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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

003 Rakstības sistēmas un raksti

Liesma, Agne. Senbaltu spēka zīmes un rak-
sti / Agne Liesma ; atbildīgā redaktore Ieva 
Heimane ; literārā redaktore Ligita Smilga ; 
fotogrāfe Eiženija Anna Freimane. — Rīga : 
Jumava, [2013]. — 120 lpp. : il. ; 20 cm. — Bib-
liogrāfija: 119. lpp. — ISBN 978-9934-11-
304-8. — [0313000614] 003.62(=174)+133

Ozoliņš, Ojārs. Krīvu lāsts : senču noslēpumu 
atklāšana / Ojārs Ozoliņš ; atbildīgā redak-
tore Ieva Heimane ; Nataļjas Kugajevskas vā-
ka mākslinieciskais noformējums. — Rīga : 
Jumava, [2013]. — 207, [1] lpp. : il., tab., 
karte ; 20 cm. — ISBN 978-9934-11-310-9. — 
[0313000475] 003.62

004 Datorzinātne un datortehnoloģija. 
Skaitļošana. Datu apstrāde

Lešinskis, Adams. Apple noslēpumi : kā īsti 
darbojas visvairāk apbrīnotais un visslepenā-
kais Amerikas uzņēmums / Adams Lešinskis ; 
no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska ; 
redaktori Jānis Virziņš, Gunta Šustere ; Ilzes 
Isakas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2013. — 182, [2] lpp. ; 24 cm. — Par autoru tek-
sta beigās. — Oriģ. nos.: Inside Apple. — ISBN 
978-9934-0-3073-4 (ies.). — [0313000661]

004.38:338.45(73)

Mislēvičs, Antons. Mobilie aģenti biznesa 
procesu vadības atbalstam mākoņskaitļošanas 
vidēs : promocijas darbs / Antons Mislēvičs ; 
zinātniskais vadītājs Jānis Grundspeņķis ; Rī-
gas Tehniskā universitāte. Datorzinātnes un 
informācijas tehnoloģijas fakultāte. Lietišķo 
datorsistēmu institūts. — Rīga : Rīgas Tehniskā 
universitāte, 2013. — 218 lpp. : il., tab. ; 25 cm + 
1 CD-R. — Bibliogrāfija: 15., 149.-163. lpp. — 
Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu 
valodā. — [0313003824]

004.771(043)+004.415:004.771(043)+
+004.457(043)

Osis, J. Sarežģītu heterogēnu sistēmu topolo-
ģiskā modelēšana: teorija un lietojumi / Jānis 
Osis, Jānis Grundspeņķis, Zigurds Markovičs ; 
vāka mākslinieciskais noformējums: Inese 
Upīte ; ilustrācijas un tehniskais noformējums: 
Gints Vītols, Nora Markoviča. — Rīga : Rīgas 
Tehniskā universitāte, 2012. — 407 lpp. : sh., 
tab. ; 31 cm. — Veltījums 150 gadu jubilejā Rīgas 
Tehniskajai universitātei, kurā grāmatas autori 
ir pavadījuši savu darba mūžu. — Bibliogrāfija: 
374.-407. lpp. un nodaļu beigās. — ISBN 978-
9934-507-01-4 (ies.). — [0313000499]

004.415.2+681.5.017+004.891+519.876.5

005 Pārvaldība. Vadzinības

Bernande, Māra. Jauniešu mērķtiecības un 
sasniegumu veidošanās mijsakarības dzīvesdar-
bībā : promocijas darbs doktora zinātniskā grā-
da iegūšanai pedagoģijā, apakšnozare: skolas 
pedagoģija / Māra Bernande ; darba zinātniskā 
vadītāja Ausma Špona ; Rīgas Pedagoģijas un 
izglītības vadības akadēmija. Pedagoģijas fa-
kultāte. — Rīga : Rīgas Pedagoģijas un izglītības 
vadības akadēmija, 2013. — 180 lp. : diagr., 
tab. ; 31 cm + piel. (210 lp. : diagr., tab. + 1 CD 
«16. pielikums») ; 1 CD. — Bibliogrāfija: 161.-
179. lp. — (Ies.). — [0313003830]

005.966(043)+37.015.3(043)

08 Jaukta satura krājumi. Kolektīvi darbi

087.5 Izdevumi jauniešiem

1000 uzlīmes / no angļu valodas tulkojusi Iveta 
Ikale ; redaktore Indra Putre. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2013] (Ķīna). — [119] lpp., [60] lp. 
uzlīmes : il. ; 17 cm. — Oriģ. nos.: 1000 stick-
ers. — ISBN 978-9934-0-3301-8. — [0313000665]

087.5

Ceļā : mana grāmata ar uzlīmēm : vairāk nekā 
80 uzlīmes / no angļu valodas tulkojis Dāvis 
Putris ; redaktore Indra Putre. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, [2013]. — 12 lpp., [2] lp. iel. : il. ; 
28 cm. — (Spēlējies un mācies!). — Oriģ. nos.: 
On the move. — ISBN 978-9934-0-3307-0. — 
[0313000414] 087.5

Gadalaiku uzdevumi : ar vairāk nekā 50 uz-
līmēm / tulkojusi Vineta Berga. — Rīga : Eg-
mont Latvija, 2013. — 9, [3] lpp. [2] lp. iel. : il. ; 
30 cm. — (Disney Vinnijs Pūks). — Nosaukums 
no vāka. — Oriģ. nos.: Winnie the Pooh. The 
seasons with Vinnie. — ISBN 978-9984-43-
694-4. — [0313000407] 087.5

Mana skaistā rozā uzlīmju soma : vairāk nekā 
500 uzlīmju / no angļu valodas tulkojusi Nane-
te Neimane. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. — 
[40] lpp., [8] lp. uzlīmes : il. ; 28 cm. — Oriģ. 
nos.: My pretty pink sticker bag. — ISBN 978-
9934-0-3275-2. — [0313000375] 087.5

Pinningtone, Andrea. Princešu brīnumvalstī-
ba : uzlīmes, papīra lelles, spēles, trafareti / 
Andrea Pinningtone ; no angļu valodas tulko-
jusi Aija Čerņevska ; redaktore Nanete Nei-
mane. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. — 79, 
[1] lpp., [2] lp. iel., 1 sal. lpp.: il. ; 30 cm. — Oriģ. 
nos.: The Princess creativity book. — ISBN 978-
9934-0-3209-7 (spirālies.). — [0313000378] 087.5

Uz laukiem : mana grāmata ar uzlīmēm : vairāk 
nekā 80 uzlīmes / no angļu valodas tulkojis 
Dāvis Putris ; redaktore Indra Putre. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2013]. — 12 lpp., [2] lp. iel. : 
il. ; 28 cm. — (Spēlējies un mācies!). — Oriģ. 
nos.: Farm. — ISBN 978-9934-0-3308-7. — 
[0313000413] 087.5

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

13 Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves 
metafizika

Vaithērsta, Tesa. Tavas mājas baltā maģija / 
Tesa Vaithērsta ; no angļu valodas tulkojusi 
Ligita Lukstraupe ; atbildīgā redaktore Ieva 
Heimane ; literārā redaktore Austra Celmiņa ; 
Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais nofor-
mējums. — Rīga : Jumava. SIA «J.L.V.», 2013. — 
211, [4] lpp. : il., tab. ; 20 cm. — Bibliogrāfija: 
210.-[212.] lpp. — Oriģ. nos.: Magical house-
keeping. — ISBN 978-9934-11-293-5. — 
[0313000473] 133.4

159.9 Psiholoģija

Laitmans, Mihaels. Mūsdienu bērni: kā augt 
kopā? : integrālās audzināšanas metodika / Mi-
haels Laitmans, Irina Jakoviča, Iļja Vinokurs ; 
no krievu valodas tulkojusi Valda Brazauska ; 
atbildīgā redaktore Ieva Heimane ; literārā 
redaktore Marita Freija ; vāka grafiskais nofor-
mējums: Ingus Feldmanis. — Rīga : Jumava, 
2013. — 294, [1] lpp. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: Раз-
витие человека: от 0 до 20. — ISBN 978-9934-
11-302-4. — [0313000616] 159.922.7+159.922.8

