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0  VISPĀRĪGĀ NODAĻA

06  Vispārīga rakstura organizācijas

Pārskats par NVO sektoru Latvijā : pētīju-
ma rezultātu atskaite / Sabiedrības integrāci-
jas fonds. — [Rīga] : Sabiedrības integrācijas 
fonds, 2011. — 104 lpp. : diagr., tab. ; 24 cm. — 
[0313002164] 061.2(474.3)

070  Laikraksti. Prese

Millers,  Juris. Galvenās Literatūras pārvaldes 
darbība Latvijā, 1985.-1990. gads : promocijas 
darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai 
literatūrzinātnes nozarē, apakšnozare: latvie-
šu literatūras vēsture = The Operations of the 
GLP in Latvia, 1985-1990 : dissertation sum-
mary in pursuit of a doctorate in literary stu-
dies, subsector: history of Latvian literature / 
Juris Millers ; darba zinātniskā vadītāja: Janīna 
Kursīte-Pakule ; recenzenti: Ausma Cimdiņa, 
Vita Zelče, Maija Kūle ; Latvijas Universitāte. — 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2013. — 36 lpp. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 11.-12., 35.-36. lpp. — 
Teksts latviešu un angļu valodā. — [0313001569]

070(474.3)(043)+061.1(474.3)(043)+
+821.174.09(043)

Millers,  Juris. Galvenās literatūras pārvaldes 
darbība Latvijā, 1985.-1990. gads : promocijas 
darbs filoloģijas doktora grāda iegūšanai li-
teratūras zinātnes nozarē, latviešu literatūras 
vēstures apakšnozarē / Juris Millers ; zināt-
niskā vadītāja Janīna Kursīte-Pakule ; recen-
zenti: Ausma Cimdiņa, Vita Zelče, Maija Kūle ; 
Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fa-
kultāte. — Rīga, 2013. — 216 lp. : tab.,  diagr. ; 
30 cm. — Bibliogrāfija: 187.-198. lpp. un zem-
svītras piezīmēs. — (Ies.). — [0313003965]

070.13(474.3)(043)+821.174.09(043)+
+351.751.5(474.3)(043)

08  Jaukta satura krājumi. Kolektīvi darbi

087.5  Izdevumi jauniešiem

Arlabunakti, lāčuk! : mana vismīļākā mie-
dziņa grāmata : [stāsts pirmsskolas vecuma 
bērniem] / latviskojusi Anna Bērziņa ; redak-
tore Santa Kazāka. — Rīga : Egmont Latvija, 
2013. — [10] lpp. : il. ; 26 cm. — Kopā ar grā-
matu rotaļlieta — lācis. — ISBN 978-9984-43-
753-8. — [0313002023] 087.5

Kūku feja Kamilla : krāsojamā grāmata : vairāk 
nekā 100 uzlīmes / illustrated by Lara Ede. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — [96] lpp., [1] lp. 
uzlīmes : il. ; 29 cm. — Nosaukums no vāka. — 
Oriģ. nos.: Camilla the cupcake fairy. — ISBN 
978-9934-0-3605-7. — [0313002117] 087.5

Lidmašīnas : 1, 2, 3 … aiziet! : [bilžu grāmata 
pirmsskolas vecuma bērniem] / Disney ; tulko-
jusi Diāna Alksne ; redaktore Ilze Collenkop-
fa. — Rīga : Egmont Latvija, 2013. — [10] lpp. : 
il. ; 16×22 cm. — (Disney lidmašīnas). — 
Nosaukums no vāka. — ISBN 978-9984-43-
787-3. — [0313002021] 087.5

Lidmašīnas : uzlīmju grāmata : vairāk nekā 
40 līmbilžu / Disney ; tulkojusi Gunita Lazda ; 
redaktore Santa Kazāka. — Rīga : Egmont 
Latvija, 2013. — 12 lpp., [4] lp. uzlīmes : il. ; 
27 cm. — (Disney lidmašīnas). — Oriģ. nos.: 
Planes sticker scenes. — ISBN 978-9984-43-
706-4. — [0313002026] 087.5

Lidmašīnas : uzvaras krāsas : [bilžu grāmata 
pirmsskolas vecuma bērniem] / Disney ; tulko-
jusi Diāna Alksne ; redaktore Ilze Collenkop-
fa. — Rīga : Egmont Latvija, 2013. — [10] lpp. : 
il. ; 16×22 cm. — (Disney lidmašīnas). — 
Nosaukums no vāka. — ISBN 978-9984-43-
786-6. — [0313002022] 087.5

Mans planšetdators : līmē un krāso / illustra-
ted by Emma Pelling. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2013. — [96] lpp., [1] lp. uzlīmes : il. ; 28 cm. — 
Nosaukums no vāka. — Oriģ. nos.: MyPad. 
Stick and colour. — ISBN 978-9934-0-3604-0. — 
[0313002114] 087.5

Mumina rosīgā diena : krāsojamā grāmata / no 
angļu valodas tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore 
Indra Putre. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 
[24] lpp. : il. ; 30 cm. — Oriģ. nos.: Moomin’s 
brilliantly busy. — ISBN 978-9934-0-3653-8. — 
[0313002113] 087.5

Mumina skaitļu grāmatiņa / Tove Jansson ; text 
and illustrations copyright Moomin Charac-
ters. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — [14] lpp. : 
il. ; 18 cm. — Nosaukums no vāka. — Oriģ. 
nos.: Moomin’s little book of numbers. — ISBN 
978-9934-0-3731-3. — [0313002219] 087.5

Mumina vārdu grāmatiņa / Tove Jansson ; text 
and illustrations copyright Moomin Charac-
ters. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — [14] lpp. : 
il. ; 18 cm. — Nosaukums no vāka. — Oriģ. 
nos.: Moomin’s little book of words. — ISBN 
978-9934-0-3730-6. — [0313002220] 087.5

Neimane, Anna. Līva iet dārziņā : [krāsojamā 
grāmata pirmsskolas vecuma bērniem] / teksta 
autore Anna Neimane ; mākslinieks Varis Lam-
sters. — [Rīga] : Madris, [2013]. — [16] lpp. : il. ; 
24 cm. — Autore uzrādīta vāka 4. lpp. — ISBN 
9984-31-998-9. — [0313002191] 087.5

1  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

13  Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves 
metafizika

Bērne,  Lorna. Enģeļi manos matos / Lorna 
Bērne ; no angļu valodas tulkojusi Vanda To-
maševiča ; redaktore Ilona Ancāne ; Ilzes Isa-
kas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2013. — 336 lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: Angels 
in my hair. — ISBN 978-9934-0-3619-4 (ies.). — 
[0313002214] 133(417)(092)+2-587-051(417)+

+821.111(417)-94

159.9  Psiholoģija

Kalvāns, Ēriks. Laimes un psiholoģiskās labklā-
jības sociāli psiholoģiskā analīze : (zinātniskā 
monogrāfija) / Ēriks Kalvāns ; latviešu teksta re-
daktore Vita Ansone ; angļu valodas tekstu tul-
kojusi Natālija Šalejeva ; Rēzeknes Augstskola. 
Izglītības un dizaina fakultāte. — Rēzekne : Rē-
zeknes Augstskola, 2013. — 166 lpp. : diagr., sh., 
tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 149.-166. lpp. (235 
nos.). — Kopsavilkums angļu, latviešu valo-
dā. — ISBN 978-9984-44-116-0. — [0313001984]

159.942.5

Laimes formula : noslēpumi, pētījumi, atklā-
jumi : žurnāla «Ilustrētā Zinātne» pielikums / 
galvenā redaktore un priekšvārda autore Dina 
Bēma ; galvenās redaktores vietnieks Oskars 
Vizbulis ; literārā redaktore Ināra Zēberga ; 
dizains: Liene Rubesa. — Rīga : Dienas Žurnā-
li, 2013. — 66 lpp : il., ģīm. ; 25 cm. — (Popu-
lārzinātniskā bibliotēka, ISSN 1691-5089 ; 
2013/18). — Ls 1,60. — [0313001994] 159.942.5

Makenna, Pols. Es varu padarīt tevi laimīgu / 
Pols Makenna ; no angļu valodas tulkojusi Ine-
se Beljāne-Lavleisa ; redaktors Gints Tenbergs ; 
Ilzes Isakas vāka noformējums. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, 2013. — 202, [1] lpp. : il. ; 22 cm + 1 
CD. — Oriģ. nos.: I can make you happy. — 
ISBN 978-9934-0-3534-0. — [0313002129]

159.923.2

Slobodčikovs,  Sergejs. Dejas uz grābekļiem : 
mēs paši veidojam savu likteni! : savstarpējo 
attiecību likumi un jebkuru problēmu risinā-
šanas algoritms / Sergejs Slobodčikovs ; tulkoja 
Inta Zaļkalna, Līvija Mukāne, Sandra Fridrih-
sone ; redaktore Ieva Šuplinska. — Rīga : Sol 
Vita, [2013]. — 215 lpp. : il. ; 20 cm. — Par auto-
ru: 215. lpp. — Oriģ. nos.: Танцы на граблях. 
Свою судьбу мы делаем сами!. — ISBN 978-
9984-894-23-2. — [0313001825] 159.923.2
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2  RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Honbergers,  Džims. Izlaušanās pie Dieva : 
neatlaidīgi meklējot viņa klātbūtni / Džims 
Hon bergers ar Timu un Džūliju Kenjutso-
niem ; no angļu valodas tulkojis Māris Deb-
ners. — [Rī ga] : Patmos, 2013. — 199, [2] lpp. ; 
20 cm. — Par auto ru: [201.] lpp. — Oriģ. nos.: 
Escape to God. — ISBN 978-9984-514-78-9. — 
[0313002102] 279.14(73)(092)

Kudrjavcevs,  Igors. Dievs — mans draugs / 
Igors Kudrjavcevs ; redaktore Oļesja Burke-
vica ; Aigara Truhina dizains. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, 2013. — 120 lpp. ; 16 cm. — Uz vāka: 
Dievišķā enerģija var ienākt ikvienā. Atklājiet 
to!. — Bibliogrāfija: 119.-120. lpp. (14 nos.). — 
ISBN 978-9934-0-3915-7 (ies.). — [0313002211]

27-22

Novennas / sastādītājas Marta Jance un Sarmīte 
Kvēpa ; no angļu valodas tulkojusi Marta Jan-
ce ; ievadvārdu, 5.-7. lpp., autors Andris Kra-
valis. — [Rīga] : Actio, [2013]. — 107, [5] lpp. ; 
15 cm. — ISBN 9984-603-22-9. — [0313002104]

272-534.3

Pešelis, Andris. Septītās dienas adventistu Lat-
vijas draudžu vēsture / Andris Pešelis ; literārā 
redaktore Dace Morica ; noformējums: Ģirts 
Rozners. — Rīga : Patmos, 2013. — 368 lpp. : il., 
ģīm., faks. ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 366.-368. lpp. 
un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9984-514-
54-3 (ies.). — [0313002101] 279.14-9(474.3)

Rors, Ričards. Kailā tagadne : lūkojoties pasau-
lē mistiķa acīm / Ričards Rors ; no angļu valodas 
tulkojis Kārlis Žols ; redaktore Zane Seņkova ; 
ievada, 7.-10. lpp., autors Juris Rubenis ; Aiga-
ra Truhina vāka dizains ; vāka noformējumam 
izmantota Vijas Kilblokas fotogrāfija. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2013. — 207 lpp. ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Oriģ. nos.: 
The naked now. — ISBN 978-9934-0-3969-0 
(ies.). — [0313002212] 27-584

