INFORMĒJAM !
* RCB un tās filiālbibliotēkas apmeklētājiem atvērtas.
* Iespējami tikai individuāli apmeklējumi, izņemot vienas mājsaimniecības locekļus.
* Bibliotēku telpās vienlaikus var atrasties ierobežots apmeklētāju skaits (sekojiet bibliotēkās izvietotajām norādēm).
* Pieejami pamatpakalpojumi: informācijas resursu pieņemšana / izsniegšana, uzziņas, datorpakalpojumu izmantošana 1 stundu vienu reizi
dienā.
* RCB un vairākās filiālbibliotēkās iespējams līdz 2,5 stundām vienu reizi dienā izmantot “izolēto lasītavu” mācībām.
* Krājums nav pieejams apmeklētājiem brīvpieejā, aicinām grāmatas un citus informācijas resursus rezervēt jau iepriekš, izmantojot autorizēto
sistēmu “Mana bibliotēka”, pa e-pastu vai zvanot bibliotēkai.
Apmeklētājiem no 13 gadu vecuma obligāta mutes un sejas aizsega lietošana!!!
Par jaunumiem Rīgas Centrālajā bibliotēkā jūs varat uzzināt apmeklējot mūsu mājaslapu www.rcb.lv
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Nr.
p.k.
1

Inventāra nr. /
svītrkods
101265864

Izdevums
Akadēmiskā godīguma terminu vārdnīca ; Akadēmiskā godīguma vispārējās vadlīnijas / Loreta
Tauginienė, Inga Gaižauskaitė, Irene Glendinning, Július Kravjar, Milan Ojsteršek, [un vēl 8 autori] ; tulkojuma
autori: Vita Šakele, Alla Anohina-Naumeca, Tatjana Odiņeca, Ilze Birzniece ; [literārā redaktore: Irēna Skārda,
Inga Skuja ; dizains un vāka dizains: Paula Lore]. - Rīga : RTU izdevniecība, 2020. - 161 lpp. - Bibliogrāfija
rakstu beigās. . - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. . - Alfabētiskais rādītājs (angļu valodā): 65.-68. lpp. . Alfabētiskais rādītājs (latviešu valodā): 69.-72. lpp. - Teksts latviešu un angļu valodā.
Saturā: Akadēmiskā godīguma terminu vārdnīca ; Akadēmiskā godīguma vispārējās vadlīnijas: Galveno
terminu vadlīnijas ; Iestādes kultūras un prakses vadlīnijas ; Zinātnes un pētniecības vadlīnijas ; Akadēmiskās
rakstīšanas un publicēšanas vadlīnijas ; akadēmiskā godīguma pārkāpumu vadlīnijas.
ISBN 9789934224317. . - ISBN 9789934224324 : cietos vākos.
Terminoloģija. Ētika.

1

Plaukta
indekss
17(038)

2

Ābola, Laila. Dziesmiņas par valodiņu : dziesmas pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem /
Laila Ābola, Leontīne Apšeniece. - Rīga : RaKa, 2020. - [Rīga] : Izdevniecība RaKa, tipogrāfija. - 39 lpp. :
notis.
Saturs: Valodiņa ; Vardes bērnis ; Draudzība ; Cūkas dziesma ; Medus dziesma ; Dzeņa dziesma ; Zvirbuļa
dziesma ; Koru kari ; Svešā valoda ; Lācēns un bites ; Miega dziesma ; Ciemiņš ; Balles dziesma ; Kulšanas
dziesma ; Vējš ; Vasaras lietutiņš ; Luteklīša dziesma ; Zaķkāposti ; Zaļā līdaciņa ; Gadalaiki ; Medības ;
Iemigšana ; Sapņu kumeliņš ; Circenīša šūpuļdziesma ; Vakara sapņi ; Saruna ar taureni ; Vējš un ēna ;
Skaitāmpants ; Baltais dzejolis ; Zvaigžņu lietus ; Reiz bērnībā ; Rīts / Laila Ābola ; Leontīne Apšeniece.
Bērnu dziesmas, latviešu.

