ; foto: Marika Vanaga, Aleksejs 
Gončarovs. — [Krāslava] ; Rīga : Krāslavas Sv. 
Ludvika Romas katoļu draudze : Neputns, 
2011. — 46, [1] lpp. : il., ģīm. ; 24 cm. — Teksts 
latviešu, angļu un poļu val. — [0312003032]

726.591.025.4(474.386)+75.052(474.386)

745/749 Rūpnieciskā māksla un 
daiļamatniecība. Lietišķā māksla

Kalniņa, Līva. Apsveikuma kartīte : dāvana 
un pārsteigums / Līva Kalniņa ; atbildīgā re-
daktore Liene Soboļeva ; Andretas Strades 
vāka noformējums ; fotogrāfijas: Roberts Blum-
bergs. — Rīga : Jumava, [2013]. — 125, [3] lpp. : 
il. ; 19 cm. — ISBN 978-9934-11-196-9 (spirāl-
ies.). — [0313000092] 745.54(035)+655.3.066.32

77 Fotogrāfija un līdzīgi procesi

Kuprijanovs, Jurijs. Fotogrāfijas : 1960.-2012. 
gads : fotoalbums / Juris Kuprijanovs ; sastādījis 
autors ; priekšvārdu sarakstīja: Andris Tiļļa, 
Сергей Николаев, Sarah Mackie ; noformējis 
Dainis Breikšs. — [Rīga] : Juris Kuprijanovs, 
[2012]. — 128 lpp. : il., ģīm. ; 31 cm. — Par aut.: 
3. lpp. — Teksts latviešu, angļu un krievu val. — 
ISBN 978-9984-49-438-8 (ies.). — [0312003067]

77-051(474.3)(084.12)+77.04(084.12)

78 Mūzika

Klotiņš, Arnolds. No zobena dziesma : Roberts 
Zuika un viņa vīru koris karā, gūstā un trimdā / 
Arnolds Klotiņš ; literārā redaktore Ieva Jan-
sone ; mākslinieks Aldis Aleks ; izmantoti A. Bir-
kena, J. Krūmiņa, A. Māliņa, A. Ozoliņa, A. Por-
maļa fotoattēli. — Rīga : Zinātne, 2013. — 191, 
[1] lpp. : il., ģīm., faks., karte ; 23 cm. — Bibliogr.: 
178.-179. lpp. un norādes parindēs. — Personu 
rād.: 187.-[192.] lpp. — Kopsav. angļu val. — 
ISBN 978-9984-879-33-8 (ies.). — [0313000174]

78.071.2(474.3)(092)

Music in Latvia / editor: Ināra Jakubone ; 
translation: Rihards Kalniņš, Jānis Elsbergs ; 
photos: Aigars Hibneris, Aivars Krastiņš, Ed-
munds Mickus, Jānis Deinats, Agnese Zel-
tiņa. — Riga : Latvian Music Information 
Centre, 2011. — 56 lpp. : krās. il., ģīm., notis ; 
21 cm + 1 CD (12 cm). — Aprakstīts pēc vā-
ka. — [0312003164] 78.03(474.3)

Zīmele-Šteina, Ineta. Klavierspēles ābecīte Do 
Re Mi / Ineta Zīmele-Šteina ; māksliniece Dita 
Pence ; nošu salicējs un pavadījuma aranžētājs 
Anatolijs Livča. — Rīga : Jumava, [2012]. — 119, 
[1] lpp. : krās. il., notis ; 21×29 cm + 1 CD. CD: 
Klavierspēles ābecīte Do Re Mi : skaņdarbu 
fonogrammas. — ISBN 978-9934-11-203-4 (spi-
rālies.). — [0312003064] 786.2(072)

792 Teātris. Skatuves māksla.  
Dramatiski uzvedumi

Hibneris, Aigars. Liepājas teātris : fotoalbums / 
Aigars Hibneris ; tekstu autore Zanda Bor-
ga ; tulkotāja angļu valodā Kristīne Ķemme ; 
tulkotājs vācu valodā Andrejs Rudzītis ; tul-
kotāja franču valodā Marija Lapaine ; māk-
slinieks Modris Brasliņš ; fotoredaktors Jānis 
Borgs. — Rīga : Aigars Hibneris, 2012. — 
287 lpp. : il., ģīm. ; 29 cm. — Izdošanas ziņas 
precizētas ISBN aģentūrā. — Par aut.: 4. lpp. — 
Teksts latviešu, angļu, franču un vācu val. — 
ISBN 978-9984-49-686-3 (ies.). — [0312003190]

792.07(474.321.2)(084.12)

793.3 Kustību māksla. Deja

Vītola, Sandra. Interpretācijas prasmes veido-
šanās deju skolotājiem studiju kursa «Klasiskā 
deja» apguves procesā : nozaru (dejas) peda-
goģija : promocijas darbs / Sandra Vītola ; 
zinātniskā darba vadītāja Rita Spalva ; Rīgas 
Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija. 
Pedagoģijas fakultāte. — Rīga : Rīgas Pedago-
ģijas un izglītības vadības akadēmija, 2012. — 
186, [37] lp. : diagr., shēmas, tab. ; 30 cm + 
1 CD. — Bibliogr.: 177.-185. lp. — (Ies.). — 
[0312004056] 793.3(072)(043)
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Vītola, Sandra. Interpretācijas prasmes vei-
došanās deju skolotājiem studiju kursa «Kla-
siskā deja» apguves procesā : promocijas dar-
ba kopsavilkums doktora zinātniskā grāda 
iegūšanai pedagoģijā, apakšnozare: nozaru 
(dejas) pedagoģija = Formation of interpreta-
tion skills among dance teachers during the 
course «Classical dance» : summary of Ph.D. 
dissertation : branch (dance) pedagogy / San-
dra Vītola ; zinātniskā vadītāja Rita Spalva ; 
recenzenti: Ilma Grauzdiņa, Jeļena Davidova, 
Anita Petere ; Rīgas Pedagoģijas un izglītības 
vadības akadēmija. Pedagoģijas fakultāte. — 
Rīga : Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 
akadēmija, 2012. — 52 lpp. : diagr., tab., sh. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 22.-24., 48.-51. lpp. — 
Teksts latviešu un angļu valodā ar atsevišķām 
titullapām. — [0312002750] 793.3(072)(043)

796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Ļesņičija, Ruta. Sporta nodarbības pirmsskolā / 
Ruta Ļesņičija ; literārā redaktore Rita Cim-
diņa. — Rīga : RaKa, 2012. — 342 lpp. : tab. ; 
22 cm. — (Pedagoģiskā bibliotēka. Pieredze, 
prakse). — Bibliogr.: 318. lpp. — ISBN 978-
9984-46-250-9. — [0313000109] 796(072)

8 VALODAS. VALODNIECĪBA. 
LITERATŪRA

Pasakas zēniem : [pirmsskolas vecuma bēr-
niem] / no spāņu valodas tulkojis Edgars Briš-
ka ; redaktore Diāna Romanoviča ; illustra-
ciones: Pilar Campos. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2012. — 165 lpp. : krās. il. ; 26 cm. — Oriģ. nos.: 
Cuentos para niños. — ISBN 978-9934-0-2608-9 
(ies.). — [0312003138] 82-343+398.21

