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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

004 Datorzinātne un datortehnoloģija. 
Skaitļošana. Datu apstrāde

International Scientific Conference «Applied 
Information and Communication Technolo-
gies» (Jelgava, Latvija). International scien-
tific conference «Applied information and 
communication technologies» [elektroniskais 
resurss] : proceedings of the international sci-
entific conference, Jelgava, Latvia / Latvia Uni-
versity of Agriculture. Faculty of Information 
Technologies. — Jelgava : Latvia University of 
Agriculture, 2012. — 1 CD-R ietverē ; 12 cm. — 
Nosaukums no diska sākumlapas. — Ietver 
bibliogrāfiju (rakstu beigās). — ISBN 978-9984-
48-065-7. — [0312004135] 004(062)(0.034.44)

Vasiļjeva, Alina. Complexity of quantum algo-
rithms and communication protocols : summa-
ry of doctoral thesis : area: computer science : 
sub-area: mathematical foundations of com-
puter science / Alina Vasiļjeva ; scientific advi-
sor: Rūsiņš Mārtiņš Freivalds ; referees: Kārlis 
Podnieks, Jozef Gruska, Marats Golovkins ; 
University of Latvia. Faculty of Computing. — 
Riga : University of Latvia, 2011. — 31 lpp. ; il., 
tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 4.-5., 29.-31. lpp. — 
[0312001019] 004.38(043.2)+004.421(043.2)

Vasiļjeva, Alina. Kvantu algoritmu un komu-
nikāciju protokolu sarežģītība : promocijas 
darba kopsavilkums datorzinātņu doktora (Dr.
sc.comp.) zinātniskā grāda iegūšanai : nozare: 
datorzinātnes, apakšnozare: datorzinātnes 
matemātiskie pamati / Alina Vasiļjeva ; zināt-
niskais vadītājs Rūsiņš Mārtiņš Freivalds ; 
recenzenti: Kārlis Podnieks, Jozef Gruska, Ma-
rats Golovkins ; Latvijas Universitāte. Datori-
kas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2011. — 30 lpp. : il., tab., sh. ; 21 cm. — Bibli-
ogr.: 4.-5., 28.-30. lpp. — [0312001020]

004.38(043.2)+004.421(043.2)

087.5 Izdevumi jauniešiem

Aizraujošie skaitļi : rotaļgrāmata ar flomāsteru 
un 20 magnētiem / teksts: Brenda Apsley ; tul-
kojusi Eva Jansone ; redaktore Santa Kazāka ; 
ilustrācijas: Marie Allan. — Rīga : Egmont 
Latvija, [2012]. — [14] lpp. : krās. il. ; 32 cm. — 
(Uzraksti—nodzēs!). — Nosaukums no vāka. — 
ISBN 978-9984-43-535-0 (ies.). — [0312001707]

087.5

Aizraujošie vārdi : rotaļgrāmata ar flomāsteru 
un 20 magnētiem / teksts: Brenda Apsley ; 
tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Santa Kazā-
ka ; ilustrācijas: Marie Allan. — Rīga : Egmont 
Latvija, [2012]. — [14] lpp. : krās. il. ; 32 cm. — 
(Uzraksti—nodzēs!). — Nosaukums no vāka. — 
ISBN 978-9984-43-534-3 (ies.). — [0312001700]

087.5

Andersone, Gita. Mani skaitļi : 4-5 gadi / Gita 
Andersone ; Liānas Šulces un Jutas Tīronas 
ilustrācijas ; Māras Alševskas vāka dizains. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Jelgavas tipogrā-
fija). — 40 lp. : il. ; 14×20 cm. — Grāmata ar 
noplēšamām lapām, bez teksta. — ISBN 978-
9934-0-2943-1. — [0312001682] 087.5

Automašīnas : krāsojamā grāmata : pasaules 
skaistākās automašīnas : 60 uzlīmes. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2012]. — [32] lp., [2] lp. uz-
līmes : il. ; 18×27 cm. — Tulk. no izd.: The car 
colouring book. — ISBN 978-9934-0-2627-0. — 
[0312001540] 087.5

Naktī : attīstoša uzdevumu grāmata ar uzlīmēm 
pirmsskolas vecuma bērniem : 4 gadi / tulkojis 
Zigurds Skābardis ; redaktore Santa Kazāka. — 
Rīga : Egmont Latvija, [2012]. — [24] lpp., 
[2] lp. uzlīmes : krās. il. ; 30 cm. — (Dabas 
klase). — (Disney Vinnijs Pūks). — Nosau-
kums no vāka. — ISBN 978-9984-43-560-2. — 
[0312001698] 087.5

Ņau! : [bilžu grāmata ar tekstu pirmsskolas ve-
cuma bērniem]. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 
[2012]. — [10] lpp. : krās. il. ; 12×14 cm. — No-
saukums no vāka. — ISBN 978-9984-23-382-6 
(ies.). — [0312001757] 087.5

Pļavā : attīstoša uzdevumu grāmata ar uzlīmēm 
pirmsskolas vecuma bērniem : 3 gadi / tulkojis 
Zigurds Skābardis ; redaktore Santa Kazāka. — 
Rīga : Egmont Latvija, [2012]. — [24] lpp., 
[2] lp. uzlīmes : krās. il. ; 30 cm. — (Dabas 
klase). — (Disney Vinnijs Pūks). — Nosau-
kums no vāka. — ISBN 978-9984-43-559-6. — 
[0312001697] 087.5

Vau! : [bilžu grāmata ar tekstu pirmsskolas ve-
cuma bērniem]. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 
[2012]. — [10] lpp. : krās. il. ; 12×14 cm. — No-
saukums no vāka. — ISBN 978-9984-23-383-3 
(ies.). — [0312001756] 087.5

Zīdītāji : attīstoša uzdevumu grāmata ar 
uzlīmēm pirmsskolas vecuma bērniem : 5 
gadi / tulkojis Zigurds Skābardis ; redakto-
re Santa Kazāka. — Rīga : Egmont Latvija, 
[2012]. — [24] lpp., [2] lp. uzlīmes : krās. il. ; 
30 cm. — (Dabas klase). — (Disney Vinnijs 
Pūks). — Nosaukums no vāka. — ISBN 978-
9984-43-561-9. — [0312001696] 087.5

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

13 Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves 
metafizika

Tev : par dvēseli un gaismu / sakārtojusi Ilze 
Cine ; Vijas Kilblokas fotogrāfijas ; Aigara Truhi-
na dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. — 
77, [3] lpp. : krās. il. ; 16×16 cm. — ISBN 978-
9934-0-2941-7 (ies.). — [0312001679]

130.12(089.3)+82-84+82-4

159.9 Psiholoģija

Daugavpils Universitāte 2. apvienotais Latvi-
jas psihologu kongress : programma un tēzes, 
Daugavpils, 18.05.2012.—19.05.2012. / Daugav-
pils Universitāte. — Daugavpils : Daugavpils 
Universitātes Akadēmiskais apgāds «Saule», 
2012. — 27, [1] lpp. : tab. ; 21 cm. — ISBN 978-
9984-14-571-6. — [0312001355]

159.9(474.3)(062)

De Bono, Edvards. Domā! Kamēr nav par vēlu / 
Edvards de Bono ; no angļu valodas tulkojusi 
Signe Skujeniece ; redaktors Guntis Kalns ; 
Artūra Bērziņa vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2012]. — 251, [1] lpp. : il. ; 20 cm. — Alf. 
rād.: 247.-[252.] lpp. — Tulk. no izd.: Think! Be-
fore it’s too late. — ISBN 978-9934-0-2219-7. — 
[0312001553] 159.955

Kerra, Miranda. Izplet spārnus : spēka domas 
manai paaudzei / Miranda Kerra ; tulkojums no 
angļu valodas: Ina Strautniece. — Rīga : ALIS, 
2012. — xiii, 241, [1] lpp. : krās. il. ; 20 cm. — Par 
Mirandu: [242.] lpp. — Oriģ. nos.: Treasure 
yourself. — ISBN 978-9934-8175-8-8 (ies.). — 
[0312001645] 159.923.2

Kortnija, Heizela. Koherences atskaite / Heizela 
Kortnija ; no angļu valodas tulkojis Normunds 
Pukjans ; atbildīgā redaktore Ieva Heimane ; 
literārā redaktore Lauma Asare ; Roberta Blum-
berga vāka mākslinieciskais iekārtojums. — 
Rīga : Jumava, [2012]. — 238, [2] lpp., [4] lpp. 
krās. il. ; 20 cm. — Bibliogr.: 238.-[239.] lpp. — 
Tulk. no izd.: Countdown to coherence. — ISBN 
978-9934-11-114-3. — [0312001476] 159.9.016.1

Osho. Tikai mācies būt pats! / Osho ; no angļu 
valodas tulkojis Jānis Barons ; redaktore Elīna 
Vanaga ; Ilzes Isakas vāka dizains. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2012]. — 95 lpp. ; 17 cm. — Par 
aut.: [89.]-90. lpp. — Tulk. no izd.: Just learn 
to be yourself. — ISBN 978-9934-0-2799-4. — 
[0312001465] 159.923.2

Peavy, R. Vance. Sociodinamiskā konsultēšana 
[elektroniskais resurss] : praktiska pieeja no-
zīmes veidošanai / R. Venss Pīvijs ; [tulkoju-
mu latviešu valodā nodrošināja Valsts izglītī-
bas attīstības aģentūra]. — Rīga : Valsts 
izglītības attīstības aģentūra, 2011. — 1 CD-R 
ietverē (xiv, 72 lp.) : il. ; 12 cm. — (Grāmata 
profesionāļiem). — Aprakstīts pēc diska sākum-
lapas. — Ietver bibliogrāfiju. — ISBN 978-9984-
881-04-1. — [0312004113]

159.98(0.034)+159.9.018(0.034)

Vilsons, Roberts Antons. Kvantu psiholoģija / 
Roberts Antons Vilsons ; no angļu valodas tul-
kojusi Ingrīda Keviša ; atbildīgā redaktore Liene 
Soboļeva ; literārā redaktore Keta Īva ; Jāņa Pav-
lovska vāka mākslinieciskais noformējums. — 
Rīga : Jumava, [2012]. — 202, [1] lpp. : il. ; 
20 cm. — Bibliogr. norādes parindēs. — Tulk. 
no izd.: Quantum psychology. — ISBN 978-
9934-11-100-6. — [0312001477] 159.9.01
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17 Morāles filozofija. Ētika.  
Praktiskā filozofija

Osho. Dumpīgums : būtiska īpašība / Osho ; no 
angļu valodas tulkojusi Diāna Kaijaka ; redak-
tore Elīna Vanaga ; Ilzes Isakas vāka dizains. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. — 80 lpp. ; 
17 cm. — Par aut.: [77.]-78. lpp. — Tulk. no izd.: 
Rebelliousness — an essential quality. — ISBN 
978-9934-0-2276-0. — [0312001467]

17.02+24-42

Trups-Kalne, Ingrīda. Morālās spriešanas spē-
ju, morāles intuitīvo pamatu, politiskās orien-
tācijas un reliģiozitātes saistība : promocijas 
darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai 
psiholoģijas nozarē, apakšnozare: sociālā psi-
holoģija = The relationship between moral 
competence, moral foundations, political orien-
tation and religiosity : summary of doctoral the-
sis : in partial fulfillment of the requirements of 
the doctor degree in psychology, subdiscipline 
of social psychology / Ingrīda Trups-Kalne ; 
zinātniskais vadītājs Ģirts Dimdiņš ; recenzen-
ti: Viesturs Reņģe, Anita Pipere, Henrijs Mont-
gomerijs ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, 
psiholoģijas un mākslas fakultāte. Psiholoģijas 
nodaļa. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2012. — 
68 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 7.-8., 
64.-67. lpp. — Teksts latviešu un angļu val. (ar 
atsevišķām titullapām). — [0312000907]

17.022(043)+316.6(043)

Volfs, Notkers. Septiņi laimes balsti / Notkers 
Volfs ; no vācu valodas tulkojusi Inese Mičule ; 
atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārā 
redaktore Ruta Šterna ; māksliniece Dina 
Ābele. — Rīga : Jumava, [2012]. — 190, [2] lpp. : 
il. ; 20 cm. — Tulk. no izd.: Die Sieben Säulen 
des Glücks. — ISBN 978-9934-11-099-3. — 
[0312001481] 17.023.34+27-584

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Aleksandrovska, Marija. Mitoloģiskais kon-
cepts krievu un latviešu folkloras valodā : 
promocijas darbs / Marija Aleksandrovska ; 
zinātniskais vadītājs I. Koškins ; recenzenti: Dace 
Markus, Jeļena Koroļova, Rūta Muktupāvela ; 
Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu 
fakultāte. Rusistikas un slāvistikas nodaļa = 
Мифологический концепт в языке русского 
и латышского фольклора : промоционная 
работа / Мария Александровская ; научный 
руководитель: Кошкин И.С. ; Латвийский 
университет. Факультет гуманитарных наук. 
Отделение русистики и славистики. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2012. — 249, [13] lp. : 
tab. ; 31 cm. — Titullapa paral. latviešu, krievu 
valodā. — Bibliogr.: 18.-19., 217.-249. lp. — 
Rādītājs teksta beigās. — Teksts krievu valodā, 
anotācijas krievu, angļu un latviešu valodā. — 
(Ies.). — [0312053895]

257.7-264(043)+398.4(043)

Elisa, Grīra. Mazā meditācijas grāmatiņa / Grī-
ra Elisa ; no angļu valodas tulkojusi Inga Dal-
biņa ; māksliniece Gunta Ozoliņa. — Rīga : 
Skarabejs, 2011. — [158] lpp. ; 10 cm. — 
Miniatūrizdevums. — Par autori teksta bei-
gās. — Oriģ. nos.: Meditation is powerful. — 
ISBN 978-9984-780-48-1. — [0312001723]

2-583+2-584.7+159.955.4

Latkovskis, Leonards. Aglonas baznīcas un 
klostera vēsture / Leonhards Latkovskis ; no 
angļu valodas tulkoja: Līva Kalniņa, Renārs 
Latkovskis, Dace Skuja ; tredaktore Valentīna 
Unda ; uz 1. vāka Oskara Felsko glezna ; vāku 
dizains: Stella Elksne. — Rēzekne : Latgales 
Kultūras centra izdevniecība, 2012. — 159 lpp. : 
il., ģīm., faks. ; 20 cm. — Par aut.: 159. lpp. — 
Bibliogr. nodaļu beigās. — ISBN 978-9984-29-
218-2 : 1000 eks. — [0312001559]

272-9(474.38-22)

Rāmdass. Atveries mīlestībā : sirds ceļš / Rām-
dass ; no angļu valodas tulkojušas: Signe Ābola, 
Dace Saule ; redaktors Elviss Ozols ; Māra 
Garjāņa vāka dizains. — [Rīga] : Lietusdārzs, 
2012. — 268, [1] lpp. ; 23 cm. — Bibliogr.: 265.-
[269.] lpp. — Tulk. no izd.: Be love now. — ISBN 
978-9984-869-20-9. — [0312001519]

233-37+233-584

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

316 Socioloģija

Blasovičs, Džims. Bezgalīgā realitāte : avatāri, 
nemirstība un virtuālās revolūcijas rītausma / 
Džims Blasovičs, Džeremijs Beilensons ; no 
angļu valodas tulkojusi Velga Vīgante ; redak-
tore Māra Cielēna ; Māra Garjāņa vāka diza-
ins. — [Rīga] : Lietusdārzs, 2012. — 270, [1] lpp. : 
il. ; 23 cm. — Bibliogr.: 246.-[271.] lpp. — Tulk. 
no izd.: Infinite reality. — ISBN 978-9984-869-
21-6. — [0312001518] 316.42+004.946

Kaprāns, Mārtiņš. Padomju laika sociālās re-
prezentācijas latviešu pēcpadomju biogrāfis-
kajā diskursā : promocijas darbs komunikācijas 
zinātnē / Mārtiņš Kaprāns ; promocijas darba 
zinātniskā vadītāja Vita Zelče ; Latvijas Uni-
versitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Komu-
nikācijas studiju nodaļa. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2012. — 259 lp. : diagr., tab. ; 
30 cm. — Bibliogr.: 210.-237. lp. un norādes 
parindēs. — Teksts latviešu valodā, anotācija 
arī angļu valodā. — (Ies.). — [0312054525]