3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

31  Demogrāfija. Socioloģija. Statistika

Latvija 2013 : galvenie statistikas rādītāji / Latvi-
jas Republikas Centrālā statistikas pārvalde. — 
Rīga : Latvijas Republikas Centrālā statistikas 
pārvalde, 2013. — 56 lpp. : diagr., tab., kartes ; 
21 cm. — (Latvijas statistika). — (Latvija. Galve-
nie statistikas rādītāji, ISSN 1691-5437 ; 2013). — 
ISBN 978-9984-06-440-6. — [0313001918]

311.312(474.3)(083.41)

Latvija.  Labklājības  ministrija. Social report, 
1998 / authors of chapters: Ieva Arāja, Laura 
Eiduka, Aina Kromāne, Anda Livkiša, Silvi-
ja Pablaka, Sandra Stabiņa, Elza Vaško, Linda 
Zīverte ; editor: Raita Karnīte ; introduction, p. 
2-3, by Roberts Jurdžs ; Ministry of Welfare of 
Republic of Latvia ; cover design: Anita Nipā-
ne. — Riga : Ministry of Welfare, 1999. — 127, 
[1] lpp. : diagr., tab. ; 29 cm. — Bibliogrāfija: 
127. lpp. — [0313001884]

314(474.3)(058)+364-22(474.3)(058)

Sievietes un vīrieši Latvijā = Women and men 
in Latvia / Latvijas Republikas Centrālā statis-
tikas pārvalde ; atbildīgā par izdevumu: Lidija 
Spārīte ; tulkojums angļu valodā: Ieva Stangai-
ne. — Rīga : Latvijas Republikas Centrālā sta-
tistikas pārvalde, 2013. — 77 lpp. : diagr., tab. ; 
21 cm. — (Latvijas statistika). — Teksts paralēli 
latviešu, angļu valodā. — ISBN 978-9984-06-
450-5. — [0313002135]

314(474.3)+316.346.2(474.3)

316  Socioloģija

Veizāns, Edmunds. Pusaudžu vērtību attīstība 
hip-hop kultūras deju skolā : nozaru (dejas) 
pedagoģija : promocijas darba kopsavilkums = 
Adolescent value development at a hip-hop 
culture dance school : summary of Ph.D. dis-
sertation : brench (dance) pedagogy / Edmun-
ds Veizāns ; darba zinātniskā vadītāja Zenta 
Anspoka ; recenzenti: Birutė Banevičiūtė Ali-
šauskienė, Andra Fernāte, Rita Spalva ; Rīgas 
Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija. 
Pedagoģijas fakultāte. — Rīga : Rīgas Pedago-
ģijas un izglītības vadības akadēmija, 2013. — 
64 lpp. : il., sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
30.-32., 62.-64. lpp. — Teksts latviešu un angļu 
valodā ar atsevišķām titullapām, vāka nofor-
mējums abās valodās. — ISBN 978-9934-503-
10-8. — [0313001696]

316.752-053.6(474.3)(043)+793.32(072)(043)+
+159.923.5-053.65(043)

Veizāns, Edmunds. Pusaudžu vērtību attīstība 
hip-hop kultūras deju skolā : promocijas darbs 
pedagoģijas zinātņu grāda iegūšanai dejas pe-
dagoģijas apakšnozarē / Edmunds Veizāns ; 
zinātniskā vadītāja Zenta Anspoka ; Rīgas Pe-
dagoģijas un izglītības vadības akadēmija. Pe-
dagoģijas fakultāte. — Rīga, 2013. — 180 lp. : 
il., diagr., tab. ; 30 + 1 CD. CD: promocijas dar-
ba elektroniskā versija. — Bibliogrāfija: 146.-
157. lp. — (Ies.). — [0313003968]

316.752-053.6(474.3)(043)+793.32(072)(043)

32  Politika

Ruso, Žans Žaks. Par sabiedrisko līgumu, jeb, 
Politisko tiesību principi / Žans Žaks Ruso ; no 
franču valodas tulkojusi Irēna Auziņa ; redakto-
re Inta Rozenvalde ; pēcvārda, 176.-[199.] lpp., 
autors Ivars Ījabs. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2013. — 198, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: Du 
contrat social ou principes du droit politique. — 
ISBN 978-9934-0-3404-6 (ies.). — [0313002208]

32:1

33  Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Čangs, Hadžūns. 23 lietas, ko mums nestāsta 
par kapitālismu : starptautisks bestsellers par 
pasaules ekonomikas aizkulisēm / Hadžūns 
Čangs ; zinātniskais redaktors Ivars Brīvers ; 
redaktore Daina Grūbe ; no angļu valodas 
tulkojis Jānis Barons. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2013. — 301, [2] lpp. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: 23 
things they don’t tell you about capitalism. — 
ISBN 978-9934-0-2925-7. — [0313002128]

330.342.14

331  Darbs. Nodarbinātība. Darba 
ekonomika. Darba organizācija

Darbaspēka apsekojuma galvenie rādītāji 2012. 
gadā : statistisko datu krājums = Labour force 
survey: key indicators in 2012 : collection of sta-
tistical data / Latvijas Republikas Centrālā statis-
tikas pārvalde ; atbildīgā par izdevumu: Zaiga 
Priede ; atbildīgā par angļu valodas tulkojumu: 
Ieva Stangaine. — Rīga : Latvijas Republikas 
Centrālā statistikas pārvalde, 2013. — 60 lpp. : 
tab. ; 29 cm. — (Latvijas statistika). — (Darba-
spēka apsekojuma galvenie rādītāji = Labour 
force survey: key indicators, ISSN 1407-0731 ; 
2013). — Paralēli latviešu, angļu valodā. — 
ISBN 978-9984-06-442-0. — [0313001892]

331(474.3)(083.41)(047)+
+31:331.52(474.3)(083.41)

332  Reģionālā, teritoriālā, zemes,  
dzīvokļu ekonomika

Ruža,  Oksana. Latvijas reģionu nekustamo 
īpašumu vērtēšanas modeļi : monogrāfija / 
Oksana Ruža, Viktors Voronovs ; zinātniskā 
redaktore Svetlana Ignatjeva ; literārā redak-
tore Inta Ostrovska ; Daugavpils Universitāte. 
Sociālo zinātņu fakultāte. Sociālo pētījumu 
institūts. — Daugavpils : Daugavpils Univer-
sitātes Akadēmiskais apgāds «Saule», 2013. — 
171 lpp. : diagr., il., sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogrā-
fija: 144.-156. lpp. (202 nos.). — Kopsavilkums 
angļu valodā. — ISBN 978-9984-14-636-2. — 
[0313002148] 332.6(474.3)

336  Finanses

Šrēdere,  Elisa. Sniega bumba : Vorens Bafets 
un dzīves bizness : 20. gadsimta dižākā inves-
tora un pasaulē lielākā filantropa biogrāfija / 
Elisa Šrēdere ; no angļu valodas tulkojusi Dina 
Kārkliņa ; redaktore Ita Ankoriņa. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2013. — 790 lpp., [16] lpp. iel. : 
il. ; 24 cm. — Oriģ. nos.: The snowball: Warren 
Buffett and the business of life . — ISBN 978-
9934-0-2635-5 (ies.). — [0313002213]

336.76(73)(092)

34  Tiesības. Jurisprudence

Ancāns, Jāzeps. Garā ceļa pieturas : eksproku-
rora atmiņas — atskats pagātnē, ieskats tagad-
nē / Jāzeps Ancāns ; priekšvārdu sarakstīja: Ē. 
Kalnmeiers, Jānis Skrastiņš ; māksliniece Iveta 
Skrastiņa. — Rīga : [Jāzeps Ancāns], 2012. — 
152 lpp., [1] lp. iel. : il., ģīm., faks. ; 25 cm. — 
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — (Ies.) : 100 
eks. — [0313001988] 347.963(474.3)(092)

Laicāns, Guntis. Apmācību kursa «Elektronis-
kais paraksts bibliotekāriem» mācību materiāli : 
Latvijas valsts un Bila & Melindas Geitsu fon-
da līdzfinansētais Latvijas publisko bibliotēku 
attīstības projekts / Guntis Laicāns ; redaktori: 
Aivars Orbidāns, Anda Jansone, Ilmārs Bau-
ga ; valsts aģentūra «Kultūras informācijas 
sis tēmas». — Rīga : Valsts aģentūra «Kultūras 
informācijas sistēmas», 2007. — 32 lpp. : il. ; 
30 cm. — [0313001864] 347.135.224:004(075)+

+004.91:347.135.224(075)
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Latvija. Civillikums : un pārējie tiesību akti ar 
grozījumiem, kas izsludināti līdz 04.07.2013. — 
8. izdevums. — Rīga : Latvijas Vēstnesis, 
2013. — 448 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-840-
26-0 (ies.). — [0313002017] 347(474.3)(094)

Latvija. Komerclikums : Komerclikuma spēkā 
stāšanās kārtības likums. — Rīga : AFS, 2013. — 
228, [1] lpp. : tab. ; 20 cm. — ISBN 978-9984-889-
18-4. — [0313002103] 347.7(474.3)(094)

Torgāns,  Kalvis. Līgumu un deliktu tiesību 
problēmas / Kalvis Torgāns ; priekšvārdus sa-
rakstīja: Jānis Kārkliņš, Lauris Rasnačs ; māk-
slinieciskais noformējums: Marina Selunska. — 
Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2013. — 282 lpp. : 
tab. ; 22 cm. — Bibliogrāfija: [264.]-282. lpp. un 
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-508-08-0 
(ies.). — [0313002100] 347.44(474.3)

35  Valsts administratīvā pārvalde. Karalietas

354  Augstākais pārvaldes līmenis.  
Centrālā, nacionālā pārvalde

Latvija. Saeima. Saeimas un valdības telefonu 
grāmata, 2013 (Nr. 19) / Latvijas Republika. — 
Rīga : Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis», 
2013. — 520 lpp., [4] lp. atlaižu kuponi : il. ; 
22 cm. — Ar reklāmas ieliktnēm. — (Ies.). — 
[0313002042] 354:621.395.3(474.3)(058.7)

37  Izglītība

Āķīte, Zane. Vācbaltu sociālpolitiskās intereses 
latviešu skolotāju izglītībā Vidzemē un Kur-
zemē (1802-1856) : promocijas darba kop sa-
vilkums doktora grāda iegūšanai pedagoģijā, 
apakšnozare: pedagoģijas vēsture = Reflec-
tions of sociopolitical interests of Baltic Ger-
mans in Latvian teacher education in Vidzeme 
and Kurzeme (1802-1856) : summary of doctoral 
thesis : in partial fulfillment of the requirements 
of the doctor degree in pedagogy, subdiscip-
line: history of education / Zane Āķīte ; darba 
zinātniskā vadītāja: Iveta Ķestere ; recenzenti: 
Vita Zelče, Zanda Rubene, Marks Vervenne ; 
Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas 
un mākslas fakultāte. — Rīga : Latvijas Univer-
sitāte, 2013. — 70 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
33.-34., 69.-70. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — 
Teksts latviešu un angļu valodā ar atsevišķām 
titullapām, vāka noformējums abās valodās. — 
ISBN 978-9984-49-781-5. — [0313001697]

37(091)(043)+371.13:94(474.3)(043)