81 Valodniecība un valodas

Starptautiskā terminoloģijas konference «Ak-
tuālās tendences terminoloģijas teorijā un 
praksē» (3 : 2012 : Rīga, Latvija). E. Drezena 
(1892-1937) piemiņai veltītā 3. starptautiskā 
terminoloģijas konference «Aktuālās tenden-
ces terminoloģijas teorijā un praksē» : referātu 
anotācijas = The 3rd International conference 
on terminology «Current trends in terminol-
ogy theory and practice» in commemoration 
of E. Drezen’s 120th anniversary : annotations : 
Rīga, 25.-26.10.2012. / sastādītāja Valentīna Sku-
jiņa ; Latvijas Zinātņu akadēmija, LU Latviešu 
valodas institūts. — Rīga : Latvijas Zinātņu 
akadēmija : LU Latviešu valodas institūts, 
2012. — 41, [1] lpp. ; 21 cm. — Teksts latviešu 
un angļu val. — ISBN 978-9984-742-66-3. — 
[0312002752] 81’373.46(474)(062)

Strelēvica-Ošiņa, Dace. Kāpēc mēs gribam, 
lai valoda ir pareiza? : ieskats preskriptīvisma 
vēsturē, teorijā un praksē / Dace Strelēvica-
Ošiņa ; zinātniskā redaktore Ina Druviete ; 
vāka foto: Dace Strelēvica-Ošiņa. — 2. izde-
vums. — Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 
2012. — 318, [1] lpp. ; 22 cm. — Grāmata iz-
dota Valsts pētījumu programmas «Nacionālā 
indentitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra 
un cilvēkdrošība)» ietvaros. — Bibliogr.: 290.-
[319.] lpp. un norādes parindēs. — Tēzes no-
beigumā arī angļu val. — ISBN 978-9984-879-
35-2. — [0312003188] 81’271

811.174 Latviešu valoda

Marševska, Iveta. Latviešu valoda mazākum-
tautību skolā : 8. klase : darba burtnīca / Iveta 
Marševska, Svetlana Neilande ; redaktore 
Gunta Lejniece ; māksliniece Anita Ozoliņa. — 
Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2012. — 
76 lpp. : tab. ; 24 cm. — (LAT2). — Nosaukums 
no vāka. — Autores uzrādītas 76. lpp. — Bib-
liogr.: 75. lpp. — ISBN 978-9984-815-62-6. — 
[0312003047] 811.174’243(076)

Trumpa, Edmundas. Latviešu ģeolingvistikas 
etīdes / Edmunds Trumpa ; redaktore Ieva 
Jansone ; Ineses Silinieces dizains un vāka 
dizains. — Rīga : Zinātne, 2012. — 254 lpp., 
[16] saloc. lp. kartes : diagr., tab., kartes ; 
22 cm. — ESF projekts «Savs kaktiņš, savs stū-
rītis zemes — Latvijas lauku iedzīvotāju attīs-
tības stratēģijas un kultūrvides pārmaiņas» 
Projekta nr. 2009/0222/1DP/1.1.1.2.0/09APIA/
VIAA/087. — Bibliogr.: [237.]-245. lpp. un norā-
des parindēs. — Kopsav. angļu val. — ISBN 
978-9984-879-34-5. — [0313000171] 811.174’28

Valdmane, Liene. Kabata : mācību līdzeklis 
latviešu valodas apguvei : 4-7 gadi / Liene Vald-
mane ; māksliniece Anita Ozoliņa. — Rīga : 
Latviešu valodas aģentūra, 2012. — 15 lpp., 
18 atsev. lp., 12 atsev. saloc. lp. : krās. il., il. ; 
30 cm. — (LAT2). — Mācību komplektā ietilpst: 
metodiskie norādījumi (15. lpp.), 18 atsev. lp., 
12 atsev. saloc. lp. — ISBN 978-9984-815-78-7. — 
[0312003048] 811.174(075.2)

821 Daiļliteratūra

821.111 Angļu literatūra

Filipss, Kerils. Kembridžs : romāns / Ke-
rils Filipss ; no angļu valodas tulkojusi Aija 
Uzulēna ; redaktore Dace Sparāne ; mākslinieks 
Jānis Esītis. — Rīga : Dienas grāmata, 2012. — 
180, [3] lpp. ; 22 cm. — Par autoru teksta bei-
gās. — Oriģ. nos.: Cambridge. — ISBN 978-
9984-887-29-6 (ies.). — [0313000082]

821.111-311.6

Grills, Bērs. Dubļi, sviedri un asaras : Bēra 
Grilla autobiogrāfija / Bērs Grills ; no angļu 
valodas tulkojusi Linda Kalna ; redaktore Elga 
Rusmane ; Ilzes Isakas vāka dizains. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2012. — 373 lpp., [16] lpp. iel. : 
krās. il. ; 24 cm. — Rādītājs: 366.-373. lpp. — 
Oriģ. nos.: Mud, sweat and tears : The autobi-
ography Bear Grylls. — ISBN 978-9934-0-3333-9 
(ies.). — [0313000011] 821.111-94

Hills, Tobiass. Akmeņus mīlot : romāns / To-
biass Hills ; no angļu valodas tulkojusi Dina 
Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze ; vāka 
dizains: Artūrs Zariņš. — Rīga : Kontinents, 
2012. — 463 lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: The love 
of stones. — ISBN 978-9984-35-634-1 (ies.). — 
[0313000096] 821.111-31

Klārks, Lindsijs. Trojas karš : romāns / Lind-
sijs Klārks ; no angļu valodas tulkojusi Diāna 
Smilga ; redaktore Liene Akmens ; vāka di-
zains: Artūrs Zariņš. — Rīga : Kontinents, 
2012. — 445 lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: The 
War at Troy. — ISBN 978-9984-35-626-6 (ies.). — 
[0313000094] 821.111-311.6

Kordroja, Treisija. Es gribu mammu! : [stāsts 
pirmsskolas vecuma bērniem] / Treisija Kordro-
ja [teksts] un Elisona Edžsona [ilustrācijas] ; no 
angļu valodas tulkojusi Diāna Romanoviča ; 
redaktore Inese Miesniece. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2013]. — [28] lpp. : krās. il. ; 28 cm. — 
Oriģ. nos.: I want my mummy!. — ISBN 978-
9934-0-3152-6. — [0313000132] 821.111-93-32

Montefjore, Santa. Mīlestības nošu raksti : 
romāns / Santa Montefjore ; no angļu valodas 
tulkojusi Gunita Mežule ; redaktore Ilze Janko-
vska ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. — Rīga : 
Kontinents, 2012. — 428, [1] lpp. ; 21 cm. — 
Oriģ. nos.: The summerhouse. — ISBN 978-
9984-35-623-5 (ies.). — [0313000093] 821.111-31

Railija Lūsinda. Orhideju nams / Lūsinda Rai-
lija ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Till-
berga. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. — 494, 
[1] lpp. ; 23 cm. — (Starptautisks bestsellers). — 
Oriģ. nos.: Hothouse flower. — ISBN 978-9934-
0-3278-3. — [0313000008] 821.111(417)-31

Roulinga, Dž. K. Nejaušā vakance : romāns / 
Dž. K. Roulinga ; no angļu valodas tulkojušas: 
Ilona Bērziņa, Laura Freidenfelde, Ieva Kol-
mane, Ance Švajnzgere ; atbildīgā redaktore 
Ieva Heimane ; literārā redaktore Keta Īva. — 
Rīga : Jumava, 2012. — 494, [1] lpp. ; 25 cm. — 
Oriģ. nos.: The casual vacancy. — ISBN 978-
9934-11-287-4 (ies.). — [0313000088] 821.111-31

821.111(73) Amerikāņu literatūra

Filipsa, Sūzana Elizabete. Bēgošā līgava : ro-
māns / Sūzana Elizabete Filipsa ; no angļu valo-
das tulkojusi Gunita Mežule ; redaktore Marta 
Tālmane ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. — Rīga : 
Kontinents, 2012. — 412, [1] lpp. ; 21 cm. — 
Oriģ. nos.: Great Escape. — ISBN 978-9984-35-
624-2 (ies.). — [0313000095] 821.111(73)-31