316.473(474.3)(043)+303.422(474.3)(043)

Korpa, Viola. Darba un ģimenes dzīves sa-
skaņošana privātā sektora organizācijās : pro-
mocijas darbs : promocijas darbs izstrādāts 
socioloģijas nozarē, apakšnozare: lietišķā 
socioloģija / Viola Korpa ; darba zinātniskais 
vadītājs Tālis Tisenkopfs ; recenzenti: Aivars 
Tabūns, Aivita Putniņa, Ritma Rungule ; Lat-
vijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. So-
cioloģijas nodaļa. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2012. — 190 lpp. : il., diagr., tab. ; 25 cm. — Bib-
liogr.: 168.-183. lpp. — Teksts latviešu valodā, 
anotācija arī angļu valodā. — [0312054530]

316.334.22(043.3)+316.36(043.3)

Paula, Līga. Mazo grupu pētījumi : mācību 
līdzeklis / Līga Paula ; literārā redaktore Biruta 
Petre ; atbildīgais redaktors Arturs Medveckis ; 
Liepājas Universitāte. Socioloģisko pētījumu 
centrs ; zīmējumu autore Līga Paula ; vāka 
foto: Arturs Medveckis ; vāka mākslinieciskais 
noformējums: Imants Liepiņš. — Liepāja : 
LiePA, 2011. — 224 lpp. : il., tab. ; 22 cm. — Bib-
liogr.: 219.-224. lpp. un norādes parindēs. — 
ISBN 978-9984-864-51-8 (ies.). — [0312001740]

316.35(075.8)

32 Politika

Dmitričenko, Ieva. Rietumu politiskās kon-
sultēšanas tehnikas un postpadomju polit-
tehnoloģijas politiskajās kampaņās Latvijā : 
promocijas darbs ; promocijas darbs izstrādāts 
politikas zinātnes doktora (Dr.sc.pol.) zinātniskā 
grāda iegūšanai politikas zinātnes nozarē, sa-
līdzināmās politikas apakšnozarē / Ieva Dmit-
ričenko ; zinātniskā darba vadītāja Daina Bāra ; 
Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. 
Politikas zinātnes nodaļa. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2012. — 317 lp. : tab. ; 30 cm. — 
Bibliogr.: 204.-222. lp. — (Ies.). — [0312003992]

32(474.3)(043)

33 Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Balode, Ilze. Latvijas mājsaimniecību ienākumu 
un patēriņa izdevumu ekonometriskās likum-
sakarības : promocijas darba kopsavilkums 
doktora grāda iegūšanai ekonomikas nozarē, 
apakšnozare: ekonometrija = Econometric re-
gularities of income and consumption expen-
diture of Latvian households : summary of 
doctoral thesis : submitted for the doctoral 
degree in economics, subdiscipline of econom-
etry / Ilze Balode ; darba zinātniskie vadītāji: 
Inta Ciemiņa, Oļģerts Krastiņš ; recenzenti: 
Mihails Hazans, Remigijs Počs, Pēteris Rivža ; 
Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības 
fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2012. — 117 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — Bibli-
ogr.: 59.-61. lpp. — Teksts paralēli latviešu un 
angļu val. (ar atsevišķām titullapām). — ISBN 
978-9984-45-493-1. — [0312000997]

330.567.28(043)+64.031.2(043)

Brizga, Jānis. Ilgtspējīga patēriņa pārvaldība 
Latvijā: pārvaldības instrumenti, sadarbības 
tīkli un indikatori : promocijas darbs doktora 
grāda iegūšanai ģeogrāfijā, vides zinātnes no-
zarē, apakšnozare: vides pārvaldība / Jānis Briz-
ga ; zinātniskais vadītājs Raimonds Ernšteins ; 
Latvijas Universitāte. Vadības un ekonomikas 
fakultāte. Vides pārvaldības katedra. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2012. — 177 lpp. : il., 
diagr., tab ; 31 cm. — Bibliogr.: 149.-163. lpp. — 
Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu 
valodā. — (Ies.). — [0312003994]

330.567.2(474.3)(043)

331 Darbs. Nodarbinātība. Darba 
ekonomika. Darba organizācija

Darbaspēka apsekojuma galvenie rādītāji 2011. 
gadā : statistisko datu krājums = Labour force 
survey: key indicators in 2011 : collection of 
statistical data / Latvijas Republikas Centrālā 
statistikas pārvalde ; atbildīgā par izdevumu 
Zaiga Priede ; atbildīgā par angļu valodas 
tulkojumu: Ieva Stangaine. — Rīga : Latvi-
jas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 
2012. — 57 lpp. : tab. ; 29 cm. — (Latvijas sta-
tistika). — (Darbaspēka apsekojuma galvenie 
rādītāji = Labour force survey: key indicators, 
ISSN 1407-0731 ; 2012). — Paral. latviešu, angļu 
val. — ISBN 978-9984-06-424-6. — [0312001671]

331(474.3)(083.41)(047)+
+31:331.52(474.3)(083.41)
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338.43 Lauksaimniecības ekonomika. 
Pārtikas ražošanas ekonomika

International Scientific Conference «Econom-
ic Science for Rural Development» (Jelgava, 
Latvija). Proceedings of the International Sci-
entific Conference «Economic Science for Rural 
Development» [elektroniskais resurss] / Latvi-
an University of Agriculture. Faculty of Eco-
nomics. — Jelgava : LUA Faculty of Economics, 
2012. — 1 DVD ietverē ; 12 cm. — Nosaukums 
no diska sākumlapas. — Ietver bibliogrāfiju 
(referātu beigās). — ISBN 978-9984-9997-9-1 
(2012). — [0312004140]

338.43(062)+332.14(062)+338.43(062.537)

338.48 Tūrisms

Leitis, Ēriks. Ekotūrisms Latvijā: problēmas 
un risinājumi ilgtspējīgas tūrisma nozares piln-
veidošanā : promocijas darbs ģeogrāfijas dok-
tora zinātniskā grāda iegūšanai vides zinātnē, 
apakšnozare: vides pārvaldība / Ēriks Leitis ; 
zinātniskais vadītājs Māris Kļaviņš ; Latvijas 
Universitāte. Ģeogrāfijas un zemes zinātņu 
fakultāte. Vides zinātnes nodaļa. — Rīga : Lat-
vijas Universitāte, 2012. — 231 lpp. : diagr., il., 
tab., kartes ; 24 cm. — Bibliogr.: 207.-231. lpp. 
un norādes parindēs. — Teksts latviešu val., 
anotācija arī angļu val. — ISBN 978-9984-45-
538-9. — [0312001615] 338.483.11(474.3)(043)

339 Tirdzniecība. Starptautiskās 
ekonomiskās attiecības. Pasaules ekonomika

Rīgas Centrāltirgus — Latvijas un Rīgas kultūr-
vēsturiskā pērle: vēsture, šodiena un nākotne : 
sabiedriskā diskusija : 2011. gada 24. augusts / 
Rīgas Centrāltirgus = Riga Central Mar-
ket — cultural and historical pearl of Latvia 
and Riga: history, present and future : pub-
lic discussion : 24 August 2011 / Riga Central 
Market ; priekšvārdu sarakstīja Nils Ušakovs, 
Anatolijs Abramovs, Andris Ameriks. — Rīga : 
Rīgas Centrāltirgus, 2012. — [76] lpp. : il., ģīm. ; 
30 cm. — Grāmata lasāma no abām pusēm, 
dalīta paginācija, atsevišķas titullapas. — Teksts 
latviešu un angļu val. — [0312001397]

339.175(474.362.2)+725.27(474.362.2)

34 Tiesības. Jurisprudence

Krastiņš, Uldis. Уголовно-правовые пробле-
мы и возможные их решения / Улдис Крас-
тиньш ; редактор Елена Бесценная. — Рига : 
Балтийская Международная академия, 
2012. — 95 с. ; 21 см. — Библиогр. в подстроч. 
примеч. — Резюме также латыш. — ISBN 
978-9984-47-063-4. — [0312001497]

343.2/.7+343.2/.7(474.3)

Latvija. Latvijas Republikas Satversme = Latve-
jis Republikys Satversme = Leţmō Republik 
Pūojpandõks = Constitution de la République 
de Lettonie = The Constitution of the Republic 
of Latvia = Verfassung der Republik Lettland = 
Läti Vabariigi põhiseadus = Latvijos Respub-
likos Konstitucija = Конституция Латвийской 
Республики / zinātniskie redaktori: Romāns 
Apsītis, Jānis Pleps ; redaktores: Māra Keiša, 
Gita Kronberga ; teksta autori: Jānis Pleps, 
Oskars Gerts ; tulkojums lībiešu valodā: Valts 
Ernštreits ; tulkojums igauņu valodā: Kertu 
Kibermane ; tulkojums latgaliešu valodā: Ilze 
Sperga ; priekšvārdu sarakstīja: Andris Bērziņš, 
Solvita Āboltiņa, Gunārs Kūtris ; mākslinieks 
Juris Petraškevičs ; izmantotas Mārtiņa Lapiņa, 
Māra Kaparkalēja fotogrāfijas. — Rīga : Latvi-
jas Vēstnesis, 2012. — 591 lpp. : ģīm., faks. ; 
22 cm. — Bibliogr.: 581.-587. lpp. un norādes 
parindēs. — Teksts latviešu val., ar tulkojumiem 
latgaliešu, lībiešu, franču, angļu, vācu, igauņu, 
lietuviešu un krievu val. — ISBN 978-9984-840-
20-8 (ies.). — [0312001531] 342.4(474.3)(094)

Starptautiskā zinātniski praktiskā konference 
«Moderno tiesību attīstības teorētiskās un 
praktiskās problēmas» (2012 : Rīga, Latvija). 
Moderno tiesību attīstības teorētiskās un prak-
tiskās problēmas : starptautiskās zinātniski prak-
tiskās konferences materiāli : rakstu krājums = 
Теоретические и практические проблемы 
развития современного права : материалы 
международной научно-практической кон-
ференции : сборник докладов / redakcijas 
kolēģija: Juris Zaķis, Osvalds Joksts, Jurijs Mašo-
šins, Lada Kaļiņina ; Sociālo Tehnoloģiju augst-
skola. — Rīga : Sociālo Tehnoloģiju augstskola, 
2012. — 138 lpp. ; 30 cm. — 2. lpp. paral. krievu 
val., vāka noformējums latviešu, krievu un 
angļu val. — Bibliogr. rakstu beigās. — Teksts 
latviešu, angļu un krievu val. — Kopsav. angļu 
val. — ISBN 978-9984-748-39-9. — [0312001400]

340.1(062)

«Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā 
pēc Eiropas Savienības paplašināšanās», starp-
tautiskā zinātniskā konference (2007 : Rīga, 
Latvija). Tiesību harmonizācija Baltijas jūras 
reģionā pēc ES paplašināšanās : 2007. gada 
starptautiskās zinātniskās konferences rak-
stu krājums / Latvijas Universitāte. Juridiskā 
fakultāte ; latviešu valodas tekstu literārā redak-
tore Ruta Puriņa ; angļu valodas tekstu literārais 
redaktors Imants Mežaraups ; vāku veidojusi 
Ieva Tiltiņa. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 
2012. — 462 lpp. : sh., tab. ; 24 cm. — Bibliogr. 
rakstu beigās. — Teksts latviešu, angļu, krievu 
un vācu val. — ISBN 978-9984-45-531-0. — 
[0312001516] 340.1(4)(062)

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

Var pazīt pēc darbiem : sociālā darba izglītībai 
Latvijā 20 gadi : 1991/1992, 2011/2012 / par izde-
vumu atbildīga un materiālus publicēšanai 
sagatavoja Ausma Mukāne ; priekšvārdu sarak-
stīja Lolita Vilka ; foto: Guntis Dišlers, Ilmārs 
Znotiņš. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 
2012 (RSU). — 88 lpp. : il., ģīm., faks. ; 30 cm. — 
Kopsav. angļu val. — ISBN 978-9984-793-
01-6. — [0312001534] 364-78(474.3)(091)

37 Izglītība

Daiktere, Ineta. Vispārizglītojošās skolas di-
rektora loma skolas kultūras pilnveidošanā : 
promocijas darba kopsavilkums : promocijas 
darbs izstrādāts vadībzinātnes doktora (Dr.
man.) zinātniskā grāda iegūšanai : noza-
re — vadībzinātne, apakšnozare — izglītības 
vadība = General education school princi-
pal’s role in the process of school culture im-
provement : summary of the doctoral thesis 
submitted for the degree of doctor in manage-
ment (Dr.man.), sub-branch: educational man-
agement / Ineta Daiktere ; promocijas darba 
zinātniskais vadītājs Oskars Zīds ; recenzenti: 
Andris Grīnfelds, Alīda Samusēviča, Asta Valac-
kiene ; Latvijas Universitāte. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2012. — 57 lpp. ; 21 cm. — Bibli-
ogr.: 8.-10., 35.-38., 56.-57. lpp. — Teksts un titul-
lapas latviešu un angļu valodā. — [0312000953]

37.091.113(474.3)(043.2)

Dzimuma noteiktās izglītības rezultātu 
atšķirības [elektroniskais resurss] : apskats 
par veiktajiem pasākumiem un pašreizējo 
situāciju Eiropā / [atbildīgā redaktore Arlette 
Delhaxhe ; autori: Bernadette Forsthuber 
(koordinatore), Anna Horvath, Akvile Motie-
junaite ; Izglītības, audiovizuālās jomas un 
kultūras izpildaģentūra ; tulkojumu latviešu 
valodā nodrošināja Valsts izglītības attīstības 
aģentūra]. — Rīga : Valsts izglītības attīstības 
aģentūra, 2011. — 1 CD-R ietverē (135 lp.) : 
graf., il., kartes, tab. ; 12 cm. — Aprakstīts pēc 
diska sākumlapas. — Ietver bibliogrāfiju. — 
ISBN 978-9934-8204-0-3. — [0312004109]

37.011.3(4)(0.034)

International Scientific Conference «Rural 
Environment. Education. Personality. (REEP)» 
(Jelgava, Latvija). Rural environment. Edu-
cation. Personality. (REEP) [elektroniskais 
resurss] : proceedings of the 5th International 
Scientific Conference / Latvia University of Ag-
riculture. Faculty of Engineering. Institute of 
Education and Home Economics. — Jelgava : 
Latvia University of Agriculture, 2012. — 1 
CD-R ietverē ; 12 cm. — Nosaukums no diska 
sākumlapas. — ISBN 978-9984-48-061-9. — 
[0312004137] 37.013(062)

Jaunais un aktuālais bilingvālajā izglītībā Latvijā 
un pasaulē : rakstu krājums / projekta vadītāja 
Anita Šaltāne ; sastādītāja un ievada autore 
Marija Golubeva ; redaktore Māra Ozolante. — 
[Rīga] : Latviešu valodas aģentūra, 2011. — 
184 lpp. : diagr., tab. ; 22 cm. — (Ieguldījums 
tavā nākotnē). — (Bilingvālo mācību 
skolotājam ; 2). — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — Bibliogr. rakstu beigās. — ISBN 
978-9984-815-37-4. — [0312001601

37.018.552(474.3)

Karjeras atbalsta pasākumi riska grupu 
jauniešiem — caur mācīšanos uz darbu [elek-
troniskais resurss] : praktiski piemēri no vi-
sas Eiropas / [Eiropas Profesionālās izglītības 
attīstības centrs ; tulkojumu sagatavoja Valsts 
izglītības attīstības aģentūras Euroguidance 
tīkla Latvijas nodaļa]. — Rīga : Valsts izglītības 
attīstības aģentūra, 2011. — 1 CD-R ietverē 
(182 lp.) : il. ; 12 cm. — Aprakstīts pēc diska 
sākumlapas. — Ietver bibliogrāfiju. — ISBN 
978-9934-8204-3-4. — [0312004110]

37.047(0.034)+005.966(0.034)
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Karjeras konsultācijas sadarbībā ar vecākiem 
[elektroniskais resurss] : karjeras konsultantu 
pašmācības grāmata / [redaktore Malgoržata 
Tarkovska ; autoru kolektīvs: Räzvan Ardelean, 
Laura Ardelean, Yolanda Deocano, Christos 
Giannoulis, Ali Ister, Nijole Janonyte, Lam-
bros Kaikitis, Martin Maier, Jurate Muriniene, 
Evangelos Spanias, Mercedes Santos, Paul 
Schober, Jurate Stankaityte ; tulkojumu saga-
tavoja Valsts izglītības attīstības aģentūras Eu-
roguidance tīkla Latvijas nodaļa]. — Rīga : Val-
sts izglītības attīstības aģentūra, 2010.