101264153

784(474.3)

3

Deivisa, Simona. Montesori mazulis : rokasgrāmata vecākiem zinātkāra un atbildīga cilvēka
audzināšanā / Simona Deivisa ; Hijoko Imaji dizains un ilustrācijas ; Rubiankas Hanas Simmelsgārdas
fotogrāfijas ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; [zinātniskā redaktore Zane Baltgaile ; atbildīgā
redaktore Gunta Apse]. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - Rīga : Dardedzes hologrāfija. - 264 lpp. : ilustrācijas,
fotogrāfija. - Alfabētiskais rādītājs: 261.-264. lpp.
ISBN 9789934158360 : mīkstos vākos.
Bērna audzināšana. Vecāki un bērns. Vecāku funkcijas veikšana. Montesori pedagoģija. Izglītība. Bērna
audzināšana.
Dūve, Kriss. Klikšķini šeit, Tomas! : kā palīdzēt bērnam, kurš saskāries ar pornogrāfiju internetā /
Kriss Dūve ; Ašlaugas Dūves un Krisa Dūves ilustrācijas ; no norvēģu valodas tulkojusi Arta Veidmane-Strēle
; pēcvārda autori: Aleksis Lunds, Centrs Dardedze ; [priekšvārds: Agnese Sladzevska]. - [Rīga] : Valters un
Rapa, 2019. - [Rīga] : Dardedze Hologrāfija. , ©2019. - 31 lpp. : ilustrācijas. - Jaunākā skolas vecuma
bērniem.
ISBN 9789934570056 : cietos vākos.
Internets un bērni. Interneta pornogrāfija. Interneta pornogrāfija - Sociālie aspekti. Bērnu seksuālā
izmantošana - Novēršana.
Bērnu stāsti, norvēģu. Izglītojošie materiāli.
Epnere, Gunta. Spēles lasītpriekam / Gunta Epnere. - Rīga : RaKa, 2020. , ©2020. - 9 lpp., 38 kartītes :
ilustrācijas. - Pirmskolas un skolas vecuma bērniem.
3. daļa. Uzmini vārdu. Radniecīgu vārdu puzle. Stāstu spēle.
ISBN 9789984464169 : mīkstos vākos.
Latviešu valoda - Mācīšana un mācīšanās. Mācību spēles.

101275491

37.018

101245892

176

101268618

811.174:793

4

5

2

6

7

8

Fadels, Čārlzs. Četru dimensiju izglītība : skolēnu panākumiem nepieciešamās kompetences / Čārlzs
Fadels, Maja Bialika, Bērnijs Trilings ; [tulkojums latviešu valodā]. - 2. izdevums. - Lielvārde : Izglītības
uzņēmums "Lielvārds", [2020?]. - 112 lpp. : ilustrācijas, tabulas, diagrammas. - Grāmatā norādīts pirmā
izdevuma izdošanas gads: 2017.
Saturā: Izglītības pārveide mainīgai pasaulei ; 21. gadsimta izglītības mērķi ; Zināšanu dimensija ; Prasmju
dimensija ; Rakstura dimensija ; Meta-mācīšanās dimensija ; Īsi pieskaroties mācīšanas veidam... ;
Noslēguma pārdomas.
ISBN 9789984115481 : cietos vākos.
Izglītība
- Mērķi
un nolūki.
Izglītībasvadīšanas
reforma. Dzīves
- Mācīšana
un mācīšanās.
Izglītības
Freibergs,
Zigmunds.
Pasākumu
mākslaprasmes
: kā to apgūt
un lietot
jebkurā ar uzstāšanos
saistītā jomā / Zigmunds Freibergs ; [redaktore Jana Boikova ; vāka dizaina autors Aigars Truhins ; projektu
vadītāja Meldra Āboliņa]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 464 lpp. Bibliogrāfija: [437.]-464. lpp. - Nosaukums attēlots ar mazo sākumburtu.
Saturā: Pasākumu vadīšana ; Pasākumu vadīšanas vēsture ; Pasākumu vadītājs - talants vai izvēle? ;
Pasākumu klasifikācija ; Pasākumu vadīšanas veidi ; Pasākumu vadītājam nepieciešamās prasmes ; Kā
piesaistīt klientus ; Pirms pasākuma vadīšanas ; Pasākumu vadīšanas tehniskie aspekti ; Pasākumu
vadīšanas saturiskie aspekti ; Pēc pasākuma.
ISBN 9789934089428 : cietos vākos.
Īpašie pasākumi. Īpašo pasākumu industrija - Darbinieki. Publiskā uzstāšanās. Īpašo pasākumu producenti
un režisori. Spējas. Kompetence.
Hari, Džoans. Zudušās saiknes : depresijas īsto iemeslu un negaidīto risinājumu atklāšana / Džoans
Hari ; [no angļu valodas tulkojusi Santa Brauča ; vāka dizaina autore Ilze Isaka ; redaktore Kristīne Kupce]. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 400 lpp. - Alfabētiskais rādītājs: [393.] - 400. lpp. - Starptautisks bestsellers.
Saturā: I daļa. Plaisa vecumvecajā stāstā ; II daļa. Saiknes zaudēšana: deviņi depresijas un trauksmes
iemesli ; III daļa. Saiknes atjaunošana jeb Citāda veida antidepresants.
ISBN 9789934089565 : cietos vākos.
Depresija, garīgā. Trauksme. Psihiatrija.