Grišams, Džons. Pelikānu lieta : romāns / Džons 
Grišams ; no angļu valodas tulkojusi Anita Jir-
gensone ; Arņa Kilbloka vāka dizains. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2012. — 527 lpp. ; 20 cm. — 
Oriģ. nos.: The Pelican brief. — ISBN 978-9934-
0-3248-6. — [0313000001] 821.111(73)-312.4

Lorija, Luisa. Devējs : romāns / Luisa Lorija ; no 
angļu valodas tulkojusi Kristīne Fīrere ; redak-
tore Lolija Soma. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 
(Poligrāfists). — 191, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. 
nos.: The giver. — ISBN 978-9934-0-2765-9 
(ies.). — [0312003135]

821.111(73)-93-3+821.111(73)-311.9

Makgvaira, Džeimija. Brīnišķais neprāts : 
romāns / Džeimija Makgvaira ; no angļu valo-
das tulkojusi Agija Krasta ; redaktore Baiba 
Īvāne-Kronberga. — Rīga : The White Book, 
[2012]. — 372 lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: Beau-
tiful disaster. — ISBN 978-9934-8262-5-2. — 
[0313000175] 821.111(73)-31

Mārtins, Džordžs R. R. Zobenu vētra : sāgas 
«Dziesma par ledu un uguni» 3. grāmata / 
Džordžs R. R. Mārtins ; no angļu valodas tul-
kojuši: Allens Pempers un Ingus Josts. — Rīga : 
The White Book, [2012].

1. daļa, Tērauds un sniegs. — 539 lpp. ; 
24 cm. — (Dziesma par ledu un uguni / 
Džordžs R. R. Mārtins ; 3. grāmata). — Oriģ. 
nos.: A storm of swords. — ISBN 978-9934-
8262-7-6 (ies.). — [0313000177]

821.111(73)-312.9
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Ness, Patriks. Briesmoņcilvēki / triloģijas 
«Haosa spēle» 3. grāmata / Patriks Ness ; no 
angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa ; redak-
tore Anda Brazauska ; mākslinieks Edgars 
Švanks. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. — 519, 
[1] lpp. ; 20 cm. — (Haosa spēle ; 3. grāmata). — 
Oriģ. nos.: Monsters of men. — ISBN 978-9934-
0-3110-6. — [0313000002] 821.111(73)-93-3

821.111(94) Austrāliešu literatūra angļu 
valodā

Mortone, Keita. Aizmirstais dārzs : romāns / 
Keita Mortone ; no angļu valodas tulkojusi 
Ligita Lanceniece ; redaktore Baiba Īvāne-Kro-
nberga. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. — 535, 
[1] lpp. ; 23 cm. — (Starptautisks bestsellers). — 
Oriģ. nos.: The forgotten garden. — ISBN 978-
9934-0-3265-3 (ies.). — [0313000007]

821.111(94)-31

821.113.6 Zviedru literatūra

Jānsone, Tūve. Mumins un jaunais draugs : 
[stāsts pirmsskolas vecuma bērniem] / Tūve 
Jānsone ; no angļu valodas tulkojusi Daina 
Grūbe ; redaktore Māra Rune. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, 2012. — [27] lpp. : krās. il. ; 26 cm. — 
(Muminu ielejas stāsts). — Pēc Tūves Jānsones 
stāstu motīviem. — Oriģ. nos.: Moomin and 
the new friend. — ISBN 978-9934-0-3112-0. — 
[0312003136] 821.113.6-93-32

Jānsone, Tūve. Mumins un sniegs : [stāsts 
pirmsskolas vecuma bērniem] / Tūve Jānsone ; 
redaktore Māra Rune. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2012. — [27] lpp. : krās. il. ; 26 cm. — (Muminu 
ielejas stāsts). — Pēc Tūves Jānsones stāstu 
motīviem. — Oriģ. nos.: Moomin and the 
winter snow. — ISBN 978-9934-0-3111-3. — 
[0312003137] 821.113.6-93-32

Strandbergs, Matss. Aplis : Engelsforsas trilo-
ģijas pirmā grāmata : romāns / Matss Strand-
bergs, Sāra B. Elfgrēna ; no zviedru valodas 
tulkojusi Mudīte Treimane ; redaktore Daina 
Grūbe ; Arņa Zariņa vāka dizains. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2012. — 543, [1] lpp. : il. ; 
21 cm. — Oriģ. nos.: Cirkeln. — ISBN 978-9934-
0-3008-6 (ies.). — [0313000006] 821.113.6-93-3

821.133.1(493) Beļģu literatūra franču valodā

Krauzere, Kitija. Ezera Annija : [stāsts pirmssko-
las vecuma bērniem] / Kitija Krauzere ; tulko-
jums latviešu valodā: Gita Grīnberga ; redak-
tore Inese Zandere. — Rīga : Liels un mazs, 
2012. — 38, [3] lpp. : krās. il. ; 25 cm. — Oriģ. 
nos.: Annie du lac. — ISBN 978-9984-820-56-9 
(ies.). — [0312003197] 821.133.1(493)-93-32

821.134.3(81) Brazīliešu literatūra

Koelju, Paulu. Akras manuskripts : [romāns] / 
Paulu Koelju ; no portugāļu valodas tulkojis 
Edvīns Raups ; mākslinieks Aivars Plotka. — 
Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2012. — 171, [1] lpp. ; 
18 cm. — Oriģ. nos.: Manuscrito eucontrado 
em Accra. — ISBN 978-9984-23-418-2 (ies.). — 
[0312003170] 821.134.3(81)-31

821.161.1 Krievu literatūra

Ilfs, Iļja. Divpadsmit krēsli : romāns / Iļja Ilfs un 
Jevgeņijs Petrovs ; no krievu valodas tulkojuši: 
Alberts Jansons, Gunta Silakalne ; redaktore Ve-
ronika Pužule ; Mirdzas Ramanes ilustrācijas ; 
Arņa Kilbloka vāka dizains. — 2. papild. izd. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. — 527, [1] lpp. : il. ; 
23 cm. — «Pirmoreiz latviešu valodā necenzēts 
romāna variants ar komentāriem»—Titlp. — 
Oriģ. nos.: Двенадцать стульев. — ISBN 978-
9934-0-2947-9 (ies.). — [0313000009]

821.161.1-31

Sokolovs, Ruslans. Vjačeslava Ivanova dze-
jas tematiskais veselums : promocijas darba 
kopsavilkums filoloģijas doktora (Dr. philol.) 
zinātniskā grāda iegūšanai : literatūras nozare, 
cittautu literatūras vēstures apakšnozare = 
Thematic unity of Vyacheslav Ivanov’s po-
etry : summary of the thesis for obtaining 
the Doctoral Degree in Philology (Dr. phi-
lol.), (speciality: History of Foreign Litera-
ture) = Поэтическое творчество Вячеслава 
Иванова как тематическое единство : авто-
реферат диссертации на соискание ученой 
степени доктора филологии (Dr. philol.), 
(специальность: история зарубежной лите-
ратуры) / Ruslans Sokolovs ; zinātniskais va-
dītājs Fjodors Fjodorovs ; recenzenti: Anna 
Stankeviča, Ludmila Sproģe, Sergejs Dotsenko ; 
Daugavpils Universitāte. Komparatīvistikas 
institūts. — Daugavpils : Daugavpils Univer-
sitāte, 2012 (DU Akadēmiskais apgāds «Sau-
le»). — 63 lpp. ; 21 cm. — Bibliogr.: 14.-16., 
32.-34., 51.-53. un norādes parindēs. — Teksts 
latviešu, angļu un krievu valodā. — ISBN 978-
9984-14-583-9. — [0312002687]

821.161.1(092)(043)