Mans neparastais brālis / Latvijas Autisma 
apvienība. — [Rīga] : Latvijas Autisma apvie-
nība, 2012. — 43 lpp. : il. ; 15×21 cm. — Izdevēj-
ziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-
9934-8348-1-3. — [0313000582]

159.922.76-056.34

Plaudis, Arvīds. Es un Tu : sarunas par sievie-
tes un vīrieša attiecībām / Jānis Arvīds Plaudis, 
Elizabete Ozola ; atbildīgā redaktore Ieva Hei-
mane ; literārā redaktore Ligita Smilga ; ievadu 
sarakstīja Aivis Dombrovskis ; Aijas Andžānes 
vāka mākslinieciskais noformējums ; Aigara 
Jansona vāka fotogrāfija. — Rīga : Jumava, 
[2013]. — 117, [2] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-
9934-11-301-7. — [0313000618] 159.922.1

Polsone, Ženevjēva L. Meditācija : garīgais 
treniņš / Ženevjēva L. Polsone ; no angļu valo-
das tulkojusi Linda Ulāne ; atbildīgā redak-
tore Ieva Heimane ; literārā redaktore Anda 
Lase ; Ievas Nagliņas vāka mākslinieciskais 
noformējums. — Rīga : Jumava. SIA «J.L.V.», 
2013. — 198, [1] lpp. : il., tab. ; 20 cm. — Oriģ. 
nos.: Meditation as spiritual practice. — ISBN 
978-9934-11-283-6. — [0313000612]

159.961+133.2

Savādais ES / Latvijas Autisma apvienība. — 
[Rīga] : Latvijas Autisma apvienība, 2012. — 
43 lpp. : il. ; 15×21 cm. — ISBN 978-9934-8348-
0-6. — [0313000581] 159.922.76-056.34
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Veiss, Mihaēls Noa. Psiholoģijas koeficients : 
atklāj savas personības potenciālu! / Mihaēls 
Noa Veiss, Linda Vera Retlisbergere ; no 
vācu valodas tulkojusi Brigita Kabuce ; at-
bildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārā 
redaktore Keta Īva ; Jāņa Pavlovska vāka māk-
slinieciskais noformējums. — Rīga : Jumava, 
2013. — 127 lpp. ; 20 cm. — Par autoriem: 
127. lpp. — Bibliogrāfija: 123.-126. lpp. un zem-
svītras piezīmes. — Oriģ. nos.: Die Entdeck-
ung des PsyQ. — ISBN 978-9934-11-290-4. — 
[0313000474] 159.923.2

Vitāle, Džo. Dzīves instrukcija : jums tā bija 
jāsaņem jau piedzimstot / Džo Vitāle ; redak-
tore Anda Brazauska ; Aigara Truhina vāka di-
zains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 198 lpp. ; 
19 cm. — Par autoru: 198. lpp. — Oriģ. nos.: 
Life’s missing instruction manual. — ISBN 978-
9934-0-2748-2 (ies.). — [0313000525]

159.923.2+17.02

17 Morāles filozofija. Ētika.  
Praktiskā filozofija

Grīns, Anselms. Atbilžu grāmata : atbildes uz 
dzīves karaliskajiem jautājumiem / Anselms 
Grīns ; no vācu valodas tulkojusi Inese Mičule ; 
atbildīgā redaktore Ieva Heimane ; literārā 
redaktore Brigita Šoriņa ; māksliniece Dina 
Ābele. — Rīga : Jumava, [2013]. — 207 lpp. : 
il. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: Anselm Grüns Buch 
der Antworten. — ISBN 978-9934-11-265-2. — 
[0313000619] 17.02

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Rozeniuss, K. O. Dieva vārds katrai gada die-
nai / K. O. Rozeniuss ; no zviedru valodas 
tulkojis Uģis Sildegs ; literārās redaktores 
Elmīra Cacure, Inga Lievīte ; vāka autors Ar-
mands Grundulis. — 3. izdevums. — Rīga : 
Luterisma mantojuma fonds, 2013. — 599, 
[5] lpp. ; 22 cm. — Svēto Rakstu rādītājs: 585.-
599. lpp. — Oriģ. nos.: Day by day with God. — 
ISBN 978-9984-753-60-7. — [0313000459]

27-29+274.5-282.5

Teicit kungu : 1186-1986 : Kristticeibas 800 g. 
pīmiņai Mōras zemē. — [Rēzekne] : Rēzeknes—
Aglyunas diecezes kūrija, 2012. — 560 lpp. : 
il., tab. ; 15 cm. — Rādītājs: 548.-559. lpp. — 
Latgaliešu valodā. — [0313000450]

272-534.3+272-535.7+272-282.4

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

316 Socioloģija

Guidelines on national identity, civil society 
and integration policy (2012-2018) / Latvijas 
Republikas Kultūras ministrija. — Rīga : Minis-
try of Culture, 2012. — 47 lpp. : il., diagr., karte, 
tab. ; 21 cm. — Paralēls izdevums latviešu va-
lodā ar nosaukumu: Nacionālās identitātes, 
pilsoniskās sabiedrības un integrācijas 
politikas pamatnostādnes 2012.-2018. ga-
dam. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — 
[0313000462] 316.4.063.3(474.3)+323.1(474.3)

Identitātes, kopienas, diskursi : rakstu krājums / 
zinātniskās redaktores un ievada autores: Baiba 
Bela, Brigita Zepa ; literārā redaktore Ruta 
Puriņa ; vāka dizains: Ieva Tiltiņa. — Rīga : 
LU Akadēmiskais apgāds, 2012. — 172 lpp. : il., 
tab. ; 24 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — 
Kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN 978-9984-
45-648-5. — [0313000452]

316.42(474.3)+316.7(474.3)

Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības 
un integrācijas politikas pamatnostādnes 
2012.-2018. gadam / Latvijas Republikas Kul-
tūras ministrija. — Rīga : Kultūras minis-
trija, 2012. — 47 lpp. : diagr., il., tab., karte ; 
21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — 
[0313000461] 316.4.063.3(474.3)+323.1(474.3)

Основные установки политики националь-
ной идентичности, гражданского общества 
и интеграции (2012-2018) / Latvijas Republikas 
Kultūras ministrija. — Рига : Министерство 
культуры, 2012. — 47 lpp. : il., diagr., karte, 
tab. ; 21 cm. — Paralēls izdevums latviešu 
valodā ar nosaukumu: Nacionālās identitātes, 
pilsoniskās sabiedrības un integrācijas 
politikas pamatnostādnes 2012.-2018. ga-
dam. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — 
[0313000460] 316.4.063.3(474.3)+323.1(474.3)

34 Tiesības. Jurisprudence

Juridisko dokumentu paraugi : iesniegumi, 
pretenzijas, sūdzības, pieteikumi tiesām, vieno-
šanās, līgumi / Māras Alševskas vāka dizains. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 87 lpp. ; 26 cm. — 
ISBN 978-9934-0-3082-6. — [0313000515]

340(474.3)(035)

35 Valsts administratīvā pārvalde. Karalietas

Polatside, Vineta. Zini savas tiesības, iero-
doties Latvijā! : informācija ārzemniekiem, 
kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Lih-
tenšteinas, Īslandes, Norvēģijas un Šveices 
valstspiederīgie = Знай свои права, приез-
жая в Латвию! : информация для ино-
странцев, не являющихся гражданами 
стран Европейского союза, Лихтенштейна, 
Исландии, Норвегии и Швейцарии / au-
tore Vineta Polatside ; redaktores: Ilze Sto-
bova, Antra Legzdiņa ; tulki: Inguna Beķere, 
Viktors Makarovs ; dizains: Marika Samarda-
ka. — [Rīga : Sorosa fonds—Latvija], 2011. — 
[32] lpp. : il. ; 21 cm. — Grāmata lasāma no 
abām pusēm, dalīta paginācija, atsevišķas titul-
lapas. — Paralēli latviešu un krievu valodā. — 
[0313000489]