Starptautiskais  praktiskais  seminārs—kon-
ference  «Baltijas  ebreju  izglītības  un  sabied
riskās dzīves aspekti pirms 2. Pasaules kara» 
(2011  :  Rīga). Baltijas ebreju izglītības un sa-
bied riskās dzīves aspekti pirms 2. Pasaules 
kara : starptautiskais praktiskais seminārs—
kon ference : lekciju tēzes = Аспекты ев-
рейского образования и общественной жиз-
ни в Прибалтике до 2-й Мировой войны : 
между народный практический семинар—
кон ференция : тезисы докладов и лекций / 
biedrība «Šamir». — Rīga : Biedrība «Šamir», 
2011. — 53 lpp. : tab. ; 18 cm. — Vistitulā: Ebre-
ju kultūras festivāls 5772. — Teksts latviešu un 
krievu valodā. — [0313001775]

37=411.16(062)+94(474)=411.16(062)

374  Ārpusskolas izglītība un apmācība. 
Papildizglītība

Apsekojuma «Pieaugušo izglītība» rezultā-
ti = Main results of adult education survey / 
Latvijas Republikas Centrālā statistikas pār-
valde ; tulkojums angļu valodā: Ieva Stangai-
ne. — Rīga : Latvijas Republikas Centrālā sta-
tistikas pārvalde, 2013. — 37 lpp. : diagr., tab. ; 
21 cm. — (Latvijas statistika). — (Apsekojuma 
«Pieaugušo izglītība» rezultāti = Main results 
of adult education survey, ISSN 1407-0731 ; 
2013). — Teksts paralēli latviešu, angļu valo-
dā. — ISBN 978-9984-06-447-5. — [0313002136]

374.7(474.3)(083.41)(05)

376  Speciālu grupu audzēkņu izglītība, 
apmācība, mācības

Ušča, Svetlana. Pusaudžu ar valodas traucēju-
miem komunikatīvās kompetences attīstība : 
monogrāfija / Svetlana Ušča, Velta Ļubkina ; 
latviešu teksta redaktore Sandra Laizāne ; an-
gļu valodas tekstu tulkojusi Vija Pleiksne-Gutā-
ne ; Rēzeknes Augstskola. Izglītības un dizaina 
fakultāte. Personības socializācijas pētījumu 
institūts. — Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 
2013. — 186 lpp. : il., sh., tab. ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija: 148.-162. lpp. (284 nos.). — Kopsa-
vilkums angļu valodā. — ISBN 978-9984-44-
115-3. — [0313001983] 376-053.6+81’23-053.6

378  Augstākā izglītība. Augstskolas. 
Akadēmiskās studijas

Daugavpils Universitāte. Zinātniskās darbības 
pārskats, 2012. gads / Daugavpils Universitāte ; 
sagatavoja: Inese Kokina, Edmunds Tamanis, 
Inese Zuģicka, Arnita Aleksejeva. — Daugav-
pils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais 
apgāds «Saule», 2013. — 47, [1] lpp. : diagr., tab. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 27.-33. lpp. (73 nos.). — 
ISBN 978-9984-14-624-9. — [0313001973]

378.4(474.3)(05)

Kraģe,  Gunta. Augstskolas kultūras ietekme 
uz topošo pedagogu profesionālo motivāciju : 
promocijas darba kopsavilkums doktora grāda 
iegūšanai vadībzinātnes nozarē, apakšnozare: 
izglītības vadība = The impact of the university 
culture on the professional motivation of the 
future pedagogues : summary of the doctoral 
thesis : submitted for the degree of doctor in 
management science, sub-branch: education 
management / Gunta Kraģe ; darba zinātniskais 
vadītājs Andris Grīnfelds ; recenzenti: Tatjana 
Volkova, Inga Belousa, Josefs Helds ; Latvi-
jas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un 
mākslas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universi-
tāte, 2013. — 81 lpp. : diagr., sh., tab. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 38.-39., 80.-81. lpp. — Teksts pa-
ralēli latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām 
titullapām, nosaukums uz vāka abās valo-
dās. — ISBN 978-9934-517-04-4. — [0313001566]

378(043.2)

Zinātniskā darbība Rēzeknes Augstskolā : pār-
skats par 2012. gadu / Rēzeknes Augstskola ; 
sagatavoja: Karīne Laganovska, Inese Jerma-
koviča ; priekšvārdu sarakstīja Ilga Šuplinska ; 
Māra Justa vāka noformējums. — Rēzekne : 
Rēzeknes Augstskola, 2013. — 90 lpp. : diagr., 
tab. ; 20 cm. — Bibliogrāfija tekstā. — ISBN 978-
9984-44-118-4. — [0313001982] 378(474.3)(05)

5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

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

Laboratorijas darbu krājums vides inženierzi-
nātņu studentiem / zinātniskais redaktors Mār-
tiņš Gedrovičs ; sastādītāji: Dagnija Blumber-
ga, Ivars Veidenbergs, Aivars Žandeckis, Gatis 
Žogla, Agris Kamenders, Vladimirs Kirsanovs, 
Anna Beloborodko, Armands Cinis, Krista 
Kļaviņa, Miķelis Dzikēvičs ; literārā redakto-
re Inga Ivanova ; priekšvārda, 3. lpp., autore 
Dagnija Blumberga ; Rīgas Tehniskā universi-
tāte. Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. 
Vides aizsardzības un siltuma sistēmu insti-
tūts ; vāka dizains: Uldis Mūrnieks. — Rīga : 
RTU izdevniecība, 2013. — 101 lpp. : il., diagr., 
tab. ; 24 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezī-
mēs. — ISBN 978-9934-10-444-2 : 200 eks. — 
[0313001876] 502.17(076)

Noviks,  Gotfrīds. Laboratorijas darbu prak-
tikums vides inženierzinātņu studiju kur-
sos / Gotfrīds Noviks ; Rēzeknes Augstskola. 
In ženieru fakultāte. — Rēzekne : Rēzeknes 
Augst skola, 2013. — 126 lpp. : diagr., il., tab. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 126. lpp. (22 nos.). — 
ISBN 978-9984-44-099-6. — [0313001981]

502/504(076.5)

Vadlīnijas rūpniecības uzņēmumiem ūdens 
videi bīstamo vielu pārvaldībai / autori: Han-
na Andersson, Zita Dudutyte, Joachim Hei-
demeier, Janusz Krupanek, Ülle Leisk, Frank 
Marscheider-Weidemann, Cindy Mathan, Juk-
ka Mehtonen, Eve Menger-Krug, Päivi Mun-
ne, Ulf Nielsen, Simon Siewert, Laura Štance, 
Felix Tettenborn, Jenny Westerdahl, Valters 
Toropovs, Agnese Linde, Juris Frīdmanis, Heli 
Nõmmsalu ; Baltijas Vides Forums. — Rīga : 
Baltijas Vides Forums, 2012. — 95, [1] lpp. : il., 
tab. ; 30 cm. — Šī publikācija sagatavota projek-
ta «Bīstamo vielu kontrole Baltijas jūras reģio-
nā» (COHIBA) ietvaros. Projekta koordinators 
Somijas Vides institūts — SYKE. — ISBN 978-
9934-8238-1-7. — [0313001995]

504.4.054(4)+628.4.045(4)

Videi bīstamās vielas — ko tas nozīmē? / auto-
ru grupa: Kitty Kislenko, Zita Dudutyte, Juhan 
Ruut ; projekta vadītāja Kertu-Kirit Sild. — 
Rīga : Baltijas Vides forums, 2011. — 19 lpp. : il., 
tab. ; 30 cm. — Baltijas valstu aktivitātes bīsta-
mo vielu piesārņojuma samazināšanai Baltijas 
jūrā. Projekts (LIFE07ENV/EE/000122-BaltAc-
tHaz). — Bibliogrāfija tekstā. — ISBN 978-9984-
9898-4-6. — [0313001997] 504.4.054:620.26(4)

53  Fizika

Dudareva,  Inese. Sensoru, datu uzkrājēju un 
interaktīvās tāfeles lietojums fizikas mācību 
procesā : promocijas darbs fizikas doktora grā-
da iegūšanai fizikas zinātņu nozarē, fizikas di-
daktikas apakšnozarē / Inese Dudareva ; darba 
zinātniskais vadītājs Andris Muižnieks ; Latvi-
jas Universitāte. Fizikas un matemātikas fakul-
tāte. — Rīga, 2013. — 192 lp. : il., tab., diagr. ; 
30 cm + 1 CD. CD: promocijas darba elektro-
niskā versija PDF formātā. — Bibliogrāfija: 121.-
129. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī 
angļu valodā. — (Ies.). — [0313003960]

53:37(043)
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Paulins, Paulis. Paaugstinātas grūtības eksperi-
mentālie un demonstrējumu pētnieciskie uzde-
vumi vidusskolēniem : promocijas darbs / Pau-
lis Paulins ; darba vadītājs Andris Muižnieks ; 
Latvijas Universitāte. Fizikas un matemātikas 
fakultāte. — Rīga, 2013. — 283 lp. : il., diagr., 
tab. ; 30 cm + 1 CD. CD: promocijas darba elek-
troniskā versija PDF formātā. — Bibliogrāfija: 
86.-91. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija 
arī angļu valodā. — (Ies.). — [0313003964]

53:37(043)

Šilters, Edvīns. Fizika 10. klasei : mācību grā-
mata / Edvīns Šilters, Vilnis Reguts, Austris 
Cābelis ; atbildīgā redaktore Anita Vēciņa ; 
mākslinieks: Jānis Romanovskis, Matīss Justs ; 
vāka dizainers Jānis Romanovskis. — 1. iz-
devums. — Lielvārde : Lielvārds, 2013. — 
223 lpp. : diagr., il., tab. ; 25 cm. — Alfabētiskais 
rādītājs: 223. lpp. — ISBN 978-9984-11-380-7 
(ies.). — [0313002002] 53(075.3)

55  Zemes zinātnes. Ģeoloģijas zinātnes

Daugavpils Universitāte. Meteoroloģisko no
vē rojumu  stacija  «Putnusala». Daugavpils 
Uni versitātes meteoroloģisko novērojumu sta-
cija «Putnusala» : gadagrāmata / Daugavpils 
Universitāte. Dabaszinātņu un matemātikas 
fakultāte. Ģeogrāfijas un ķīmijas katedra ; sa-
gatavoja: Dāvis Gruberts ; vāka dizains: Dāvis 
Gruberts. — Daugavpils : Daugavpils Universi-
tātes Akadēmiskais apgāds «Saule», 2013.