Залтанс, Генрих. Ангелы сегодня не летают : 
сборник стихотворений / Генрих Залтанс ; 
иллюстрации: Алла Якшта ; дизайн: Генрих 
Залтанс. — [Рига] : Генрих Залтанс, 2012. — 
148 с. : цв. ил. ; 18 см. — ISBN 978-9984-49-
652-8 (в пер.). — [0313000017]

821.161.1-1(474.3)

821.162.3 Čehu literatūra

Čareks, Jans. Jautrais čuk-čuk bānītis : [dzeja 
pirmsskolas vecuma bērniem] / Jans Čareks, 
Zdeņeks Milers [ilustrācijas] ; tulkojusi Ieva 
Tarvida ; redaktore Nanete Neimane. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2012. — [10] lpp. : krās. il. ; 
17×24 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — Oriģ. 
nos.: O veselé mašince. — ISBN 978-9934-0-
3070-3. — [0312003147] 821.162.3-93-1

821.174 Latviešu literatūra

Abramovs, Sergejs. Daļa manis tev : [dzeja] / 
Sergejs Abramovs ; projekta vadītāja Ērika Birz-
kopa ; mākslinieks Uldis Baltutis. — Liepāja : 
LiePA, 2012. — 119 lpp. : il. ; 21 cm. — ISBN 
978-9984-864-69-3. — [0312003153] 821.174-1

Auziņš, Imants. Dzērvju gans : dzejoļi bēr-
niem / Imants Auziņš ; Marģera Zālīša ilus-
trācijas. — Rīga : [Poligrāfijas infocentrs], 
2012. — 31, [1] lpp. : il. ; 24 cm. — ISBN 978-
9984-809-55-7. — [0312002992] 821.174-93-1

Ābelīte, Rasa. Vilcieniņš Tutū un viņa draugs : 
[pasaka jaunākā skolas vecuma bērniem] / 
Rasa Ābelīte ; Ievas Putniņas dizains un 
ilustrācijas. — Rīga : ALIS, 2012. — 55, [1] lpp. : 
il. ; 25 cm. — ISBN 978-9934-504-01-3 (ies.). — 
[0312003195] 821.174-93-34

Atveram pasauli : dzejoļi, stāsti, pasakas… : 
kopkrājums / Austra Ālmane, Ira Ērmane, 
Edvīns Jansons, Inta Nagla, Lidija Ozoliņa, 
Regina Savādā ; ilustrācijas: Aleksandra Hadži-
moratova, Ira Ērmane, Inta Terentjeva, Inta 
Nagla, Lāsma Nagla, Lidija Ozoliņa, Regina 
Savādā ; vāka dizains: Aija Pastare. — [Ugāle] : 
Visual studio, 2012. — 158, [1] lpp. : il., ģīm. ; 
21 cm. — (Mana grāmata). — Izdošanas vieta 
precizēta ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9984-873-
75-6 (ies.). — [0313000116]

821.174-1(082)+821.174-3(082)

Blaumanis, Rūdolfs. Es gribu sirdi pret sirdi : 
Rūdolfs Blaumanis par dzīvi : [atziņu krā-
jums] / sakārtotāja Ieva Strongina ; redaktore 
Inese Auziņa ; Lauras Akmanes dizains. — Rī-
ga : Zvaigzne ABC, [2012]. — 47 lpp. : il. ; 
16×16 cm. — ISBN 978-9934-0-3086-4 (ies.). — 
[0312003133] 821.174-84

Bormane, Lidija Ruta. Mīlestībā un dzīvībā : 
[dzejoļu krājums] / Lidija Ruta Bormane. — 
[Rīga] : autorizdevums, [2012]. — 64 lpp. : il. ; 
20 cm. — [0312003165] 821.174-1

Brancis, Imants. Dienu sadzirdēt : dzeja / 
Imants Brancis. — Liepāja : LiePA, [2012]. — 
110 lpp. : ģīm. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-864-
72-3. — [0312003154] 821.174-1

Briedis, Andris. Cilvēks ir liels brīnums : ar 
skumju smaidu… / Andris Briedis ; literārais 
redaktors Māris Eihmanis ; Induļa Bu-
kas zīmējumi. — Rīga : Vērtums, [2012]. — 
135 lpp. : il. ; 20 cm. — ISBN 978-9984-9202-9-0 
(ies.). — [0312003071] 821.174-7

(Divas) puses. Latviešu kara stāsti : Otrais pa-
saules karš karavīru dienasgrāmatās / dienas-
grāmatu tekstus publicēšanai sagatavojuši 
Laura Ardava, Didzis Bērziņš, Gita Siliņa ; Ulda 
Neiburga, Vitas Zelčes redakcijā ; literārā redak-
tore Aija Lāce ; mākslinieks Māris Garjānis. — 
3. izdevums. — Rīga : Mansards, 2012. — 422, 
[1] lpp. : il., faks. ; 19 cm. — (Nospiedumi). — 
Bibliogr.: 408.-[418.] lpp. un norādes parin-
dēs. — Personu rād.: 400.-[407.] lpp. — ISBN 
978-9984-872-64-3. — [0312003127] 821.174-94

Dvēsele mana kā putns dzied : [dzejoļu krā-
jums] / vāka dizains: Aija Pastare, Līga Lā-
cekle. — [Ugāle] : Visual studio, 2012. — 158, 
[1] lpp. : ģīm. ; 21 cm. — (Mana grāmata). — 
Izdošanas ziņas precizētas ISBN aģentūrā. — 
ISBN 978-9984-873-71-8 (ies.). — [0312003072]

821.174-1(082)

Dzejas dienas 2012 : [krājums] / redkolēģija: 
Linda Kilevica, Faina Osina ; priekšvārdu 
sarakstīja Linda Kilevica ; vāka mākslinieks 
Romualds Gibovskis. — 22. laidiens. — Dau-
gavpils : Daugavpils pilsētas dome, 2012. — 
271 lpp. ; 17 cm. — Teksts latviešu, krievu, 
baltkrievu, latgaliešu val. — [0312002953]

821.174-1(082)+821.161.1-1(082)
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Gailīte, Skaidrīte. Neredzamo važu gūstā : 
neparasts dzīvesstāsts / Anna Skaidrīte Gailīte ; 
redaktore Māra Rune ; mākslinieks Aigars 
Truhins ; Vijas Kilblokas vāka foto. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2013]. — 222, [2] lpp., [16] lpp. 
il., ģīm. : ģīm. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-
3306-3 (ies.). — [0313000003] 821.174-94

Grīnberga, Aija. Sarunas sirds aizvējā : dzejoļu 
krājums / Aija Grīnberga ; ilustrācijas: Jevgē-
ņija Biktimirova. — [Olaine] : Saules Ritms, 
2012. — 130 lpp. : il. ; 16 cm. — Izdošanas 
vieta precizēta ISBN aģentūrā. — Par aut.: 4.-
5. lpp. — ISBN 978-9984-49-711-2 (ies.) : 2000 
eks. — [0313000054] 821.174-141

Grostiņš, Normunds. Atvērtais laiks / Nor-
munds Grostiņš. — Rīga : Nākotnes institūts, 
2012. — 223 lpp. ; 17 cm. — ISBN 978-9984-49-
719-8. — [0313000143] 821.174-311.9

Gūtmane, Margita. Dzīve ir viens vella iz-
gudrojums : Veronika Strēlerte manās atmi-
ņās / Margita Gūtmane ; redaktore Inta Čaklā ; 
māksliniece Anta Pence ; foto: Margita Gūt-
mane, Gunārs Janaitis, Roberts Legzdiņš. — 
Rīga : Neputns, 2012. — 230 lpp. : il., ģīm. ; 
20 cm. — Personu rād.: 222.-230. lpp. — ISBN 
978-9984-807-97-3. — [0313000035] 821.174-94

Gūtmanis, Olafs. Raksti / Olafs Gūtmanis ; 
sastādīja un ievadu Pavasarticīgam būt, 5.-
6. lpp., sarakstīja Edgars Lāms ; priekšvārda 
Darba vīrs, 7. lpp., autors Knuts Skujenieks ; 
priekšvārdu Pavadonis šajā mūžīgajā taigā, 8.-
10. lpp., sarakstīja Jānis Peters ; rediģēja Biruta 
Petre ; bibliogrāfisko materiālu apkopoja Indra 
Latvele ; mākslinieks Uldis Baltutis ; fotogrāfs 
Uldis Briedis. — Liepāja : LiePa, 2012.

