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Autors, nosaukums
Plaukta indekss
Eponīmu vārdnīca / LU Latviešu
valodas institūts ; sast. un priekšv.
sarakst. Baiba Bankava ; red. Inta
Rozenvalde ; vāka noform. Daina
Priede. - Rīga : Valsts valodas
aģentūra, 2007 (Madonas
poligrāfists). - 175 lpp. : il., ģīm., tab. ;
21 cm. - Bibliogr.: 174.-175. lpp. Pirmajā latviešu valodas eponīmu
vārdnīcā reģistrētas leksiskās vienības,
kuras veidotas no īpašvārdiem,
811.174`374`373
galvenokārt, personvārdiem vai
vietvārdiem. Tā piedāvā uzzināt vairāk
par lietām, vietām un parādībām, ar
kurām sastopamies ikdienā. Vārdnīca
adresēta valodniekiem, tulkotājiem,
kā arī prāta spēļu cienītājiem un
interesentiem. Vārdnīcā iekļauts
nepilns 1000 leksisko vienību.
ISBN 9789984983677.
Latviešu valoda - Eponīmi Vārdnīcas.
Latviešu valodas gramatika / autori:
Ilze Auziņa, Ieva Breņķe, Juris
Grigorjevs, Inese Indričāne, Baiba
Ivulāne, Andra Kalnača, Linda Lauze,
Ilze Lokmane, Dace Markus, Daina
Nītiņa, Gunta Smiltniece, Baiba
Valkovska, Anna Vulāne. - Rīga : LU
Latviešu valodas institūts, 2013
(Jelgavas tipogrāfija). - 1022, [1] lpp. :
tab. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 960.-[983.] 811.174'36
lpp. un alfabētiskais jēdzienu rādītājs:
984.-[1020.] lpp. - Grāmata paredzēta
valodniekiem, latviešu valodas
skolotājiem, augstskolu pedagogiem,
studentiem un citiem interesentiem.
ISBN 9789984742700 (ies.) : 1000
eks.
Latviešu valoda - Gramatika Teorija utt.
Latviešu valodas vārdnīca / Jura
Baldunčika, Ilgas Jansones un Andreja
811.174`374
Veisberga redakcijā ; Māra Sīmansona
vāka dizains ; redaktores: Ieva

Jansone (latviešu val.), Regīna
Jozauska (angļu val.). - Rīga : Zinātne,
2016 (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). 206, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24
cm. - (Valsts valodas komisijas raksti ;
8. sējums). - Bibliogrāfija rakstu
beigās. - Valsts valodas komisija 2016.
gada 15. aprīlī organizēja "Latviešu
valodas vārdnīcas" (1923-1932, 19341946) pēdējā sējuma iznākšanas
septiņdesmitgadei veltītu zinātnisku
konferenci. Konferencē tika aplūkota
Mīlenbaha-Endzelīna (ME) vārdnīca
no šodienas leksikogrāfijas
skatpunkta, runāts par vēl nezināmo,
ME vārdnīca saistīta ar šodienas
leksikogrāfijas centieniem. Šajā Valsts
valodas komisijas Rakstu krājumā
apkopotas konferences referātu
galvenās un padziļinātās atziņas. Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi
angļu valodā. - Autori: Juris
Baldunčiks, Māris Baltiņš, Brigita
Bušmane, Anita Helviga, Sarma
Kļaviņa, Liene Markus-Narvila, Elīna
Peina, Anitra Roze, Silga Sviķe,
Andrejs Veisbergs.
Saturā: "Latviešu valodas
vārdnīcas" (ME+EH) tapšana pēc
arhīvu dokumentiem un citām
liecībām / Sarma Kļaviņa. Jaunvārdu
reģistrēšanas problemātika
Mīlenbaha-Endzelīna vārdnīcā / Juris
Baldunčiks. Jaunvārdu koncepcija: īss
ieskats latviešu, lietuviešu un krievu
lingvistiskajā teorijā / Anitra Roze.