1. daļa. — 2 CD-R ietverē : tab. ; 12 cm. — 
Nosaukums no diska sākumlapas. — Ietver 
bibliogrāfiju. — ISBN 978-9934-8204-1-0. — 
[0312004111] 37.048.4(0.034)+005.966(0.034)

Karjeras konsultācijas sadarbībā ar vecākiem 
[elektroniskais resurss] : karjeras konsultantu 
pašmācības grāmata / [redaktore Malgoržata 
Tarkovska ; autoru kolektīvs: Räzvan Ardelean, 
Laura Ardelean, Yolanda Deocano, Mercedes 
Santos, Jurate Stankaityte, Nijole Janonyte, 
Jurate Muriniene, Małgorzata Tarkowska, Ali 
Ister, Martin Maier, Paul Schober, Christos 
Giannouli, Markella Tziovani ; tulkojumu sa-
gatavoja Valsts izglītības attīstības aģentūras 
Euroguidance tīkla Latvijas nodaļa]. — Rīga : 
Valsts izglītības attīstības aģentūra, 2010.

2. daļa. — 2 CD-R ietverē : tab. ; 12 cm. — 
Nosaukums no diska sākumlapas. — Ietver 
bibliogrāfiju. — ISBN 978-9934-8204-2-7. — 
[0312004112] 37.048.4(0.034)+005.966(0.034)

Mākslas izglītība un kultūrizglītība Eiropas 
skolās [elektroniskais resurss] / [atbildīgā 
redaktore Arlette Delhaxhe ; autori Natha-
lie Baïdak (koordinēšana), Anna Horvath ; 
Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras 
izpildaģentūra ; tulkojumu latviešu valodā 
nodrošināja Valsts izglītības attīstības aģen-
tūra]. — Rīga : Valsts izglītības attīstības aģen-
tūra, 2010. — 1 CD-R ietverē (104 lp.) : graf., il., 
kartes, tab. ; 12 cm. — Aprakstīts pēc diska sā-
kumlapas. — Ietver bibliogrāfiju. — ISBN 978-
9934-8012-7-3. — [0312004104]

37.036(4)(0.034)

Ozola, Antra. Zēnu tekstizpratības uzlabošanas 
iespējas izglītības vadības kontekstā : promoci-
jas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai 
vadībzinātnes nozarē, apakšnozare: izglītības 
vadība = Possibilities to improve boys’ reading 
literacy in a context of education management : 
summary of doctoral thesis : submitted for the 
degree of doctor in management science, sub-
branch: educational management / Antra Ozo-
la ; darba zinātniskais vadītājs Andrejs Geske ; 
recenzenti: Andrejs Rauhvargers, Zenta Ans-
poka, Algirdas Zabulionis ; literārā redaktore 
Ginta Poriete ; tulkojums angļu valodā: Sandra 
Kalniņa ; Latvijas Universitāte. — Rīga : Latvi-
jas Universitāte, 2012. — 81 lpp. : il., diagr., 
tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 9.-12., 77.-81. lpp. — 
Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām 
titullapām, vāka noformējums abās valodās. — 
ISBN 978-9984-49-485-2. — [0312001003]

37.018.2(043.2)+37.011.3(043.2)

Pamatdati par IKT izmantošanu mācībās un 
inovācijā Eiropas skolās, 2011 [elektroniskais 
resurss] / [atbildīgā redaktore Arlette Del-
haxhe ; autori: Stanislav Ranguelov, Anna 
Horvath, Simon Dalferth, Sogol Noorani ; 
Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras 
izpildaģentūra ; tulkojumu latviešu valodā 
nodrošināja Valsts izglītības attīstības aģen-
tūra]. — Rīga : Valsts izglītības attīstības aģen-
tūra, 2011. — 1 CD-R ietverē (121 lp.) : graf., 
il., kartes, tab. ; 12 cm. — Aprakstīts pēc diska 
sākumlapas. — Ietver bibliogrāfiju. — ISBN 
978-9984-881-03-4. — [0312004107]

37:004(4)(0.034)+371.68(4)(0.034)

Pamatdati par izglītību Eiropā, 2009 [elek-
troniskais resurss] : [atbildīgā redaktore Ar-
lette Delhaxhe ; autori: Stanislav Ranguelov 
(koordinators), Isabelle de Coster, Bernadette 
Forsthuber, Sogol Noorani, Philippe Ruffio ; 
Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras 
izpildaģentūra ; tulkojumu latviešu valodā 
nodrošināja Valsts izglītības attīstības aģen-
tūra]. — Rīga : Valsts izglītības attīstības aģen-
tūra, 2011. — 1 CD-R ietverē (274 lp.) : graf., 
il., kartes, tab. ; 12 cm. — Aprakstīts pēc diska 
sākumlapas. — Ietver bibliogrāfiju. — ISBN 
978-92-9201-039-3. — [0312004106] 37(4)(0.034)

Profesore Irēna Žogla : biobibliogrāfija / sa-
stādītāja Aīda Krūze ; bibliogrāfiskā rādītāja 
sastādītāja Dita Tretjakova ; bibliogrāfiskā 
rādītāja redaktore Jana Klebā ; latviešu valo-
das teksta literārā redaktore Ruta Puriņa ; rak-
stu angļu valodā tulkojis Imants Mežaraups ; 
Latvijas Universitāte. Bibliotēka. — Rīga : LU 
Akadēmiskais apgāds, 2012. — 164, [3] lpp. : 
il., ģīm., faks. ; 21 cm. — (Latvijas Universitātes 
zinātnieki). — Personu rād.: 152.-160. lpp. — 
Darbu nosaukumu alf. rād.: 161.-164. lpp. — 
Teksts latviešu, angļu val. — Kopsav. angļu 
val. — ISBN 978-9984-45-530-3. — [0312001508]

37(092)(01)+016:929(474.3)

Valsts pārbaudes darbi skolēniem Eiropā: 
mērķi, organizēšana un rezultātu izmantošana 
[elektroniskais resurss] / [autori: Teodora Parve-
va, Isabelle de Coster, Sogol Noorani ; Izglītības, 
audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģen-
tūra ; tulkojumu latviešu valodā nodrošināja 
Valsts izglītības attīstības aģentūra]. — Rīga : 
Valsts izglītības attīstības aģentūra, 2010. — 1 
CD-R ietverē (103 lp.) : il., kartes, tab. ; 12 cm. — 
Nosaukums no diska sākumlapas. — Ietver 
bibliogrāfiju. — ISBN 978-9934-8012-8-0. — 
[0312004105] 37.091.26(4)(0.034)

371 Audzināšanas un izglītības 
organizēšana. Skolvedība

Rokasgrāmata latviešu valodas un literatūras 
skolotājam par formatīvo un summatīvo vēr-
tēšanu / A. Skalberga, I. Dalbiņa, I. Kacare, A. 
Neimane, A. Spriņģe, E. Stikute, I. Vilkapla-
tere ; projekta vadītāja Liene Valdmane ; re-
daktore Santa Klaiva ; ievadu sarakstīja Anita 
Skalberga ; mākslinieciskais redaktors Edgars 
Švanks. — [Rīga] : Latviešu valodas aģentūra, 
2011. — 168 lpp. : il., tab. ; 30 cm. — (Ieguldījums 
tavā nākotnē). — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — Bibliogr.: 162.-167. lpp. — ISBN 
978-9984-815-48-0 (spirālies.). — [0312001604]

371.26(474.3)(035)+811.174:371.26(035)

Šūmane, Ilze. Pusaudžu mācību sasniegumus 
veicinoša mācību vide : promocijas darba kop-
savilkums doktora grāda iegūšanai pedagoģijā, 
apakšnozare: skolas pedagoģija = Learning 
environment facilitating educational achieve-
ments of teenagers : summary of doctoral the-
sis : submitted for the doctoral degree in peda-
gogy, subfield: school pedagogy / Ilze Šūmane ; 
zinātniskā vadītāja Rudīte Andersone ; re-
cenzenti: Aīda Krūze, Zenta Anspoka, Baiba 
Briede ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, 
psiholoģijas un mākslas fakultāte. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2012. — 86 lpp. : dia-
gr., sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 10.-11., 53.-
54. lpp. — Teksts latviešu un angļu val., ar 
atsevišķām titullapām. — ISBN 978-9984-45-
512-9. — [0312001080] 371.3(043)

373 Vispārējā izglītība

Andersone, Gita. Varu un daru! : testi : 6 gadi / 
Gita Andersone ; redaktore Indra Putre ; Liānas 
Šulces ilustrācijas ; Lauras Akmanes dizains. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. — 24 lpp. : il. ; 
26 cm. — Nosaukums no vāka. — ISBN 978-
9934-0-2876-2. — [0312001545] 373.2(076)

Izglītojoši vingrinājumi. 4 gadi / teksts: S. 
Gavrina, N. Kutjavina, I. Toporkova, S. Ščer-
biņina ; no krievu valodas tulkojusi Iveta 
Ikale ; redaktore Indra Putre ; vāka dizains: 
Audris Šimakauskas. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2012. — 63 lpp. : il. ; 21 cm. — (Izglītojoši vin-
grinājumi). — Nosaukums no vāka. — Oriģ. 
nos.: 30 занятий для успешного развития 
ребенка. 4 года. — ISBN 978-9934-0-2877-9. — 
[0312001687] 373.2

Izglītojoši vingrinājumi. 5 gadi / teksts: S. 
Gavrina, N. Kutjavina, I. Toporkova, S. Ščer-
biņina ; no krievu valodas tulkojusi Iveta 
Ikale ; redaktore Indra Putre ; vāka dizains: 
Audris Šimakauskas. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2012. — 63 lpp. : il. ; 21 cm. — (Izglītojoši vin-
grinājumi). — Nosaukums no vāka. — Oriģ. 
nos.: 30 занятий для успешного развития 
ребенка. 5 лет. — ISBN 978-9934-0-2878-6. — 
[0312001688] 373.2

Izglītojoši vingrinājumi. 6 gadi / teksts: S. 
Gavrina, N. Kutjavina, I. Toporkova, S. Ščer-
biņina ; no krievu valodas tulkojusi Iveta 
Ikale ; redaktore Indra Putre ; vāka dizains: 
Audris Šimakauskas. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2012. — 63 lpp. : il. ; 21 cm. — (Izglītojoši 
vingrinājumi). — Nosaukums no vāka. — Oriģ. 
nos.: 30 занятий для успешного развития 
ребенка. 6 лет. — ISBN 978-9934-0-2879-3. — 
[0312001689] 373.2

Katane, Irēna. Divdesmit pirmā gadsimta 
lauku skolas izglītības vide Latvijā un ārzemēs 
[elektroniskais resurss] / Irēna Katane, Anna 
Laizāne ; zinātniekie recenzenti Inese Jurgena, 
Ilze Kalniņa. — Jelgava : Latvijas Lauksaim-
niecības universitāte, 2012. — 1 CD-R ietverē 
(284 lpp.) : il., tab. ; 12 cm. — (Izglītības eko-
loģija). — Aprakstīts pēc diska uzlīmes. — 
Ietver bibliogrāfiju (255.-283. lpp.). — ISBN 
9789984480626 (kļūda). — [0312004136]

373(474.3)
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Zariņa, Sandra. Konstruktīva mācību vide la-
sītprasmes attīstībai pirmsskolā : promocijas 
darbs pedagoģijas doktora grāda iegūšanai 
pedagoģijas zinātņu nozarē, skolas pedago-
ģijas apakšnozarē / Sandra Zariņa ; zinātniskā 
vadītāja Inga Belousa ; Daugavpils Univer-
sitāte. — Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 
2012. — 135, [52] lp. : il., tab. ; 30 cm. — Bibli-
ogr.: 119.-135. lp. — (Ies.). — [0312003988]

373.2(043)

Урок длиною в жизнь или история русской 
школы города Огре : сборник воспоминаний 
учителей и выпускников / под редакцией 
Наталии Кетнере ; автор предисловия и 
послесловия Наталия Кетнере. — 2-е изд., 
доп. — Огре : [б.и.], 2012. — 150, [1] с. : ил., 
портр., факс. ; 29 см. — [0312001521]

373.5=161.1(474.361)(091)

374 Ārpusskolas izglītība un apmācība. 
Papildizglītība

Eiropas mūžilga karjeras atbalsta politikas tīkla 
darba pārskats 2009.-10. gadam [elektroniskais 
resurss] : saīsinātais pārskats / Eiropas Mūžilga 
karjeras atbalsta politikas tīkls ; [redaktori: 
Raimo Vuorinens, Entonijs G. Vatss ; tulkoju-
mu latviešu valodā nodrošināja Valsts izglītības 
attīstības aģentūra]. — Rīga : Valsts izglītības 
attīstības aģentūra, 2011. — 1 CD-R ietverē 
(27 lp.) : il., tab. ; 12 cm. — Aprakstīts pēc diska 
sākumlapas. — Ietver bibliogrāfiju. — ISBN 
978-9934-8204-7-2. — [0312004108]

374(4)(0.034)+005.966(4)(0.034)

376 Speciālu grupu audzēkņu izglītība, 
apmācība, mācības

Prudņikova, Ilga. Skolēnu ar vidēji smagiem 
un smagiem garīgās attīstības traucējumiem 
praktiskās darbības pieredzes veidošanās spe-
ciālajā internātpamatskolā : promocijas darbs 
pedagoģijas zinātņu doktora grāda iegūšanai / 
Ilga Prudņikova ; zinātniskā vadītāja Emīlija 
Černova ; zinātniskā konsultante Rasma Vī-
gante ; Rēzeknes Augstskola. Personības socia-
lizācijas pētījumu institūts. — Rēzekne : Rēzek-
nes Augstskola, 2012. — 195 lp. : il., diagr., sh., 
tab. ; 31 cm + piel. (99 lpp.) ; 1 CD-R (12 cm). — 
Promocijas darba pielikumi atsevišķā sējumā. — 
Bibliogr.: 177.-192. lp. — (Ies.). — [0312003995]

376-056.34(043)

Ušča, Svetlana. Pusaudžu ar valodas trau-
cējumiem komunikatīvās kompetences attīstība 
internātpamatskolā : promocijas darbs peda-
goģijas zinātnes nozaru (speciālā) pedagoģijas 
apakšnozarē / Svetlana Ušča ; zinātniskā vadī-
tāja Velta Ļubkina ; konsultants Rasma Vīgante ; 
Rēzeknes Augstskola. Personības socializācijas 
pētījumu institūts. — Rēzekne : Rēzeknes 
Augstskola, 2012. — 167 lp. : il., diagr., tab. ; 
30 cm + 1 CD-R. Piel.: CD: Promocijas darba 
pielikumi. — Bibliogr.: 146.-165. lp. — (Ies.). — 
[0312003996] 376(043)

378 Augstākā izglītība. Augstskolas. 
Akadēmiskās studijas

Daugavpils Universitāte. Starptautiskā zināt-
niskā konference (53 : 2012 : Daugavpils, 
Latvija). Daugavpils Universitātes 53. starp-
tautiskās zinātniskās konferences materiāli 
[elektroniskais resurss] : Daugavpils, Latvija, 
2012. g. = Proceedings of the 53nd Interna-
tional scientific conference of Daugavpils 
University / atbildīgais par izdevumu Inese 
Zuģicka. — Daugavpils : Daugavpils Univer-
sitāte : 2012. Daugavpils Universitātes Jauno 
zinātnieku asociācija. — 1 CD-R ietverē ; 
12 cm. — Aprakstīts pēc diska uzlīmes. — Ietver 
bibliogrāfiju. — Teksts paralēli latviešu, angļu 
valodās, daži referāti arī krievu valodā. — ISBN 
978-9984-14-563-1. — [0312004125]