5. sējums. — 733 lpp., [32] lpp. il., ģīm. : 
ģīm., faks. ; 21 cm. — Bibliogr.: 728.-
730. lpp. — ISBN 978-9984-864-50-1 (ies.). — 
[0312003151] 821.174(081)

Ījabs, Ivars. Atgūtā demokrātija : politiskā pub-
licistika, 2005-2012 / Ivars Ījabs ; literārā redak-
tore Inta Rozenvalde ; vāka dizains: Andris 
Nikolajevs. — Rīga : Zinātne, 2012 (Dardedze 
Hologrāfija). — 293, [2] lpp. ; 21 cm. — Bibli-
ogr.: [295.] lpp. un norādes parindēs. — ISBN 
978-9984-879-29-1. — [0312003186]

821.174-92+32(474.3)

Jautaiķis, Valdis. Sfinksas mīkla : vēsturiskas 
esejas / Valdis Jautaiķis ; mākslinieks Uldis 
Baltutis. — Liepāja : Apgāds «Vija», 2012. — 
52 lpp. : il., ģīm. ; 30 cm. — ISBN 978-9984-864-
75-4. — [0312003159] 821.174-4+94(100)

Kalvāne, Emileja. Atvosora : [dzeja] / Emileja 
Kalvāne ; redaktore Ilze Sperga ; volūdys re-
daktore Lideja Leikuma ; vuoka muokslineica 
Iveta Zāgere ; foto portreta autors Māris Justs. — 
Reiga : Cymuss, 2012. — 118, [3] lpp. ; 20 cm. — 
ISBN 978-9984-49-665-8. — [0313000113]

821.174’282-1

Kivičs, Andris. Skārienjūtīgs : dzeja un afo-
rismi / Andris Kivičs ; redaktore Gunta Šustere ; 
mākslinieks Aigars Truhins ; foto Katerina Jakov-
ļeva. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. — 64 lpp. : 
il., ģīm. ; 16×16 cm + 1 CD. — ISBN 978-9934-
0-3001-7 (ies.). — [0313000012]

821.174-1+821.174-84

Klīdzējs, Jānis. Dōvōtōs dvēselis / Jōņs Klīdzējs ; 
redaktore Maruta Latkovska ; dramatiziejumi: 
Veneranda Zepa ; īvods, piecvōrdi un foto: 
Maruta Latkovska. — Viļāni : Katōļu Dzeive, 
2012. — 52 lpp. : il., ģīm., faks. ; 21 cm. — Par 
aut.: 5.-8. lpp. — ISBN 978-9984-9424-0-7. — 
[0312003033] 821.174’282-3+821.174’282-2

Kolbergs, Andris. VIP stāsti / Andris Kolbergs ; 
vāka mākslinieciskais noformējums: Jānis 
Esītis. — Rīga : Dienas grāmata, 2012. — 237, 
[2] lpp. ; 17 cm. — (A.K. Kriminālromānu 
bibliotēka). — ISBN 978-9984-887-30-2. — 
[0313000081] 821.174-34

Kristus gaismas mirdzumā : kristīgais alma-
nahs / idejas autore Ilga Auza ; redaktors un 
priekšvārda autors Modris Zihmanis ; projekta 
vadītāja Ērika Birzkopa ; dizains: Uldis Bal-
tutis ; foto grāmatas iekšvākam: Diāna Sleže ; 
foto: Irina Tīre, Pēteris Jaunzems. — [Liepāja] : 
Biedrība LLRMK Helikons, 2011. — 270 lpp. : 
il., ģīm. ; 21 cm. — ISBN 9789984864488 (ies.) 
(kļūda). — [0312003155] 821.174-1(082)

Kronbergs, Jānis. Eyðimerkurblóm : [dzeja] / 
Jānis Kronbergs ; myndir: Jānis Kronbergs, 
Aivars Gulbis ; kapuhōnnun: Aija Gulbe. — 
[Ugāle] : Visual studio, 2012. — 62 lpp. : il. ; 
21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN aģen-
tūrā. — Teksts lībiešu val. — ISBN 978-9984-
873-76-3 (ies.). — [0313000115] 821.174-1

Lucija Ķuzāne : ex libris meis / teksta kārto-
jums un ilustrāciju atlase: Aina Karlsone ; 
hronika: Modris Plāte, Jānis Liepiņš ; ievadu 
sarakstīja Zigurds Kalmanis ; Ainas Karl-
sones grāmatzīmes, gleznu reprodukcijas un 
zīmējumi ; vāka noformējumā izmantots Pēte-
ra Korsaka foto. — Talsi : Aleksandra Pelēča 
lasītava, 2012. — 129 lpp. : il., ģīm., faks. ; 
24 cm. — Virstit.: Maz tu man solīji, daudz 
tomēr devi… — ISBN 978-9934-8244-6-3. — 
[0312003023] 821.174(092)+821.174-92

Lejiņš, Jānis. Kamera obskura : [vēsturisks 
romāns] / Jānis Lejiņš ; literārā redaktore Ieva 
Janaite ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais 
noformējums. — Rīga : Karogs, [2013]. — 
223 lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9984-882-01-7. — 
[0313000107] 821.174-311.6

Līce, Anda. Šovakar : 2009-2012 : [dzejoļu krā-
jums] / Anda Līce ; mākslinieks Rihards Del-
vers. — Rīga : Nordik, 2012. — 143, [1] lpp. ; 
20 cm. — ISBN 978-9984-854-43-4 (ies.). — 
[0313000098] 821.174-1

Mana grāmata : dzejas krājums / vāka dizains: 
Aija Pastare. — [Ugāle] : Visual studio, 2012 
(BookPrint.lv).

12. sējums. — 149, [1] lpp. : ģīm. ; 
21 cm. — ISBN 978-9984-873-56-5 (ies.). — 
[0312003073] 821.174-1(082)

Modris Zihmanis : bibliogrāfiskais rādītājs : 
turpinājums, 1998-2012 / sastādīja: Indra Lat-
vele, Mirdza Morozova ; māksliniece Andra 
Pelna ; Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka. 
Bibliogrāfiskā un uzziņu darba nodaļa. — 
Liepāja : Liepājas Centrālā zinātniskā biblio-
tēka, 2012. — 28 lp. ; 30 cm. — (Liepājas lite-
rāti — jubilāri). — Bibliogrāfiskais rādītājs 
«Modris Zihmanis» ir turpinājums 1997. gadā 
izdotajam rādītājam, ietverot autora darbus 
un publikācijas par viņu no 1998. gada līdz 
2012. gada decembrim. — Izdevumā minēto 
periodisko izdevumu ISSN rād.: 27. lpp. — 
[032003160] 821.174(092)(01)

Miķelsone, Liāna. Vai nāks Tava valstība? : 
[romāns] / Liāna Miķelsone ; redaktore Bārbala 
Simsone ; Arņa Kilbloka vāka dizains. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2013]. — 349, [2] lpp. ; 21 cm. — 
ISBN 978-9934-0-3416-9 (ies.). — [0313000005]