351.756(474.3)(03)+342.717(474.3)(03)

37 Izglītība

Klārks, Rons. Nost ar garlaicīgām mācību 
stundām!, jeb, Kā atraisīt mūsu bērnu spē-
jas : 101 neparasts risinājums vecākiem un 
skolotājiem / Rons Klārks ; no angļu valodas 
tulkojusi Elita Saliņa ; redaktors un priekš-
vārda autors Aldis Vēvers ; Ilzes Isakas vāka 
noformējums. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 
379 lpp. : il. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: The end of 
molasses classes. — ISBN 978-9934-0-3426-8 
(ies.). — [0313000519] 37.02

Neformālās un informālās mācīšanās rezultātu 
atzīšana Latvijā / Val Net : ES projekts «Integrēta 
neformālās izglītības rezultātu atzīšanas sis-
tēma: nacionālā sadarbības tīkla izveide» ; 
sagatavoja: Vita Žunda, Liene Pintāne, Marta 
Sprūģe, Māris Stinkulis, Inta Baranovska, As-
tra Aukšmuksta, Dmitrijs Zverevs, Sarmīte 
Pilāte, Dženija Dzirkale-Maļavkina, Marta 
Dziļuma, Kristīne Liniņa, Beāte Knikste, Lita 
Paegle ; ievadu sarakstīja: Jānis Vucāns, Vita 
Žunda. — Rīga : Val-Net projekta darba grupa : 
Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2013. — 56 lpp. : 
il. ; 23 cm. — Bibliogrāfija: 54.-56. lpp. — ISBN 
978-9984-850-11-5. — [0313000635]

37.013(474.3)

Starpaugstskolu zinātniski praktiskā un mā-
cību metodiskā konference «Mūsdienu izglī-
tības problēmas» (2011/2012 : Rīga, Latvija). 
Mūsdienu izglītības problēmas : starpaugstsko-
lu zinātniski praktiskā un mācību metodiskā 
konference : raksti = Actual problems of educa-
tion : international inter-higher school scientific 
and educational conference : papers / Transpor-
ta un sakaru institūts ; priekšvārdu sarakstīja 
Boriss Mišņevs. — Rīga : Transporta un sakaru 
institūts, 2012. — 88 lpp. : diagr., il., sh., tab. ; 
30 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts 
latviešu, angļu un krievu valodā. — Kopsavil-
kumi latviešu, krievu un angļu valodā. — ISBN 
978-9984-818-55-9. — [0313000538] 37(062)

371 Audzināšanas un izglītības 
organizēšana. Skolvedība

Плинер, Я. Г. Педагогические и поэтические 
строки… / Яков Плинер ; обложка: Ни-
колай Салиньш. — Рига : [Яков Плинер], 
2013. — 252 lpp. : il., portr. ; 21 cm. — Izde-
vējziņas precizētas LNB Monogrāfiju un tur-
pinājumizdevumu datu bāzē. — [0313000592]

371(474.3)+821.161.1-1(474.3)

378 Augstākā izglītība. Augstskolas. 
Akadēmiskās studijas

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augst-
skola. Jauno zinātnieku konference (6 : 2010 : 
Rīga, Latvija). VI jauno zinātnieku konference 
[elektroniskais resurss] : rakstu krājums (2010) / 
atbildīgā redaktore Sanita Madalāne ; redak-
tores asistente Silvija Sudmale ; Jānis Glāzers — 
vāka foto ; Rīgas Pedagoģijas un izglītības 
vadības akadēmija. — Rīga : Rīgas Pedagoģijas 
un izglītības vadības akadēmija, 2011. — 1 CD : 
graf., il., tab. ; 12 cm. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās. — Teksts latviešu un angļu valodā. — 
ISBN 978-9934-8215-7-8. — [0313004002]

378(474.3-25)(062)(0.034)

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augst-
skola. Jauno zinātnieku konference (7 : 2011 : 
Rīga, Latvija). VII jauno zinātnieku konfer-
ence [elektroniskais resurss] : rakstu krājums 
(2011) / atbildīgā redaktore Sanita Madalāne ; 
redaktores asistente Silvija Sudmale ; Rīgas 
Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija. — 
Rīga : Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 
akadēmija, 2012. — 1 CD : graf., il., tab. ; 
12 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts 
latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-
503-03-0. — [0313004003]

378(474.3-25)(062)(0.034)
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379.8 Brīvais laiks

Atpūta laukos = Country holidays = Отдых 
на селе : Latvija, 2013 : [katalogs]/ Lauku ce-
ļotājs. — Rīga : Lauku ceļotājs, 2013. — 101, 
[1] lpp. : il., kartes ; 21 cm. — Paralēli latviešu, 
angļu, krievu, valodā. — ISBN 978-9934-8369-
0-9. — [0313000501] 379.834(474.3)

Rēzeknes un Viļānu novadu tūrisma ceļve-
dis = Путеводитель для туристов по Резек-
ненскому и Вилянскому краям = Tourism 
guide of Rēzekne and Viļāni municipalities / 
informāciju sagatavoja Rēzeknes pilsētas, 
Rēzeknes un Viļānu novadu TIC darbinieki ; 
foto: A. Lebeds, J. Litavnieks, L. Ieviņa, L. 
Harčevska, E. Medvedevs, M. Justs, R. Kalvis, 
L. Mihalova. — Rēzekne : Rēzeknes novada 
pašvaldība, 2012. — 104 lpp. : il., tab., kartes ; 
21 cm + piel. [1] lp. saloc. Rēzeknes un Viļānu 
novadu tūrisma karte. — Paralēli latviešu, 
krievu un angļu valodā. — [0313000512]

379.8(474.384)(036)

5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

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

Lakovskis, Pēteris. Ainavu ekoloģiskā plā-
nošana un tās metodoloģiskie risinājumi 
mozaīkveida ainavās : promocijas darbs dok-
tora grāda iegūšanai ģeogrāfijā, vides zinātnes 
nozarē, apakšnozare: dabas aizsardzība / Pēteris 
Lakovskis ; darba zinātniskais vadītājs Oļģerts 
Nikodemus ; recenzenti: Viesturs Melecis, Zan-
da Penēze, Simon Bell ; Latvijas Universitāte. 
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte. Vides 
zinātnes nodaļa. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2013. — 156 lpp. : il., kartes, diagr., tab. ; 
24 cm. — Bibliogrāfija: 146.-156. lpp. — ISBN 
978-9984-45-666-9. — [0313000595]

502.131(474.3)(043.3)+911.52(474.3)(043.3)

Tolla, Klaudija. Dosimies dabā! : + ceļvedis 
pa Latvijas dabas takām / Klaudija Tolla, Ilka 
Sokolovski ; no vācu valodas tulkojusi Inita 
Dāniele ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; 
literārā redaktore Diāna Spertāle. — Rīga : 
Jumava, 2013. — 127 lpp. : il., karte ; 30 cm. — 
Oriģ. nos.: Raus aus dem Haus. — ISBN 978-
9934-11-275-1 (ies.). — [0313000480]

502.5(02.053.2)+502.5(474.3)(02.053.2)+
+087.5

52 Astronomija. Astrofizika.  
Kosmosa pētniecība. Ģeodēzija

Kas notiek kosmosā : žurnāla «Ilustrētā Zi-
nātne» pielikums / galvenā redaktore Dina 
Bēma ; galvenās redaktores vietnieks un priekš-
vārda autors Vents Zvaigzne ; literārā redak-
tore Ināra Zēberga ; dizains: Liene Rubesa. — 
Rīga : Dienas Žurnāli, 2013. — 66 lpp : il., ģīm. ; 
25 cm. — (Populārzinātniskā bibliotēka, ISSN 
1691-5089 ; 2013/16). — [0313000458]

