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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

001 Zinātne un zināšanas kopumā.  
Garīgā darba organizācija

Havukainena, Aino. Tatu un Patu ērmīgās ierī-
ces / Aino Havukainena un Sami Toivonens ; no 
somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga. — 
Rīga : Jumava, 2011. — 30, [2] lpp. : krās. il. ; 
30 cm. — «14 savādas ierīces, piemēram, knib-
erators un burbuļtramdis»—Uz vāka. — Oriģ. 
nos.: Tatun ja Patun oudot kojeet. — ISBN 978-
9984-38-880-9 (ies.). — [0311000507]

001.894-053.2

003 Rakstības sistēmas un raksti

Labuch, Kristin. Brīnumu mandalas puikām 
un meitenēm : krāsojamā grāmata / Kris-
tin Labuch. — Rīga : Jumava. SIA «J.L.V.», 
[2011]. — [60] lp. : il. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: Zau-
berhafte Mandalas — Drachen. — ISBN 978-
9984-38-879-3. — [0311000500] 003.6(02.053.2)

004 Datorzinātne un datortehnoloģija. 
Skaitļošana. Datu apstrāde

Solodovņikova, Darja. Uz datu noliktavas 
shēmas evolūciju orientēts vaicājumu definē-
šanas un attēlošanas rīks : promocijas darba 
kopsavilkums datorzinātņu doktora (Dr.
sc.comp.) zinātniskā grāda iegūšanai, nozare: 
datorzinātnes, apakšnozare: datu apstrādes 
shēmas sistēmas un datortīkli / Darja Solodov-
ņikova ; zinātniskā vadītāja: Laila Niedrīte ; 
recenzenti: Jānis Bičevskis, Anita Jansone, He-
le-Mai Haav ; Latvijas Universitāte. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2010. — 40 lpp. : il., tab. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 37.-40. lpp. — [0311000400]

004.65(043)

Straujums, Uldis. ONTO6 metodoloģija 
informatizācijas konceptualizācijai : promo-
cijas darbs datorzinātņu doktora (Dr. sc. 
comp.) zinātniskā grāda iegūšanai, nozare: 
datorzinātnes, apakšnozare: datu apstrādes 
sistēmas un datortīkli / Uldis Straujums ; 
zinātniskais vadītājs: Jānis Bičevskis ; Latvi-
jas Universitāte. Datorikas fakultāte. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2010. — 205 lp. : il., diagr., 
sh., tab. ; 30 cm + 1 pielikums (210 lp.). Pieli-
kums: Saistītās publikācijas. — Bibliogr.: 131.-
144. lp. — Pievienotās saistītās publikācijas 
angļu (pārsvarā), latviešu un krievu valodā. — 
(Ies.). — [0311003320] 004.82(043)

06 Vispārīga rakstura organizācijas

Maijs, Klauss Rīdigers. Slepenās biedrības : 
mīti, vara un īstenība / Klauss Rīdigers Maijs ; 
tulkojums latviešu valodā: Mārtiņš Misāns, Rita 
Špune ; redaktors Juris Goldmanis ; Eduarda 
Groševa vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2010 (Poligrāfists). — 462 lpp. : il. ; 21 cm. — 
Rād.: 447.-462. lpp. — Oriģ. nos.: Geheim-
bünde: Mythos, Macht und Wirklichkeit. — 
ISBN 978-9934-0-1750-6 (ies.). — [0311000437]

061.25

Rīgas latvietis : Rīgas Latviešu biedrības gada-
grāmata, 2011 / sast.: Gaida Jablovska, Ilgonis 
Bērsons ; lit. red. Aija Lāce ; priekšv. sarakst. 
Ingmārs Čaklais ; māksl.: Ilze Liepiņa, Māris 
Garjānis ; Edvīna Cibuļska, Guntara Felsberga, 
Eiženijas Freimanes, Gunāra Janaiša, Zigurda 
Mežavilka, Raita Mūrnieka, Aldas Pakalnes, 
Annijas Pumpures, Aivara Reinholda, Dag-
nijas Sabales, Gunitas Turovskas, Harija Zemīša 
foto ; vāka noform.: Jāņa Krastiņa foto. — 
Rīga : Mansards : Rīgas Latviešu biedrība, 
2011. — 277, [1] lpp., [8] lpp. krās. il., ģim. : il., 
ģīm., faks, notis ; 21 cm. — ISBN 978-9984-812-
94-6. — [0311000491] 061.23(474.3-25)(058)