821.174-31

Priedola, Sandra. Bērna pieskāriens : dzeja / San-
dra Priedola ; literārā redaktore Inese Krauze ; 
ilustratore un vāka autore Kristiāna Bērziņa ; 
ilustratore Madara Priedola. — Liepāja : 
LiePA, 2012. — 93 lpp. : il. ; 21 cm. — ISBN 
978998486422 (ies.) (kļūda). — [0312003157]

821.174-1

Repše, Gundega. Smagais metāls : cikla romāni / 
Gundega Repše ; redaktori: Anita Rožkalne, 
Dace Sparāne ; fragmentu atdzejotāji: Jānis 
Elsbergs, Knuts Skujenieks, Laimonis Kamara ; 
pēcvārdu sarakstīja Ilva Skulte ; vāka dizains: 
Jānis Esītis ; foto: Matīss Markovskis. — Rīga : 
Dienas grāmata, 2012. — 468, [3] lpp. ; 23 cm. — 
ISBN 978-9984-887-31-9. — [0313000083]

821.174-31

Riekstiņa, Inta. Zīmes : [dzejoļu krājums] / Inta 
Riekstiņa ; grafika: Ralfs Liepiņš. — [Rīga] : Aus-
tras biedrība, [2012]. — 78 lpp. : il. ; 16 cm. — 
ISBN 978-9934-8325-0-5 (ies.). — [0313000036]

821.174-1

Satori : dzejas dienu burtnīca / priekšvārdu 
sarakstīja Ilmārs Šlāpins. — [Rīga] : Biedrība 
Ascendum, 2012. — 17 lpp. ; 20 cm. — 
[0312002888] 821.174-1(082)

Selga-Timpere, Solveiga. Degošā mīlestība : 
[dzejoļu krājums] / Solveiga Selga. — Rīga : 
Antava, [2012]. — 102, [1] lpp. : krās. il., ģīm. ; 
22 cm. — ISBN 978-9934-8266-2-7 (ies.). — 
[0312003162] 821.174-1

Smiltenes novada bērnu stāstu un zīmējumu 
grāmata : Iepazīsti, izzini, izbaudi! Skaties, klau-
sies, darbojies līdzi! Atklāj interesantas vietas! / 
sastādītāja Sanda Veismane sadarbībā ar Aldu 
Miķi, Maritu Mūzi, Ivetu Gutāni ; māksliniece 
Anda Nordena ; foto: Indra Natūrina, Marita 
Mūze, Agija Bērtiņa, Kaspars Liepiņš, Mier-
valdis Ozols, Dace Matule, Ieva Čīka. — [Smil-
tene] : Smiltenes novada dome, 2012. — 
20 lpp. : il., karte ; 30 cm. — Bibliogr.: vāka 
4. lpp. (9 nos.). — ISBN 9984496866 (kļūda). — 
[0312003106] 821.174-9

Strēlerte, Veronika. Raksti : [4 sējumos] / Ve-
ronika Strēlerte ; sastādītāja un komentāru 
autore Ieva E. Kalniņa ; redaktore Ligita Bī-
bere ; mākslinieks Valdis Villerušs ; vāka no-
formējumam izmantots Niklāva Strunkes 
zīmējums ; foto: R. Briedis, K. Kindermann. — 
Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folklo-
ras un mākslas institūts, 2012.

2. sējums. — 703 lpp., [16] lpp. il., ģīm., 
faks. ; 21 cm. — Bibliogr. tekstā. — Personu 
rād.: 659.-683. lpp. — Dzejoļu virsrakstu un 
pirmo rindu alf. rād.: 685.-[692.] lpp. — ISBN 
978-9984-893-01-3 (ies.). — [0312002951]

821.174(081.1)

Štelmahere, Vita. Piglas stāsti : piedzīvojumu 
sākums : [jaunākā skolas vecuma bērniem] / 
Vita Štelmahere ; atbildīgā redaktore Renāte 
Neimane ; literārā redaktore Inta Kārkliņa ; 
Kristīnes Ramanes ilustrācijas un vāka māksli-
nieciskais noformējums. — Rīga : Jumava. SIA 
«J.L.V.», [2012]. — 151, [1] lpp. : il. ; 20 cm. — 
ISBN 978-9934-11-264-5. — [0313000084]

821.174-93-32
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Tagadnes dzejnieks : Aleksandram Čakam vel-
tītās konferences priekšlasījumi / sastādītāja 
Antra Medne ; redaktore Sandra Zobena ; vāka 
mākslinieks Aivars Vilipsōns ; vāka foto: Māra 
Brašmane. — Rīga : Rīgas pašvaldības kultūras 
iestāžu apvienība : Aleksandra Čaka memo-
riālais dzīvoklis-muzejs, 2012. — 108, [2] lpp. : 
ģīm. ; 21 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — Bibliogr.: [80.] lpp. un norādes 
parindēs. — ISBN 978-9984-49-726-6 (ies.). — 
[0313000018] 821.174(092)

Tārauda, Ingrida. Boltais šokolads = Baltā 
šokolāde : Ingridys dzejūli / Ingrida Tārauda ; 
redaktore Ilze Sperga ; vuoka muokslineica 
Iveta Zāgere. — Reiga : Latgolys Studentu cen-
trs, 2012. — 156, [1] lpp. : ģīm. ; 20 cm. — Teksts 
latgaliešu, latviešu val. — ISBN 978-9934-8291-
1-6. — [0313000114] 821.174’282-1+821.174-1

Tomkalne, Agra. Uz meža dzīrēm : pasaciņas 
dzejā : [pirmsskolas vecuma bērniem] / Agra 
Tomkalne ; redaktore Guna Pitkevica ; māk-
sliniece Una Leitāne. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2012]. — 62, [1] lpp. : il. ; 25 cm. — ISBN 978-
9934-0-0117-8 (ies.). — [0312003009]

821.174-93-1

Treija, Ilona. Pa zelta pavedienu : [dzeja] / Ilo-
na Treija ; redaktors Jānis Polis ; mākslinieces: 
Emma Rass, Anda Nordena. — [Cēsis] : Har-
monija, 2012. — 48 lpp. : il., ģīm. ; 21 cm. — 
Izdošanas ziņas precizētas ISBN aģentūrā. — 
ISBN 978-9934-8041-8-2. — [0312003179]

821.174-1

Zandere, Inese. Sapnis par Ziemassvētkiem : 
dzejoļi : [pirmsskolas vecuma bērniem] / Ine-
se Zandere ; autores redakcijā ; dizains: Rūta 
Briede, Artis Briedis ; māksliniece Irēna Lūse. — 
Rīga : Liels un mazs, 2012. — [30] lpp. : il. ; 
26 cm + 1 CD. Diskā: Ineses Zanderes dzejoļi, 
Andreja Laukmaņa mūzika. Dzied J. Mediņa 
Rīgas 1. mūzikas skolas meiteņu koris «Vivace», 
dzeju runā Aktrise Guna Zariņa. — ISBN 978-
9984-820-55-2 (ies.). — [0312003196]

821.174-93-1

Zemgales vācelīte : literārais almanahs / redko-
lēģija: Rasma Urtāne, Jānis Zariņš ; priekšvārdu 
sarakstīja Rasma Urtāne ; dizains: Endijs Zariņš, 
Jānis Zariņš ; foto: Jānis Belovs. — Jelgava : 
Jelgavas Latviešu biedrība, 2012. — 431 lpp., 
[12] lpp. krās. il. : ģīm. ; 20 cm. — ISBN 978-
9934-8242-2-7. — [0312003116] 821.174-1(082)