1. sējums, 2005. gads. — 39 lpp. : il., tab., 
karte : 30 cm. — ISBN 978-9984-14-625-6. — 
[0313002149]

2. sējums, 2006. gads. — 47, [1] lpp. : il., 
tab., karte : 30 cm. — ISBN 978-9984-14-
626-3. — [0313002150]

3. sējums, 2007. gads. — 47, [1] lpp. : il., 
tab., karte : 30 cm. — ISBN 978-9984-14-
627-0. — [0313002151]

4. sējums, 2008. gads. — 47, [1] lpp. : il., 
tab., karte : 30 cm. — ISBN 978-9984-14-
628-7. — [0313002152]

5. sējums, 2009. gads. — 47, [1] lpp. : il., 
tab., karte : 30 cm. — ISBN 978-9984-14-
629-4. — [0313002153]

6. sējums, 2010. gads. — 47, [1] lpp. : il., 
tab., karte : 30 cm. — ISBN 978-9984-14-
630-0. — [0313002154]

7. sējums, 2011. gads. — 47, [1] lpp. : il., 
tab., karte : 30 cm. — ISBN 978-9984-14-
631-7. — [0313002155]

8. sējums, 2012. gads. — 47, [1] lpp. : il., 
tab., karte : 30 cm. — ISBN 978-9984-14-
632-4. — [0313002156] 551.506(474.3)(051)

Kā lietojam Gaujas ūdeni? / teksta autori: Līga 
Bieziņa, Edgars Bojārs, Merle Kuris, Karin Pa-
chel, Dace Strigune, Iveta Teibe, Kristīna Vei-
demane ; galvenais redaktors: Edgars Bojārs ; 
valodas redaktore DSanda Roze ; zīmējums: 
Anneli Lupp ; karte: Sandra Sprukta ; foto: 
Jānis Knāķis (vāka foto), Rolands Bruzgulis, 
Lolita Piterniece, Anda Ruskule. — Rīga : Bal-
tijas Vides Forums, 2012. — 16 lpp. : diagr., il., 
karte ; 30 cm. — Brošūra ir sagatavota un ie-
spiesta Igaunijas—Latvijas programmas 2007.-
2013. gadam projekta «Pasākumi kopīgai pār-
robežu Gaujas/Koivas upes baseina apgabala 
apsaimniekošanai» (projekta Nr. EU 38839) ie-
tvaros. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — 
[0313001996] 556.18(474.3)

57  Bioloģijas zinātnes kopumā

Ceļā uz stabilu Baltijas jūras ekosistēmu / Ed-
gars Bojārs sadarbībā ar Andu Ruskuli, Daci 
Striguni, Andri Urtānu, Vivi Fleming-Lehtinen, 
Eija Rantajärvi, Merle Kuris, Lauri Klein, Georg 
Martin, Johan Näslund, Frida Fyhr ; dizains 
un fotoattēli: Heiko Kruusi. — [Rīga] : [Balti-
jas Vides forums Latvija], 2012. — 22 lpp. : il., 
tab., karte ; 22 cm. — LIFE+ Dabas un biolo-
ģiskās daudzveidības programmas projekts 
«Inovatīvas pieejas jūras bioloģiskās daudz-
veidības monitoringam un dabas vērtību aiz-
sardzības stāvokļa novērtēšanai Baltijas jūrā» 
(projekta akronīms — MARMONI) ietvaros. — 
[0313002094] 574.5(261.24)

Šakirova, Ļaisana. Kultivācijas apstākļu ietek-
me uz etanolveidojošo un pienskābes baktēri-
ju virsmas īpašībām un fizioloģisko noturību : 
promocijas darba kopsavilkums doktora grā-
da iegūšanai bioloģijas nozarē, apakšnozare: 
mikrobioloģija = Influence of cultivation con-
ditions on the cell surface properties and phy-
siological resistance of ethanologenic and lac-
tic acid bacteria : summary of doctoral thesis : 
submitted for the degree of doctor of biology, 
subfield of microbiology / Ļaisana Šakirova ; 
darba zinātniskie vadītāji: Pēteris Zikmanis, 
Māra Grūbe ; recenzenti: Indriķis Muižnieks, 
Aleksandrs Rapoports, Larisa Grigorjeva ; Lat-
vijas Universitāte. Bioloģijas fakultāte. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2013. — 74 lpp. : il., dia-
gr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 69.-74. lpp. — 
Teksts latviešu un angļu valodā ar atsevišķām 
titullapām, vāka noformējums abās valodās. — 
[0313001766] 579.22(043.2)+579.2(043.2)

58  Botānika

Parastie zemestauki : phallus impudicus / sa-
stādījusi Sarmīte Lomovceva ; redaktore Inese 
Miesniece ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; vāka 
foto: Elena Solodovnikova ; izmantotas Māras 
Alševskas fotogrāfijas. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2013. — 28, [2] lpp. : il. ; 20 cm. — ISBN 978-
9934-0-3154-0. — [0313001915]

582.284.56+615.89

Strazdiņa, Līga. Saistība starp briofītu funkcio-
nālajām grupām, substrātu īpašībām un meža 
augu sabiedrībām Moricsalas dabas rezervātā : 
promocijas darba kopsavilkums doktora grā-
da iegūšanai bioloģijas nozarē, apakšnozare: 
ekoloģija = Relationships between bryophyte 
functional groups, substrate properties and 
forest vegetation communities in Moricsala 
Island nature reserve : summary of doctoral 
thesis : submitted for the degree of doctor of 
biology, subfield of ecology / Līga Strazdiņa ; 
darba zinātniskais vadītājs Guntis Brūmelis ; 
recenzenti: Ģederts Ieviņš, Inga Straupe, Solvi-
ta Rūsiņa ; Latvijas Universitāte. Bioloģijas fa-
kultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2013. — 
60 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
57.-60. lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu 
valodā ar atsevišķām titullapām, nosaukums uz 
vāka abās valodās. — [0313001767]

582.32(474.3)(043.2)

Strazdiņa, Līga. Saistība starp briofītu funkcio-
nālajām grupām, substrātu īpašībām un meža 
augu sabiedrībām Moricsalas dabas rezervātā : 
promocijas darbs doktora grāda iegūšanai bio-
loģijas nozarē, apakšnozare: ekoloģija / Līga 
Strazdiņa ; darba vadītājs: Guntis Brūmelis ; 
Latvijas Universitāte. Bioloģijas fakultāte. — 
Rīga, 2013. — 129, [47] lp. : il., diagr., tab. ; 
31 cm. — Bibliogrāfija: 116.-128. lp. — Teksts 
latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valo-
dā. — (Ies.). — [0313003971]

582.32(474.3)(043.3)

Tjarve,  Didzis. Parametric analysis of radial 
increment of scots pine for environmental 
assessment : summary of doctoral thesis : su-
bmitted for the degree of Doctor of biology, 
subfield of ecology / Didzis Tjarve ; supervisor: 
Valdis Ģirts Balodis ; reviewers: Ģederts Ieviņš, 
Imants Liepa, Viesturs Melecis ; University of 
Latvia. Faculty of Biology. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2013. — 31 lpp. : il., diagr., kartes, 
tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 7., 29.-30. lpp. — 
[0313002096] 581.522.5(043.2)+

+581.526.426(043.2)+581.84(043.2)

6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. 
TEHNIKA

61  Medicīnas zinātnes

Marcinkevičs,  Zbigņevs. m. quadriceps static 
exercise induced responses of femoral conduit 
artery vascular beds : summary of doctoral 
thesis : promotion to the degree of doctor of 
biology, subbranch: human and animal phy-
siology / Zbigņevs Marcinkevičs ; scientific 
supervisor of the thesis: Juris Imants Aivars ; 
reviewers: Immanuels Taivans, Līga Aberber-
ga-Augškalne, Jānis Alfrēds Sīpols ; University 
of Latvia. — Riga : University of Latvia, 2013. — 
30 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
9.-12., 26.-29. lpp. — [0313002098]

612.133(043.2)

Ozava, Džordžs. Zen makrobiotika : atjauno-
šanās un ilgmūžības māksla / Džordžs Ozava ; 
no angļu valodas tulkojis Ivars Alksnis ; redak-
tors Guntis Kalns ; Ilzes Isakas vāka dizains. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 191, [1] lpp. : 
tab. ; 22 cm. — Par autoru: [192.] lpp. — Bib-
liogrāfija: 187.-191. lpp. — Oriģ. nos.: Zen mac-
robiotics. — ISBN 978-9934-0-3364-3 (ies.). — 
[0313002127] 613.2

Profesionālā veselības gadagrāmata 2013/2014 / 
Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis» ; priekš-
vārdu sarakstīja: Māris Taube, Inguna Adoviča, 
Egils Harasimjuks, Kitija Blumfelde. — Rīga : 
Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis», 2013. — 
111 lpp. : il., ģīm., tab. ; 27 cm. — Uz vāka: me-
dicine.lv Latvijas medicīnas vortāls. — ISBN 
978-9934-500-48-0. — [0313002045]

61(474.3)(05)
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62  Inženierija. Tehnoloģija vispār

625  Sauszemes transporta civilās 
inženierbūves. Dzelzceļa mašīnbūve. 
Automaģistrāļu inženierbūves

Latvijas zemes ceļi : 1919-1940 / sastādītāji: 
Hamilkārs Sviķis, Vilnis Andrejsons ; redak-
tori: Inese Hildebrante, Indra Dziedātāja ; 
tulkojums angļu valodā Mārtiņš Dambergs ; 
tulkojums krievu valodā Inese Muraša ; māk-
slinieks Rihards Delvers. — [Rīga] : Latvijas 
Valsts ceļi, 2013. — 223 lpp. : il., ģīm., faks., tab., 
kartes ; 25 cm. — (Latvijas ceļu nozarei 100 ; 
1. grāmata.). — Par aut.: 8. lpp. — Bibliogrāfi-
ja: 219. lpp. — Kopsavilkums latviešu, angļu 
un krievu valodā. — ISBN 978-9984-49-802-7 
(ies.). — [0313001922] 625.7/.8(474.3)((091)

629  Transportlīdzekļu inženierija

Auto rokasgrāmata : pavasaris 2013 / Informāci-
jas grupa «Latvijas Tālrunis». — 1. izdevums. — 
Rīga : Informācijas grupa «Latvijas Tālrunis», 
2013. — 144 lpp., [1] lp. atlaižu kuponi : il., kar-
tes ; 24 cm. — Firmu reklāmdevēju alfabētiskais 
saraksts: 140.-142. lpp. — ISBN 978-9934-500-
35-0. — [0313002063] 629.3.08(058.7)

63  Lauksaimniecība. Mežsaimniecība. 
Medības. Zivsaimniecība

633/635  Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Dobelis,  Gvido. Vīnogas Latvijā : vīnogulāju 
ierīkošana un kopšana, šķirņu izvēle : Latvi-
jas vīni — vaļasprieks vai rūpals, labi padomi : 
Lauku Avīzes tematiskā avīze / Gvido Dobelis ; 
redaktors un priekšvārda autors Ilmārs Biru-
lis ; zīmējumi: Gvido Dobelis, Gunvaldis Vēs-
miņš, Nikolajs Kurdjumovs ; 1. vāka dizains: 
Ints Vilcāns ; foto: Gvido Dobelis, Ilmārs Biru-
lis, Gunta Niedra, Gatis Kužums, Ričards Iva-
novs. — Rīga : Lauku Avīze, 2013. — 64 lpp. : il., 
ģīm. ; 28 cm. — (Lauku Avīzes tematiskā avīze, 
ISSN 1407-4338 ; 2013/9 (223)). — Ls 0,95. — 
[0313002014] 634.84(474.3)

636  Lopkopība un dzīvnieku audzēšana 
kopumā. Lopu audzēšana. Mājdzīvnieku 
audzēšana

Erovsmita,  Klēra. Ko darīt, ja kaķis… : plē-
šas ar citiem kaķiem… nokārtojas nevietā… 
skrāpē mēbeles… ķer putnus… uzvedas ne-
valdāmi… utt.? : ekspertu atbildes uz kaķu 
saimnieku jautājumiem / Klēra Erovsmita un 
Frančeska Rikomīni ; tulkojusi Diāna Alksne ; 
redaktore Dace Lāže. — Rīga : Egmont Latvi-
ja, 2013. — 160 lpp. : il., tab. ; 22 cm. — Alfa-
bētiskais rādītājs: 154.-159. lpp. — Par autorēm: 
3. lpp. — Oriģ. nos.: What if my cat…?. — ISBN 
978-9984-43-771-2. — [0313002020] 636.8

Evanss, Džims. Ko darīt, ja suns… : velk saim-
nieku pavadā… negrib ēst… rej… ir agresīvs… 
slienas uz pakaļkājām… trīc… čurā telpās… 
utt.? : ekspertu atbildes uz suņu saimnieku 
jautājumiem / Džims Evanss ; tulkojis Māris 
Lielkalns ; redaktore Santa Kazāka. — Rīga : 
Egmont Latvija, 2013. — 160 lpp. : il., tab. ; 
22 cm. — Alfabētiskais rādītājs: 154.-159. lpp. — 
Oriģ. nos.: What if my dog?. — ISBN 978-9984-
43-772-9. — [0313002019] 636.7