Frazeoloģija un frazeoloģismi - teorija
un prakse Mīlenbaha-Endzelīna
vārdnīcā / Andrejs Veisbergs. Kārļa
Mīlenbaha, Jāna Endzelīna un Edītes
Hauzenbergas "Latviešu valodas
vārdnīcā" ietvertā Lejaskurzemes
leksika mūsdienu kontekstā / Brigita
Bušmane, Liene Markus-Narvila.
Vispārlietojamā un speciālā leksika
vispārīgajās vārdnīcās / Silga Sviķe.
Mūsdienu latviešu terminogrāfijas
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raksturojuma daži teorētiskie un
praktiskie aspekti / Anita Helviga,
Elīna Peina. Mīlenbaha vārdnīcas
tapšanas un izdošanas gaitas
atspoguļojums presē / Māris Baltiņš.
ISBN 9789934549205.
Enciklopēdijas un vārdnīcas,
latviešu - Vēsture un kritika. Latviešu
valoda - Leksikoloģija.
The Practical Guide to Writing : with
readings and handbook / Sylvan
Barnet, Marcia Stubbs, Pat Bellenca ...
[et al]. - canadian ed. - Toronto :
Longman, 2003. - xi, 594 p. : ill. Weblinks: p.582.-583. - Literary
credits: p.584.-586.
Saturs. An Overview of the
808.1
Writing Process. The Writer's
Materials and Strategies. Some Forms
of Academic Writing. A Writer's
handbook. Readings.
ISBN 0201729989.
Angļu valoda - Retorika. Pārskata
rakstīšana.
Zinātniskā rakstīšana un pētījumu
rezultātu izplatīšana / Kristīnes
Mārtinsones un Anitas Piperes
zinātniskajā redakcīja ; autori: Uldis
Berķis, Maija Dambrova, Inese
Gobiņa, Kristīne Mārtinsone; Ivans
Jānis Mihailovs [un vēl 7 autori] ;
recenzenti: PhD Daiga Kamerāde,
Dr.habil.oec. Baiba Rivža, Dr.biol.
Dace Tirzīte ; literārā redaktore Inta
Rozenvalde ; mākslinieks Modris
Brasliņš. - Rīga : Rīgas Stradiņa
808
universitāte, 2018. - 301 lpp. :
ilustrācijas, portreti ; 25 cm. Bibliogrāfija: 275. -291. lpp. Monogrāfija ir pirmais darbs latviešu
valodā, kurā sistemātiski un vispusīgi
sniegta informācija par zinātniskās
rakstīšanas prasmēm un to
pilnveidošanu, kā arī par pētījumu
rezultātu izplatīšanu un
informācijpratību zinātnē.
Monogrāfijā ietvertās tēmas ir
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aktuālas plašai mērķauditorijai visās
zinātņu jomās. Tās skar ne tikai
ikvienu studējošo un pat jau
vidusskolēnu, akadēmisko un
zinātnisko personālu, bet arī ārpus
tiešās zinātniskās vides esošo plašo
auditoriju, kam nākas saskarties ar
dažāda veida pētnieciskajiem darbiem
un zinātniskajām publikācijām. No
prasmes pasniegt un izplatīt pētījumu
rezultātus lielā mērā ir atkarīgs to
tālākais liktenis – kā tie tiks uztverti,
izmantoti, iedzīvināti praksē, kā notiks
zināšanu pārnese. Nevar noliegt, ka
šajā ziņā vēl daudz jāmācās, un
grāmata varētu būt labs palīgs. Teksts latviešu valodā, kopsavilkums
arī angļu valodā. - Autori arī: Anita
Pipere, Signe Riekstiņa, Inta
Rozenvalde, Daiga Spila, Kristīne
Šneidere, Justīne Vīķe, Inga Znotiņa. .
- Ziņas par autoriem: 297.-301. lpp.