Zelčs, Ainārs. Leģionāri : romāns / Ainārs 
Zelčs ; redaktore Eva Mārtuža ; vāka dizains un 
ilustrācijas: Ints Vilcāns. — Rīga : Lauku Avīze, 
2012. — 207 lpp. : il., ģīm., faks. ; 20 cm. — (Lata 
romāns ; 1 (163)). — Bibliogr.: 207. lpp. — ISBN 
978-9984-878-53-9. — [0313000097] 821.174-31

Ziedonis, Imants. Leišmalīte / Imants Ziedonis, 
Rimants Ziedonis ; redaktore Lolija Soma ; Vi-
tas Lēnertes vāka dizains ; vāka noformējumā 
izmantota Andra Eglīša fotogrāfija ; izmantoti 
I. Ziedoņa, R. Ziedoņa, A. Eglīša fotoattēli. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. — 631 lpp., 
[48] lpp. krās. il., ģīm. : il., ģīm., kartes ; 
22 cm. — Kartes vāku iekšpusē. — Bibliogr.: 
629.-631. lpp. (46 nos.). — ISBN 978-9934-0-
3031-4 (ies.). — [0312003131] 821.174-992

Zvirgzdiņš, Juris. Kad muzejā iespīd mēness 
jeb Tobiass un draugi sargā Rīgas vēsturi : 
[stāsts jaunākā skolas vecuma bērniem] / Ju-
ris Zvirgzdiņš ; redaktore Inese Zandere ; 
māksliniece Ingrīda Pičukāne ; fotogrāfi: Jānis 
Nīgals, Ilgvars Gradovskis, Kaspars Upītis. — 
Rīga : Liels un mazs, 2012. — 61, [2] lpp. : il. ; 
26 cm. — ISBN 978-9984-820-43-9 (ies.). — 
[0312003198] 821.174-93-32

82–93 Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

101 dalmācietis : pasaka [pirmsskolas vecu-
ma bērniem] / Disney ; tulkojusi Sandra Rut-
mane ; atbildīgā redaktore Antra Jansone ; 
redaktore Santa Kazāka ; pasaku stāsta Gun-
dars Silakaktiņš. — Rīga : Egmont Latvija, 
2012. — 31, [1] lpp. : krās. il. ; 14×14 cm + 1 
CD. — (Audiogrāmata). — Oriģ. nos.: 101 dal-
matians. — ISBN 978-9984-43-598-5 (ies.). — 
[0312002328] 82-93-32+821.111(73)-93

Dzirkstošs stāsts ; Burvīgi uzdevumi : [pirms-
skolas vecuma bērniem] / Disney ; tulkojusi 
Eva Jansone ; redaktore Santa Kazāka. — Rīga : 
Egmont Latvija, 2012. — 56, [8] lpp. dal. pag. : 
krās. il. ; 25×25 cm. — (Disney princeses). — 
Grāmata lasāma no abām pusēm, atsevišķas 
titullapas, dalīta paginācija. — ISBN 978-9984-
43-601-2. — [0312002973] 82-93-32+087.5

Karalis Lauva : pasaka [pirmsskolas vecuma 
bērniem] / Disney ; tulkojis Edvīns Raups ; 
atbildīgā redaktore Antra Jansone ; redaktore 
Santa Kazāka ; pasaku stāsta Gundars Sila-
kaktiņš. — Rīga : Egmont Latvija, 2012. — 31, 
[1] lpp. : krās. il. ; 14×14 cm + 1 CD. — (Audio-
grāmata). — Oriģ. nos.: The Lion King. — ISBN 
978-9984-43-595-4 (ies.). — [0312002326]

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

Leģendārais piecnieks : Džeka Lauska stāsts : 
[pirmsskolas vecuma bērniem] / latviskojis An-
dris Akmentiņš ; redaktore Santa Kazāka. — 
Rīga : Egmont Latvija, 2012. — [24] lpp. : krās. 
il. ; 21×21 cm. — Virstit.: DreamWorks. — Oriģ. 
nos.: Rise of the guardians. — ISBN 978-9984-
43-648-7. — [0312002974]

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

Sacīkšu stāsts ; Strauji uzdevumi : [pirmssko-
las vecuma bērniem] / Disney, Pixar ; tulkojusi 
Eva Jansone ; redaktore Santa Kazāka. — Rīga : 
Egmont Latvija, 2012 (Ķīna). — 59, [5] lpp. dal. 
pag. : krās. il. ; 25×25 cm. — (Vāģi). — Grāmata 
lasāma no abām pusēm, atsevišķas titullapas, 
dalīta paginācija. — ISBN 978-9984-43-600-5. — 
[0312002967] 82-93-32+087.5

Sniegbaltīte un septiņi rūķīši : pasaka [pirms-
skolas vecuma bērniem] / Disney ; tulkojusi 
Dagnija Laķe ; atbildīgā redaktore Antra Jan-
sone ; redaktore Santa Kazāka ; pasaku stāsta 
Aija Dzērve. — Rīga : Egmont Latvija, 2012. — 
31, [1] lpp. : krās. il. ; 14×14 cm + 1 CD. — 
(Audiogrāmata). — (Disney princeses). — Oriģ. 
nos.: Snow White and the seven dwarfs. — 
ISBN 978-9984-43-597-8 (ies.). — [0312002327]

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

Vāģi : pasaka [pirmsskolas vecuma bērniem] / 
Disney, Pixar ; tulkojis Edvīns Raups ; atbildīgā 
redaktore Antra Jansone ; redaktore Santa 
Kazāka ; pasaku stāsta Gundars Silakaktiņš. — 
Rīga : Egmont Latvija, 2012. — 31, [1] lpp. : krās. 
il. ; 14×14 cm + 1 CD. — (Audiogrāmata). — 
Oriģ. nos.: Cars. — ISBN 978-9984-43-596-1 
(ies.). — [0312002329] 82-93-32+821.111(73)-93

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

903 Aizvēsture. Aizvēstures liecības, 
materiālās kultūras pieminekļi, senatnes 
priekšmeti

Tomsons, Artūrs. Divasmeņu zobeni Latvijas 
arheoloģiskajā materiālā 9.-13. gs. : promocijas 
darba kopsavilkums doktora zinātniskā grāda 
iegūšanai vēsturē, apakšnozare: arheoloģija = 
Double-edged swords in the Latvian archaeo-
logical material in 9th-13th century : summary 
of doctoral thesis : promotion to the degree 
of doctor of history, sub-branch: archaeol-
ogy / Artūrs Tomsons ; darba zinātniskais va-
dītājs Andrejs Vasks ; recenzenti: Armands 
Vijups, Valdis Bērziņš, Lehs Mareks ; Latvijas 
Universitāte. Vēstures un filozofijas fakultāte. — 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2012. — 37 lpp. : il. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 37. lpp. — Teksts latviešu un 
angļu valodā ar atsevišķām titullapām, vāka 
noformējums abās valodās. — ISBN 978-9984-
45-586-0. — [0312002768]

903.22(474.3)(043.2)+
+904:623(474.3)”08/12”(043.2)

908 Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Kur upes un ceļi krustojas : Krustpils no-
vads / teksta autori: Spodris Bērziņš, Oļģerts 
Stalidzāns, Valentīna Mičule ; priekšvārdu sa-
rakstīja Kārlis Pabērzs ; foto autori: Jānis Lācis, 
Daiga Kalniņa, Inga Širina, Raivis Ragainis, Be-
nita Spalviņa, Spodris Bērziņš, Madara Turko-
pole, Mārīte Adamoviča. — [Krustpils : Krust-
pils novada dome], 2011. — 30 lpp. : il., karte ; 
15×21 cm. — [0312002766] 908(474.344)

Tukuma novads, 2012 / Tukuma novada Do-
me. — Tukums : Tukuma novada Dome, 
2012. — 25 lpp. : diagr., karte, tab. ; 16 cm. — 
Nosaukums no vāka. — Teksts paral. latviešu 
un angļu valodā. — [0312003036]