Kaķi un tu / sastādītāja Valda Bernāte ; māksli-
nieks Rihards Delvers ; Armanda Dišera zīmē-
jumi. — Rīga : Nordik, 2013. — 93, [3] lpp. : il. ; 
18 cm. — Bibliogrāfija: [96.] lpp. — ISBN 978-
9984-854-50-2 (ies.). — [0313002159] 636.8

Starptautiskais  pārtikas  drošības,  veterinā-
rijas  un  dzīvnieku  barošanas  kongress  «Bri-
dge  over  Europe  2011»  (2  :  2011  :  Rīga,  Lat-
vija). «Bridge over Europe 2011» : kongresa 
materiā li : 2. Starptautiskais pārtikas drošības, 
veterinārijas un dzīvnieku barošanas kongress, 
Rīgā 2011. gada 22.-24. septembris / Pārtikas 
un veterinārais dienests, East-West Veterinary 
foundation. — Rīga : [Pārtikas un veterinārais 
dienests], 2011. — 64 lpp. ; 20 cm. — Teksts lat-
viešu, angļu un krievu valodā. — [0313002080]

636.084(062)

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

Cepam maizi / no angļu valodas tulkojusi Iveta 
Galēja. — [Rīga] : Jāņa Rozes apgāds, 2013. — 
208 lpp. : il. ; 15 cm. — Rādītājs: 208. lpp. — 
Oriģ. nos.: Bread. — ISBN 978-9984-23-435-9 
(ies.). — [0313002183]

641.526.2:664.66(083.12)+664.65(083.12)

Deda, Debra Linna. Dzīve bez indīgām vielām : 
kā pasargāt organismu un māju no vielām, kas 
bojā veselību / Debra Linna Deda ; no angļu 
valodas tulkojusi Linda Kalna ; tulkojuma re-
daktori: Maruta Kusiņa, Guntis Kalns ; Arņa 
Kilbloka vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2013. — 312 lpp. : il., tab. ; 22 cm. — Rādītājs: 
303.-312. lpp. — Oriģ. nos.: Toxic free. — ISBN 
978-9934-0-3431-2 (ies.). — [0313002126]

64.066.4:615.9+615.9

Kartupeļu ēdieni / no angļu valodas tulko-
jusi Renāte Punka. — [Rīga] : Jāņa Rozes ap-
gāds, 2013. — 208 lpp. : il. ; 15 cm. — Rādītājs: 
208. lpp. — Oriģ. nos.: Potatoes. — ISBN 978-
9984-23-434-2 (ies.). — [0313002184]

641.55:633.49(083.12)

Vistas gaļas ēdieni / no angļu valodas tulko-
jusi Renāte Punka. — [Rīga] : Jāņa Rozes ap-
gāds, 2013. — 208 lpp. : il. ; 15 cm. — Rādītājs: 
208. lpp. — Oriģ. nos.: Chicken. — ISBN 978-
9984-23-436-6 (ies.). — [0313002185]

641.55:637.54(083.12)

66  Ķīmijas tehnoloģija. Ķīmijas un 
radniecīgās saskarnozares

663  Mikrobioloģiskā rūpniecība. 
Mikoloģiskā rūpniecība. Raudzēšanas, 
fermentu rūpniecība. Dzērienu rūpniecība. 
Alkohola rūpniecība

Grimms, Hanss Ulrihs. Uzturā lietot nav ietei-
cams : kā mūs indē rūpnieciski ražota «veselī-
gā» pārtika / Hanss Ulrihs Grimms ; no vācu 
valodas tulkojusi Anne Sauka ; redaktors Gints 
Tenbergs ; Ilzes Isakas vāka dizains. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2013. — 224 lpp. ; 22 cm. — 
Bibliogrāfija: 219.-224. lpp. — Oriģ. nos.: Vom 
Verzehr wird abgeraten. — ISBN 978-9934-0-
3577-7. — [0313002125] 663/664+663.05

664  Pārtikas ražošana un konservēšana

Ungure,  Eva. Progresīvā iepakojuma ietekme 
uz cukura konditorejas izstrādājumu kvalitāti : 
promocijas darba kopsavilkums inženierzināt-
ņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai pārtikas 
zinātnes nozarē = Advanced packaging effect 
on the quality of sugar confectionery products : 
summary of promotion work for acquiring the 
doctor’s degree of engineering sciences in sec-
tor of food science / Eva Ungure ; promocijas 
darba vadītāja Sandra Muižniece-Brasava ; re-
cenzenti: Imants Atis Skrupskis, Ida Jākobsone, 
Laimonis Mālers ; Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte. Pārtikas tehnoloģijas fakultāte. — 
Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitā-
te, 2013. — 51 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 7.-8. lpp. — Teksts paralēli latviešu 
un angļu valodā. — [0313001565]

664.145:621.798(043)+664.149:621.798(043)

Ungure,  Eva. Progresīvā iepakojuma ietekme 
uz cukura konditorejas izstrādājumu kvalitā-
ti : promocijas darbs inženierzinātņu doktora 
grāda iegūšanai pārtikas zinātnes nozarē / Eva 
Ungure ; promocijas darba vadītāja Sandra 
Muižniece-Brasava ; promocijas darba konsul-
tante Lija Dukaļska ; Latvijas Lauksaimniecī-
bas universitāte. Pārtikas tehnoloģijas fakul-
tāte. Pārtikas tehnoloģijas katedra. — Jelgava, 
2013. — 158, [34] lp. : il., tab., diagr. ; 31 cm. — 
Bibliogrāfija: 145.-157. lp. — Teksts latviešu 
valodā, anotācija arī angļu valodā. — (Ies.). — 
[0313003962] 664.144/149:621.798(043)

68  Gatavu vai samontētu preču rūpniecība, 
amati un arodi

687.5  Skaistuma kultūras rūpniecība

Entrups, Boriss. Meikaps 10 minūtēs : 50 dažā-
di grima modeļi soli pa solim / Boriss Entrups ; 
no angļu valodas tulkojusi Andra Markota ; re-
daktore Dace Markota. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2013. — 143 lpp. : il. ; 24 cm. — Orģ. nos.: 10 
Minuten Make-up. — ISBN 978-9934-0-3752-8 
(ies.). — [0313002120] 687.553.2

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

Ēku energoefektivitāte : terminu skaidrojošā 
vārdnīca angļu un latviešu valodā / materiālu 
sagatavoja: Jörg Faltin, Christiane von Knorre, 
Wilfried Walther, Björn F. Zimmermann, Daina 
Indriksone, Irina Aļeksejeva, Ingrīda Brēmere ; 
latviešu valodā tulkoja Irina Aļeksejeva, Daina 
Indriksone. — Jelgava : Jelgavas tipogrāfija, 
2009. — 23, [1] lpp. : il. ; 21 cm. — [0313002092]

697.11(038)=111=174

Faltin,  Jörg. Pasīvās ēkas aktīvai sabiedrībai : 
veiksmīga pieeja, lai sasniegtu augstu ēku 
ener go efektivitāti / autori: Jörg Faltin, Mi-
chal Tvrdoň ; sagatavoja: Ingrīda Brēmere, 
Daina In drik sone, Līga Kārkle ; Baltijas Vides 
Fo rums. — [Rīga] : [Baltijas Vides Forums], 
[2011]. — 36 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Brošūra 
ir sagatavota starptautiska projekta INTENSE 
ietvaros. — [0313002093] 697.11+69:502
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Jurševskis,  J. Būvmašīnas : mācību līdzeklis / 
Juris Jurševskis ; Viktora Mironova priekš-
vārds ; Dinas Fomenko vāka mākslinieciskais 
noformējums. — 2., papildinātais izdevums. — 
Jelgava : Autora izdevums, 2013. — 320 lpp. : il., 
sh., tab. ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 302.-404. lpp. 
(28 nos.). — ISBN 978-9984-49-863-8 (ies.). — 
[0313002176] 69-1(075)+621.87(075)

7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Ģelzis, Kristaps. Artificial peace : (contempo-
rary landscape) : Republic of Latvia = Māk-
slīgais miers : (laikmetīgā ainava) : Latvijas Re-
publika / artist Kristaps Ģelzis ; curator Astrīda 
Rogule ; writing: Ģirts Bišs, Kristaps Ģelzis, 
Sergejs Timofejevs, Mark Svede ; translation 
Ieva Lešinska ; photo: Kristaps Ģelzis, Kirils 
Kirasirovs, Ģirts Bišs ; design Kirils Kirasi-
rovs. — [Rīga] : [INDIE], [2011]. — [38] lpp. : 
il. ; 15×21 cm. — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — Teksts paralēli angļu un 
latviešu valodā. — ISBN 978-9934-8152-3-2. — 
[0313001879] 7.071.1(474.3)(083.824)

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

Bondars, Edgars. Telpiskās vides projektēšana 
bioklimatisko faktoru kontekstā : promocijas 
darba kopsavilkums = Design of spatial envi-
ronment in the context of bioclimatic factors : 
the summmary of the thesis / Edgars Bondars ; 
zinātniskā vadītāja: S. Treija ; recenzenti: Jā-
nis Zilgalvis, Juris Biršs, Gintaras Stauskis ; 
Rīgas Tehniskā universitāte. Arhitektūras un 
pil sētplānošanas fakultāte. Arhitektūras un 
pil sēt būvniecības katedra. — Rīga : Rīgas Teh-
niskā universitāte, 2013. — 44 lpp. : diagr., 
tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 6.-8., 22.-24., 33.-
44. lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu 
valodā ar atsevišķām titullapām, vāka nofor-
mējums abās valodās. — ISBN 978-9934-507-
33-5. — [0313001626] 711.24(474.3)(043)+

+72:502.131.1(474.3)(043)

Bondars, Edgars. Telpiskās vides projektēšana 
bioklimatisko faktoru kontekstā : promocijas 
darbs / Edgars Bondars ; zinātniskā vadītāja 
S. Treija ; Rīgas Tehniskā universitāte. Arhitek-
tūras un pilsētplānošanas fakultāte. Arhitek-
tūras un pilsētbūvniecības katedra. — Rīga, 
2013. — 155 lp. : il., diagr., tab. ; 30 cm. — Bib-
liogrāfija: 146.-155. lp. un personu rādītājs: 144.-
145. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī 
angļu valodā. — (Ies.). — [0313003967]

711.24(474.3)(043)+
+72:502.131.1(474.3)(043)

741/744  Zīmēšana un rasēšana (māksla)

Kurto, Roza M. Zīmēsim ar pirkstiņiem / Roza 
M. Kurto ; tulkojusi Eva Jansone ; redakto-
re Santa Kazāka. — Rīga : Egmont Latvija, 
2013. — 95 lpp. : il. ; 27 cm. — Oriģ. nos.: Fin-
ger painting. — ISBN 978-9984-43-758-3. — 
[0313002025] 741.02(0.053.2)

745/749  Rūpnieciskā māksla un 
daiļamatniecība. Lietišķā māksla

Amona, Fransuāza. Dekoratīvie dzijas bumbuļi 
mazajiem māksliniekiem : idejas visai ģimenei / 
Fransuāza Amona ; no franču valodas tulkojusi 
Lelde Braķe-Klaverī ; atbildīgā redaktore Anna 
Pavlovska ; literārā redaktore Ilze Fogele. — 
Rīga : SIA «J.L.V.», 2013. — 72 lpp. : il. ; 22 cm. — 
Oriģ. nos.: Pompons — Déco et rigolos. — ISBN 
978-9934-11-419-9. — [0313002006]