08 Jaukta satura krājumi. Kolektīvi darbi

087.5 Izdevumi jauniešiem

Barbie a fairy secret : krāsojamā grāmata pirms-
skolas un jaunākā skolas vecuma bērniem / 
latviskojusi Eva Jansone. — Rīga : Egmont 
Latvija, 2011. — 32 lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 
30 cm. — (Barbie). — «Ar lielām uzlīmēm»—Uz 
vāka. — Oriģ. nos.: Barbie in a fairy secret. 
Coloring book with big stickers. — ISBN 978-
9984-43-366-0. — [0311000487] 087.5

Barbie i can be : krāsojamā grāmata pirmssko-
las un jaunākā skolas vecuma bērniem. — 
Rīga : Egmont Latvija, 2011. — [48] lpp. : il. ; 
30 cm. — (Barbie). — «Krāsojamā grāmata 
pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bēr-
niem»—Vāka 4. lpp. — Oriģ. nos.: Barbie i 
can be. Coloring book. — ISBN 978-9984-43-
374-5. — [0311000486] 087.5

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

13 Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves 
metafizika

Osho. Apskaidrības ABC / Osho ; no angļu 
valodas tulkojusi Andžela Šuvajeva ; redak-
tors Gints Tenbergs ; Māras Alševskas vāka 
dizains ; vāka noformējumam izmantota Kārļa 
Sīmaņa fotogrāfija. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2011]. — 526, [2] lpp. ; 22 cm. — Par autoru: 
525. lpp. — Rād.: 515.-[523]. lpp. — Oriģ. nos.: 
The ABC of enlightenment. — ISBN 978-9934-
0-1146-7. — [0311000438] 130.12(038)=174

159.9 Psiholoģija

Bolena, Džīna Šineda. Katrā sievietē ir dieviete : 
nosaki sevī mītošo dievietes tipu / Džīna Šineda 
Bolena ; no angļu valodas tulkojusi Sandra 
Volšteine ; atbildīgā redaktore Kristīne Kirkila ; 
literārā redaktore Sarmīte Medne ; priekšvārda, 
7.-10. lpp., aut. Glorija Steinema ; Raimondas 
Strodes mākslinieciskais noformējums. — 
Rīga : Jumava, 2011. — 254, [2] lpp. : tab. ; 
20 cm. — Bibliogr.: 249.-[255.] lpp. — Oriģ. 
nos.: Goddesses in everywoman. — ISBN 978-
9984-38-877-9. — [0311000499] 159.922.1-055.2

Franks, Pjērs. Rezonanses likums / Pjērs Franks ; 
no vācu valodas tulkojusi Meldra Kalendra ; 
atb. red. Kristīne Kirkila ; zin. red. Juris Lor-
encs ; Laimas Šķetres māksl. noform. — Rīga : 
Jumava, [2011]. — 174, [1] lpp. : il. ; 20 cm. — 
Tulk. no izd.: Das Gesetz der Resonanz. — ISBN 
978-9984-38-871-7. — [0311000498] 159.962.7

Kerols, Lī. Indigo bērni pēc 10 gadiem : kas 
notiek ar indigo pusaudžiem / Lī Kerols un 
Džena Toubere ; tulkojums no angļu valodas: 
Ināra Kaija Eglīte ; redaktore Gundega Vētra ; 
priekšvārda, 1.-3. lpp., aut. Sandija Sedžbīra. — 
Rīga : ALIS, 2011. — 283 lpp. : tab. ; 21 cm. — 
Par autoriem: 282.-283. lpp. — Bibliogr.: 276.-
278. lpp. un norādes parindēs. — Oriģ. nos.: 
The Indigo children. 10 years later. — ISBN 
978-9934-8175-1-9. — [0311000478]