908(474.332)(03)

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

Greindžs, Kevins. Ziedu lietū : iepazīstot Bu-
tānu visgrūtākajā pārgājienā pasaulē / Kevins 
Greindžs ; no angļu valodas tulkojusi Vita 
Holma ; mākslinieki Arta un Jānis Jaunarāji. — 
Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2012. — 341, [1] lpp. : 
il., karte ; 23 cm. — (Vēju roze). — Bibliogr.: 
339.-[342.] lpp. — Oriģ. nos.: Beneath blos-
som rain. Discovering Bhutan on the toughest 
trek in the world. — ISBN 978-9984-23-426-7 
(ies.). — [0313000149] 913(541.31)

Impro ceļojumi, SIA. Impro ceļojumi 2013 : 
katalogs / priekšvārdu sarakstīja Vaira Vīķe-Frei-
berga. — Rīga : Impro ceļojumi, SIA, [2012]. — 
89, [7] lpp. : krās. il., ģīm., tab., kartes ; 27 cm. — 
[0312003078] 913(100)(085)

929 Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi

Blaumaņu dzimtas līkloči / grāmatas teksts, 
sakārtojums un priekšvārds: Zinta Saulīte. — 
[Ērgļu novads] : R. Blaumaņa memoriālais 
muzejs «Braki» : Biedrība «Rūdolfa Blaumaņa 
kultūrvēsturiskais mantojums», 2012. — 151, 
[1] lpp., [1] atsev. saloc. lp. : il., ģīm., karte ; 
25 cm + 1 saloc. lp. — Klāt pievienota 1 saloc. 
lp.: Blaumaņu dzimtas koks. — Bibliogr.: 
39. lpp. — ISBN 978-9984-49-698-6 (ies.). — 
[0313000173] 929.52(474.3)+821.174(092)
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Latvijas leģendas : par cilvēkiem, kas dara 
Latviju lielāku / idejas autors Andrejs Ēķis ; 
sastādītāji: Pāvils Raudonis, Juris Visockis ; 
autoru kolektīvs: Pauls Bankovskis, Ilona Bēr-
ziņa, Arvīds Deģis, Ingmārs Jurisons, Laima 
Kota, Janīna Kursīte, Andris Ozoliņš, Pāvils 
Raudonis, Andžils Remess, Valdis Rūmnieks, 
Baiba Šāberte, Dzintars Tilaks ; atbildīgā redak-
tore Renāte Neimane ; Inetas Rātes literārā 
redakcija ; Daira Hofmaņa mākslinieciskais 
noformējums ; uz 1. vāka Romāna Kokšarova 
fotogrāfija un Aleksandra Krūka gleznas re-
produkcija. — Rīga : Jumava, [2012].

2. grāmata. — 188, [3] lpp., [8] lpp. krās. 
il., ģīm., faks. : il., ģīm. ; 21 cm. — ISBN 978-
9934-11-266-9 (ies.). — [0312003056]

929(474.3)

94 Vispārīgā vēsture

Auf den Spuren des deutsch-baltischen 
Kulturerbes in Liepaja : die Geschichte Lett-
lands ist ohne das Mitwirken der Deutschen 
nicht denkbar : Fortsetzung / Vorwort Taisija 
Hristolubova ; Deutsch-Lettisches Begeg-
nungszentrum Liepaja = Pa Baltijas vāciešu 
kultūrmantojuma pēdām Liepājā : Latvijas 
vēsture nav iedomājama bez vācu līdzdalības 
kultūras un saimnieciskajā dzīvē : turpinājums / 
priekšvārdu sarakstīja Taisija Hristoļubova ; 
Liepājas Vācu—latviešu tikšanās centrs. — [Lie-
pāja : Liepājas Vācu—latviešu tikšanās centrs, 
2012]. — 64, [1] lpp. : il., ģīm., faks. ; 29 cm. — 
Paral. vācu, latviešu val. — ISBN 978-9984-864-
73-0. — [0312003158] 94(=112.2)(474.321.2)

Linde, Māris. Citādā vēsture / Māris Linde. — 
Liepāja : LiePA, 2012.

10. sējums, Čingizhans. — 299, [2] lpp., 
[12] lpp. il., ģīm., karte ; 21 cm. — (Bibliothe-
ca Lindana ; 11). — Bibliogr.: 298.-299. lpp. 
un norādes parindēs. — ISBN 978-9984-864-
68-6. — [0312003152] 94(517)(092)

Pasaules vēsture pamatskolai : mācību grā-
mata / Sarmīte Goldmane, Aija Kļaviņa, Ināra 
Misāne, Ligita Straube ; redaktors Juris Gold-
manis ; Irēnas Žgutas dizains. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, 2012.

1. — 103 lpp. : krās. il., kartes, tab. ; 
29 cm. — «Apstiprinājusi Latvijas Repub-
likas Izglītības un zinātnes ministrija 
2012»—Titlp. — ISBN 978-9934-0-3297-4. — 
[0313000015] 94(100)(075.2)

94(474.3) Latvijas vēsture

Janelsiņa-Priedīte, Aija. Zaļās zemes diev-
sunīšu un likteņu līdumnieku laiki : literatūr-
socioloģisks pētījums / Aija Priedīte ; redak-
tore Jolanta Treile ; māksliniece Agata Muze ; 
izmantoti Aijas Priedītes fotoattēli. — Rīga : 
Latvijas Universitāte : Zinātne, 2012.

2. daļa, Stuburi. Kādas Latvijas viensētas 
dzīve. — 148, [3] lpp. : il., ģīm., faks., sh., 
tab., karte ; 22 cm. — ESF projekts «Savs 
kaktiņš, savs stūrītis zemes — Latvijas lauku 
iedzīvotāju attīstības stratēģijas un kultūr-
vides pārmaiņas» Projekta Nr. 2009/0222/1DP/
1.1.1.2.0/09APIA/VIAA/087. — Bibliogr.: 137.-
[141.] lpp. un norādes parindēs. — ISBN 
978-9984-879-24-6 (ies.). — [0312003187]

94(474.3)

Latvijas Kara muzejs. Latvijas Kara muzeja 
gadagrāmata / Latvijas Kara muzejs ; sastādītājs 
Juris Ciganovs ; literārās redaktores: Mairita 
Purviņa, Ingrīda Sjomkāne. — Rīga : Latvijas 
Kara muzejs, 2012.

13. — 240 lpp. : diagr., il., ģīm., faks., tab. ; 
24 cm. — Bibliogr. norādes parindēs. — ISBN 
978-9934-8270-1-3. — [0312003094]

94(474.3)(058)+069:355(474.3)(058)+
+355.48(474.3)(058)

Radovics, Ainārs. Zviedru laiki Vidzemē / 
Ainārs Radovics ; tulkojums uz zviedru valodu: 
Daiga Andersone ; tulkojums uz angļu valodu: 
Vineta Jaudzema ; tulkojums uz vācu valodu: 
Inguna Jankovska ; tulkojums uz krievu valodu: 
Indra Lomanovska ; mākslinieks Uldis Pauzers, 
Santa Selicka ; autora fotoattēli. — Jūrmala : 
Apgāds «Stāsti un Romāni», 2012. — 435 lpp. : 
il., ģīm., faks., kartes, plāni ; 23 cm. — (Tūrisma 
ceļvedis vēsturē). — Izdošanas ziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — Bibliogr.: 428.-434. lpp. — 
Palīgrād.: 425.-427. lpp. — Kopsav. zviedru, 
angļu, vācu un krievu val. — ISBN 978-9984-
49-675-7 (ies.). — [0313000148]

94(474.3)”1562/1795”(474.3)(036)+
+908(474.362.2)(036)