745.52(0.053.2)

75  Glezniecība

Feders,  Jūlijs. Jūlijs Feders : [katalogs] / teksu 
autori: Eduards Kļaviņš, Kristīne Ogle, Inta 
Pujāte, Inese Sakne, Edvarda Šmite, Dzintra 
Temerova, Ivonna Veiherte ; galvenā redaktore 
Laima Slava ; latviešu valodas redaktore Māra 
Ņikitina ; tulkotāji: Valdis Bērziņš (angļu va-
lodā), Ludmila Neimiševa (krievu valodā) ; J. 
Federa darbu saraksta sastādītāji: Aija Brasliņa, 
Līga Lindenbauma, Ivonna Veiherte, Игорь 
Труш ; bibliogrāfijas sastādītāja Aivija Everte ; 
personu rādītāja sastādītāja Kristīne Ogle ; 
māksliniece Inta Sarkane ; fotogrāfi: Normun-
ds Brasliņš, Jānis Pipars, Владимир Золотарёв, 
Лариса Петренко. — Rīga : Neputns, 2013. — 
303 lpp. : il., ģīm., faks. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 
298.-300. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu 
rādītājs: 301.-303. lpp. — Paralēli latviešu, angļu 
un krievu valodā. — ISBN 978-9934-512-12-4 
(ies.). — [0313001999]

75.071.1(474.3)(084)+75.035(474.3)(084.1)

Pauliņš,  Alberts. Alberts Francisks Pauliņš / 
sastādītāja un teksta autore Anda Treija ; re-
daktore Mārīte Gulbe ; tulkotāja Maija Oginta ; 
mākslinieks Juris Petraškevičs ; fotogrāfi: Gun-
tis Jēkabsons, Aldis Jumejs, Jānis Purcens. — 
Rīga : Galerija Daugava, 2013. — [83] lpp. : il., 
ģīm. ; 23×22 cm. — Bibliogrāfija: [79.-80.] lpp. / 
sastādīja Aivija Everte. — Kopsavilkums angļu 
valodā. — ISBN 978-9934-8342-4-0 (ies.). — 
[0313001987] 75.071.1(474.3)(084.1)

Starptautiskais plenērs «Marks Rotko» (2010 : 
Daugavpils, Latvija). Mark Rothko : starptau-
tiskais plenērs = International plein air Mark 
Rothko : Daugavpils 2010 : [katalogs] / redak-
tore Farida Zaletilo ; priekšvārdu sarakstīja Pols 
Balters ; dizains: Inga Girvica ; fotogrāfijas: Sta-
nislavs Grahoļskis. — Daugavplis : Daugavplis 
Marka Rotko mākslas centrs, 2010. — [32] lpp. : 
il., ģīm. ; 17×23 cm. — Paralēli latviešu, angļu, 
krievu valodā. — [0313002111]

75.038(474.346.1)(083.82)

Starptautiskais plenērs «Marks Rotko» (2011 : 
Daugavpils, Latvija). Mark Rothko : starptau-
tiskais plenērs = International plein air Mark 
Rothko : Daugavpils 2011 : [katalogs] / redak-
tore Farida Zaletilo ; priekšvārdu sarakstīja 
S. L. Ļebedevs ; dizains: Inga Girvica ; fotog-
rāfijas: Reinis Fjodorovs, Stanislavs Grahoļs-
kis. — Daugavplis : Daugavplis Marka Rotko 
mākslas centrs, 2011. — [39] lpp. : il., ģīm. ; 
17×23 cm. — Paralēli latviešu, angļu, krievu 
valodā. — [0313002110]

75.038(474.346.1)(083.82)

77  Fotogrāfija un līdzīgi procesi

Brauns, Valdis. Sāļie vēji : [fotoalbums] = The 
salty winds / Valdis Brauns ; teksta autori: Jānis 
Borgs, Gints Šīmanis ; dzeja: Uldis Krasts ; re-
daktors Uldis Krasts ; tulkojums angļu valodā 
Amanda Māra Jātniece ; māksliniece Ilze Ra-
mane. — [Rīga] : Latvijas mutvārdu vēstures 
pētnieku asociācija «Dzīvesstāsts», [2013]. — 
[190] lpp. : il., ģīm. ; 31 cm. — Teksts laviešu, 
kopsavilkums arī angļu valodā. — ISBN 978-
9984-49-695-5. — [0313001998]

77.04(474.3)(084.12)+
+77.071.1(474.3)(084.12)

78  Mūzika

Čakša, Valda. Mūzikas izglītība Latvijas kultūr-
politikā : tautas konservatorijas valsts novados 
(1920-1940) / Valda Čakša ; latviešu teksta re-
daktore Sandra Laizāne ; vāka dizains: Mārtiņš 
Plotka ; Rēzeknes Augstskola. Reģionālistikas 
zinātniskais institūts. — Rēzekne : Rēzeknes 
Augstskola, 2013. — 199 lpp. : il., ģīm., faks., 
tab. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 190.-198. lpp. (212 
nos.) un zemsvītras piezīmēs. — Kopsavilkums 
angļu valodā. — ISBN 978-9984-44-095-8. — 
[0313001985] 78:37(474.3)+377.5(474.5)

8  VALODAS. VALODNIECĪBA. 
LITERATŪRA

81  Valodniecība un valodas

ActivELP Mentoring Guidelines : Mentors 
Activate European Language Portfolio throu-
gh Multimedia, project number: 135454-LPP-
1-2007-1-LV-KA2-KA2MP / edited by Aija 
Ozo lins ; desing by Girts Semevics. — Riga : 
[Ac tivELP], 2009. — 44 lpp. : il., tab., sh. ; 
30 cm. — Grant agreement: No — 2007-364/001-
001. — Bibliogrāfija: 44. lpp. — [0313001612]

81’243(4)(035)

Angļu valodas minikurss : runā angliski jau 
pēc 5 stundām! / Katja Hald ; no vācu valodas 
tulkojusi Silvija Ģibiete ; redaktore Nanete Ne-
imane. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 159, 
[1] lpp. ; il. ; 14 cm + 1 CD. Pielikumā: CD 
«Angļu valodas minikurss» (MP3). — Teksts 
latviešu, angļu valodā. — Oriģ. nos.: PONS 
Mini-Sprachkurs Englisch. — ISBN 978-9934-0-
3075-8. — [0313002122] 811.111’243(075.4)

Kārkliņa,  Silvija. Valodu mācīšanās atbalsts 
un tā vadība neformālajā pieaugušo izglītībā 
Latvijā : promocijas darbs doktora zinātniskā 
grāda iegūšanai vadībzinātnē, apakšnozare: 
izglītības vadība / Silvija Kārkliņa ; promocijas 
darba zinātniskā vadītāja: Ilze Ivanova ; Latvi-
jas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un 
mākslas fakultāte. — Rīga, 2013. — 215 lp. : il., 
tab., diagr. ; 30 cm. — Komplektā trīs atsevišķi 
pielikumi: «Eiropas Valodu portfelis pieauguša-
jiem», «ActivELP Mentoring Guidelines», «Lan-
guage portfolio for railway staff». — Bibliogrā-
fija: 167.-183. lp. — (Ies.). — [0313003940]

81’243:374.7(043)+374.7(043)

Language portfolio for railway staff / Latvi-
jas Dzelzceļš ; translated by: Daiva Kveda-
rienė, Signe Ostrovska, Birgit Schroeder, Anna 
Swalewska, Jūlija Ūdre ; design by: Ģirts Semē-
vics. — Riga : Valodu mācību centrs, 2008. — 
162 lpp. : tab. ; 30 cm. — Aprakstīts pēc vāka. — 
Teksts angļu, franču, vācu, latviešu, lietuviešu 
un poļu valodā. — [0313001613]

811.111’243:656.2(072)
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811.174  Latviešu valoda

Štoka,  Ināra. Lasīt, rakstīt mācos es : mācī-
bu grāmata / Ināra Štoka ; galvenais redak-
tors Vilnis Purēns ; redaktore Rita Cimdiņa ; 
māksliniece Arta Muceniece. — Rīga : RaKa, 
2013. — 43 lpp. : il. ; 28 cm. — Komplektā 
 ietilpst: mācību grāmata, darba burtnīca, darba 
lapas, skolotāja grāmata. — ISBN 978-9984-46-
286-8. — [0313002013] 811.174(075.2)

Zaiceva,  Inamora. Zīmju un verbālās valodas 
bilingvālā mācību metode bērniem ar dzirdes 
traucējumiem : promocijas darba kopsavilkums 
doktora zinātniskā grāda iegūšanai pedagoģijā, 
apakšnozare: zinātnes nozaru (speciālā) peda-
goģija = Bilingual method for acquisition of the 
sign language and the spoken/written langua-
ge for hearing-impaired children : summary of 
doctoral thesis : for obtaining doctor’s degree in 
the science of pedagogy, speciality of (special) 
pedagogy / Inamora Zaiceva ; darba zinātniskā 
vadītāja: Larisa Brokāne ; recenzenti: Sarmīte 
Tūbele, Velta Ļubkina, Irēna Katane ; Rēzeknes 
Augstskola. Izglītības un dizaina fakultāte. Per-
sonības socializācijas pētījumu institūts ; vāka 
dizains: Arnis Sipko. — Rēzekne : Rēzeknes 
Augstskola, 2013. — 86 lpp. : il. ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija: 9.-11., 50.-53. lpp. — Teksts latviešu 
un angļu valodā ar atsevišķām titullapām, vāka 
noformējums abās valodās. — ISBN 978-9984-
44-117-7. — [0313001615] 811.174’221.2(043)

821  Daiļliteratūra

Lasi un klausies! : pasakas [pirmsskolas vecu-
ma bērniem] : 20 melodijas / Disney ; latvis-
kojuši Edvīns Raups un Eva Jansone ; redak-
tore Santa Kazāka. — Rīga : Egmont Latvija, 
2013. — 38 lpp. : il. ; 31 cm + piel. — (Disney 
princeses). — Muzikālais aranžējums: Dž. Tra-
paso un S. Gruškins. Pielikumā: 4 skaņu kom-
paktdiski ar atskaņotāju. — Oriģ. nos.: Disney 
princess music player. Storybook. — ISBN 978-
9984-43-713-2 (ies.). — [0313002024] 821-93-343

821.111(73)  Amerikāņu literatūra

Slavenskis, Kenets. Dž. D. Selindžers. Dzīve / 
Kenets Slavenskis ; no angļu valodas tulkojusi 
Aija Uzulēna ; redaktore Dace Sparāne ; māks-
liniece Katrīna Vasiļevska. — Rīga : Dienas Grā-
mata, 2013. — 478, [1] lpp. : il. ; 22 cm. — Alfa-
bētiskais rādītājs 449.-[479.] lpp. — Piezīmes un 
bibliogr.: 429.-447. lpp. — Oriģ. nos.: J. D. Salin-
ger: a life. — ISBN 978-9984-887-52-4 (ies.). — 
[0313002248] 821.111(73)(092)

821.111(94)  Austrāliešu literatūra angļu 
valodā

Forsaita, Keita. Rūgtais mīlas kauss : romāns / 
Keita Forsaita ; no angļu valodas tulkojusi Diā-
na Smilga ; redaktore Ingūna Jundze ; vāka 
dizains: Artūrs Zariņš. — Rīga : Kontinents, 
2013. — 474, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: Bit-
ter greens. — ISBN 978-9984-35-672-3 (ies.). — 
[0313002263] 821.111(94)-31