3

101265851

37

101275104

808

101265479

616.89

9

Hejlskovs-Elvēns, Bū. Rīkojies! Izvērtē! Maini! : mieru saglabājošā pieeja un struktūrā balstītās
metodes / Bū Hejlskovs-Elvēns, Anna Šēlunda ; [tulkojums latviešu valodā: Renāte Meija ; zinātniskās
konsultantes: Dace Visnola, Ilze Lielpētere ; literārā redaktore Dace Romanovska ; grafiskais un
mākslinieciskais noformējums: Liega Krūklīte, Airi Iliste, Maria Svedberga, Jānis Pavlovskis ; atbildīgie par
izdevumu: Liāna Velka, Ivars Velks]. - [Rīga] : Velku biedrība, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. ,
©2020. - 245 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas. - Literatūras saraksts: 227.-239. lpp. ; alfabētiskais
rādītājs: 240.-245. lpp.
ISBN 9789934827822 : mīkstos vākos.
Pedagoģija - Metodoloģija. Stresa menedžments - Mācīšana un mācīšanās. Stresa menedžments bērniem Mācīšana un mācīšanās. Stress (psiholoģija) - Novēršana. Konflikts (psiholoģija) - Novēršana. Autiskie
bērni - Uzvedības modifikācija. Uzvedības traucējumi, bērnu - Novēršana. Uzvedības traucējumi, pusaudžu Novēršana. Uzvedības modifikācija. Mijiedarbības analīze pedagoģijā. Izglītības psiholoģija.

101245641

37.015

10

Horenšteins, Henrijs. Fotografē labāk : patiesība, viedokļi un praktiski padomi / Henrijs Horenšteins ;
[no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska ; redaktore Ilze Vācere]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. , ©2019. [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 219, [4] lpp. : fotogrāfijas.
Saturā: Tehnika ; Inventārs ; Fotografēšana ; Alternatīvas ; Apgaismojums ; Redziet ; Modelis ; Tu ; Bizness
/ daļas.
ISBN 9789934085185 : cietos vākos.
Fotogrāfija. Kompozīcija (fotogrāfija). Fotogrāfija - Tehnika.
Kerija, Tanita. Ko domā mans bērns? : praktiskā bērnu psiholoģija mūsdienīgiem vecākiem : 2 līdz 7
gadi / Tanita Kerija, Angarada Rudkina ; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže ; [redaktore Daina Grūbe ;
autores priekšvārds]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 256 lpp. : ilustrācijas. - Bibliogrāfija: 246.-249. lpp. . Alfabētiskais rādītājs: 250.-255. lpp.
Saturā: Kādu dzīvi tu vēlies savam bērnam? ; Kā bērni attīstās ; Tavs bērns 2-3 gadu vecumā ; Tavs bērns 45 gadu vecumā ; Tavs bērns 6-7 gadu vecumā.
ISBN 9789934088599 : cietos vākos.
Bērnu psiholoģija. Bērna audzināšana. Vecāki un bērns. Vecāku funkcijas veikšana.
Kovacs, Čārlzs. Senā Grieķija / Čārlzs Kovacs ; [no angļu valodas tulkojusi Raimonda Arāja]. - Rīga : Alis,
2020. - 157 lpp. - (Valdorfizglītības avots).
Saturā: Grieķu mitoloģija ; Argonauti ; Persejs ; Hērakla divpadsmit varoņdarbi ; Tēsejs ; Grieķijas vēsture ;
Aleksandrs Lielais.
ISBN 9789934504433 : mīkstos vākos.
Grieķija - Vēsture. Grieķija - Kultūras vēsture.