378.4(474.346.1)(062)

Tehniskā fakultāte / sastādījis un priekšvārdu 
sarakstījis Kaspars Vārtukapteinis ; Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte. — 11., pārstr. 
un papild izd. — Jelgava : Latvijas Lauksaim-
niecības universitāte, 2012. — 135 lpp. : il., 
sh., tab. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-849-29-4. — 
[0312001527] 378.6:63(474.334.2)(03)

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

Druka, Anna. Lāča nags : [stāsts pirmsskolas 
vecuma bērniem] / Anna Druka. — [Cēsis] : 
Kultūrvēsturiskās vides saglabāšanas biedrība, 
2012. — [32] lpp. : il. ; 30 cm. — Izdevējziņas 
precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-
8319-0-4. — [0312001505] 39(=174)(02.053.2)

Jansone, Aija. Krustpils villaines : kultūr-
vēsturisks pētījums par izšūtajām Krustpils tipa 
villainēm Austrumlatvijā (18. gs. beigas—19. gs. 
pirmā puse) / Aija Jansone ; redaktores: Ināra 
Stašulāne (latv. val.), Antra Legzdiņa (angļu 
val.) ; Valda Bērziņa tulkojums angļu valodā ; 
Aivara Plotkas dizains ; izmantoti J. K. Broces 
zīmējumi. — Rīga : Zinātne, 2012. — 263 lpp. : 
il. 30 cm. — Bibliogr. nodaļu beigās. — Kopsav. 
angļu val. — ISBN 978-9984-879-15-4 (ies.). — 
[0312001574] 391(474.3)

Līvõ kultūr sidām (biedrība). Livs in 44 an-
swers / author: Līvõ Kultūr Sidām ; text: Gun-
dega Blumberga ; translation: Ulla Ernštreite, 
Pauls Balodis ; editor: Pauls Balodis ; designer: 
Zane Ernštreite. — [Riga] : Latvian Language 
Agency, 2012. — [22] lpp. : il., faks. ; 21 cm. — 
Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 
978-9984-815-71-8. — [0312001614]

39(=511.114)+94(=511.114)(474.3)

394 Sabiedriskā dzīve, svētki

Mana pils Daugavpils : sports un mūzika / 
Daugavpils pilsētas dome. Daugavpils pilsētas 
domes Kultūras pārvalde. Daugavpils pilsētas 
Sporta pārvalde ; priekšvārdu sarakstīja Žan-
na Kulakova. — Daugavpils : Daugavpils 
pilsētas dome, 2012. — [32] lpp. : il., ģīm., tab. ; 
21 cm. — Uz vāka arī: Daugavpils pilsētas 
svētki 2012. gada 4.-10. jūnijs. — Paral. latviešu 
un krievu val. — [0312001491]

394.2(474.346.1)(036)

398 Folklora

3×9 Jāņi : trejdeviņi praktiski padomi tradi-
cionālu Jāņu svinēšanai 21. gadsimtā / Jāņu 
gudrības kopā vāca, zīmēja un priekšvārdu 
sarakstīja Ērika Māldere ; līgotnes palīdzēja 
izvēlēties Amanda Jātniece ; izmantoti Il-
gas Reiznieces rotaļu apraksti ; redaktore Ita 
Ankoriņa ; mākslinieciskā redaktore Māra 
Alševska. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. — 
80 lpp. : il., notis ; 17 cm. — ISBN 978-9934-0-
2924-0. — [0312001547] 398.332.16(=174)

5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

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

Domāsim videi draudzīgi [elektroniskais re-
surss] : pieredzes materiāls vides izglītībā / 
[redaktore Ilze Kļaviņa]. — Talsi : Talsu Valsts 
ģimnāzija, 2008. — 1 CD-R ietverē : il., tab. ; 
12 cm. — Aprakstīts pēc diska sākumlapām. — 
ISBN 978-9984-39-703-0. — [0312004118]

502:37(0.034)

Simanovska, Jana. Ekodizaina metode ķīmisko 
vielu nevēlamas ietekmes uz vidi un cilvēku 
veselību samazināšanai produkta dzīves ciklā : 
promocijas darbs / Jana Simanovska ; zināt-
niskais vadītājs Gatis Bažbauers ; zinātniskais 
līdzvadītājs Kārlis Valters ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Enerģētikas un elektrotehnikas 
fakultāte. Vides aizsardzības un siltuma sistēmu 
institūts. — Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 
2012 (Elpa-2). — 132 lpp. : il., diagr., sh., tab. ; 
26 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — Bibliogr.: 113.-
131. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī 
angļu valodā. — ISBN 978-9934-8302-2-8 : 40 
eks. — [0312001502]

502.174(043)+7.05:502.131.1(043)

51 Matemātika

Čižovs, Jurijs. Development and study of a 
controlled Markov decision model of a dynam-
ic system by means of data mining techniques : 
Ph. D. thesis summary / Jurijs Čižovs; scien-
tific supervisor A. Borisovs ; reviewers: Kārlis 
Šadurskis, Jevgeņijs Kopitovs, Juri Tolujew ; 
Riga Technical University. Faculty of Compu-
ter Science and Information Technology. Insti-
tute of Information Technology. — Riga : Riga 
Technical University, 2012. — 37 lpp. : il., diagr., 
tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 33.-37. lpp. — ISBN 
978-9934-10-272-1 : 30 copies. — [0312000943]

519.217(043.2)+519.857(043.2)

Čižovs, Jurijs. Dinamiskās sistēmas vadāmā 
Markova lēmumu modeļa uzbūve un izpēte ar 
datu ieguves metodēm : promocijas darba kop-
savilkums / Jurijs Čižovs ; zinātniskais vadītājs 
A. Borisovs ; recenzenti: Kārlis Šadurskis, Jev-
geņijs Kopitovs, Juri Tolujew ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Datorzinātnes un informācijas 
tehnoloģijas fakultāte. Informācijas tehnoloģijas 
institūts. — Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 
2012. — 35 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bib-
liogr.: 31.-35. lpp. — ISBN 978-9934-10-271-4 : 
100 eks. — [0312000942]

519.217(043.2)+519.857(043.2)
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Smirnov, Sergey. Dažu veidu trešās kārtas 
nelineāru parasto diferenciālvienādojumu 
robežproblēmas : promocijas darba kopsavil-
kums matemātikas doktora grāda iegūšanai 
apkšnozarē «Diferenciālvienādojumi» / Sergejs 
Smirnovs ; zinātniskais vadītājs Felikss Sadirba-
jevs ; Daugavpils Universitāte. Matemātikas 
katedra = Boundary value problems for cer-
tain types of third order nonlinear ordinary 
differential equations : summary of doctoral 
thesis for the degree of doctor of mathematics, 
sub-branch «Differential equations» / Sergey 
Smirnov ; scientific supervisor Felix Sadyr-
baev ; Daugavpils University. Department 
of Mathematics. — Daugavpils : Daugavpils 
Universitāte, 2011. — 72 lpp. : diagr. ; 21 cm. — 
Bibliogr.: 29.-35., 66.-72. lpp. — Teksts paralēli 
latviešu un angļu val. — [0312001022]

517.927(043)

52 Astronomija. Astrofizika.  
Kosmosa pētniecība. Ģeodēzija

Smirnova, Oļesja. Nestacionāru procesu pē-
tījumi maiņzvaigznēs : promocijas darbs — 
publikāciju kopa doktora grāda iegūšanai 
fizikas nozarē, apakšnozare: astrofizika un 
fundamentālā astronomija / Oļesja Smirnova ; 
darba zinātniskais vadītājs Laimons Začs ; 
recenzenti: Ilgmārs Eglītis, Dainis Draviņš, 
Dmitrijs Docenko ; Latvijas Universitāte. Fi-
zikas un matemātikas fakultāte. — Rīga : Lat-
vijas Universitāte, 2012. — [44] lp. : il., tab. ; 
31 cm. — Bibliogr. publikāciju beigās. — Teksts 
angļu valodā, anotācija arī latviešu valodā. — 
[0312003989] 524.33(043.3)

53 Fizika

Калиниченко, Владимир. Физика простран-
ства, обладающего структурой со свойства-
ми абсолютно твердого тела, и принцип дви-
жения физических тел в таком пространстве 
[elektroniskais resurss] / Владимир Кали-
ниченко. — Rīga : Vladimirs Kaļiņičenko, 
2012. — 1 CD-R ietverē ; 12 cm. — Nosaukums 
no diska uzlīmes. — ISBN 978-9984-49-551-4. — 
[0312004127] 531.11(0.034.44)+531.36(0.034.44)

57 Bioloģijas zinātnes kopumā

Šeldreiks, Rūperts. Jaunā dzīves zinātne : for-
mas cēlonības hipotēze / Rūperts Šeldreiks ; 
no angļu valodas tulkojusi Ligita Lukstraupe ; 
atbildīgā redaktore Ieva Heimane ; zinātniskais 
redaktors Pēteris Bankovskis ; Ievas Nagliņas 
vāka mākslinieciskais noformējums. — Rīga : 
Jumava, 2012. — 293, [1] lpp. : il., diagr. ; 
20 cm. — Bibliogr.: 278.-[294.] lpp. — Oriģ. 
nos.: A new science of life. — ISBN 978-9934-
11-116-7. — [0312001659] 57.01

58 Botānika

Aizpure, Anna. Bioloģija : botānika 7. klasei : 
mācību grāmata / Anna Aizpure ; redaktore 
Maruta Kusiņa ; Ingas Tabakas zīmējumi ; Lau-
ras Akmanes dizains un vāka noformējums ; 
grāmatā izmantoti A. Aizpures, L. Akmanes, 
I. Dānieles, I. Kabuča, J. Liepiņa, M. Kusiņas 
fotoattēli. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. — 
216 lpp. : krās. il. ; 24 cm. — Apstiprinājusi 
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes min-
istrija 2012. gadā. — Rādītājs: 212.-216. lpp. — 
ISBN 978-9934-0-2066-7. — [0312001691]

58(075.2)

Aizpure, Anna. Bioloģija : botānika 7. klasei : 
skolotāja grāmata / Anna Aizpure ; redaktore 
Maruta Kusiņa ; Lauras Akmanes dizains. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. — 117, [2] lpp. : 
il., tab. ; 24 cm. — Apstiprinājusi Latvijas Re-
publikas Izglītības un zinātnes ministrija 2012. 
gadā. — Bibliogr.: 117. lpp. — ISBN 978-9934-0-
2539-6. — [0312001692] 58(072)

LLU draudzības kokiem — 40 : pirmajā studiju 
dienā stādītie koki Jelgavas pils parkā, 1971.-
2011. gads / sastādījis Juris Liepa ; redaktore In-
dra Endzele ; foto: Valdis Āboliņš, Gita Ogņeva ; 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte. — Jel-
gava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
2011. — 72 lpp. : il., ģīm., faks., tab. ; 21 cm. — 
Bibliogr.: 72. lpp. — [0312001444]

582.091(474.3)+378.6:63(474.334.2)

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. 
TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes

Anand, Anjum. Pareizs uzturs tavam ķermeņa 
tipam : ājurvēdas iedvesmota īpaši veselīga 
diēta / Anjum Anand ; no angļu valodas tulko-
jusi Andra Markota ; tulkojuma redaktore Dace 
Markota ; foto: Lisa Linder. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2012]. — 160 lpp. : il., tab. ; 26 cm. — 
Rād.: 159.-160. lpp. — Tulk. no izd.: Eat right for 
your body type. — ISBN 978-9934-0-2626-3. — 
[0312001456] 613.2+641

Augi veselībai : audzē, ievāc, izmanto / autori: 
Sūzana Kērtisa, Lūize Grīna, Pēnelope Odija, 
Dragana Vilinaca ; no angļu valodas tulko-
jusi Iveta Kalme ; redaktors Gints Tenbergs. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. — 352 lpp. : il. ; 
25 cm. — Rād.: 345.-351. lpp. — Tulk. no izd.: 
Neal’s yard remedies. — ISBN 978-9934-0-
2706-2 (ies.). — [0312001556] 615.89+633.88

Baltic Association of Paediatric Surgeons. 
Conference (12 : 2012 : Rīga, Latvija). The 12th 
Conference of the Baltic Association of Paedi-
atric Surgeons : May 17-19, 2012, Riga Latvia : 
final programme and abstracts / editor: Maija 
Treilona ; design: Iveta Bambere. — Riga : Rīga 
Stradiņš University, 2012. — 135 lpp. ; 30 cm. — 
«Brochure funded by the ERDF Project «Pro-
motion of International Cooperation Activi-
ties of Riga Stradiņš University in Science and 
Technologies», agreement No. 2010/0200/2DP/
2.1.1.2.0/10APIA/VIAA/006.»—Titlp. 2. pusē. — 
ISBN 978-9984-793-03-0. — [0312001533]

617-053.2(474)(062)+616-053.2(474)(062)

Čērčs, Dausons. Ģeniālie gēni : epiģenētiskās 
medicīnas atklājumi / Dausons Čērčs ; no angļu 
valodas tulkojusi Dace Vanaga ; redaktors 
Elviss Ozols ; Māra Garjāņa vāka dizains. — 
[Rīga] : Lietusdārzs, 2012. — 374, [1] lpp. : il. ; 
23 cm. — Bibliogr.: 351.-[375.] lpp. — Tulk. no 
izd.: The genie in your genes. — ISBN 978-
9984-869-23-0. — [0312001520] 615.851+575.1

Kompensējamo zāļu saraksts : 2012. gada jūlijs / 
Nacionālais veselības dienests. — Rīga : Medika-
mentu informācijas centrs, 2012. — 216 lpp. : 
tab. ; 21 cm. — (Spirālies.). — [0312001641]

615.2(474.3)(083.8)(05)

Možajeva, Irina. Latvijas un Eiropas iedzīvotāju 
pašnovērtētās veselības modeļi un veselības 
riska faktori : promocijas darba kopsavilkums 
doktora grāda iegūšanai ekonomikas nozarē, 
apakšnozare : ekonometrija = Self-assessed 
health models and health risk factors of Latvia’s 
and Europe’s population : summary of doc-
toral thesis : submitted for the doctoral degree 
in economics, subfield of econometrics / Irina 
Možajeva ; darba zinātniskais vadītājs Mihails 
Hazans ; recenzenti: Ludmila Bandeviča, Ivars 
Brīvers, Remigijs Počs ; Latvijas Universitāte. 
Ekonomikas un vadības fakultāte. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2012. — 67, [1] lpp. : il., 
tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 16.-18., 34.-36. lpp. — 
Teksts latviešu un angļu val. (ar atsevišķām 
titullapām), nosaukums uz vāka paralēli 
latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-45-
487-0. — [0312000998]

614.2:33(474.3)(043.2)+614.2:33(4)(043.2)

Volkers, Pīters. Mazuļa masāža : pārbaudīti 
paņēmieni, kas veicinās jūsu mazuļa attīstību 
un nostiprinās jūsu savstarpējo saikni / Pīters 
Volkers ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čer-
ņevska ; redaktore Nanete Neimane. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2012. — 96 lpp. : krās. il. ; 
25 cm. — Rādītājs: 96. lpp. — Oriģ. nos.: 
Baby massage. — ISBN 978-9934-0-2629-4. — 
[0312001693] 615.82 -053.3

620 Materiālu pārbaudes. Rūpnieciskas 
nozīmes materiāli. Spēkstacijas. Enerģētikas 
ekonomika

Renewable energy and energy efficiency : pro-
ceedings of the international scientific confer-
ence / chief editor Pēteris Rivža ; responsible 
compiler of the proceedings Sandija Rivža ; 
language editors: Inga Skuja, Sandris Ancāns ; 
cover design: Atis Luguzs. — Jelgava : Latvia 
University of Agriculture, 2012. — 256 lpp. : 
diagr., il., tab. ; 25 cm. — Uz vāka: ESF project 
«Attraction of human resources to the research 
of the renewable energy sources». — Bibli-
ogr. rakstu beigās. — ISBN 978-9984-48-070-1 
(ies.). — [0312001445] 620.9(062.537)