52+629.78

53 Fizika

Puķītis, Pēteris. Fizika 12. klasei : praktiskie 
darbi / Pēteris Puķītis ; redaktore Ingrīda 
Kreicberga ; Aigara Truhina vāka dizains un 
ilustrācijas. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 
102 lpp. : il., diagr., tab. ; 24 cm. — (Nāc!). — 
Mācību līdzeklis kompektizdevumā ar mācību 
grāmatu «Fizika 12. klasei» / P. Puķītis (ISBN 
9789934033025). — ISBN 978-9934-0-3303-2. — 
[0313000536] 53(076)

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. 
TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes

Reihmane, Dace. Acute impact of exercise on 
pro-inflammatory molecule concentrations in 
blood: factors that affect exercise induced re-
sponse : doctoral thesis in partial fulfillment 
of the requirements of the doctoral degree in 
biology, subdiscipline of human and animal 
physiology / Dace Reihmane ; supervisors 
Antra Jurka, Flemming Dela ; reviewers: Līga 
Aberberga-Augškalne, Alfrēds Jānis Sīpols, An-
drejs Šķesters ; University of Latvia. Institute of 
Experimental and Clinical Medicine, Univer-
sity of Copenhagen. Xlab-Center for Healthy 
Aging. — Rīga : University of Latvia, 2013. — 
109 lp. : il., diagr., tab. ; 30 cm. — «Universi-
tas Latviensis». — Bibliogrāfija: 76.-93. lp. — 
(Ies.). — [0313003842]

612.121(043.3)+612.121(043)

Reihmane, Dace. Fiziskās slodzes akūta ietekme 
uz iekaisuma molekulu koncentrācijām asinīs: 
slodzes izraisītās atbildes reakcijas ietekmējošie 
faktori : promocijas darba kopsavilkums dok-
tora grāda iegūšanai bioloģijas nozarē, apakšno-
zare: cilvēka un dzīvnieku fizioloģija = Acute 
impact of exercise on pro-inflammatory mol-
ecule concentrations in blood: factors that af-
fect exercise induced response : summary of 
doctoral thesis in partial fulfillment of the re-
quirements of the doctoral degree in biology, 
subdiscipline of human and animal physiol-
ogy / Dace Reihmane ; zinātniskie vadītāji : 
Antra Jurka, Flemming Dela ; recenzenti: Līga 
Aberberga-Augškalne, Alfrēds Jānis Sīpols, An-
drejs Šķesters ; Latvijas Universitāte. Bioloģi-
jas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2013. — 56 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — «Univer-
sitas Latviensis». — Bibliogrāfija: 51.-56. lpp. — 
Teksts un titullapas latviešu, angļu valodā; vāka 
noformējums angļu valodā. — [0313000566]

612.121(043.2)+612.121(043)

Rīgas Stradiņa Universitāte. Eksperimenta 
dzīvnieku audzētava. Rīgas Stradiņa Univer-
sitātes eksperimenta dzīvnieku audzētava / 
sagatavoja: Elga Poppela, Jekaterina Petļa, 
Ilona Serafimko, Ļubova Aleksejeva, Gaļina 
Kravčenoka, Skaidrīte Lapšina ; sastādītāja: 
Leontīne Antonoviča ; redaktore Indra Galiņa ; 
Rīgas Stradiņa Universitāte. — Rīga : Rīgas 
Stradiņa universitāte, 2012. — 20 lpp. : sh. ; 
21 cm. — [0313000487] 616-092.9(474.3)

Ziņģīte, Inese. Speķītim nav ne vainas jeb 
Atziņas veselīgai dzīvei / Inese Ziņģīte, Ana-
tolijs Danilāns ; sastādītājs un ievada autors 
Juris Lorencs ; atbildīgā redaktore Anna Pav-
lovska ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais 
noformējums ; Tīla Indāna, Jura Lorenca fo-
to. — Rīga : Jumava, 2013. — 83, [4] lpp. : il., 
ģīm. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-11-311-6. — 
[0313000613] 615.85+613.2

62 Inženierija. Tehnoloģija vispār

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

Kravalis, Kalvis. Sūkņa ar rotējošiem pastā-
vīgajiem magnētiem izpēte šķidru metālu 
transportēšanai : promocijas darbs : nozare: 
mašīnzinātne, apakšnozare: mašīnbūves 
tehnoloģija / Kalvis Kravalis ; zinātniskais 
vadītājs: G. Bunga ; vadošais pētnieks I. Buce-
nieks ; Rīgas Tehniskā universitāte. Trans-
porta un mašīnzinību fakultāte. Mašīnbūves 
tehnoloģijas institūts. — Rīga : Rīgas Tehniskā 
universitāte, 2013. — 131 lp. : il., diagr., tab., 
sh. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 111.-116. lp. — Tek-
sts latviešu val., anotācija arī angļu un krievu 
valodā. — (Ies.). — [0313003831]

621.313.53(043)+621.313.8(043)

Strazdiņa, Ingūna. Caurspīdīgu vadošu oksīdu 
vakuuma nanopārklājumu raksturlielumu pē-
tīšana : promocijas darba kopsavilkums : no-
zare: mašīnzinātne, apakšnozare: mašīnbūves 
tehnoloģija / Ingūna Strazdiņa ; zinātniskie 
vadītāji J. Rudzītis, V. Kozlovs ; recenzenti: 
Jurijs Dehtjars, Aleksandrs Šostaks, Sigitas 
Tamulevičius ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Transporta un mašīnzinību fakultāte. Mašīn-
būves tehnoloģijas institūts. — Rīga : Rīgas 
Tehniskā universitāte, 2012. — 29 lpp. : il., 
diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 7.-8., 27.-
29. lpp. — [0313000466]

621.793(043)+620.197.6-022.532(043)

Strazdiņa, Ingūna. Caurspīdīgu vadošu ok-
sīdu vakuuma nanopārklājumu raksturlielu-
mu pētīšana : promocijas darbs / Ingūna 
Strazdiņa ; zinātniskie vadītāji J. Rudzītis, V. 
Kozlovs ; Rīgas Tehniskā universitāte. Trans-
porta un mašīnzinību fakultāte. Mašīnbūves 
tehnoloģijas institūts. — Rīga : Rīgas Tehniskā 
universitāte, 2012. — 100 lp. : il., diagr., tab. ; 
30 cm. — Bibliogrāfija: 86.-95. lp. — Teksts 
latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā. — 
(Ies.). — [0313003829]

621.793(043)+620.197.6-022.532(043)

624 Civilās un strukturālās  
inženierbūves kopumā

Goremikins, Vadims. Racionāla liellaiduma 
iepriekš saspriegta trošu konstrukcija : promo-
cijas darba kopsavilkums / Vadims Goremikins ; 
zinātniskie vadītāji: D. Serdjuks, K. Rocēns ; 
recenzenti: Juris Naudžuns, Algirdas Juoza-
paitis, Jānis Vība ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Būvniecības fakultāte. Būvniecības un rekon-
strukcijas institūts. — Rīga : Rīgas Tehniskā 
universitāte, 2013. — 31 lpp. : il., diagr., tab. ; 
21 cm. — Rīgas Tehniskās universitātes Būv-
zinātnes, Transporta un satiksmes zinātņu 
nozaru Promocijas padome «RTU P-06»—
Titlp. — Bibliogrāfija: 11.-13. lpp. — ISBN 978-
9934-8235-6-5. — [0313000434] 624.5(043)
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Goremikins, Vadims. Racionāla liellaiduma 
iepriekš saspriegta trošu konstrukcija : promo-
cijas darbs inženierzinātņu doktora zinātniskā 
grāda iegūšanai būvkonstrukciju apakšnozarē / 
Vadims Goremikins ; zinātniskie vadītāji D. 
Serdjuks, K. Rocēns ; Rīgas Tehniskā univer-
sitāte. Būvniecības fakultāte. Būvniecības un re-
konstrukcijas institūts. — Rīga : Rīgas Tehniskā 
universitāte, 2013. — 155 lp. : il., diagr., tab. ; 
30 cm. — Rīgas Tehniskās universitātes Būv-
zinātnes, Transporta un satiksmes zinātņu 
nozaru Promocijas padome «RTU P-06»—
Titlp. — Bibliogrāfija: 146.-155. lp. — (Ies.). — 
[0313003825] 624.5(043)