Akadēmiskā un zinātniskā
rakstīšana studiju procesā ; Zinātniska
publikācija, tās veidi, struktūra un
izstrāde ; Pētījumu rezultātu
izplatīšana ; Informācijpratība zinātnē.
ISBN 9789934563386.
Akadēmiskā rakstīšana. Tehniskā
rakstīšana. Akadēmiskā valoda.
Pētniecība. Zinātniskā izdevējdarbība.
Informācijpratība.
Adair, John. The Art of Creative
Thinking : how to be innovative and
develop great ideas / John Adair. Pbk. ed. - London : Kogan Page Ltd. ;
Philadelphia, 2009. - v, 133 p. ; 21 cm.
- (The John Adair leadership library). Originally published: London ;
Philadelphia : Kogan Page, 2007. . 658.3
Includes index.
Contents: Introduction ; On
human creativity ; Use the stepping
stones of analogy ; Make the strange
familiar and the ; Familiar strange ;
Widen your span of relevance ;
Practise serendipity ; Chance favours
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only the prepared mind ; Curiosity ;
Keep your eyes open ; Listen for ideas
; Reading to generate ideas ; Keep a
notebook ; Test your assumptions ;
Make better use of your depth mind ;
A framework of effective thinking ;
Emotion ; Depth mind ; Do not wait
for inspiration ; Sharpen your
analytical skills ; Suspend judgement ;
Learn to tolerate ambiguity ; Drift,
wait and obey ; Sleep on the problem
; Working it out ; Think creatively
about your life.
ISBN 9780749454838.
Radošā domāšana.
Bankavs, Andrejs. Latviešu valodas
saīsinājumu vārdnīca / Andrejs
Bankavs. - Rīga : Avots, 2003. - 222
lpp.
ISBN 9984700860.
Bankavs, Andrejs. Vienburta vārdnīca
: [vienburta apzīmējumi, simboli,
abreviatūras] / Andrejs Bankavs. Rīga : Avots, 2007. - 139 lpp. : il.
ISBN 9789984800196.
Brēdemeiers, Karstens. Vārda spēks :
darba grāmata / Karstens
Brēdemeiers ; no vācu val. tulk. Aija
Šteinberga ; red. Inese Miesniece ;
Aigara Truhina vāka dizains. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2010 (Poligrāfists). 157 lpp. ; 22 cm. - (Bizness un
karjera). - Oriģ. nos.: Schlagfertigkeit.
ISBN 9789934010170.
Komunikatīvā kompetence Uzdevumi, vingrinājumi utt.
Starppersonu saziņa - Uzdevumi,
vingrinājumi utt. Verbālā
komunikācija - Uzdevumi,
vingrinājumi utt.
Conrad, Ronald. The Act of Writing :
Canadian essays for composition /
Ronald, Conrad. - 5th ed. - Toronto :
McGraw-Hill/Ryerson, 1988. - xxxiv,
370 p. : ill., photos.
Saturs. Narration. Example.

811.174'374
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Description. Cause and Effect.
Comparison and Contrast. Analogy
and Related Devices. Classification.
Process Analysis. Argumentation and
Persuasion.
ISBN 0070918562.
Angļu valoda - Retorika.
Pārliecināšana (retorika).
Frejs, Džeimss N. Kā uzrakstīt sasodīti
labu romānu : aizraujošs ieskats
rakstniecības virtuvē / Džeimss N.
Frejs ; no angļu val. tulk. Vanda
Tomaševiča ; māksl. Irēna Žguta. Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 191, [1]
lpp. - Avoti: 183.-185. lpp. Alfabētiskais rād.: 186.-192. lpp. Oriģ. nos.: How to Write damn Good
Fiction.
ISBN 9789984407982.
Rakstīšana un autorība.
Goldberga, Natālija. Rakstīt par
būtisko / Natālija Goldberga ; no
angļu val. tulk. Sandra Volšteine. 82.0
Rīga : Jumava, 2004. - 187 lpp.
ISBN 998405764X.