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

Andzane, Jana. Application of nanowires and 
nanotubes in nanoelectromechanical devices : 
summary of doctoral thesis in partial fulfill-
ment of the requirements of the doctor degree 
in natural sciences : subdiscipline of physics, as-
tronomy and mechanics / Jana Andzane ; scien-
tific supervisor: Donats Erts ; reviewers: Uldis 
Rogulis, Boriss Poļakovs, Karine Mougin ; Uni-
versity of Latvia. Department of Physics and 
Mathematics. Institute of Chemical Physics. — 
Riga : University of Latvia, 2012. — 40 lpp. ; il., 
tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 5.-8., 38.-40. lpp. — 
ISBN 978-9984-45-463-4. — [0312001001]

621.31(043.2)+544.016.5(043.2)
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Andžāne, Jana. Nanovadu un nanocaurulīšu 
pielietojums nanoelektromehāniskās ierīcēs : 
promocijas darba kopsavilkums doktora grāda 
iegūšanai dabaszinību nozarē : apakšnozare: 
fizika, astronomija un mehānika / Jana An-
džāne ; zinātniskais vadītājs Donāts Erts ; 
recenzenti: Uldis Rogulis, Boriss Poļakovs, 
Karine Mougin ; Latvijas Universitāte. Fizikas 
un matemātikas fakultāte. Ķīmiskās fizikas 
institūts. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2012. — 40 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 
5.-8., 38.-40. lpp. — ISBN 978-9984-45-462-7. — 
[0312001002] 621.31(043.2)+544.016.5(043.2)

Gavrilovs, Gerards. Apvienotās ekspluatācijas 
pieejas izstrāde lieljaudas transformatoru 
tehniskā stāvokļa noteikšanai : promocijas 
darbs / Gerards Gavrilovs ; zinātniskais vadītājs 
Jānis Dirba ; zinātniskā darba konsultante San-
dra Vītoliņa ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. 
Enerģētikas institūts. Elektrisko mašīnu un 
aparātu katedra. — Rīga : Rīgas Tehniskā uni-
versitāte, 2012. — 118 lpp. : krās. il., diagr., 
tab. ; 25 cm. — Bibliogr.: 115.-118. lpp. — Teksts 
latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā. — 
[0312003991] 621.314(043)

Месняев, Александр. Matemātiskās modelē-
šanas izmantošana speciālas nozīmes sinhrono 
mašīnu magnētisko sistēmu izpētē un optimi-
zācijā : promocijas darbs / Aleksandrs Mesņa-
jevs ; zinātniskais vadītājs A. Zviedris ; Rīgas 
Tehniskā universitāte. Enerģētikas un elek-
trotehnikas fakultāte. Enerģētikas institūts. — 
Rīga : RTU izdevniecība, 2012. — 168 lpp. : 
il., diagr., sh., tab. ; 25 cm. — Bibliogr.: 163.-
168. lpp. — [0312003990] 621.313.32(043)

629 Transportlīdzekļu inženierija

Grigāns, Linards. Rekuperētās elektriskās ener-
ģijas izmantošana pilsētas elektrotransportā, 
pielietojot superkondensatorus : promocijas 
darbs / Linards Grigāns ; zinātniskais vadītājs 
L. Latkovskis ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. In-
dustriālās elektronikas un elektrotehnikas 
institūts. — Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 
2012. — 132 lp. : krās. il., diagr., tab. ; 31 cm. — 
Bibliogr.: 119.-124. lp. — Teksts latviešu 
valodā, anotācija arī angļu valodā. — (Ies.). — 
[0312003997] 629.43(043)+621.333.4(043)

63 Lauksaimniecība. Mežsaimniecība. 
Medības. Zivsaimniecība

631 Lauksaimniecība kopumā

Dinaburga, Gundega. Augsnes neviendabī-
guma un reljefa atšķirību ietekme uz ziemas 
kviešu (Triticum aestivum L.) ražu : promocijas 
darba kopsavilkums Dr.agr. zinātniskā grāda 
iegūšanai = Soil heterogeneity and topogra-
phy effect on winter wheat (Triticum aesti-
vum L.) yield : summary of the doctoral the-
sis for the scientific degree Dr.agr. / Gundega 
Dinaburga ; promocijas darba zinātniskais 
vadītājs Dainis Lapiņš ; recenzenti: Aleksandrs 
Adamovičs, Antons Ruža, Līga Lepse ; Latvi-
jas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaim-
niecības fakultāte = Latvia University of 
Agriculture. Faculty of Agriculture. — Jelga-
va : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
2011. — 50 lpp. : diagr., tab. ; 20 cm. — Bibli-
ogr.: 29.-31. lpp. — Teksts latviešu un angļu 
val. — [0312001078] 631.4(043)+633.11(043)

633/635 Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Kurdjumovs, Nikolajs. Gudrs sakņu dārzs / 
Nikolajs Kurdjumovs ; no krievu valodas tul-
kojusi Agnese Biteniece ; redaktore Veronika 
Pužule ; mākslinieks Edgars Švanks. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2012. — 223, [1] lpp. : il., 
tab. ; 22 cm. — Oriģ. nos.: Умный огород 
в деталях. — ISBN 978-9934-0-2766-6. — 
[0312001686] 635.1/.8(035)

Lasis, Aivars. No zāliena līdz daiļdārzam / tek-
sts un foto: Aivars Lasis ; atbildīgā redaktore 
Ieva Heimane ; foto: Jānis Rukšāns ; vāka foto: 
Gundega Lināre. — Rīga : Jumava, [2012]. — 
112 lpp. : il., tab. ; 22 cm. — Bibliogr.: 112. lpp. — 
ISBN 978-9934-11-136-5. — [0312001564] 635.9

Mesingema Hārta, Ronda. Vertikālā dārz-
kopība : radoši paņēmieni, lai iegūtu lielisku 
ražu mazā platībā / Ronda Mesingema Hārta ; 
no angļu valodas tulkojusi Dace Krūtaine ; 
ilustrācijas: Ketrina Ratke ; noformējusi 
Džesika Ārmstronga. — Rīga : Madris, 2012. — 
143, [1] lpp. : krās. il., tab. ; 26 cm. — Rādītājs: 
142.-[144.] lpp. — Oriģ. nos.: Vertical vegetables 
and fruit. — ISBN 978-9984-31-638-3 (ies.). — 
[0312001666] 634

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

Stepanova, Irina. Brīnumainās fantāzijas no 
dārzeņiem un augļiem / Irina Stepanova, 
Sergejs Kabačenko ; no krievu valodas tulko-
jusi Anna Kuprijenko ; redaktore Nanete Nei-
mane. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. — 126, 
[1] lpp. : il. ; 25 cm. — Tulk. no izd.: Чудесные 
фантазии из овощей и фруктов. — ISBN 978-
9934-0-2391-0 (ies.). — [0312001463]

641.83(083.12)+642.78(083.12)

658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība. 
Tirdzniecības organizācija

«Ilgtspējīga uzņēmējdarbība mainīgos ekono-
miskos apstākļos», starptautiskā zinātniskā 
konference (13 : 2012 : Rīga, Latvija). Ilgt-
spējīga uzņēmējdarbība mainīgos ekonomiskos 
apstākļos [elektroniskais resurss] : XIII starp-
tautiskā zinātniskā konference, 2012. gada 30. 
marts : Biznesa augstskolas «Turība» konferenču 
rakstu krājums / [redakcijas kolēģija: Waldemar 
Dotkuś ; Biznesa augstskola «Turība»]. — Rīga : 
Biznesa augstskola «Turība», 2012. — 1 CD-R 
ietverē (355 lp.) : il., kartes, tab. ; 12 cm. — Ap-
rakstīts pēc diska uzlīmes. — Ietver bibliogrāfi-
ju. — Teksts latviešu un angļu valodā, kopsavil-
kumi angļu valodā. — [0312004129] 658(062)

Kalniņa, Laura. Elastdrošu attiecību vadīšanas 
sistēma uzņēmumā un tās ieviešanas meto-
doloģija : promocijas darba—disertācijas kop-
savilkums doktora zinātniskā grāda iegūšanai 
vadībzinātnē, apakšnozare: uzņēmējdarbības 
vadība = Flexicure relations management 
system and its implementation methodology 
in enterprice : summary of the doctoral the-
sis-dissertation / Laura Kalniņa ; zinātniskais 
vadītājs Andris Putniņš ; recenzenti: Dzintra 
Atstāja, Elīna Gaile-Sarkane, Tatjana Volkova ; 
Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības 
fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2012. — 91 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 8.-
10. lpp. un norādes parindēs. — Teksts latviešu 
un angļu val. — ISBN 978-9984-49-483-8. — 
[0312001021] 658.310.8(043)+005.95/.96(043.2)

Kordževa, Jeļena. Atskaites punkts / Jeļena 
Kordževa = Точка отсчета / Елена Корджева ; 
redaktors Viktors Gudzons ; tulkotāja Inga Ci-
ronoka ; vāka mākslinieks Rihards Delvers. — 
Rīga : Ekocentrs, 2012.

1. — [146] lpp. ; 19 cm. — Grāmata la-
sāma no abām pusēm, dalīta paginācija, 
ar atsevišķām titullapām. — Teksts paral. 
latviešu un krievu val. — Tulk. no izd.: Точка 
отсчета. — ISBN 978-9934-8312-0-1 (ies.). — 
[0312001592] 658(474.3)

Zinātniski-praktiskā konference «Uzņēmējdar-
bības ekonomiskie, juridiskie un tehnoloģiskie 
aspekti» (2012 : Rīga, Latvija). Zinātniski-
praktiskā konference «Uzņēmējdarbības ekon-
omiskie, juridiskie un tehnoloģiskie aspekti» 
[elektroniskais resurss] : 2012. gada 28. aprīlis : 
[rakstu krājums / atbildīgais redaktors Daina 
Vasiļevska]. — Rīga : Latvijas Biznesa koledža : 
EIHSEBA, augstskola, 2012. — 1 CD-R ietverē 
(175 lp.) : il., diagr., tab. ; 12 cm. — Aprakstīts 
pēc diska sākumlapām. — Ietver bibliogrāfiju 
(rakstu beigās). — Teksts latviešu un krievu 
valodā, anotācijas latviešu, angļu un krievu 
valodā. — ISBN 978-9984-895-00-0 658(062)

67 Dažādas nozares, amatniecība un amati

International Conference «Mechanics of Com-
posite Materials» (16 : 2010 : Rīga, Latvija). 
Mechanics of composite materials : sixteenth 
International conference, May 24-28, 2010, 
Riga, Latvia : book of abstracts / eds. V. Tamužs, 
K. Cīrule, and V. Kulakovs ; Institute of Polymer 
Mechanics. University of Latvia. — Riga : Insti-
tute of Polymer Mechanics, 2010. — 220 lpp. : 
il., diagr., tab. ; 30 cm. — «MCM»—Uz vāka. — 
Bibliogr. rakstu beigās. — Autoru rād.: 218.-
220. lpp. — [0312001494]

678.5.067(062)+531(062)+620.22-419.8(062)

International Conference «Mechanics of Com-
posite Materials» (16 : 2010 : Rīga, Latvija). 
Mechanics of composite materials : sixteenth 
International conference, May 24-28, 2010, Riga, 
Latvia : programme / Institute of Polymer Me-
chanics. University of Latvia. — Riga : Institute 
of Polymer Mechanics, 2010. — 21 lpp. : tab. ; 
30 cm. — «MCM»—Uz vāka. — [0312001493]

678.5.067(062)+531(062)

International Conference «Mechanics of Com-
posite Materials» (17 : 2012 : Rīga, Latvija). 
Mechanics of composite materials : seven-
teenth International conference, May 28-June 
1, 2012, Riga, Latvia : book of abstracts / eds. V. 
Tamužs, K. Cīrule, and V. Kulakovs ; Institute 
of Polymer Mechanics. University of Latvia. — 
Riga : Institute of Polymer Mechanics, 2012. — 
240 lpp. : il., diagr., tab. ; 30 cm. — «MCM»—Uz 
vāka. — Bibliogr. rakstu beigās. — Autoru rād.: 
238.-240. lpp. — [0312001495]

678.5.067(062)+531(062)

International Conference «Mechanics of Com-
posite Materials» (17 : 2012 : Rīga, Latvija). 
Mechanics of composite materials : seven-
teenth International conference, May 28-June 
1, 2012, Riga, Latvia : programme / Institute of 
Polymer Mechanics. University of Latvia. — 
Riga : Institute of Polymer Mechanics, 2012. — 
24 lpp. : tab. ; 30 cm. — «MCM»—Uz vāka. — 
[0312001496] 678.5.067(062)+531(062)
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68 Gatavu vai samontētu preču rūpniecība, 
amati un arodi

Vasiļjevs, Aleksandrs. Modes likteņi / Alek-
sandrs Vasiļjevs ; no krievu valodas tulkoja 
Kristīna Blaua un Maija Kudapa ; atbildīgā 
redaktore Liene Soboļeva ; literārā redaktore 
Ineta Strazdiņa ; Gitas Treices mākslinieciskais 
noformējums. — Rīga : Jumava, 2012. — 293, 
[1] lpp., [16] lpp. iel. : il. ; 21 cm. — ISBN 978-
9934-11-084-9 (ies.). — [0312001658]

687.01(091)

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

Latgales būvkeramika: industriālais un kultūr-
vēsturiskais mantojums (2009 : Daugavpils, 
Latvija). Latgales būvkeramika: industriālais un 
kultūrvēsturiskais mantojums [elektroniskais 
resurss] : zinātniskās konferences materiāli 
Daugavpils, 2009. gada 17. aprīlis ; ķieģeļu 
kolekcija / [redkolēģija: Oļegs Papsujevičs (sa-
stādītājs)]. — Daugavpils : Latgales Pētniecības 
institūta izdevniecība, 2012. — 1 CD-R ietverē 
(153 lp.) : il., tab. ; 12 cm. — (Virtuālā Latgale ; 
1). — Aprakstīts pēc diska sākumlapām. — 
Ietver bibliogrāfiju. — Teksts latviešu val., kop-
savilkumi angļu val. — ISBN 978-9984-9041-
4-6. — [0312004131]

691.42(474.38)(062)(0.034.4)

7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Pauls-Vīgnere, Edīte. Ulis, 1965-2006 / Edīte 
Pauls-Vīgnere ; māksliniece Edīte Pauls-Vīg-
nere ; fotogrāfi: Edīte Pauls-Vīgnere, Pauls 
Vīgners. — Rīga : Mansards, 2012. — 135 lpp. : 
il., ģīm., faks. ; 22 cm. — Bibliogr.: 134. lpp. — 
ISBN 978-9984-872-43-8 (ies.). — [0312001596]

7.071.1(474.3)(092)+929(474.3)

72 Arhitektūra

Krastiņš, Jānis. City architect of Riga Reinhold 
Schmaeling, 1840-1917 / text: Jānis Krastiņš ; 
editing: Zanda Redberga ; translation: Inta 
Liepiņa ; photos: Jānis Krastiņš, Aivars Siliņš, 
Andris Tone, Aigars Altenbergs ; design: Miķelis 
Baštiks. — Riga : Riga City Architect’s Office, 
2010. — 31 lpp. : krās. il., ģīm. ; 23 cm. — Autors 
uzrādīts iespiedziņās. — [0312001631]

72.071.1(474.3)

Lāce, Daina. City architect of Riga Johann 
Daniel Felsko, 1813-1902 / Daina Lāce ; editor: 
Zanda Redberga ; translator: Inta Liepiņa ; de-
signers: Ingūna Elere, Tatjana Raičiņeca ; pho-
tographer: Aivars Siliņš. — [Riga] : Riga City 
Architect’s Office, 2011. — 40, [1] lpp. : il., ģīm., 
faks., plāni ; 23 cm. — Bibliogr.: 38.-39. lpp. — 
ISBN 978-9984-877-00-3. — [0312001633]