Goremikins, Vadims. Rational large span 
prestressed cable structure : summary of the 
doctoral thesis / Vadims Goremikins ; scientific 
supervisors: D. Serdjuks, K. Rocens ; review-
ers: Juris Naudžuns, Algirdas Juozapaitis, Jānis 
Vība ; Riga Technical University. Faculty of Civil 
Engineering. Institute of Structural Engineer-
ing and Reconstruction. — Riga : Riga Techni-
cal University, 2013. — 32 lpp. : il., diagr., tab. ; 
21 cm. — Riga Technical University Promotion 
council «RTU P-06» in field of building, trans-
port and traffic sciences—Titlp. — Bibliogrāfija: 
11.-13. lpp. — ISBN 978-9934-507-09-0. — 
[0313000435] 624.5(043)

Šliseris, Jānis. Netradicionāli koksnes kom-
pozītu konstrukciju elementi un to aprēķinu 
metodikas : promocijas darba kopsavilkums / 
Jānis Šliseris ; zinātniskais vadītājs K. Rocēns ; 
recenzenti: Ivars Knēts, Jüri Majak, Juris Jan-
sons ; Rīgas Tehniskā universitāte. Būvniecības 
fakultāte. Būvniecības un rekonstrukcijas 
institūts. — Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 
2013. — 32 lpp. : il., diagr. ; 21 cm. — Būvzinātņu 
nozare, būvkonstrukciju apakšnozare (promoci-
jas padome «RTU P-06»)—Titlp. — Bibliogrāfija: 
7.-8. lpp. — [0313000507]

624.016(043)+674-419.3(043)

Šliseris, Jānis. Netradicionāli koksnes kom-
pozītu konstrukciju elementi un to aprēķinu 
metodikas : promocijas darbs inženierzinātņu 
doktora grāda iegūšanai / Jānis Šliseris ; zi-
nātniskais vadītājs K. Rocēns ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Būvniecības fakultāte. Būvniecības 
un rekonstrukcijas institūts. — Rīga : Rīgas 
Tehniskā universitāte, 2013. — 165 lp. : il., 
diagr., tab. ; 30 cm. — «Būvzinātņu nozare, 
būvkonstrukciju apakšnozare (promocijas pa-
dome «RTU P-06»)»—Titlp. — Bibliogrāfija: 
159.-165. lp. — (Ies.). — [0313003833]

624.016(043)+674-419.3(043)

625 Sauszemes transporta civilās 
inženierbūves. Dzelzceļa mašīnbūve. 
Automaģistrāļu inženierbūves

Baranovskii, Andrei. Experimental inves-
tigation and modeling of railway transport 
noise spectra : promotion thesis / Andrei Bara-
novskii ; scientific supervisor V. Popov ; Riga 
Technical University. Institute of Railway 
Transport. — Riga : Riga Technical University, 
2013. — 204 lpp. : il., diagr., faks., tab. ; 25 cm. — 
Bibliogrāfija: 11.-12., 198.-204. lpp. — Kop-
savilkums paralēli angļu, latviešu valodā. — 
[0313003838]

625.1.098(043)+629.4:534.836(043)

63 Lauksaimniecība. Mežsaimniecība. 
Medības. Zivsaimniecība

633/635 Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Keisa, Anete. Regulation of hypersensitive re-
sponse in barley : doctoral thesis submitted for 
the degree of doctor of biology, subfield of plant 
physiology / Anete Keisa ; supervisor Nils Ros-
toks ; University of Latvia. Faculty of biology. — 
Riga : University of Latvia, 2012. — 176 lp. : 
il., diagr., tab. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 146.-
176. lp. — Teksts angļu valodā, kopsavilkums 
arī latviešu valodā. — (Ies.). — [0313003840]

633.16(043)

638 Kukaiņu un citu posmkāju turēšana, 
audzēšana un aprūpe

Šteiselis, Juris. Bites un medus : biškopība 
un tās produkti — medus, ziedputekšņi, bišu 
maize, bišu māšu peru piens, propoliss : Lauku 
Avīzes tematiskā avīze / Juris Šteiselis ; redak-
tors un priekšvārda autors Ilmārs Birulis ; 1. 
vāka dizains: Ints Vilcāns. — Rīga : Lauku Avīze, 
2013. — 63, [1] lpp. : diagr., il., ģīm. ; 28 cm. — 
(Lauku Avīzes tematiskā avīze, ISSN 1407-4338 ; 
2013/3 (217)). — Ls 0,95. — [0313000491] 638.1

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

Latvijā iecienīti ēdieni : pavārgrāmata / autoru 
kolektīvs: Inta Kalniņa, Ieva Kalnupe, Gita 
Kļaviņa, Lilija Rimicāne ; priekšvārdu sarakstīja 
Tālis Rēdmanis ; Ilgoņa Riņķa māksliniecis-
kais noformējums. — Rīga : Avots, 2013. — 
870 lpp. : il. ; 25 cm. — ISBN 978-9984-859-64-4 
(ies.). — [0313000590]

641.568(474.3)(083.12)+641.55(083.12)

655 Poligrāfiskā rūpniecība. Iespiešana. 
Izdevējdarbība. Grāmattirdzniecība

Zvaigzne ABC (izdevniecība). Aktuālais skolai, 
2013 : katalogs / Apgāds Zvaigzne ABC. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 96 lpp. : il. ; 
20 cm. — [0313000513]

655.4(474.3)(085.2)+371.671(474.3)(085.2)

Zvaigzne ABC (izdevniecība). Mācīsimies 
rotaļājoties : katalogs pirmsskolai un sākum-
skolai, 2013/2014 / Apgāds Zvaigzne ABC ; di-
zains: Gunta Plotka ; foto: Eduards Groševs, 
Kristīne Bertuka, Laura Grīnvalde. — [Rīga] : 
Zvaigzne ABC, 2013. — 31 lpp. ; il. ; 29 cm. — 
Izdevēja vietne: www.zvaigzne.lv. — 
[0313000514] 655.413(474.3)(085.2)

656 Transporta un pasta pakalpojumi. 
Satiksmes organizācija un kontrole

International Conference «Reliability and 
Statistics in Transportation and Communica-
tion» (Rīga, Latvija). Reliability and statistics 
in transportation and communication (Rel-
Stat’12) : the 12th International conference, 17-
20 October 2012. Riga, Latvia : abstracts / edited 
by Igor V. Kabashkin, Irina V. Yatskiv. — Riga : 
Transport and Telecommunication Institute, 
2012. — vii, 145 lpp. : il., diagr., tab. ; 30 cm + 1 
CD. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-
9984-818-50-4. — [0313000537]

656(062)+621.39(062)+004(062)

658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība. 
Tirdzniecības organizācija

Kulikova, Tatjana. Interaction of trade enter-
prises in the process of goods category manage-
ment : in partial fulfillment of the requirement 
of the doctor degree in administration and 
management : science division: administra-
tion and management, subdiscipline of: busi-
ness management = Tirdzniecības uzņēmumu 
mijiedarbība preču kategoriju vadības procesā : 
promocijas darbs doktora grāda iegūšanai 
vadībzinības nozarē, apakšnozare: uzņēmēj-
darbības vadība / Tatjana Kulikova ; supervisior: 
Grigorijs Oļevskis ; University of Latvia. Fac-
ulty of Economics and Management. — Rīga : 
University of Latvia, 2013. — 192 lp. : il., diagr., 
tab. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 149.-165. lp. — 
(Ies.). — [0313003859] 658.8(043)

659 Publicitāte. Reklāma. Informācijas 
darbs. Sabiedriskās attiecības, sabiedriskā 
saskarsme

Blānčards, Kens. Sajūsminātie klienti : ģeniāla 
pieeja klientu apkalpošanai / Kens Blānčards, 
Šeldons Boulss ; no angļu valodas tulkojusi 
Sintija Zariņa ; redaktore Zane Seņkova ; 
priekšvārda, 7.-10. lpp., autors Hārvijs Makajs ; 
Vitas Lēnertes vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2013]. — 159 lpp. : il. ; 21 cm. — Par 
autoriem: 155.-157. lpp. — Oriģ. nos.: Rav-
ing fans!. — ISBN 978-9934-0-3156-4 (ies.). — 
[0313000527] 659.4