Grīsle, Rasma, 1922-. Heterotonu
vārdnīca un heterotonijas pētījumi /
Rasma Grīsle ; māksl. Aldis Aleks. Rīga : Zinātne, 2008 (SIA "Madonas
poligrāfists"). - 158, [1] lpp. : tab. ; 22
cm. - Bibliogr.: 147.-[159.] lpp. (188
nos.). - Heterotoni - dažādas nozīmes
vārdi vai viena vārda gramatiskās
formas, kas atšķiras tikai ar intonāciju
vienā vai vairākās zilbēs. Valodnieces
R. Grīsles heterotonu vārdnīca pieder 811.174'374
pie pirmreizīgiem pētījumiem
akcentoloģijā, kas aicina nejaukt zilbju
intonācijas. Tajā ir vairāk nekā 800
heterotonu vienību. Pētījums ir viens
no retajiem mūsdienu baltu
valodniecībā par zilbes intonāciju
sistēmu, tās attīstību un izpausmēm
mūsdienu runātajā latviešu valodā. Kopsav. angļu, krievu val.
ISBN 9789984808482ies.
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Latviešu valoda - Intonācija vārdnīcas. Latviešu valoda Intonācija.
Kursīte, Janīna, 1952-. Neakadēmiskā
latviešu valodas vārdnīca jeb Novadu
vārdene / Janīna Kursīte. - Rīga :
Madris, 2007. - 526, [1] lpp. ; 24 cm. Izmantotie avoti: 515.-524.lpp. - J.
Kursīte no visdažādākajiem avotiem
(vecām vārdnīcām, literatūras,
ekspedīcijām) atradusi un cēlusi augšā
aizmirstus latviešu valodas vārdus,
apvienojot tos nedaudz izaicinošā
811.174'374
nosaukumā. Blakus aizmirstajiem
vārdiem vai zināmu vārdu aizmirstām
nozīmēm, tiek piedāvāti arī jaunvārdi,
apliecinot latviešu valodas attīstības
spēju.
ISBN 9789984314570 (ies.).
Latviešu valoda - Vecvārdi Vārdnīca. Latviešu valoda - Apvidvārdi
- Vārdnīca. Latviešu valoda - Jaunvārdi
- Vārdnīcas.
Laiveniece, Diāna, 1964-. Zinātniskās
rakstīšanas skola / Diāna Laiveniece ;
recenzenti: Arvils Šalme, Normunds
Dzintars ; literārā redaktore Anita
Helviga ; mākslinieks Uldis Baltutis. Liepāja : LiePA, 2014. - 150 lpp. : il. ;
21 cm. - Bibliogrāfija: 138.-142. lpp.
un zemsvītras piezīmēs. - Grāmatā
apkopoti ieteikumi zinātniskajā
rakstīšanā. - Teksts latviešu valodā,
808.1
kopsavilkums angļu valodā.
Saturā: Zinātniskā rakstīšanajēdziena procesa aprises. Pētnieciskā
darba struktūra. Bibliogrāfiskās
norādes un bibliogrāfija. Zinātniskā
teksta pazīmes. Objektīvais izteiksmes
veids.
ISBN 9789934522253.
Pētniecība - Mācīšana un
mācīšanās. Akadēmiskā rakstīšana.
Lambert, Joe. Digital Storytelling :
capturing lives, creating community / 808
Joe Lambert. - 4th ed. - New York :
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Routledge ; London, 2013. - xiii, 206
lpp. : il. ; 26 cm. - Ietver bibliogrāfiju
un rādītāju.