101274029

77.0

101265409

159.922.7

101265879

94(3)

11

12

4

13

Kucina, Irēna. Bērnu pārrobežu nolaupīšanas civiltiesiskie aspekti : bērns starp vecākiem un valstīm
/ Irēna Kucina ; [zīmējumi: Ričards Kucins ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska ; Ilmāra Znotiņa
foto ; Egla Levita priekšvārds ; ]. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. ,
©2020. - 431 lpp. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. . - Izmantotie avoti: [225.]-250. lpp.
Saturā: Ieskats bērnu pārrobežu prettiesiskās aizvešanas vai aizturēšanas civiltiesiskajā regulējumā ; Hāgas
konvencijas piemērošanas būtiskākie aspekti ; Bērna neatgriešanas pamatu ievērošanas problemātika bērnu
pārrobežu nolaupīšanas lietās ; Briseles IIbis Regula un tās piemērošanas bērnu prettiesiskas aizvešanas un
aizturēšanas jomā būtiskākie aspekti.
ISBN 9789934508844 : cietos vākos.
Vecāku īstenota bērna nolaupīšana. Bērna aizbildnība - Tiesības un likumdošana. Personas nolaupīšana Tiesības un likumdošana. Bērni - Tiesiskais statuss, tiesības utt. Vecāki un bērns (tiesības).

101276431

34

14

Lūse, Judīte. Logopēdijas terminu skaidrojošā vārdnīca / Judīte Lūse, Irēna Miltiņa, Sarmīte Tūbele ;
[redaktore Rita Cimdiņa ; vāka dizains: Arta Muceniece ; recenzentes: Skaidrīte Liepiņa, Rasma Vīgante]. Rīga : RaKa, 2020. - Rīga : Raka, tipogrāfija. - 527 lpp. : tabulas. - Izmantotie informācijas avoti: 513.-524.
lpp. . - Vārdnīcas uzziņu literatūra: 525.-527. lpp. - Teksts latviešu, angļu, vācu, krievu valodā.
ISBN 9789984462462 : mīkstos vākos.
Runas terapija - Daudzvalodu - Vārdnīcas. Vārdnīcas, daudzvalodu.

101275571

376(038)

15

Montgomerija, Hedviga. Brīnumu laiks : septiņi vienkārši soļi veiksmīgai bērnu audzināšanai : 0-2
gadi / Hedviga Montgomerija ; [no norvēģu valodas tulkojusi Guna Gavare ; redaktore Ita Ankoriņa]. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 206, [1] lpp. : ilustrācijas. - (Vecāku
maģija).
ISBN 9789934085277 : cietos vākos.
Vecāku funkcijas veikšana. Bērna audzināšana. Zīdaiņu psiholoģija. Zīdaiņi - Attīstība. Zīdaiņi - Aprūpe.
Izglītojošie materiāli.

101267504

37.018

16

Pole-Polīte, Elga. Elgas dziesmas : dziesmas pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem / Elga
Pole-Polīte ; idejas līdzautore, ievada autore Inga Vīksna ; [teksts: Uldis Polis-Polītis, R. Polītis, I. Vīksna]. Rīga : RaKa, 2020. - Rīga : Izdevnieciba RaKa, tipogrāfija. - 71 lpp. : notis, ilustrācijas.
Saturā: Vinnijs Pūks un viņa draugi / Uldis Polis-Polītis, R. Polītis. Nezinītis ; Divas Lotiņas / I. Vīksna, Uldis
Polis-Polītis. Ronja - laupītāja meita ; Mazā raganiņa / I. Vīksna. Krāsainās pasakas ; Dažādas dziesmas / I.
Vīksna, Uldis Polis-Polītis.
Bērnu dziesmas, latviešu.

101264151

784(474.3)