7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Mākslas maģistrantūras absolventi Daugavpils 
Universitātē un Šauļu Universitātē = Daugpilio 
ir Šiaulių universitetų dailės magistrai / project 
manager Vaidotas Janulis ; translator Asta 
Kulaitytė ; edited by Simona Grudžinskaitė ; 
designed by Kristina Kriščiūnaitė ; cover de-
sign: Vilmantas Dambrauskas. — Daugavpils : 
Mākslu pedagogu apvienība, 2013. — 23, 
[1] lpp. : il., portr. ; 29 cm. — Teksts latviešu, 
lietuviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-
49-738-9. — [0313000429]

7.071.5(474.346.1)(083.82)

72 Arhitektūra

Piemineklis Baigā gada upuriem : apraksts 
par pieminekļa komunistiskā terora upuriem 
izveidi kopš deviņdesmito gadu sākuma. Bai-
gais gads izvēlēts kā simbols visam padomju 
okupācijas laikam 1940.-1994. / sastādījuši Jānis 
Derums, Zigurds Strīķis ; ievadu un pēcvārdu 
sarakstīja Zigurds Strīķis. — Rīga : Rīgas Poli-
tiski represēto biedrība, 2008. — 104 lpp. : il., 
ģīm., faks., notis ; 26 cm. — [0313000578]

725.945(474.3)+94(474.3)”1940/1991”

741/744 Zīmēšana un rasēšana (māksla)

Vata, Fiona. Lielā dūdlingu grāmata / Fio-
nas Vatas teksts ; Džozefīnes Tompsones un 
Kerolainas Dejas ilustrācijas ; no angļu valo-
das tulkojusi Linda Ulāne. — Rīga : Jumava, 
2013. — 95, [1] lpp. : il. ; 28 cm. — Oriģ. nos.: 
Big doodling book. — ISBN 978-9934-11-
241-6. — [0313000621] 741.02(0.053.2)
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78 Mūzika

Misiņš, Jānis. Topošo mūzikas skolotāju dzie-
dāšanas kompetences pilnveidošanās studiju 
procesā : promocijas darbs nozaru (mūzikas) 
pedagoģijā / Jānis Misiņš ; darba zinātniskā 
vadītāja Māra Marnauza ; Rīgas Pedagoģijas 
un izglītības vadības akadēmija. Pedagoģijas 
fakultāte. — Rīga : Rīgas Pedagoģijas un izglī-
tības vadības akadēmija, 2013. — 148, 12 lp. : il., 
diagr., tab. ; 30 cm + 1 DVD-R. — Bibliogrāfija: 
138.-147. lp. — (Ies.). — [0313003832]

781.1(043)+784.9(043)

Muktupāvels, Valdis. Kokles un koklēšana 
Latvijā = The Baltic psaltery and playing tra-
ditions in Latvia / Valdis Muktupāvels ; angļu 
tulkojums: Amanda Jātniece ; vāka dizains: 
Mikus Čavarts ; 1. vāka foto: Juris Zalāns ; 4. 
vāka foto: Ojārs Lūsis. — 2., papildināts izde-
vums. — Rīga : Lauska, 2013. — 119 lpp. : il., no-
tis ; 24 cm + CD. CD Koklētprieks: skaņojumi, 
vingrinājumi, repertuārs. — Bibliogrāfija: 109.-
116. lpp. un personu rādītājs: 107.-108. lpp. — 
Paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-
9934-8276-2-4 (spirālies.). — [0313000583]

787.68(075.4)+780.615(474.3)

791 Kinematogrāfija. Filmas (kinofilmas)

Tekila. Teātra un kino lasījumi, 2012 : Latvi-
jas Kultūras akadēmijas zinātnisko rakstu 
gadagrāmata / zinātniskā redaktore, sastādītāja 
un ievada autore Inga Pērkone ; literārā redak-
tore Gunita Arnava ; Māra Garjāņa vāka di-
zains ; Oskara Brieža, Jāņa Deinata, Gunāra 
Janaiša, Zigurda Mežavilka, Oļega Zernova 
fotogrāfijas ; Latvijas Kultūras akadēmija. — 
Rīga : Mansards, 2012. — 174, [1] lpp. : il., 
ģīm. ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās un 
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9984-872-
75-9. — [0313000485]

791(474.3)(082)+792(474.3)(082)

792 Teātris. Skatuves māksla.  
Dramatiski uzvedumi

Lagzdiņa, Irēna. Izslāpums. Olga Dreģe / Irē-
na Lagzdiņa ; redaktore Zaiga Lasenberga ; 
priekšvārdu sarakstīja: Jānis Streičs, Viktors 
Hausmanis ; Eduarda Groševa vāka dizains ; 
fotogrāfi: E. Kera, J. Deinats, J. Krieviņš, E. Frei-
mane, V. Gulbis, Ē. Pīrāgs, O. Zernovs, G. Ja-
naitis, Ē. Fridrihsons, G. Grunte, H. Burmeistars, 
L. Stīpnieks, K. Kviesis, J. Pilskalns, J. Krūmiņš, 
J. Eiduks, A. Siliņš. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2013]. — 319 lpp., [24] lpp. iel. : il., ģīm., faks. ; 
22 cm. — Lomas teātros: [307.]-[313.] lpp. — 
ISBN 978-9934-0-3506-7 (ies.). — [0313000528]

792.071.2(474.3)

796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Grāvīte, Lolita. Matīss un autosports / L. 
Grāvīte, L. Ģībiete ; atbildīgais par projektu 
Valdis Klišāns ; māksliniece Agija Staka ; Gun-
tas Plotkas dizains ; foto: Evita Ružāne, Valdis 
Zāgeuss, Artūrs Igaveņš, Rihards Baumanis, 
Gints Bērziņš, Aigars Tīdmanis, Jānis Saļms, 
Arnis Kilbloks, Raimonds Volonts. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2013]. — 38, [1] lpp. : il. ; 
30 cm. — ISBN 978-9934-0-3153-3 (ies.). — 
[0313000412] 796.71(0.053.2)+087.5:796.71

Molotanovs, Andris. Sacensību darbības op-
timizēšana handbola vārtsargiem (uz HK 
LSPA komandas piemēra) : promocijas darbs 
pedagoģijas doktora grāda iegūšanai sporta 
zinātnes nozarē, sporta pedagoģijas apakšno-
zarē / Andris Molotanovs ; darba vadītājs: Jānis 
Žīdens ; darba konsultants: Valerijs Muhins ; 
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. — Rīga : 
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, 2013. — 
131 lp. : il., diagr., tab. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 
101.-110. lp. — (Ies.). — [0313003834]

796.322(043)+796.015.86(043)

797 Ūdenssports. Aviosports

Ciekurs, Kalvis. Lokālās vibrācijas ietekme uz 
anaerobo jaudu un anaerobo jaudas kapacitāti 
airētājiem : promocijas darbs pedagoģijas dok-
tora grāda iegūšanai sporta zinātnes nozarē, 
sporta pedagoģijas apakšnozarē / Kalvis Cie-
kurs ; darba vadītājs: Viesturs Krauksts ; darba 
konsultants: Džonijs Nilsons ; Latvijas Sporta 
pedagoģijas akadēmija. — Rīga : Latvijas Spor-
ta pedagoģijas akadēmija, 2013. — 201 lp. : 
il., diagr., tab. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 109.-
118. lp. — (Ies.). — [0313003835]

797.123(043)+796.015.86(043)

8 VALODAS. VALODNIECĪBA. 
LITERATŪRA

Ozola, Inita. Edvarda de Bono sešas domāša-
nas cepures literatūras stundās / Inita Ozola ; 
redaktore Rita Cimdiņa ; vāka dizains: Baiba 
Lazdiņa. — Rīga : RaKa, 2013. — 92 lpp. : il., 
tab. ; 22 cm. — (Pedagoģiskā bibliotēka). — (Te-
orija, pieredze, prakse). — Bibliogrāfija: 90.-
92. lpp. (63 nos.) un zemsvītras piezīmēs. — 
ISBN 978-9984-46-258-5. — [0313000453]