Contents: The work of story ;
Stories in our lives ; Interlude 1 : the
legacy of Tanya. A road traveled : the
evolution of the digital storytelling
practice ;The world of digital
storytelling ; Interlude 2 : Wynne's
story ; Seven steps of digital
storytelling ; The story circle :
facilitating the digital storytelling
workshop ; Interlude 3 : Elizabeth's
story ; Approaches to the scripting
process : prompts and processes ;
Storyboarding ; Interlude 4 : Ray's
story ; Designing in digital : working
with digital imaging, audio, and video
; Distribution, ethics, and the politics
of engagement ; Interlude 5 : Zahid's
story ; Applications of digital
storytelling ; Silence speaks :
interview with Amy Hill ; Stories from
Fishing Lake, Alberta : interview with
Yvonne Pratt ; Humanizing healthcare
: a conversation with Pip Hardy and
Tony Sumner, Pilgrim Projects/Patient
Voices ; Digital storytelling in higher
education : conversations with
William Shewbridge, University of
Maryland Baltimore County, Liv
Gjestvang, The Ohio State University,
Walt Jacobs, University of Minnesota,
and Cheryl Diermyer, University of
Wisconsin (Madison) ; Addendum :
silence speaks digital storytelling :
guidelines for ethical practice.
ISBN 9780415627030
(paperback).
Stāstīšana. Digitālie mediji.
Literatūra un tehnoloģija.
Lannon, John M. The Writing Process
: a concise rhetoric / John M.Lannon. 6th ed. - New York : Longman, 1997. 808
XVIII, 472 p. : il., fig. - Index: p.463.472.
ISBN 0321049640.
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Angļu valoda - Retorika. Pārskata
rakstīšana.
Mikk, Jaan. Textbook : Research and
Writing / Jaan Mikk. - Frankfurt am
Main : Pater Lang, 2000. - 426 p. : ill. (Baltische Studien zur Erziehungs- und
808.1
Socialwiswnschaft ; Band 3).
ISBN 3631363354.
Pētniecība. Rakstīšana un
autorība.
Nītiņa, Daina, 1942-. Ne tikai
gramatika : rakstu izlase / autore un
sastādītāja Daina Nītiņa ; atbildīgā
redaktore Ilga Jansone. - Rīga : LU
Latviešu valodas institūts, 2014. - 495,
[1] lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 477.[488.] lpp., rakstu beigās un
zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs:
489.-[496.] lpp. - Teksts latviešu, vācu,
krievu valodā, kopsavilkumi atsevišķu
rakstu beigās angļu, vācu vai krievu
valodā. - Iespiedziņās: Valsts pētījumu
programma "Nacionālā identitāte".
Saturs: LATVIEŠU VALODNIECĪBAS
VĒSTURE: Vispārīgās valodniecības
jautājumi akadēmiķa Jāņa Endzelīna
darbos. Augusts Bīlenšteins latviešu
valodniecības vēsturē. Der Einfluss
der deutschen Sprachwissenschaft auf 811.174'36
die Erforschung der lettischen
Sprache im 19. Jahrhundert.
Kronvalda Atis - pagātne un tagadne.
Jāņa Endzelīna devums latviešu
valodas kopšanā un izglītībā. Augusta
Bīlenšteina pētījumi un
Sanktpēterburga. P. Šmits un latviešu
valodniecība. GRAMATIKA: Prievārda
kategorijas funkcionālais raksturs.
Dažu prievārdu nozīmju
mikrosistēmas latviešu rakstu valodā.
Prievārdu lietojuma pārmaiņas
latviešu rakstu un literārās valodas
attīstības gaitā. Vārdšķiras un to
konversija latviešu valodā.
Местоимения в системе частей
речи латышского языка. Ģenitīveņi
(Ģenitīvs kā nelokāma vārdforma

latviešu valodā). Zu den ungarisch lettischen Verbalpräfixen. Dažas
piezīmes par morfoloģijas
jautājumiem. Reduplikācija latviešu
valodā. Valodas formu sistēma un
estētiskā funkcija. Kam un kāda
gramatika ir vajadzīga? Dažas latviešu
valodas gramatikas sagatavošanas
problēmas. Latviešu valodas
vietniekvārdu klasificēšanas
problēmas. Akadēmiskās gramatikas
50 gadi: ceļā uz jauna latviešu valodas
gramatikas izdevuma sagatavošanu.