Kimberlija,  Frīmena. Kaisle zem Tasmānijas 
debesīm : romāns / Frīmena Kimberlija ; no 
angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka 
dizains: Dairis Hofmanis. — Rīga : Kontinents, 
2013. — 442 [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: 
Wildflower Hill. — ISBN 978-9984-35-671-6 
(ies.). — [0313002265] 821.111(94)-31

821.112.2  Vācu literatūra

Lindstrēma,  Inga. Noslēpumu vasara : mīlas 
stāsts no Zviedrijas / Inga Lindstrēma ; tulko-
jums latviešu valodā: Brigita Kabuce ; atbildī-
gā redaktore Dace Krecere ; literārā redaktore 
Brigita Šoriņa ; Nataļjas Kugajevskas mākslinie-
ciskais noformējums. — Rīga : Jumava, 2013. — 
190, [1] lpp. ; 19 cm. — Oriģ. nos.: Sommer der 
Entscheidung. — ISBN 978-9934-11-411-3. — 
[0313002005] 821.112.2-31

821.113.5  Norvēģu literatūra

Ambjērnsens,  Ingvars. Samsons un Rober-
to : [stāsts jaunākā skolas vecuma bērniem] / 
Ingvars Ambjērnsens ; no norvēģu valodas tul-
kojusi Jolanta Pētersone ; redaktore Inese Zan-
dere ; illustrējis Pērs Dībvīgs. — Rīga : liels un 
mazs, 2013. — 299, [2] lpp. : il. ; 22 cm. — Oriģ. 
nos.: Arven etter onkel Rin-Tin-Tei. — ISBN 
978-9984-820-79-8. — [0313002138]

821.113.5-93-32

821.133.1  Franču literatūra

Levī, Marks. Mistera Daldrija neparastais ceļo-
jums : romāns / Marks Levī ; no franču valodas 
tulkojusi Sintija Rimšele ; redaktore Ingūna 
Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. — Rīga : 
Kontinents, 2013. — 369 [1] lpp. ; 21 cm. — (Jau-
na franču līnija). — Oriģ. nos.: L’étrange voyage 
de Monsieur Daldry. — ISBN 978-9984-35-670-9 
(ies.). — [0313002264] 821.133.1-31

821.134.2  Spāņu literatūra

Alberti, Rafaels. Jūrnieks uz sauszemes : [dze-
ja] / Rafaels Alberti ; no spāņu valodas atdzejo-
jis, sastādījis un priekšvārdu, 5.-7. lpp., uzraks-
tījis Leons Briedis ; redaktore Inese Zandere ; 
māksliniece Gita Treice ; dizains: Ūna Laukma-
ne. — Rīga : liels un mazs, 2013. — 71, [4] lpp. : 
il. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: Alba del alhelí. — ISBN 
978-9984-820-72-9 — [244914] 821.134.2-1

821.161.1  Krievu literatūra

Pereverzins,  Ivans. Свет молний : стихи = 
Zibeņu gaisma : dzeja / Иван Переверзин ; 
atdzejojums latviešu valodā: Brinda Ceriņa, 
Imants Dikess, Ivars Magazeinis, Jānis Sirmbār-
dis, Sandra Ūdre, Guntis Feldmanis ; redaktors 
L. Mežiņš ; sastādītājs P. Mežiņš ; priekšvārdu 
sarakstīja Imants Dikess ; priekšvārdu krievu 
valodā tulkoja Guntis Feldmanis ; dizains: M. 
Sergeeva. — Рига : Светоч, 2013. — 471 lpp., 
[1] lp. krās. ģīm. ; 21 cm. — Par aut. prettitulā. — 
Paralēli krievu un latviešu valodā. — ISBN 978-
9934-8211-9-6 (ies.) : 300 eks. — [0313001986]

821.161.1-1=030.161.1=174

Ермолова,  Тамара. Дума о вечном : стихо-
творения / Тамара Ермолова ; оформление: 
Э.С. Евграшкина. — Рига : [aut.izd.], 2005. — 
126 lpp. : il., portr. ; 17 cm. — Izdevējziņas 
precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 9984-19-
792-1. — [0313002190] 821.161.1-1(474.3)

Ермолова,  Тамара. Светлые дороги : 
стихотворения / Тамара Ермолова ; редактор: 
А.М. Буйлов ; художественное оформление: 
Э.С. Евграшкина. — Рига : [aut. izd.], 2008. — 
105 lpp. : il., portr. ; 17 cm. — Izdevējziņas pre-
cizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9984-39-
657-6. — [0313002189] 821.161.1-1(474.3)

Панкратова,  Вера. Гималайский дневник / 
Вера Панкратова. — Рига : [aut. izd.], 2013. — 
95 lpp. : il. ; 21 cm. — Izdevējziņas precizētas 
ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9934-8421-0-8. — 
[0313002177] 821.161.1-992(474.3)

Русло : альманах / Русская писательская 
организация Латвии, Литературная твор-
чес кая мастерская «Русло» ; редактор-со ста-
витель и автор предисловия, с. 3-4, Анатолий 
Буйлов. — Рига : Русло, 2013. — 304 lpp. : il. ; 
20 cm. — Uz vāka: Русское слово : еже год-
ный альманах Русской писательской ор га ни-
зации Латвии. — ISBN 978-9934-8410-1-9. — 
[0313001940] 821.161.1(474.3)(051)

821.172  Lietuviešu literatūra

Bubnis,  Vītauts. Krustā sistais balodis : ro-
māns / Vītauts Bubnis ; redaktore Eva Mārtu-
ža ; no lietuviešu valodas tulkojusi Daina Avo-
tiņa ; ilustrācijas: Anita Jansone-Zirnīte ; Inta 
Vilcāna vāka dizains. — Rīga : Lauku Avīze, 
2013. — 271, [1] lpp. : il., ģīm. ; 20 cm. — (Lata 
romāns ; 9 (171)). — Romāns pagodināts ar Bal-
tijas Asamblejas balvu 2003. gadā. — Oriģ. nos.: 
Balandžio plastėjime. — ISBN 978-9984-878-
78-2. — [0313002167] 821.172-31

821.174  Latviešu literatūra

Ādamsons, Eriks. Tauriņš pār lielceļu : [dzejolis 
pirmsskolas vecuma bērniem] / Eriks Ādam-
sons ; dzejoļu izlases sastādītāja Inese Zande-
re ; māksliniece Laima Eglīte ; dizains: Rūta 
Briede, Artis Briedis. — [Rīga] : Liels un mazs, 
2013. — [22] lpp. : il. ; 11×15 cm. — (Biki buks : 
100 dzejoļu izlase bērniem līdz 1940 ; 019). — 
ISBN 978-9984-820-76-7. — [0313002145]

821.174-93-1

Balts, Arturs. Ragnešu klubiņš : romāns 2 da-
ļās / Arturs Balts ; redaktore Sanita Dāboliņa ; 
mākslinieks Georgijs Krutojs. — Mārupe : Dru-
kātava, 2013. — 334 lpp. : il. ; 21 cm. — Romāns 
divās daļās: I daļa «Rūgtās mieles», II daļa «Rag-
nešu klubiņš». — ISBN 978-9984-853-54-3. — 
[0313001682] 821.174-31

Brūveris, Pēters. Vilciņš : [dzejolis pirmsskolas 
vecuma bērniem] / Pēters Brūveris ; dzejoļu 
izlases sastādītāja Inese Zandere ; māksliniece 
Ilze Abika ; dizains: Rūta Briede, Artis Brie-
dis. — [Rīga] : Liels un mazs, 2013. — [26] lpp. : 
il. ; 11×15 cm. — (Biki buks : 100 dzejoļu izlase 
bērniem pēc 1990 ; 023). — ISBN 978-9984-820-
77-4. — [0313002143] 821.174-93-1

Dambis,  Egīls. Mīlestības lietus : pārdomas 
vārsmās / Egīls Dambis ; sastādīja Dace Solovjo-
va ; ilustrācijas un vāka foto: Irīna Vorkale ; vāka 
dizains: Aija Pastare. — [Ugāle : Visual studio], 
2013. — 289, [10] lpp. : il., notis ; 21 cm. — Iz-
devējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 
978-9984-873-84-8 (ies.). — [0313002108]

821.174-1+821.174-192

Ermlere,  Franciska. Rīgas zīmoga alķīmija : 
detektīvromāns / Franciska Ermlere ; redaktors 
Guntis Berelis ; Artūra Bērziņa vāka dizains ; 
autores foto: Ojārs Jansons. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2013. — 158 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-
9934-0-3860-0 (ies.). — [0313002133]

821.174-312.4
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Kļavis,  Aivars. Rīgas kuprītis : vēsturisko ro-
mānu cikla «Viņpus vārtiem» 2. grāmata / 
 Aivars Kļavis ; mākslinieks Aigars Truhins. — 
2. izdevums. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. — 
389, [2] lpp. ; 20 cm. — (Viņpus vārtiem / Aivars 
Kļavis ; 2. grāmata.). — Grāmata sagatavota 
pēc 2007. gada izdevuma. — ISBN 978-9934-0-
3644-6. — [0313002134] 821.174-311.6

Ļūdēns,  Vitauts. Kartupeli, kartupeli : [dze-
jolis pirmsskolas vecuma bērniem] / Vitauts 
Ļūdēns ; dzejoļu izlases sastādītāja Inese Zan-
dere ; māksliniece Ieva Jurjāne ; dizains: Rūta 
Briede, Artis Briedis. — [Rīga] : Liels un mazs, 
2013. — [18] lpp. : il. ; 11×15 cm. — (Biki buks : 
100 dzejoļu izlase bērniem 1940-1990 ; 021). — 
ISBN 978-9984-820-78-1. — [0313002144]

821.174-93-1

Osmanis, Jāzeps. Noslēpums : [dzejolis pirms-
skolas vecuma bērniem] / Jāzeps Osmanis ; dze-
joļu izlases sastādītāja Inese Zandere ; māksli-
niece Ingrīda Pičukāne ; dizains: Rūta Briede, 
Artis Briedis. — [Rīga] : Liels un mazs, 2013. — 
24, [2] lpp. : il. ; 11×15 cm. — (Biki buks : 100 
dzejoļu izlase bērniem 1940-1990 ; 020). — ISBN 
978-9984-820-75-0. — [0313002142]

821.174-93-1

Podnieks,  Ivars. Vēlā satikšanās : romāns / 
Ivars Podnieks. — [Mālpils] : [Ivars Podnieks], 
2009. — 174 lpp. ; 24 cm. — Izdevējziņas pre-
cizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9984-39-
848-8. — [0313002078] 821.174-31

Repše, Gundega. Septiņi stāsti par mīlu : stās-
tu krājums / Gundega Repše ; redaktore Inese 
Auziņa ; priekšvārdu Gundegas stāstu lirika, 
5.-[24.] lpp., sarakstīja Ieva Dubiņa ; dizains: 
Laura Mortensena-Floresa ; vāka noformēju-
mā izmantota I. Čebotarenoka fotogrāfija. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. — 157, [1] lpp. ; 
21 cm. — (Skolas bibliotēka). — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-0-3390-2 
(ies.). — [0313002130] 821.174-34

Skujiņa,  Elīna. Pikareskais romāns un tā ele-
menti latviešu romānistikā : promocijas darbs 
filoloģijas doktora grāda iegūšanai literatūr-
zinātnes nozarē, latviešu literatūras vēstures 
apakšnozarē / Elīna Skujiņa ; darba zinātniskā 
vadītāja Ausma Cimdiņa ; recenzenti: Maija 
Burima, Viktors Hausmanis, Valda Čakare ; 
Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu 
fa kul tāte. — Rīga, 2013. — 165 lp. ; 30 cm. — 
Bib lio grāfija: 149.-165. lp. un zemsvītras piezī-
mēs. — (Ies.). — [0313003973]