82(072)

81 Valodniecība un valodas

Garbuzova, Tatjana. 250 nekārtnie darbības 
vārdi angļu valodā = 250 English irregu-
lar verbs = 250 неправильных английских 
глаголов / Tatjana Garbuzova ; galvenais redak-
tors Vilnis Purēns ; redaktore Rita Cimdiņa ; 
dizains: Baiba Lazdiņa. — Rīga : RaKa, 2012. — 
40 lpp. : tab. ; 15×22 cm. — Teksts latviešu, 
angļu un krievu valodā. — ISBN 978-9984-46-
255-4. — [0313000457] 811.111’367.625(075)

821 Daiļliteratūra

821.111 Angļu literatūra

Brown, Joff. Stāsti zēniem : aizraujoši pie-
dzīvojumi un satraucoši pārsteigumi : [pirms-
skolas vecuma bērniem] / stories by Joff Brown ; 
tulkojusi Diāna Alksne ; redaktore Santa Ka-
zāka ; illustrated by Jack Hughes. — Rīga : 
Egmont Latvija, 2013. — 48 lpp. : il. ; 23 cm. — 
ISBN 978-9984-43-658-6 (ies.). — [0313000599]

821.111-93-32

Dale, Elizabeth. Stāsti meitenēm : brīnumaini 
notikumi un jauki pārsteigumi : [pirmssko-
las vecuma bērniem] / stories by Elizabeth 
Dale ; tulkojusi Diāna Alksne ; redaktore Santa 
Kazāka ; illustrated by Sophie Hanton. — Rīga : 
Egmont Latvija, 2013. — 48 lpp. : il. ; 23 cm. — 
ISBN 978-9984-43-657-9 (ies.). — [0313000598]

821.111-93-32

821.111(73) Amerikāņu literatūra

Gortners, K. V. Katrīnas Mediči grēksūdze : 
romāns / K. V. Gortners ; no angļu valodas 
tulkojusi Diāna Smilga ; redaktore Liene ak-
mens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. — Rīga : 
Kontinents, 2013. — 457, [1] lpp. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 457.-[458.] lpp. — Oriģ. nos.: The 
confessions of Catherine de Medici. — ISBN 
978-9984-35-638-9 (ies.). — [0313000585]

821.111(73)-311.6

Skerijs, Ričards. Ko ļaudis augu dienu dara? / 
sarakstījis un ilustrējis Ričards Skerijs ; no 
angļu valodas tulkojusi Laura Freidenfelde ; 
atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā 
redaktore Sarmīte Medne. — Rīga : Jumava, 
2013. — 63 lpp. : il. ; 33 cm. — Oriģ. nos.: What 
do people do all day?. — ISBN 978-9934-11-
295-9. — [0313000478]

821.111(73)-93-32+087.5:030(084.1)

Skerijs, Ričards. Ko ļaudis augu dienu dara? / 
sarakstījis un ilustrējis Ričards Skerijs ; no 
angļu valodas tulkojusi Laura Freidenfelde ; 
atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā 
redaktore Sarmīte Medne. — Rīga : Jumava, 
2013. — 63 lpp. : il. ; 33 cm. — Oriģ. nos.: What 
do people do all day?. — ISBN 978-9984-38-
936-3 (ies.). — [0313000479]

821.111(73)-93-32+087.5:030(084.1)

821.113.3 Īslandiešu literatūra

Gudmundsons, Einars Maurs. Visuma eņģeļi : 
romāns / Einars Maurs Gudmundsons ; no 
islandiešu valodas tulkojis Dens Dimiņš ; 
atbildīgā redaktore Dace Krecere ; māksliniece 
Laima Šķetre. — Rīga : Jumava. SIA «J.L.V.», 
2013 (Tipogrāfija Ogrē). — 206, [1] lpp. ; 
20 cm. — Oriģ. nos.: Englar alheimsins. — ISBN 
978-9934-11-289-8. — [031300610] 821.113.3-31

821.113.6 Zviedru literatūra

Nilsone, Juhanna. Rozes skaistās un ilgotās 
SOS : romāns / Juhanna Nilsone ; no zviedru 
valodas tulkojusi Dace Deniņa ; redaktore Liene 
Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. — Rīga : 
Kontinents, 2013. — 347 lpp. ; 19 cm. — Oriģ. 
nos.: SOS från mänskligheten. — ISBN 978-
9984-35-637-2 (ies.). — [0313000586]

821.113.6-31

821.133.1 Franču literatūra

Sagāna, Fransuāza. Akordi : [romāns] / Fran-
suāza Sagāna ; no franču valodas tulkojusi Mir-
dza Ersa ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; 
literārā redaktore Dace Kraule ; Aijas Andžānes 
vāka mākslinieciskais noformējums. — Rīga : 
Jumava, 2013. — 174, [1] lpp. ; 20 cm. — Oriģ. 
nos.: La laisse. — ISBN 978-9934-11-309-3. — 
[0313000617] 821.133.1-31

821.134.2 Spāņu literatūra

Garsija Lorka, F. Lekcijas / F. Garsija Lorka ; no 
spāņu valodas tulkojis un ievadu, 5.-15. lpp., 
uzrakstījis Edvīns Raups ; literārā redaktore 
Cilda Redliha ; māksliniece Ingrīda Zābere ; 
grāmatā izmantoti Federiko Garsijas Lorkas 
zīmējumi. — Rīga : Neputns, 2013. — 134 lpp. : 
il., portr. ; 22 cm. — Personu rādītājs: 128.-
133. lpp. — ISBN 978-9934-512-02-5 (ies.). — 
[0313000547] 821.134.2(092)(042.3)
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821.161.1 Krievu literatūra

Mariņina, Aleksandra. Tīģeru cīņa ielejā : 
[detektīvromāns] / Aleksandra Mariņina ; tul-
kojusi Dace Kārkliņa ; mākslinieks Armands 
Dišers. — Rīga : Nordik, 2013.

1. sējums. — 318, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. 
nos.: Бой тигров в долине. — ISBN 978-
9984-854-44-1 (ies.). — [0313000591]

821.161.1-312.4

Письмена : поэтический альманах / ответ-
ственный за выпуск и составитель: Юрий 
Касянич ; автор предисловия, с. 5, Юрий 
Касянич ; Оргкомитет Дней русской куль-
туры. — Рига : Оргкомитет Дней русской 
культуры, 2012. — 192 lpp. : portr. ; 21 cm. — 
«Дни русской культуры в Латвии, 1925-
2012»—Titullapas otrā pusē un uz vāka. — 
ISBN 5-86830-091-2 : 400 экз. — [0313000686]

821.161.1-1(474.3)(082)

Соляр, Владимир. Побочный продукт про-
цесса познания : стихи и песни / Владимир 
Соляр ; редактор Татьяна Леснова ; дизайн 
обложки: Владимир Соляр ; фото: Элина 
Ольшанская. — Рига, 2012. — 143 lpp. : portr. ; 
15 cm. — Об авторе: с. 3-9. — ISBN 978-9984-
49-732-7. — [0313000646] 821.161.1-1(474.3)

Тимофеев, Сергей. Stereo : [dzeja] / Sergejs 
Timofejevs ; редактор Александр Заполь ; 
atdzejotāji: Andris Akmentiņš, Maira Asare, Pē-
teris Draguns, Jolanta Pētersone ; atdzejojumu 
redaktore Ingmāra Balode ; mākslinieks Vla-
dimirs Leibgams. — Rīga : Orbīta, 2012. — 91, 
[4] lpp. ; 19 cm. — Nosaukums no vāka. — Tek-
sts paralēli krievu un latviešu valodā. — ISBN 
978-9934-8361-0-7 : 1500 eks. — [0313000430]

821.161.1-1(474.3)