Latviešu valodas nelokāmie divdabji ar
-am, -amies, -ām, -āmies. Valodas
parādību un to interpretācijas
daudzējādība. RAKSTNIEKA VALODA:
Zentas Mauriņas valoda: izvēle un
jaunrade. Augusts Deglavs un "Rīgas"
valoda. STILISTIKA, PRAGMATIKA UN
VALODAS KULTŪRAS JAUTĀJUMI: Lai
vārds būtu nepieciešams. Dažas
prievārdu lietošanas tendences.
Piezīmes par TV raidījumu un preses
valodu. Die Suggestion der Wörter.
Valodas loģika jeb aizdomāties valodā.
Vārdu izvēles pragmatika. Vārdu un
vārdformu semantikas pragmatiskie
aspekti. Valodas pragmatiskā funkcija.
Daži profesionālās valodas
pragmatikas aspekti. Valodas Dievs
jeb Prieks runāt latviešu valodā.
Latviešu valodas inovatīvie pretmeti.
Gramatika un valodas mode.
PIRMPUBLICĒJUMI: Latviešu valodas
darbības vārdu morfoloģisks
raksturojums (2001., 2010.-2013. g.
izstrādāts materiāls). Latviešu valodas
zinātniskā un skolas gramatika - to
attieksmju perspektīva, II Pasaules
latviešu zinātnieku kongresā nolasīts
referāts.
ISBN 9789984742731 (ies.).
Latviešu valoda - Vēsture.
Valodniecība - Latvija - Vēsture.
Latviešu valoda - Gramatika. Latviešu
valoda - Stils.
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Northey, Margot, 1940-. Making
sense : a student's guide to research
and writing : geography &
environmental sciences / Margot
Northey, David B. Knight. - 3rd ed. Don Mills, Ontario : Oxford University
Press Canada, c2007. - viii, 283 lpp. ;
23 cm. - Ietver bibliogrāfiju (274. lpp.)
un rādītāju. ([277.]-283. lpp.). Previous ed. issued under the title:
Making sense in geography and
environmental studies.
Saturā: Writing and thinking -Doing research --Writing and reading
lecture notes --Writing a report on a
book or an article -- Writing an essay - 808.1
-Writing a lab report --Presentations
and group work --Illustrating your
work -- Doing field work and writing
about it --Writing a proposal, research
paper, and thesis -- Quotations and
documentation --Writing
examinations --Words: gender, race,
and other sensitivities -- Writing with
style --Grammar and usage -Punctuation --Misused words and
phrases --Definitions.
ISBN 9780195425895. . - ISBN
0195425898.
Angļu valoda - Retorika. Pārskata
rakstīšana.
Northey, Margot, 1940-. Making
sense : a student's guide to research
and writing : social sciences / Margot
Northey, Lorne Tepperman. - 3rd ed. Don Mills, Ontario : Oxford University
Press Canada, c2007. - viii, 263 lpp. ;
23 cm. - Ietver bibliogrāfiju ([249.]257. lpp.) un rādītāju. ([258.]-263.
808.1
lpp.). - Previous ed. issued under the
title: Making sense in the social
sciences.
Contents: Writing and thinking -Designing a project -- Theorizing
about a project -- Using quantitative
data -- Using qualitative data -Exercising judgment and good ethics -
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- Arguing and writing with style -Writing an essay -- Writing a report or
exam -- Common errors in grammar
and usage -- Punctuation -Documentation -- Catchlist of misused
words and phrases.
ISBN 9780195425901. . - ISBN
0195425901.
Sociālās zinātnes - Pētniecība.
Pārskata rakstīšana.
Thaiss, Christopher. Writing about
Theatre / Christopher Thaiss, Rick
Davis. - Boston : Allyn and Bacon,
1999. - xi, 121 p. - Includes
bibliographical references and index.
Saturā: Distinctive challenges in
writing about theatre. Writing
techniques to increase learning. The
writing process : predrafting, drafting, 808.1
revising, editing. The theatre review
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