72.071.1(474.3)

Lāce, Daina. Rīgas pilsētas arhitekts Johans 
Daniels Felsko, 1813-1902 / Daina Lāce ; redak-
tore Zanda Redberga ; dizaineres: Ingūna 
Elere, Tatjana Raičiņeca ; fotogrāfs Aivars 
Siliņš. — [Rīga] : Rīgas pilsētas arhitekta bi-
rojs, 2011. — 40, [1] lpp. : il., ģīm., faks., plāni ; 
23 cm. — Bibliogr.: 38.-39. lpp. — ISBN 978-
9984-877-00-6. — [0312001632] 72.071.1(474.3)

Sīlis, Mārtiņš. Michail Eisenstein : ein Meister 
des Jugendstils in Riga / Mārtiņš Sīlis ; Deutsche 
Fassung: Gunta Dejus ; Designer: Andris Lam-
sters. — Rīga : Madris, [2012]. — 68, [3] lpp. : 
krās. il., ģīm. ; 22 cm. — Autors uzrādīts ti-
tlp. otrā pusē. — ISBN 9984-31-698-X. — 
[0312001668]

72.071.1(=161.1)(474.3)+72.035.93(474.362.2)

Sīlis, Mārtiņš. Mikhail Eisenstein : master of 
Riga Art Nouveau / Mārtiņš Sīlis ; editor-in-
chief: Skaidrīte Naumova ; graphic design: 
Andris Lamsters. — Rīga : Madris, [2012]. — 
68, [3] lpp. : krās. il., ģīm. ; 22 cm. — Autors 
uzrādīts titlp. otrā pusē. — ISBN 9984-31-
686-6. — [0312001669]

72.071.1(=161.1)(474.3)+72.035.93(474.362.2)

Силис, Мартиньш. Михаил Эйзенштейн 
мастер рижского модерна / Мартиньш Си-
лис ; перевод: Виола Ругайс ; дизайн: Андрис 
Ламстерс. — Рига : Madris, [2012]. — 68, 
[3] с. : цв. ил., портр. ; 22 см. — Автор указан 
на обороте тит.л. — [0312001670]

72.071.1(=161.1)(474.3)+
+72.035.93(474.362.2)

78 Mūzika

Spigins, Jurijs. Improvizācijas pamatu apguve 
topošo mūzikas skolotāju studiju procesā : 
promocijas darbs pedagoģijas zinātnē, nozaru 
(mūzikas) pedagoģijas apakšnozarē / Jurijs 
Spigins ; zinātniskā vadītāja Jeļena Davidova ; 
Daugavpils Universitāte. — Daugavpils : Dau-
gavpils Universitāte, 2012. — 127, [26] lp. : il., 
notis, tab. ; 30 cm + 1 CD. — Bibliogr.: 120.-
127. lp. — (Ies.). — [0312003993]

781.65(043)+371.13(043)

791 Kinematogrāfija. Filmas (kinofilmas)

Rietuma, Dita. Film noir stila ģenealoģija : pro-
mocijas darba kopsavilkums doktora grāda 
iegūšanai mākslas zinātnē, apakšnozare: teātra 
un kino vēsture un teorija = Film noir style 
genealogy : summary of doctoral thesis = Ge-
nealogie des Film Noir-Stils : Zusammenfas-
sung der Promotionsarbeit / Dita Rietuma ; 
zinātniskais vadītājs Viktors Freibergs ; recen-
zenti: Silvija Radzobe, Jarmo Valkolas, Guna 
Zeltiņa ; Latvijas Universitāte. Humanitāro 
zinātņu fakultāte. — Rīga : Latvijas Uni-
versitāte, 2012. — 97 lpp. ; 21 cm. — Ietver 
bibliogrāfiju. — Teksts latviešu, angļu un vācu 
val. — ISBN 978-9984-45-503-7. — [0312001081]

791.221.51(043)

Streičs, Jānis. 1991. Tas garais cilvēkbērna gads : 
dienasgrāmata un vēstules / Jānis Streičs ; Jāņa 
Klīdzēja vēstules ; redaktors Jānis Oga ; Andra 
Vējāna dzejolis «Papardes zīds» ; mākslinieks 
Jānis Esītis ; fotogrāfi: Guntis Grunte, Jāzeps 
Danovskis, Servīns Egliens. — Rīga : Dienas 
Grāmata, 2012. — 651, [2] lpp., [32] lpp. il., 
ģīm., faks. ; 22 cm. — ISBN 978-9984-847-89-4 
(ies.). — [0312001569]

791.633-051(474.3)(044.2)+
+791.633-051(474.3)(093.3)+791.2(474.3)

796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Čapulis, Sergejs. Humānā pieeja sporta iz-
glītības saturā un karatēdo mācību procesa 
organizācijā : promocijas darbs pedagoģijas 
zinātņu nozarē, skolas pedagoģijas apakš-
nozarē / Sergejs Čapulis ; darba zinātniskais 
vadītājs Aleksejs Vorobjovs ; Daugavpils Uni-
versitāte. Ilgtspējīgas izglītības institūts. — 
Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2012. — 
143, [36] lp. : il., diagr., tab. ; 30 cm. — Bibliogr.: 
122.-143. lp. — (Ies.). — [0312003987]

796.853.26(043)

Latvian Olympic Committee : commitment 
to sport and Latvia : an informative book-
let on LOK activities / text: Ilze Āķe-Vīksne ; 
Latvijas Olimpiskā komiteja ; photos: Romāns 
Kokšarovs, Ilmārs Znotiņš, Aivars Liepiņš, 
Dainis Caune, Andrejs Zavackis, Zigis-
munds Zālmans. — Riga : Latvian Olympic 
Committee, 2012. — 20 lpp. : krās. il., tab. ; 
22×22 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — Teksta 
autore minēta vāka 4. lpp. — ISBN 978-9934-
8174-6-5. — [0312001647] 796.032(474.3)

8 VALODAS. VALODNIECĪBA. 
LITERATŪRA

Kalve, Aija. Literatūra 7. klasei. «Vērtību pa-
saule» : mācību līdzeklis skolēnam / Aija Kalve, 
Ilze Stikāne ; redaktore Marija Briška. — [Rīga] : 
Latviešu valodas aģentūra, 2011. — 100 lpp. : il., 
tab. ; 29 cm. — (Ieguldījums tavā nākotnē). — 
(LAT2). — Izdevējziņas precizētas ISBN aģen-
tūrā. — Bibliogr.: 100. lpp. — ISBN 978-9934-
8172-5-0. — [0312001609] 82(075.2)

Kalve, Aija. Literatūra 8. klasei. «Spēle» : 
mācību līdzeklis skolēnam / Aija Kalve, Ilze 
Stikāne ; redaktore Marija Briška. — [Rīga] : 
Latviešu valodas aģentūra, 2011. — 96 lpp. : il., 
tab. ; 29 cm. — (Ieguldījums tavā nākotnē). — 
(LAT2). — Izdevējziņas precizētas ISBN aģen-
tūrā. — Bibliogr.: 96. lpp. — ISBN 978-9934-
8172-6-7. — [0312001610] 82(075.2)

Kalve, Aija. Literatūra 9. klasei. «Dzīves vir-
puļos» : mācību līdzeklis skolēnam / Aija Kalve, 
Ilze Stikāne ; redaktore Marija Briška. — [Rīga] : 
Latviešu valodas aģentūra, 2011. — 104 lpp. : il., 
tab. ; 29 cm. — (Ieguldījums tavā nākotnē). — 
(LAT2). — Izdevējziņas precizētas ISBN aģen-
tūrā. — Bibliogr.: 104. lpp. — ISBN 978-9934-
8172-7-4. — [0312001611] 82(075.2)

81 Valodniecība un valodas

Cibuļs, Juris. Ābeču kolekcijas katalogs = Cata-
logue of collection of ABC-books and primers / 
Juris Cibuļs ; autora redakcijā. — Rīga : Juris 
Cibuļs, 2012.

1. sējums, A—H. — 352 lpp. : tab. ; 
23×30 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — Bibliogr. tekstā. — Teksts 
latviešu, angļu un krievu val. — Kopsav. 
angļu un krievu val. — ISBN 978-9934-8305-
0-1 (spirālies.). — [0312001580]

2. sējums, I—M. — 441 lpp. : tab. ; 
23×30 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — Bibliogr. tekstā. — Teksts 
latviešu, angļu un krievu val. — Kopsav. 
angļu un krievu val. — ISBN 978-9934-8305-
1-8 (spirālies.). — [0312001581]
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3. sējums, N—Ž. — 585 lpp. : tab. ; 
23×30 cm. — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — Bibliogr.: 416.-424. lpp. — Ko-
lekcijā pārstāvēto valodu (dialektu, izlokšņu) 
un valstu (zemju) saraksts latviešu, angļu un 
krievu val.: 441.-580. lpp. — Teksts latviešu, 
angļu un krievu val. — Kopsav. angļu un 
krievu val. — ISBN 978-9934-8305-2-5 (spirāl-
ies.). — [0312001582] 811(075.2)(083.82)

Dambe, Vallija. Darbu izlase / Vallija Dambe ; 
sastādītāja un zinātniskā redaktore Ilga Jansone ; 
LU aģentūra «LU Latviešu valodas institūts». — 
Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2012. — 
485, [1] lpp., [8] lpp. ģīm., faks. : faks., kartes ; 
25 cm. — Bibliogr.: 19.-[26.] lpp., atsevišķu 
rakstu beigās un norādes parindēs. — Teksts 
latviešu, baltkrievu un krievu val., daļēji angļu 
un vācu val. — ISBN 978-9984-742-65-6 (ies.) : 
500 eks. — [0312001579]

81(474.3)(092)(01)+81(081.2)

Navile-Kapustina, Viktorija. Bilingvālo emi-
grantu rusofonu spontānās runas specifika : 
promocijas darba kopsavilkums filoloģijas zi-
nātņu doktora (Dr.philol.) grāda iegūšanai : 
valodniecības nozare, salīdzināmās un sasta-
tāmās valodniecības apakšnozare / Viktorija 
Navile-Kapustina ; zinātniskā konsultante 
Anna Vulāne ; recenzenti: Ina Druviete, 
Ojārs Bušs, Jeļena Koroļova ; Daugavpils Uni-
versitāte = Специфика спонтанной речи 
билингвальных эмигрантов-русофонов : 
автореферат диссертации на соискание 
учёной степени доктора филологических 
наук / Виктория Навиль-Капустин ; Даугав-
пилсский университет = Spécificité de la 
parole spontanée des émigrés bilingues rus-
sophones : résumé de thèse de doctorat ès 
lettres / Victoria Naville-Kapustin ; Université 
de Daugavpils. — Daugavpils : Daugavpils 
Universitāte, 2012. — 83 lpp. ; 21 cm. — Ietver 
bibliogrāfiju. — Teksts latviešu, franču un krievu 
val. — ISBN 978-9984-14-561-7. — [0312000946]

81’246.2(043)+811.161.1’24(043.2)

Pikver, Ann. Grammar is easy : kompakts 
angļu valodas gramatikas kurss : rokasgrāmata 
sekretārēm, menedžeriem un firmu vadītājiem / 
Ann Pikver. — 2., atjaunots, papildināts izd. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. — 167, [1] lpp. : il., 
tab. ; 24 cm. — Vārdu rād.: 165.-[168.] lpp. — 
Teksts latviešu, angļu valodā. — ISBN 978-9934-
0-2871-7. — [0312001462] 811.111’243’36(075.4)

Кудрявская, И. Русский язык и литература 
для 10-го класса : mācību grāmata / И. Куд-
рявская, Н. Кожанова, Э. Васильева ; redak-
tore Oļesja Burkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2012].

Часть 1. — 141, [1] с. : ил., табл. ; 29 см. — 
(Nāc!). — «Включает произведения поэтов 
и писателей от античных времен и до XVIII 
века, а также статьи современных ученых-
филологов»—На 4-й с. обложки, ч. 1. — 
ISBN 978-9934-0-1868-8. — [0312001535]

811.161.1(075.3)+821.161.1(075.3)

811.174 Latviešu valoda

Ar mūsdienu acīm uz klasiskām lietām: sa-
turs un metodika : latviešu valodas metodisko 
rakstu krājums / Raimonda Gauše, Anda Ku-
duma, Diāna Laiveniece, Linda Lauze, Anna 
Vulāne ; projekta vadītāja Inese Auziņa ; 
redaktore Gunta Tramdaka ; ievadu sarakstīja 
Diāna Laiveniece ; mākslinieciskais redaktors 
Edgars Švanks. — [Rīga] : Latviešu valodas 
aģentūra, 2011. — 168 lpp. : il., tab. ; 22 cm. — 
(Ieguldījums tavā nākotnē). — (Latviešu valo-
das skolotājam ; 2). — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — Bibliogr. rakstu beigās. — 
ISBN 978-9984-815-45-9. — [0312001600]

811.174:37.026(082)

Cekula, Dace. Leksikoloģija un frazeoloģija 
7.-9. klasei : mācību līdzeklis skolēnam / Da-
ce Cekule, Dzintra Knohenfelde ; redak-
tore Antra Vagnere. — [Rīga] : Latviešu 
valodas aģentūra, 2011. — 120 lpp. : il., tab. ; 
29 cm. — (Ieguldījums tavā nākotnē). — 
(LAT2). — Izdevējziņas precizētas ISBN aģen-
tūrā. — Bibliogr.: 119.-120. lpp. — ISBN 978-
9934-8172-2-9. — [0312001608]

811.174’373(075.2)+811.174’373.7(075.2)

Ermansone, Inga. Tekstveide 7.-9. klasei : mā-
cību līdzeklis skolēnam / Inga Ermansone, An-
ita Vītola ; redaktore Antra Vagnere. — [Rīga] : 
Latviešu valodas aģentūra, 2011. — 112 lpp. : il., 
tab. ; 29 cm. — (Ieguldījums tavā nākotnē). — 
(LAT2). — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — Bibliogr.: 111.-112. lpp. — ISBN 
978-9934-8172-3-6. — [0312001607]

811.174(075.2)

Glazjeva, Māra. Uzdevumi latviešu valo-
das mācībā : mācību līdzeklis profesionālās 
izglītības audzēknim / Māra Glazjeva, Daiga 
Ziediņa ; redaktore Marija Kaupere. — [Rīga] : 
Latviešu valodas aģentūra, 2011. — 108 lpp. : il., 
tab. ; 29 cm. — (Ieguldījums tavā nākotnē). — 
Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Bib-
liogr.: 107.-108. lpp. — ISBN 978-9934-8172-
4-3. — [0312001606] 811.174(076)

Jaunā eponīmu vārdnīca / sastādītāja un ievada 
autore Baiba Bankava ; redaktore Inese Trei-
mane ; vāka dizains: Vanda Voiciša. — Precizēts 
un papildināts izdevums. — Rīga : Latviešu 
valodas aģentūra, 2012. — 191 lpp. : il., ģīm., 
tab. ; 22 cm. — Bibliogr.: 189.-191. lpp. — ISBN 
978-9984-815-56-5 (ies.). — [0312001617]

811.174’374.2’373.2

Par latviešu valodu. Pret rusifikāciju : 1944-
1989, dokumenti / sastādītājs, tulkotājs no 
krievu valodas, priekšvārda autors Jānis 
Riekstiņš ; atbildīgā redaktore un komentāra 
autore Dite Liepa ; literārāredaktore Gunita Ar-
nava ; zinātniskā priekšvārda Cīņa par latviešu 
valodas statusu padomju okupācijas laikā 
(1944-1989), 8.-19. lpp., autors Uldis Ozoliņš ; 
U. Ozoliņa priekšvārdu no angļu valodas 
tulkojusi Kritīne Motivāne ; vāka dizains: Van-
da Voiciša. — Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 
2012. — 151 lpp. : faks. ; 21 cm. — Bibliogr.: 
148.-151. lpp. (44 nos.) un norādes parindēs. — 
ISBN 978-9984-815-55-8. — [0312001618]

811.174’272(474.3)(093)