Туманов, Никита. Сентиментальное путе-
шествие по позвоночнику : наше время / 
Никита Туманов. — Рига : [Никита Туманов], 
2013. — 196 lpp. ; 21 cm. — Aprakstīts 
pēc vāka. — ISBN 978-9984-49-737-2. — 
[0313000579]

821.161.1-1(474.3)+821.161.1-34(474.3)

821.174 Latviešu literatūra

Brīdaka, Lija. Dvēseles ziedēšana : [esejas un 
dzejoļi] / Lija Brīdaka ; redaktore Iluta Mol-
dane ; Ritas Blaževičas akvareļi ; Viļņa Lapiņa 
dizains. — Rīga : Annele, 2013. — 77, [3] lpp. : 
il. ; 18×21 cm. — ISBN 978-9984-843-59-9 
(ies.). — [0313000541] 821.174-1+821.174-4

Dovguško, Andrejs. Melanholiskais valsis : dze-
ja / Andrejs Dovguško. — [Ozolnieki] : Andrejs 
Dovguško, 2012. — 53 lpp. ; 17 cm. — Izdoša-
nas ziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 
978-9984-49-674-0. — [0313000623] 821.174-1

Ezergaile, Inta. Melnās gailenes : dzeja / Inta 
Ezergaile ; sastādījusi un atdzejojusi Amanda 
Aizpuriete ; redaktors Jānis Elsbergs ; priekš-
vārdu sarakstīja Anda Kubuliņa ; māksliniece 
Elza Ilze. — Rīga : Atvērtās krātuves, [2013]. — 
77, [2] lpp. : il. ; 22 cm. — Tulk. no izd.: Black 
chanterelles. — ISBN 978-9984-49-747-1 
(ies.). — [0313000557] 821.174-1(=111)

Ikstena, Nora. Maldīgas romances : īsprozas 
krājums / Nora Ikstena ; atbildīgā redaktore 
Dace Krecere ; Kārļa Krecera mākslinieciskais 
noformējums ; vāka noformējumam izmantots 
fragments no Aleksandras Beļcovas akvareļa 
«Pašportrets lakatā» (1927/1928). — [Atkārtots 
izdevums]. — Rīga : Jumava, [2013]. — 
135 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-11-313-0. — 
[0313000615] 821.174-3

Kalniņa, Ieva. Variācijas par latviešu drāmas 
vēsturi: teksts un konteksts : raksti / Ieva 
Kalniņa ; redakcijas kolēģija: Māra Grudule 
(atbildīgā redaktore), Andra Kalnača, Lidija 
Leikuma, Valdis Muktupāvels, Silvija Radzo-
be ; galvenais redaktors un priekšvārda autors 
Ojārs Lāms ; Māra Garjāņa vāka dizains. — 
Rīga : Mansards, 2012. — 203, [1] lpp. : il., 
ģīm., faks. ; 21 cm. — (Latvijas Universitātes 
Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas 
un baltistikas nodaļas raksti. Res Latvienses ; 
1). — Bibliogrāfija: 185.-[189.] lpp. un perso-
nu rādītājs: 190.-[201.] lpp. — Kopsavilkums 
angļu valodā. — ISBN 978-9984-872-07-0. — 
[0313000484] 821.174-2.09

Munā sātā : bārnu kruosojamuo gruomota / 
redaktore Ilze Sperga ; muokslineica Rudeite 
Kaša. — Rēzekne : z/s Jakupāni, 2013. — 3 sēj. 
(18, 18, 18 lpp.) : il. ; 25 cm. — Kopējā mapē. — 
ISBN 978-9984-9460-9-2. — [0313000500]

821.174’282-93(082)+087.5

Repše, Gundega. Vīrs tapīrs un citas radības : 
[stāsti] / Gundega Repše ; redaktore Bārbala 
Simsone ; Vitas Lēnertes dizains ; dizaina pro-
jekta vadītāja Inguna Kļava-Švanka. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2013]. — 128 lpp. : il. ; 18 cm. — 
ISBN 978-9934-0-3436-7. — [0313000521]

821.174-3

Voiciša, Zitta. Rasas lāsē mīlestību lieku : 
dzejoļi / Zitta Voiciša, Zenta Gavrilova ; sakār-
tojusi un priekšvārdu sarakstījusi Sanita Las-
mane ; māksliniece Antra Gūtmane ; izmantoti 
Zittas Voicišas, Zentas Gavrilovas fotoattēli ; 
mūzika: Māris Lasmanis. — [Raunas no-
vads] : Zitta Voiciša, 2013. — 231 lpp. : il., no-
tis ; 22 cm. — Izdošanas ziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — ISBN 978-9984-49-716-7 (ies.). — 
[0313000556] 821.174-1(082)

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

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

Pāvilostas novads : [tūrisma ceļvedis] / priekš-
vārdu sarakstīja Uldis Kristapsons ; dizains: 
Maruta Bože ; foto: M. Ališauskis, A. Gert-
sons, L. Glezere, V. Ģēģere, M. Kreitenbergs, 
I. Kurčanova, M. Kurčanova, I. Legzdiņa, A. 
Marks, S. I. Mauriņa, D. Ņitavska, A. Paipa, 
V. Sants, M. Tumpele, Z. Uzare, Ģ. Vagotiņš-
Vagulis, I. Vanaga, D. Vītola ; vāka foto: D. 
Vītola ; Pāvilostas novada TIC. Vērgales / 
Ziemupes TIC. — Pāvilosta : Pāvilostas nova-
da pašvaldība, 2013. — 22 lpp. : il., kartes ; 
21 cm. — [0313000555] 913(474.32)(036)

94 Vispārīgā vēsture

Pasaules vēsture pamatskolai : skolotāja grā-
mata / Sarmīte Goldmane, Aija Kļaviņa, Ināra 
Misāne, Ligita Straube ; redaktors Juris Gold-
manis. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013.

1. — 103 lpp. : il., tab. ; 29 cm. — Aprakstīts 
pēc vāka. — Ietver bibliogrāfiju. — ISBN 978-
9934-0-3388-9. — [0313000667] 94(100)(072)

Snaiders, Timotijs. Asinszemes : Eiropa starp 
Hitleru un Staļinu / Timotijs Snaiders ; no 
angļu valodas tulkojusi Ieva Lešinska ; atbildīgā 
redaktore Dace Krecere ; Valda Villeruša vāka 
grafiskais noformējums. — Rīga : Jumava, 
2013. — 552 lpp. : kartes ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 
451.-493. lpp. un rādītājs 542.-552. lpp. — Oriģ. 
nos.: Bloodlands. — ISBN 978-9934-11-318-5 
(ies.). — [0313000620]

94(4-11)”1918/1945”+94(4)”193/194”+
+94(47+57)”192/195”

94(474.3) Latvijas vēsture

Bleiere, Daina. Eiropa ārpus Eiropas… : Dzī-
ve Latvijas PSR / Daina Bleiere ; redakcijas 
kolēģija: Inesis Feldmanis, Ainārs Lerhis, Bo-
nifācijs Daukšts ; literārā redaktore Gita Bēr-
ziņa ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa. — Rīga : 
LU Akadēmiskais apgāds, 2012. — 159 lpp. : 
sh., tab. ; 20 cm. — (Latvijas vēstures mazā 
bibliotēka). — Bibliogrāfija zemsvītras piezī-
mēs. — Kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 
978-9984-45-599-0. — [0313000552]

94(474.3)”1940/1991”+
+321.74(474.3)”1940/1991”

Feldmanis, Inesis. Latvija Otrajā pasaules karā 
(1939-1945) : jauns konceptuāls skatījums / 
Inesis Feldmanis ; redakcijas kolēģija: Inesis 
Feldmanis, Ainārs Lerhis, Bonifācijs Daukšts ; 
literārā redaktore Ruta Puriņa ; vāka dizains: 
Baiba Lazdiņa. — Rīga : LU Akadēmiskais 
apgāds, 2012. — 97 lpp. : faks. ; 20 cm. — (Lat-
vijas vēstures mazā bibliotēka). — Bibliogrāfija: 
80.-95. lpp. — ISBN 978-9984-45-540-2. — 
[0313000553] 94(474.3)”1941/1945”