5

17

18

19

20

Prāta vingrinājumi : 5 grūtību līmeņi, 450 uzdevumi / [sastādījusi Inta Kalniņa ; Lilijas Rimicānes
mākslinieciskais noformējums ; Agneses Ievas Tīrones vāka un titullapas noformējums ; konsultante Ruta
Darbiņa]. - Rīga : Avots, [2020?]. - 186, [1] lpp. : ilustrācijas. - Precīzs izdošanas gads nav norādīts.
ISBN 9789934590078 : mīkstos vākos.
Matemātiskās spēles. Atjautības uzdevumi.
Ptičkina, Ārija. Ābecīte pirms skolas : mācību līdzeklis pirmsskolas vecuma bērniem + ieteikumi
vecākiem un skolotājiem / Ārija Ptičkina ; [māksliniece Ieva Maurīte ; redaktores: Ieva Strelēvica un Indra
Putre]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2020. - 119 lpp. :
ilustrācijas. - Pirmsskolas vecuma bērniem. . - 5 gadi.
ISBN 9789934088032 : mīkstos vākos.
Latviešu valoda - Mācīšana un mācīšanās (pirmsskola). Ābeces.
Mācību līdzekļi pirmsskolām.
Stjuarts, Kolins. Visuma valoda : vizuāls ceļojums matemātikas pasaulē / Kolins Stjuarts ; ilustrējis
Ksimo Avadia ; no angļu valodas tulkojis Didzis Bērziņš ; zinātniskais konsultants Jānis Smotrovs. - Rīga :
Jāņa Rozes apgāds, 2020. - Ķīna. - 76, [1] lpp.
Saturā: Matemātika dabā ; Fizika, ķīmija un inženierzinātnes ; Kosmoss ; Tehnoloģijas.
ISBN 9789984238012 : cietos vākos.
Matemātika. Matemātiskā fizika. Fizika. Astronomija. Datorzinātne. Kosmosa zinātnes. Kosmoloģija.
Darbi bērniem. Dažādi fakti.
Šarma, Robins. Klubs "Plkst. 5 no rīta" : izmanto rītu, pilnveido savu dzīvi / Robins Šarma ; [no angļu
valodas tulkojusi Vineta Laudurga ; redaktore Ilze Čerņevska]. - Rīga : Avots, 2019. , ©2019. - 437 lpp. :
ilustrācijas.
ISBN 9789934534980 : mīkstos vākos.
Pašaktualizācija (psiholoģija). Dzīves veidošana. Sevis menedžments (psiholoģija). Panākumi Psiholoģiskie aspekti. Panākumi uzņēmējdarbībā - Psiholoģiskie aspekti. Laika menedžments.

6

101264027

793.7

101268619

811.174(07)

101275700

52

101264004

159,9

21

Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi : populārzinātnisku rakstu krājums / [atbildīgā redaktore Anna
Vulāne ; recenzente Vilma Šaudiņa ; vāka dizains: Kristaps Rozītis, Vanda Voiciša ; projekta vadītāja Marta
Balode ; autori: Māris Baltiņš, Laimute Balode, Ingrīda Bērziņa, Līva Brice, Ilga Jansone [un vēl 15 autori ]. Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2019. - [Jelgava] : Jelgava tipogrāfija. , ©2019. - 237 lpp. : tabulas. Bibliogrāfija: rakstu beigās.
Nr. 14/2019.
Saturs: Latviskais un latviešu valoda Latvijā 100 gados: Latvieši, latvji un latviskais 1918. un 2018. gada
presē / Ilze Lokmane, Baiba Saulīte. Iedzīvotāji un latviešu valodas lietotāju skaits Latvijā: 1918-2018 un
nākotnē / Ilmārs Mežs. Latviešu valodniecība simts gados / Pēteris Vanags. Vārds publicistikā: Metaforas un
metonīmijas kā tēlainās domas izteiksmes līdzekļi drukātajā presē 1918. un 2018. gadā / Elīna Veinberga.
#valoda tviterī - 140 zīmju izaicinājums un tiešsaites konsultācijas / Līva Brice. Latviešu rakstu valodas
pārmaiņas jauno mediju lietojumā un multimodālās rakstīšanas attīstība / Ilva Skulte. Valoda un norma:
Tiesiskais regulējums lingvistiskajā vidē / Ingrīda Bērziņa. Jāņa Endzelīna "Dažādas valodas kļūdas" valodas normas toreiz un tagad / Dzintra Paegle. Leksika: vārdu simti: 100 izplatītākie vietvārdi Latvijā / Vita
Strautniece. 100 populārākie latviešu uzvārdi: no Bērziņa līdz Kronbergam / Ilga Jansone. 100 izplatītākie
latviešu sieviešu un vīriešu vārdi / Laimute Balode. Pirmie simts / Gunta Nešpore - Bērzkalne. Latvijai simts:
cimdi, ozoli un sekss / Evelīna Zilgalve. Valodas konsultācijas ; Komisijas un lēmumi ; Latvijas Zinātņu
akadēmijas Terminoloģijas komisijas darbība (2017-2018) ; Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu
komisijas (LVEK) lēmumi un ieteikumi ; Jaunākās grāmatas ; Ziņas par autoriem.
: mīkstos vākos.ISSN 1691-273X.
Latviešu valoda. Personvārdi - Latviešu valoda. Valodniecība. Vārdi un nosaukumi, latviešu. Latviešu
valoda - Lietojums. Latviešu valoda - Terminoloģija.
Populārzinātniskā literatūra. Krājumi. Bibliogrāfijas.