821.174-311.4.09(043)

Vāczemnieks,  Laimonis. Diendusa : [dzejolis 
pirmsskolas vecuma bērniem] / Laimonis Vāc-
zemnieks ; dzejoļu izlases sastādītāja Inese Zan-
dere ; māksliniece Inga Meldere ; dizains: Rūta 
Briede, Artis Briedis. — [Rīga] : Liels un mazs, 
2013. — [18] lpp. : il. ; 11×15 cm. — (Biki buks : 
100 dzejoļu izlase bērniem 1940-1990 ; 022). — 
ISBN 978-9984-820-74-3. — [0313002140]

821.174-93-1

Vilka, Laura. Dana un Otrā pasaule : [romāns 
vidējā skolas vecuma bērniem] / Laura Vilka ; 
redaktors Artūrs Pommers ; autores ilustrāci-
jas ; Māra Ābeles vāka dizains. — Rīga : Atēna, 
2013. — 221, [2] lpp. : il. ; 23 cm. — (Apakšze-
mes leģendas / Laura Vilka ; 2. grāmata.). — 
ISBN 978-9984-34-455-3 (ies.). — [0313002161]

821.174-93-312.9

Zandere, Inese. Zirgs : [dzejolis pirmsskolas ve-
cuma bērniem] / Inese Zandere ; dzejoļu izlases 
sastādītāja Inese Zandere ; mākslinieks Reinis 
Pētersons ; dizains: Rūta Briede, Artis Brie-
dis. — [Rīga] : Liels un mazs, 2013. — [22] lpp. : 
il. ; 11×15 cm. — (Biki buks : 100 dzejoļu izlase 
bērniem pēc 1990 ; 024). — ISBN 978-9984-820-
73-6. — [0313002141] 821.174-93-1

821.511.113  Igauņu literatūra

Augusts Kicbergs Kalkūnē : rakstnieka 155. 
dzimšanas dienas atcerei / Daugavpils Uni-
versitāte. Latgales pētniecības institūts ; ide-
jas auto re, tulkotāja un ievadu sarakstīja Rita 
Teka ; Eleonoras Terēzijas Vaivodes sakārto-
jums, pirmredaktūra, komentāri, priekšvārds, 
pēcvārds, pielikumi, personu rādītājs ; redakto-
re Veronika Ruža ; vāka dizains: Tatjana Zuba-
reva. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes 
Akadēmiskais apgāds «Saule», 2013. — 100, 
[1] lpp., [4] lpp. krās. il., ģīm. : il., ģīm., karte ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 84.-90. lpp. un zemsvīt-
ras piezīmēs, personu rādītājs: 94.-100. lpp. — 
Kopsavilkums igauņu, angļu valodā. — ISBN 
978-9984-14-633-1. — [0313002147]

821.511.113(092)

9  ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

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

Kuldīga : velo pilsēta : tūrisma ceļvedis / atbil-
dīgie par izdevumu: Artis Gustovskis, Ilga Bēr-
ziņa, Jana Bergmane ; foto: Artis Gustovskis, 
Inese Burbe. — Kuldīga : Kuldīgas TIC, 2009. — 
14, [1] lpp. : il., kartes ; 30 cm. — [0313001930]

913(474.326)(036)

Ļaviņš,  Imants. Depiction of Scandinavia and 
Eastern Europe in medieval Arabic and Per-
sian historical sources : summary of doctoral 
thesis : submitted for the doctoral degree in 
history, subfield: history = Skandināvijas un 
Austrumeiropas reģiona attēlojums viduslaiku 
arābu un persiešu vēstures avotos : promocijas 
darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai 
vēstures zinātnes nozarē, apakšnozare: vispā-
rīgā vēsture / Imants Ļaviņš ; supervisor: Jeļe-
na Staburova ; reviewers: Gvido Straube, Jānis 
Štrauhmanis, Jānis Ešots ; University of Latvia. 
Faculty of History and Philosophy. — Riga : 
University of Latvia, 2013. — 59 lpp. : il., kartes ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 12.-13., 39., 54.-55. lpp. 
un zemsvītras piezīmēs. — Teksts angļu un lat-
viešu valodās ar atsevišķām titullapām, vāka 
noformējums abās valodās. — ISBN 978-9984-
45-730-7. — [0313002081]

912.43(4)(043)+94(4)(043)

Rancāne, Anna. Divpadsmit Latgales loki kopā 
ar Annu Rancāni / Anna Rancāne ; redaktore 
Elga Rusmane ; kartogrāfe Rita Saurova ; Edu-
arda Groševa vāka dizains ; izmantotas Annas 
Rancānes, Ievas Trimalnieces, Aivara Jakoviča, 
Eduarda Groševa fotogrāfijas. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, 2013. — 232 lpp., [32] lpp. krās. il., 
ģīm. : il., ģīm. ; 23 cm. — Bibliogrāfija: 229.-
232. lpp. — ISBN 978-9934-0-3742-9 (ies.). — 
[0313002132] 913(474.38)+908(474.38)

929  Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi

Hartmanis, Aldis Egils. Gustavu dzimta gad-
sim tu griežos : biogrāfisks vēstījums / Aldis 
Hart ma nis. — Jelgava : Aldis Hartmanis, 
[2013]. — 111 lpp. : il., ģīm., faks. ; 25 cm. — Iz-
devējziņas precizētas ISBN aģentūrā. — Biblio-
grāfija: 111. lpp. (16 nos.). — ISBN 978-9984-49-
862-1 (ies.). — [0313002000] 929.52(474.3)

Mana novada lepnums / Talsu, Dundagas, 
Rojas, Mērsraga novadu Izglītības pārvaldes 
ētikas un kristīgās mācības skolotāju meto-
diskā apvienība ; biedrība «Aleksandra Pelēča 
lasītava» ; materiālu koordinēja, precizēja un 
priekšvārdu sarakstīja Elita Kleinhofa Prū-
se ; iekārtojums: Zigurds Kalmanis. — Talsi : 
Aleksandra Pelēča lasītava, 2013. — 49 lpp. : il., 
ģīm. ; 26 cm. — [0313002255] 929(474.32)

94  Vispārīgā vēsture

Rīgas geto un Latvijas Holokausta muzejs / 
biedrība «Rīgas geto un Latvijas Holokausta 
muzejs» ; priekšvārdu sarakstīja Menahems 
Barkāns. — Rīga : Biedrība «Rīgas geto un Lat-
vijas Holokausta muzejs», [2010]. — [24] lpp. : 
il., ģīm., tab., kartes ; 30 cm. — Paralēli latviešu, 
krievu un angļu valodā. — [0313001776]

94(474.362.2)(=411.16)+
+069(=411.16)(474.362.2)

94(474.3)  Latvijas vēsture

Jews of Latvia during World War II : Latvian 
Jewish encyclopedia / authors: Grigory Smirin, 
Olga Aleksejeva, Victoria Shaldova, Joseph Ro-
chko, Dmitry Olekhnovich, Maris Goldmanis, 
Dace Pavela, Ainis Lociks, Aneta Jencha, Janis 
Lininsh, Antra Grube, Gerda Tumanova, Ieva 
Zeire, Eva Vater, Tamara Zitcere ; compiled by 
Olga Aleksejeva ; translation — Anna Jakaite ; 
editor-in-chief and foreword, p. 7-8, by Mena-
chem Barkahan ; editorial board: Menachem 
Barkahan, Grigory Smirin, Olga Aleksejeva, 
Victoria Shaldova. — Riga : Jewish Religious 
Community and Association «Shamir», 2013.

Volume 1. — 309 lpp. : il., faks., diagr., kar-
tes, portr., tab. ; 30 cm. — Izdevums ietver 
arī personu sarakstus. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-
9934-8003-7-5. — [0313001787]

Volume 2/1. — 480 lpp. : il., faks., portr., 
kartes, tab. ; 30 cm. — Izdevums ietver arī 
personu sarakstus. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-
9934-8003-7-5. — [0313001788]

Volume 2/2. — 377 lpp. : il., faks., kartes ; 
30 cm. — Izdevums ietver arī personu saraks-
tus. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — 
ISBN 978-9934-8003-7-5. — [0313001789]

Volume 3. — 389 lpp. : il., faks., kartes, por-
tr., tab. ; 30 cm. — Izdevums ietver arī per-
sonu sarakstus. — Bibliogrāfija rakstu beigās 
un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-
8003-7-5. — [0313001790]

Volume 4. — 204 lpp. : il., faks., kartes, por-
tr., tab. ; 30 cm. — Izdevums ietver arī per-
sonu sarakstus. — Bibliogrāfija rakstu beigās 
un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-
8003-7-5. — [0313001791]

Volume 5. — 577 lpp. : il., faks., kartes, por-
tr., tab. ; 30 cm. — Izdevums ietver arī per-
sonu sarakstus. — Bibliogrāfija rakstu beigās 
un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-
8003-7-5. — [0313001792]
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Jews of Latvia in the World War II : Latvian 
Jewish encyclopedia / authors: Grigory Smirin, 
Olga Aleksejeva, Victoria Shaldova, Joseph Ro-
chko, Dmitry Olekhnovich, Maris Goldmanis, 
Dace Pavela, Ainis Lociks, Aneta Jencha, Janis 
Lininsh, Antra Grube, Gerda Tumanova, Ieva 
Zeire, Eva Vater, Tamara Zitcere ; compiled by 
Olga Aleksejeva ; translation — Anna Nor-
man ; editor-in-chief and foreword, p. 6-7, by 
Menachem Barkahan ; editorial board: Mena-
chem Barkahan, Grigory Smirin, Olga Alekseje-
va, Victoria Shaldova. — Riga : Jewish Religious 
Community and Association «Shamir», 2011.

Volume 1. — 404 lpp. : il., faks., diagr., por-
tr., kartes, tab. ; 30 cm. — Izdevums ietver arī 
personu sarakstus. — Bibliogrāfija rakstu bei-
gās un zemsvītras piezīmēs. — [0313001782]

Volume 2/1. — 487 lpp. : il., faks., portr., 
kartes, tab. ; 30 cm. — Izdevums ietver arī 
personu sarakstus. — Bibliogrāfija rakstu bei-
gās un zemsvītras piezīmēs. — [0313001783]

Volume 2/2. — 259 lpp. : il., faks. ; 30 cm. — 
«Claims Conference; the Conference on 
Jewish Material Claims Against Germany»—
Titlp. otrā pusē. — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs. — [0313001777]

Volume 2/3. — 392 lpp. : il., faks., kartes ; 
30 cm. — Izdevums ietver arī personu sa-
rakstus. — Bibliogrāfija zemsvītras piezī-
mēs. — [0313001781]

Volume 3. — 490 lpp. : il., faks., kartes,-
tab. ; 30 cm. — Izdevums ietver arī personu 
sarakstus. — Bibliogrāfija rakstu beigās un 
zemsvītras piezīmēs. — [0313001779]

Volume 4. — 258 lpp. : il., faks., portr., kar-
tes, tab. ; 30 cm. — Izdevums ietver arī per-
sonu sarakstus. — Bibliogrāfija rakstu beigās 
un zemsvītras piezīmēs. — [0313001778]

Volume 5. — 597 lpp. : il., faks., portr., kar-
tes, tab. ; 30 cm. — Izdevums ietver arī per-
sonu sarakstus. — Bibliogrāfija rakstu beigās 
un zemsvītras piezīmēs. — [0313001780]
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