Rakstītprasmes pilnveide latviešu valodā da-
žādos mācību priekšmetos 7.-9. klasē : meto-
diskais līdzeklis bilingvālajā izglītībā / Jeļena 
Azarēviča, Silvija Mickēviča, Kira Miļča, Lidija 
Plociņa, Sergejs Zabarovskis ; projekta vadītāja 
Anita Šaltāne ; redaktors Oskars Lapsiņš ; 
mākslinieciskais redaktors Edgars Švanks. — 
[Rīga] : Latviešu valodas aģentūra, 2011. — 
104 lpp. : diagr., il., tab. ; 29 cm. — (Ieguldījums 
tavā nākotnē). — (Bilingvālo mācību skolo-
tājam). — Izdevējziņas precizētas ISBN aģen-
tūrā. — Bibliogr.: 101.-102. lpp. (53 nos.). — 
ISBN 978-9984-815-38-1. — [0312001605]

811.174’35(072)+808:811.174(072)

Šalme, Arvils. Latviešu valodas kā svešvalodas 
apguves pamatjautājumi / Arvils Šalme ; pro-
jekta vadītāja Inese Auziņa ; redaktore Ligita 
Bībere ; mākslinieciskais redaktors Edgars 
Švanks. — [Rīga] : Latviešu valodas aģentūra, 
2011. — 152 lpp. ; 22 cm. — (Ieguldījums tavā 
nākotnē). — (Latviešu valodas skolotājam ; 
3). — Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — 
Bibliogr.: 123.-128. lpp. (125 nos.). — ISBN 978-
9984-815-47-3. — [0312001602]

811.174:37.026(082)

Valdmane, Liene. Karuselis : mācību līdzeklis 
latviešu valodas apguvei : 6-8 gadi / Liene Vald-
mane ; māksliniece Anita Ozoliņa. — [Rīga] : 
Latviešu valodas aģentūra, 2012. — 192 lpp. : 
krās. il. ; 29×21 cm + piel. (11 lpp. ; 22 cm) 
vāka 2. lpp. kabatā. — (LAT2). — Izdevējziņas 
precizētas ISBN aģentūrā. Pielikumā: Metodis-
kie norādījumi. — ISBN 978-9984-815-60-2. — 
[0312001619] 811.174(072)

Veisbergs, Andrejs. Borrowed phraseology 
in Latvian : (17th-21st century) / Andrejs Veis-
bergs ; edited by Toby Screech, Imants Meža-
raups ; cover design by Agris Dzilna ; Universi-
ty of Latvia. Faculty of Humanities. Department 
of Contrastive Linguistics, Translation and In-
terpreting. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 
2012. — 187, [1] lpp. ; 24 cm. — Bibliogr.: 
169.-[188.] lpp. — ISBN 978-9984-45-525-9. — 
[0312001433] 811.174’373.7+811.174’373.613

821 Daiļliteratūra

821.111 Angļu literatūra

Abrakadabra un Glābiet koku! : divi brīnišķīgi 
blējamstāsti un durvju roktura zīme par velti! : 
[pirmsskolas vecuma bērniem] / no angļu valo-
das tulkojis Edvīns Raups ; atbildīgā redaktore 
Renāte Neimane. — Rīga : Jumava. SIA «J.L.V.», 
2012. — 47, [1] lpp. : il. ; 26 cm. — (Auniņš 
Šons). — Tulk. no izd.: Abracadabra and 
Save the tree. — ISBN 978-9934-11-108-2. — 
[0312001489] 821.111-93-32

Bonds, Maikls. Lācēns Padingtons dārzā : 
[stāsts pirmsskolas vecuma bērniem] / Maikls 
Bonds ; mākslinieks R.V. Alejs ; no angļu va-
lodas tulkojusi Ieva Tarvida ; redaktore Diā-
na Romanoviča. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2012]. — [30] lpp. : krās. il. ; 27 cm. — Oriģ. 
nos.: Paddington in the garden. — ISBN 978-
9934-0-2586-0. — [0312001539] 821.111-93-32

Bonds, Maikls. Lācēns Padingtons : pirmais 
stāsts par lācēnu no Peru : [pirmsskolas ve-
cuma bērniem] / Maikls Bonds ; mākslinieks 
R.V. Alejs ; no angļu valodas tulkojusi Ita 
Lapsa ; redaktore Diāna Romanoviča. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2012]. — [30] lpp. : krās. il. ; 
27 cm. — Oriģ. nos.: Paddington. — ISBN 978-
9934-0-2587-7. — [0312001538] 821.111-93-32
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Džonsone, Millija. Vasara bez noteikumiem : 
romāns / Millija Džonsone ; no angļu valodas 
tulkojusi Gunita Mežule ; redaktore Ilze Jank-
ovska ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. — Rīga : 
Kontinents, 2012. — 444, [1] lpp. ; 21 cm. — 
Oriģ. nos.: Here come the girls. — ISBN 978-
9984-35-600-6 (ies.). — [0312001725] 821.111-31

Harana, Maeva. Lēdija gleznā : romāns / Mae-
va Harana ; no angļu valodas tulkojusi Diāna 
Smilga ; redaktore Liene Akmens ; vāka di-
zains: Dairis Hofmanis. — Rīga : Kontinents, 
2012. — 412, [1] lpp. ; 21 cm. — Bibliogr.: 412.-
[413.] lpp. — Oriģ. nos.: The painted lady. — 
ISBN 978-9984-35-598-6 (ies.). — [0312001724]

821.111-311.6

Hedons, Marks. Savādais atgadījums ar suni 
naktī : romāns [vidējā skolas vecuma bērniem] / 
Marks Hedons ; no angļu valodas tulkojusi 
Māra Cielēna ; mākslinieks Tomass Folks. — 
Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2012. — 253, [1] lpp. : 
il. ; 22 cm. — Oriģ. nos.: The curious incident of 
the dog in the night-time. — ISBN 978-9984-23-
403-8 (ies.). — [0312001760] 821.111-93-34

Laptone, Rozamunda. Vēstule māsai : romāns / 
Rozamunda Laptone ; no angļu valodas tulko-
jusi Liāna Niedra ; redaktore Ingūna Jundze ; 
vāka dizains: Artūrs Zariņš. — Rīga : Konti-
nents, 2012. — 383 lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: 
Sister. — ISBN 978-9984-35-595-5 (ies.). — 
[0312001726] 821.111-312.4

Spēlēsim Pūksprunguļus! : [stāsts pirmssko-
las vecuma bērniem] / written by Catherine 
Hapka ; tulkojis Zigurds Skābardis ; redak-
tore Santa Kazāka ; illustrated by Disney 
Storybook Artists. — Rīga : Egmont Latvija, 
2012. — 32 lpp. : krās. il. ; 30 cm. — (Disney 
Vinnijs Pūks). — «Winnie the Pooh is based on 
the Winnie the Pooh works by A.A. Milne and 
E.F. Shepard»—Titlp. 2. pusē. — Oriģ. nos.: The 
Pooh stics game. — ISBN 978-9984-43-541-1 
(ies.). — [0312001709] 821.111-93-34

821.111(73) Amerikāņu literatūra

Kinnijs, Džefs. Grega darbu grāmata / [jaunākā 
skolas vecuma bērniem] Džefs Kinnijs ; no angļu 
valodas tulkojusi Daina Ozoliņa ; redaktore 
Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. — 
135, [83] lpp. : krās. il., il. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: 
The Wimpy kid. Do-it-yourself book. — ISBN 
978-9934-0-2802-1 (ies.). — [0312001681]

821.111(73)-93-34

Madagaskara 3 : jautrais cirks : [stāsts pirmssko-
las vecuma bērniem] / latviskojis Andris Akmen-
tiņš ; redaktore Santa Kazāka ; DreamWorks. — 
Rīga : Egmont Latvija, 2012. — 23, [1] lpp. : krās. 
il. ; 24×25 cm. — Oriģ. nos.: Madagascar 3. — 
ISBN 978-9984-43-578-7 (ies.). — [0312001702]

821.111(73)-93-34

Patersons, Džeimss. Privātdetektīvi : detektīv-
romāns / Džeimss Patersons, Maksīna Paetro ; 
no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska ; 
redaktore Egija Smaļķe ; Arņa Kilbloka vāka 
dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. — 325, 
[1] lpp. ; 22 cm. — (Zvaigznes detektīvu 
klubs). — Oriģ. nos.: Private. — ISBN 978-9934-
0-2890-8. — [0312001683] 821.111(73)-312.4

Patersons, Džeimss. Privātdetektīvi. Spēles : 
detektīvromāns / Džeimss Patersons, Marks 
Salivans ; no angļu valodas tulkojusi un re-
diģējusi Zane Rozenberga ; Arņa Kilbloka vāka 
dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. — 366, 
[1] lpp. ; 22 cm. — (Zvaigznes detektīvu 
klubs). — Oriģ. nos.: Private. Games. — ISBN 
978-9934-0-2782-6. — [0312001680]

821.111(73)-312.4

821.112.2 Vācu literatūra

Gēte, Johans Volfgangs. Vilhelma Meistara 
mācību gadi : [romāns] / Johans Volfgangs 
Gēte ; no vācu valodas tulkojis Jānis Krūmiņš ; 
atdzejojumi: Ārija Elksne, Kārlis Egle ; 
mākslinieks Jānis Esītis. — [Ogre] : Avens un 
partneri, 2012. — 534, [1] lpp. ; 22 cm. — Oriģ. 
nos.: Wilhelm Meisters Lehrjahre. — ISBN 978-
9934-8314-0-9 (ies.). — [0312001642]

821.112.2-31

Kreica, Izabella. Punktiņa un Antons : 
komikss : [jaunākā skolas vecuma bērniem] / 
Ērihs Kestners ; Izabellas Kreicas komikss ; no 
vācu valodas tulkojusi Sarmīte Lomovceva ; 
redaktore Inese Miesniece. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2012]. — 100 lpp. : il. ; 25 cm. — Komik-
sa veidošanā izmantoti Ē. Kestnera stāsta 
«Punktiņa un Antons» teksta fragmenti. — Tulk. 
no izd.: Pünktchen und Anton. Ein comic. — 
ISBN 978-9934-0-2909-7 (ies.). — [0312001554]

821.112.2-93-32+821.112.2-341

Safīrs, Dāvids. Draņķa karma : romāns / Dāvids 
Safīrs ; no vācu valodas tulkojusi Laimdota Sēle ; 
atbildīgā redaktore Arta Goba ; māksliniece 
Aija Andžāne. — Rīga : Jumava, 2012. — 229, 
[2] lpp. ; 20 cm. — Uz vāka uzrādīts autors: 
Dāvids Zafīrs. — Oriģ. nos.: Mieses Karma. — 
ISBN 978-9934-11-118-1. — [0312001657]

821.112.2-31

Valdena, Laura. Pēdējā moa noslēpums : Jaun-
zēlandes sāga / Laura Valdena ; no vācu valodas 
tulkojis Juris Miesnieks ; redaktore Inese Mies-
niece ; mākslinieks Edgars Švanks. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2012. — 397, [1] lpp. ; 23 cm. — 
Oriģ. nos.: Das Geheimnis des letzten Moa. — 
ISBN 978-9934-0-2785-7. — [0312001690]

821.112.2-31

821.113.4 Dāņu literatūra

Andersens, Hanss Kristians. Sniega karaliene : 
[pasaka pirmsskolas vecuma bērniem] / Hanss 
Kristians Andersens ; no vācu valodas tulkojusi 
Anna Bauga ; ilustrējusi Ilona Ceipe. — [Atkārt. 
izd.]. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. — 39, 
[1] lpp. : il. ; 29 cm. — Grāmata sagatavota 
pēc 1978. gada izdevuma. — ISBN 978-9934-0-
2885-4. — [0312001537] 821.113.4-93-343

821.161.1 Krievu literatūra

Koreckis, Daņils. Rokenrols Kremļa dzīlēs : 
[detektīvromāns] / Daņils Koreckis ; no krievu 
valodas tulkojusi Maija Medne ; redaktore Irisa 
Sakse. — [Rīga] : [JUVETAS], [2012].

4. grāmata, Vēl viens spiegs. — 398, 
[2] lpp. ; 21 cm. — (Krievu detektīvs). — 
ISBN 978-9934-8176-2-5 (ies.); 9789984817625 
(ies.) (kļūda). — [0312001635]

821.161.1-312.4

Skopin Соло света : стихи-мантры / Skopin ; 
редактор Силвия Элксне. — Резекне : Из-
дательство Латгальского культурного цен-
тра, 2012. — 413 с. ; 18 см. — ISBN 978-9984-
29-215-1 (в пер.) : 500 экз. — [0312001368]

821.161.1-1(474.3)

Ошуркова, Евгения. Вне сезона : стихи / 
Евгения Ошуркова ; редактор Владимир 
Френкель ; предисловие Юрий Касянич ; 
художник Алексей Бибанаев. — Рига : 
Литературное братство, 2012. — 143, [1] с. : 
ил. ; 22 см. — Izdevējziņas precizētas ISBN 
aģentūrā. — ISBN 978-9984-880-05-1 (в пер.). — 
[0312001499] 821.161.1-1(474.3)

Хилтон, Надя. Заколдованный лес : [стихи] 
для детей младшего и среднего школьного 
возраста / Надя Хилтон ; художник Асмик 
Паланджян. — [Рига] : [Printstils], [2012]. — 
31 с. : цв. ил. ; 25 см. — (Чудеса в решете). — 
Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 
978-9934-8256-3-7 (в пер.). — [0312001585]

821.161.1-93-1

Хилтон, Надя. Колыбельная книжка : ко-
лыбельные песенки для внуков и правнуков 
бабушки Раи, которой и посвящается эта 
книжка / Надя Хилтон ; художник Ас-
мик Паланджян. — [Рига] : [Printstils], 
[2012]. — 15 с. : цв. ил. ; 25 см. — (Мои пер-
вые книжки). — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-8256-7-5 (в 
пер.). — [0312001584] 821.161.1-93-1

Хилтон, Надя. Кругосветное путешествие : 
все стишки написаны бабушкой самого 
лучшего в мире внука Ники, которому и 
посвящается эта книжка / Надя Хилтон ; ху-
дожник Асмик Паланджян. — [Рига] : [Print-
stils], [2012]. — 11 с. : цв. ил. ; 25 см. — (Мои 
первые книжки). — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-8256-8-2 (в 
пер.). — [0312001588] 821.161.1-93-1

Хилтон, Надя. Морская прогулка : все стиш-
ки написаны бабушкой самого лучшего в 
мире внука Ники, которому и посвящается 
эта книжка / Надя Хилтон ; художник 
Асмик Паланджян. — [Рига] : [Printstils], 
[2012]. — 11 с. : цв. ил. ; 25 см. — (Мои пер-
вые книжки). — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9984-898-00-1 (в 
пер.). — [0312001586] 821.161.1-93-1

Хилтон, Надя. Семейные рецепты : сказки : 
семейные секреты, рассказанные внучкой 
бабушки Маши и дедушки Степана, которым 
и посвящается эта книжка / Надя Хилтон ; 
художник Наталья Бусаева. — [Рига] : [Print-
stils], [2012]. — 20 с. : цв. ил. ; 25 см. — (Чу-
деса в решете). — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-8256-2-0 (в 
пер.). — [0312001583] 821.161.1-93-32

Хилтон, Надя. Хороший день : все стишки 
написаны бабушкой самого лучшего в 
мире внука Ники, которому и посвящается 
эта книжка / Надя Хилтон ; художник Ас-
мик Паланджян. — [Рига] : [Printstils], 
[2012]. — 11 с. : цв. ил. ; 25 см. — (Мои первые 
книжки). — Izdevējziņas precizētas ISBN aģen-
tūrā. — ISBN 978-9934-8256-6-8 (в пер.). — 
[0312001587] 821.161.1-93-1
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Хилтон, Надя. Я уже большой : все стишки 
написаны бабушкой самого лучшего в ми-
ре внука Ники, которому и посвящается 
эта книжка / Надя Хилтон ; художник 
Асмик Паланджян. — [Рига] : [Printstils], 
[2012]. — 11 с. : цв. ил. ; 25 см. — (Мои пер-
вые книжки). — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-8256-9-9 (в 
пер.). — [0312001589] 821.161.1-93-1