7

101274371

811.174

22

Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi : populārzinātnisku rakstu krājums / [atbildīgā redaktore Ilze
Lokmane ; recenzents Andrejs Veisbergs ; vāka dizains: Kristaps Rozītis ; autori: Māris Baltiņš, Kārlis
Bitenieks, Helēna Gizeleza, Anita Helviga, Andra Kalnača [un vēl 12 autori]. - Rīga : Latviešu valodas
aģentūra, 2020. - 203 lpp. : ilustrācijas, tabulas, grafiki. - Bibliogrāfija: rakstu beigās.
Nr. 15/2020.
Saturs: Leksika un leksikogrāfija: Vai ežagata ir elektroniskā žagata? / Anna Vulāne. Čiliņš, vanzijs,
influenceris - jauni vārdi, bet - vai vārdnīcā? / Anitra Roze. Spāņu īpašvārdu atveides problemātiskie jautājumi
/ Alla Placinska. Terminoloģija: Izglītības ministrijas Terminoloģijas komisijai - 100: ceļš līdz valstiski atzītai
terminradei / Māris Baltiņš. Nozares terminoloģija ārpus nozares un ārpus terminoloģijas / Anita Helviga.
Latvijas nacionālais terminoloģijas portāls un terminoloģijas izstrāde Valsts valodas centrā / Kārlis Bitenieks,
Arturs Krastiņš. Gramatika: Atgriezenisko divdabju lietojums latviešu valodā / Andra Kalnača. Ciešamā kārta
lietišķajā tekstveidē. Tekstveide: Mutvārdu teksts un tā elementu atveide rakstu formā / Linda Lauze.
Juridisku tekstu rediģēšana: iedvesmota cīņa ar vējdzirnavām / Inese Treimane. Pragmatika: Valodas līdzekļu
lietojums reklāmas tekstos / Gunta Ločmele, Helēna Gizelza. Latviešu valodas lietojuma spoguļattēli: par
dažām cēloņsakarībām / Jānis Veckrācis. Valodas konsultācijas ; Komisijas un lēmumi ; Latvijas Zinātņu
akadēmijas Terminoloģijas komisijas darbība (2018-2019) ; Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu
komisijas (LVEK) lēmumi un ieteikumi ; Jaunākās grāmatas ; Humora lappusīte ; Ziņas par autoriem.
: mīkstos vākos.ISSN 1691-273X.
Latviešu valoda. Personvārdi - Latviešu valoda. Valodniecība. Vārdi un nosaukumi, latviešu. Latviešu
valoda - Lietojums. Latviešu valoda - Terminoloģija.
Populārzinātniskā literatūra. Krājumi. Bibliogrāfijas.
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Хеммен, Люси. Дочь-подросток : экспресс-курс по разрешению конфликтов, общению и
установлению связи с дочерью / Люси Хеммен ; [перевод с английского Елены Сибуль ;
оформление обложки Алвард Оганджанян]. - Санкт-Петербург : Весь, 2020. - Москва : Т8
Издательские Технологии. - 258 lpp. : ilustrācijas. - Список литературы: 256.-257. lpp. . - Источники,
переведенные на русский язык: 257. lpp. - 16+.
В содержании: Перемывая косточки подросткам: как все обстоит в действительности ; Экспресс-курс
по установлению связи ; Забота о себе ради психического здоровья ; Разговоры с подростками ; Есть,
спать, двигаться: как поддержать здоровье вашей дочери ; Прогулка в неизведанное: поддерживаем
безопасные решения ; Спасение от стресса, связанного с достижением успеха ; Укрощение "технотигра" ; Социальное и эмоциальное развитие девочки-подростка ; Культивируя счастъе.
ISBN 9785957334569 : cietos vākos.
Pusaudzes. Vecāki un pieaudzis bērns. Pusaudži - Attiecības ģimenē. Pusaudžu psiholoģija. Bērna
audzināšana - pusaudzis. Bērna audzināšana - meitenes.
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