Чехлов, Александр. Под знаком Зодиака : 
стихи / Александр Чехлов. — Рига : [Ale-
ksandrs Čehlovs], 2012. — 176 с. ; 15 см. — 
Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 
978-9934-8300-1-3 : 150 экз. — [0312001522]

821.161.1-1(474.3)

Шамонин, Станислав. Из малой зоны в 
большую : воспоминания / Станислав Ша-
монин ; редактор и автор предисловия Свет-
лана Шамонина ; обложка: Анна Шамонина 
Диаз. — [Rīga : Svetlana Šamoņina], 2012. — 
315 с. : ил., портр., факс. ; 20 см. — Izde-
vējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 
978-9984-49-529-3. — [0312001532]

821.161.1-94(474.3)+929

821.161.2 Ukraiņu literatūra

Dovgijs, Oļeksijs. Zibens pieskārieni : dzeja / 
Oļeksijs Dovgijs ; no ukraiņu valodas atdzejojis 
Imants Auziņš. — Rīga : Poligrāfijas infocentrs : 
[Oļeksijs Dovgijs], 2012. — 165 lpp. ; 19 cm. — 
Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Tulk. 
no izd.: Доторки блискавки. — ISBN 978-
9984-809-54-0 (ies.). — [0312001558]

821.161.2-1

Zavgorodnijs, Jurijs. Svētvakars : [dzejoļu 
izlase] / Jurijs Zavgorodnijs ; sastādījusi un 
no ukraiņu valodas ar autora līdzdalību at-
dzejojusi Dagnija Dreika ; mākslinieciskais 
noformētājs Aldis Aleks ; vāka noformējumam 
izmantotas ukraiņu mākslinieka Sergeja Mi-
lokumova gleznas. — [Rīga] : Apgāds Dau-
gava, [2012]. — 95, [1] lpp. ; 21 cm. — Dzejoļu 
krājumā «Svētvakars» ir iekļauti dzejoļi no 
autora grāmatām «Mežonīgās stepes nodeguļi» 
(«Zadruga», Kijevā, 2009) un «Pirms sliekšņa 
atskatīties» («Granoslov», Kijevā, 2002). — ISBN 
978-9984-41-059-3. — [0312001576]

821.161.2-1

821.162.1 Poļu literatūra

Auniņš Sprogainītis : [stāsts pirmsskolas vecu-
ma bērniem] / no poļu valodas tulkojusi Valija 
Sarkane ; atdzejojusi Ieva Tarvida ; redaktore 
Ilze Cine ; ilustrējusi Monika Stolarčika. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. — [10] lpp. : krās. 
il. ; 19 cm. — Nosaukums no vāka. — Oriģ. 
nos.: Baranek Czyściozek. — ISBN 978-9934-0-
2615-7 (ies.). — [0312001469]

821.162.1-93-32+087.5(084.1)

Draiskais kucēns : [stāsts pirmsskolas vecuma 
bērniem] / no poļu valodas tulkojusi Valija Sar-
kane ; atdzejojusi Ieva Tarvida ; redaktore Ilze 
Cine ; ilustrējusi Monika Stolarčika. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2012. — [10] lpp. : krās. il. ; 
19 cm. — Nosaukums no vāka. — Oriģ. nos.: 
Psotny piesek. — ISBN 978-9934-0-2613-3 
(ies.). — [0312001468]

821.162.1-93-32+087.5(084.1)

Gotiņa Raibaliņa : [stāsts pirmsskolas vecuma 
bērniem] / no poļu valodas tulkojusi Valija Sar-
kane ; atdzejojusi Ieva Tarvida ; redaktore Ilze 
Cine ; ilustrējusi Monika Stolarčika. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2012. — [10] lpp. : krās. il. ; 
19 cm. — Nosaukums no vāka. — Oriģ. nos.: 
Krówka Ślicznotka. — ISBN 978-9934-0-2614-0 
(ies.). — [0312001471]

821.162.1-93-32+087.5(084.1)

Zinātkārais kaķēns : [stāstiņš pirmsskolas ve-
cuma bērniem] no poļu valodas tulkojusi Valija 
Sarkane ; atdzejojusi Ieva Tarvida ; redaktore 
Ilze Cine ; ilustrējusi Monika Stolarčika. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. — [10] lpp. : krās. 
il. ; 19 cm. — Nosaukums no vāka. — Oriģ. 
nos.: Ciekawski kotek. — ISBN 978-9934-0-
2612-6 (ies.). — [0312001470]

821.162.1-93-32+087.5(084.1)

821.162.3 Čehu literatūra

Milers, Zdeņeks. Kurmītis izārstē pelīti : [stāsts 
pirmsskolas vecuma bērniem] / Zdeņeka Mil-
era sižets un ilustrācijas ; Hanas Doskočilovas 
teksts ; no čehu valodas tulkojusi Tamāra 
Liseka. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. — 86, 
[1] lpp. : krās. il. ; 27 cm. — Oriģ. nos.: Jak Krtek 
uzdravil myšku. — ISBN 978-9934-0-2911-0 
(ies.). — [0312001694]

821.162.3-93-34+087.5(084.1)

821.174 Latviešu literatūra

Drage, Gvido. Ūdens pulkstenis : haiku izlase / 
Gvido Drage ; dizains un foto: Tenis Nigu-
lis. — Rīga : N.I.M.S., 2012. — 123, [2] lpp. : 
il. ; 17 cm. — ISBN 978-9984-679-22-5. — 
[0312001575] 821.174-1

Hānbergs, Ēriks. Janeks uzmeklē Birznieku / 
Ēriks Hānbergs ; atbildīgā redaktore Evija 
Veide ; māksliniece Dina Ābele ; fotogrāfs Ul-
dis Briedis ; vāka noformējumam izmantots 
fotogrāfa Kriša Rakes attēls. — Rīga : Jumava. 
SIA «J.L.V.», [2012]. — 341 lpp., [24] lpp. il., 
ģīm., faks. : faks. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-11-
130-3. — [0312001567] 821.174-94+821.174-92

Kacena, Vera. Kājāmgājējs karā : latviešu kara 
stāsti / Vera Kacena ; Vitas Zelčes, Kaspara 
Zeļļa redakcijā ; projekta koordinatore Aija 
Rozenšteine ; literārā redaktore Aija Lāce ; 
ievadu Iepazīstieties — Vera Kacena, 13.-
[38.] lpp., sarakstīja Andrejs Grāpis ; pēcvārdu 
130. latviešu strēlnieku korpusa kolektīvās bio-
grāfijas mets, 575.-[614.] lpp., sarakstīja Daina 
Eglīte, Vita Zelče, Kaspars Zellis ; mākslinieks 
Māris Garjānis. — Rīga : Mansards, 2012. — 623, 
[1] lpp. : il., ģīm. ; 19 cm. — (Nospiedumi). — 
Bibliogr.: 615.-620. lpp. un norādes parindēs. — 
Personu rād.: 621.-[624.] lpp. — ISBN 978-9984-
872-45-2. — [0312001594]

821.174-94+94(474.3)”1941/1945”

Ķezbere, Elza. Raksti : [3 sējumos] / Elza Ķez-
bere ; sakārtojusi, priekšvārdu, pēcvārdu un 
komentārus sarakstījusi Inguna Daukste-
Silasproģe ; mākslinieciskais noformējums: 
Juta Zvirbule ; vāku noformējumā izman-
totas Oļģerta Ābelītes ilustrācijas E. Ķezberes 
krājumam «Jāapsnieg» ; foto: Pēteris Korsaks, 
Voldemārs Avens. — Rīga : Mansards, 2012.

3. sējums, Dzeja un dzīve. — 418, [1] lpp., 
[32] lpp. il., ģīm. : ģīm. ; 21 cm. — Bibliogr.: 
387.-[392.] lpp. — E. Ķezberes dzeja mūzikā: 
333.-[340.] lpp. / sast. Ventis Zilberts. — E. 
Ķezberes dzejoļu nosaukumu rād.: 341.-
[357.] lpp. — E. Ķezberes dzejoļu pirmo 
rindu rād.: 358.-[386.] lpp. — Personu rād.: 
393.-[407.] lpp. — ISBN 978-9984-872-33-9 
(ies.). — [0312001572] 821.174-1(081)

Ozoliņa, Inta. Dzīves formulas / Inta Ozoliņa ; 
redaktors Guntis Feldmanis ; literārais redaktors 
Māris Eihmanis. — [Rīga] : Vērtums, [2012]. — 
212 lpp. : il., ģīm. ; 21 cm. — Izdevējziņas pre-
cizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9984-9202-
6-9. — [0312001595] 821.174-3+821.174-1

Rožkalne, Anita. Lauva : dzejniece Astrīde 
Ivaska / Anita Rožkalne ; redaktore Gunta Lej-
niece ; kopsavilkuma tulkotājs angļu valodā 
Valdis Bērziņš ; Ivasku viesu grāmatas ierak-
stu tulkotāji: D. Dreika (poļu val., itāļu val.), A. 
Dūdiņa (zviedru val.), M. Gūtmane (vācu val.), 
E. Raups (spāņu val.), A. Rozenberga (franču 
val., spāņu val.), A. Žīgure (igauņu val.) ; I. 
Ivaska direnasgrāmatas fragmentus no igauņu 
valodas tulkojusi A. Ivaska ; vāka dizains: Baiba 
Dūdiņa ; prettitulā izmantoti B. Dambergas, 
V. O. Virkausa ekslibri ; foto: J. Danovskis, G. 
Dieziņš, A. Dūdiņa, G. Džeins, L. Ezkeks, I. 
Ivasks, S. Kīna, B. Rozītis, A. Rožkalne. — Rīga : 
Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras 
un mākslas institūts, 2012 (Jelgava : Jelgavas ti-
pogrāfija). — 382 lpp., [64] lpp. il., ģīm. : faks. ; 
25 cm. — Bibliogr.: 348. lpp. un norādes pa-
rindēs. — Personu rād.: 355.-382. lpp. — Kop-
sav. angļu val. — ISBN 978-9934-8209-7-7 
(ies.). — [0312001598] 821.174(092)

82–93 Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Bembijs : pasaka ar uzlīmēm [pirmsskolas 
vecuma bērniem] / no franču valodas tulko-
jusi Kristīne Skrīvele ; redaktore Ilze Cine. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. — [16] lpp., 
[2] lp. uzlīmes : krās. il. ; 27 cm. — (Pasaka ar 
uzlīmēm). — Oriģ. nos.: Bambi. — ISBN 978-
9934-0-2582-2. — [0312001541]

82-93-32+087.5:793(084.1)

Pelnrušķīte : pasaka ar uzlīmēm [pirmsskolas 
vecuma bērniem] / no franču valodas tulko-
jusi Kristīne Skrīvele ; redaktore Ilze Cine. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. — [16] lpp., 
[2] lp. uzlīmes : krās. il. ; 27 cm. — (Pasaka ar 
uzlīmēm). — Oriģ. nos.: Cendrillon. — ISBN 
978-9934-0-2580-8. — [0312001542]

82-93-32+087.5:793(084.1)

Sarkangalvīte : pasaka ar uzlīmēm [pirmsskolas 
vecuma bērniem] / no franču valodas tulkojusi 
Kristīne Skrīvele ; redaktore Ilze Cine. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2012. — [16] lpp., [2] lp. uzlīmes : 
krās. il. ; 27 cm. — (Pasaka ar uzlīmēm). — Oriģ. 
nos.: La petit chaperon rouge. — ISBN 978-
9934-0-2581-5. — [0312001544]

82-93-32+087.5:793(084.1)
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Sniegbaltīte : pasaka ar uzlīmēm [pirmsskolas 
vecuma bērniem] / no franču valodas tulkojusi 
Kristīne Skrīvele ; redaktore Ilze Cine. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2012. — [16] lpp., [2] lp. uzlīmes : 
krās. il. ; 27 cm. — (Pasaka ar uzlīmēm). — 
Oriģ. nos.: Blanche-Neige. — ISBN 978-9934-0-
2583-9. — [0312001543]

82-93-32+087.5:793(084.1)

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

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

Iepazīsti Rīgu ar divriteni : 15 maršruti : 
veloceļvedis / teksts un foto: Juris Smaļinskis. — 
Rīga : Rīgas domes Satiksmes departaments, 
2012. — 73 lpp. : il., tab., kartes ; 21 cm. — 
Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Bib-
liogr.: 73. lpp. — ISBN 978-9984-49-503-3. — 
[0312001511] 913(474.362.2)(036)

Latvija : tūrisma ceļvedis / galvenais redaktors 
Jānis Turlajs ; redaktori: Ilze Antēna, Mareks Ki-
lups ; teksta autori: Ilze Antēna, Muntis Auns, 
Kaspars Blekte, Ritvars Eglājs, Mareks Kilups, 
Juris Smaļinskis, Raitis Strautiņš, Jānis Turlajs, 
Mārtiņš Vimba ; kartogrāfi: Jana Čimoka, Ieva 
Grabe, Edijs Haberkorns, Ilona Kilupa, Ieva 
Ozoliņa, Ingūna Pūkaine, Oskars Rencis, Alvis 
Šerenda, Rūdolfs Vingris, Edmunds Gvido 
Zvaigzne ; māksliniece Līga Dubrovska ; vāka 
foto: Andris Eglītis. — Rīga : Karšu izdevniecība 
Jāņa sēta, 2012. — 280 lpp. : il., kartes ; 24 cm. — 
Uz vāka: 10 reģioni un Rīga, 590 apskates viet-
as, 1630 naktsmītnes, 115 kartes, 340 muzeji, 101 
tūrisma informācijas centrs, 400 fotoattēli. — 
Vietu un objektu rād.: 277.-280. lpp. — ISBN 
978-9984-07-627-0. — [0312001563]

913(474.3)(036)

Гурин, Александр. Путеводитель по русской 
Риге / Александр Гурин ; редакторы: Люд-
мила Нукневич, Александр Шохат ; фото: 
Жанна Карелина, Татьяна Страхова, Вла-
димир Старков. — Рига : Averti-R, 2012. — 
156 с. : ил., портр. ; 19 см. — Список зданий, 
памятников, парков, улиц, о которых расска-
зывается в путеводителе: с. 5-7. — ISBN 978-
9934-8245-0-0. — [0312001591]

913(474.362.2)(036)

Рига, самый гостеприимный город : путе-
водитель / текст: Маргарита Трошкина ; 
ответственный редактор Лиене Соболева ; 
художник Янис Павловскис ; использованы 
фотографии Игоря Тимофеева, Эдуарда 
Паничева. — Рига : Jumava, [2012]. — 111, 
[1] с., [1] слож. л. цв. карта : цв. ил. ; 20 см. — 
ISBN 978-9934-11-111-2. — [0312001482]

913(474.362.2)(036)

930 Vēstures zinātne. Historiogrāfija

930.85 Civilizācijas vēsture.  
Kultūras vēsture

Доля беларускае культуры пад Саветамі, 
1920-1991 гг. / укладальнік А.Е. Тарас. — Ры-
га : Выданне Інстытута беларускай гісто-
рыі і культуры, 2012. — 336 с. : ил., портр. ; 
21 см. — (Неизвестная история). — Биб-
лиогр.: с. 332. — 100 экз. — [0312001643]

930.85(476)

94 Vispārīgā vēsture

Тарас, А. Е. 1812 год — трагедия Беларуси / 
Анатоль Тарас. — Рига : Институт беларуской 
истории и культуры, 2012. — 246, [1] с. : ил., 
карты ; 21 см. — (Неизвестная история). — 
Библиогр.: с. 238-245. — ISBN 978-9984-897-
06-6 : 200 экз. — [0312001644]

94(476)”1801/1825”

94(474.3) Latvijas vēsture

Latvijas vēsture pamatskolai 2 : darba burt-
nīca / Sarmīte Goldmane, Aija Kļaviņa, Ināra 
Misāne, Ligita Straube ; redaktors Juris Gold-
manis ; Irēnas Žgutas dizains. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, 2012. — 39 lpp. : il., kartes, tab. ; 
29 cm. — Nosaukums no vāka. — ISBN 978-
9934-0-3006-2. — [0312001536] 94(474.3)(076)