159.922.76-056.45

Ričo, Deivids. Kad pagātne ir tagadne : kā 
dziedēt emocionālus ievainojumus, kas kaitē 
mūsu attiecībām / Deivids Ričo ; no angļu val. 
tulk. Karīna Tillberga ; red. Guntis Kalns ; vāka 
fotogr. Clarissa Leahy. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2011]. — 263 lpp. ; 22 cm. — Tulk. no izd.: 
When the past is present. — ISBN 978-9934-0-
1458-1. — [0311000436] 159.964.21

17 Morāles filozofija. Ētika.  
Praktiskā filozofija

Loro, Domenika. Vienkāršības māksla / Do-
menika Loro ; no franču valodas tulkojusi Anda 
Pelēka Martin ; redaktore Sarmīte Lomovceva ; 
Aigara Truhina vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2011. — 260, [3] lpp. ; 20 cm. — Oriģ. 
nos.: L’art de la simplicité. — ISBN 978-9934-0-
1463-5. — [0311000550] 17.02

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Ceipe, Gundars. Latvijas brāļu draudze 1918-
1940 : promocijas darbs / Gundars Ceipe ; 
zinātniskais vadītājs Gvido Straube ; Latvijas 
Universitāte. Vēstures un filozofijas fakultāte. 
Latvijas vēstures katedra. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2010. — 275 lp. : tab. ; 30 cm. — 
Bibliogr.: 182.-187. lp.un norādes parindēs. — 
(Ies.). — [0311013328] 275.2(474.3)(091)(043.3)
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Gautama Buddha. Budas atziņas / no angļu 
valodas tulkojusi Lilija Beļakova ; redaktore 
Māra Rune ; māksliniece Māra Alševska. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. — 63, [1] lpp. : il. ; 
21 cm. — Oriģ. nos.: The Gospel of Buddha. — 
ISBN 978-9934-0-1289-1 (ies.). — [0311000435]

24-31

Rikārs, Matjē. Meditācijas māksla : Kādēļ 
meditēt? Par ko? Kā? / Matjē Rikārs ; no fran-
ču valodas tulkojusi Anda Pelēka Martin ; 
redaktore Dace Markota ; vāka dizains: Vita 
Lēnerte. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. — 127, 
[1] lpp. : il. ; 20 cm. — Bibliogr.: 126.-127. lpp. — 
Oriģ. nos.: L’art de la méditation. — ISBN 978-
9934-0-1687-5. — [0311000439] 2-583

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

316 Socioloģija

Daugavpils Universitāte. Sociālo pētījumu 
institūts. Zinātniskās darbības pārskats 2009. 
gads / Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu 
fakultāte. Sociālo pētījumu institūts. — Daugav-
pils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais 
apgāds «Saule», 2010. — 55 lpp. : tab. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 11.-22. lpp. — Latviešu 
val.; kopsav. angļu val. — ISBN 978-9984-14-
506-8. — [0311000450] 316(474.3)(058)

32 Politika

323 Iekšlietas. Iekšpolitika

Obama, Baraks. Mana tēva sapņi : stāsts par 
rasi un mantojumu / Baraks Obama ; atbildīgā 
redaktore Aija Rožlapa ; tulkojums un redak-
tors: Gundars Liepiņš. — Rīga : Sētava, 2011. — 
423, [1] lpp. ; 25 cm + 1 saloc. lp. (informatīvs, 
ilustrēts buklets). — Oriģ. nos.: Dreams from 
my father. — ISBN 978-9934-8101-3-8 (ies.). — 
[0311000505] 323.1(73)(092)

Бузаев, В. В. Как выживают русских : о по-
следствиях национальной политики Латвии / 
Владимир Бузаев ; редактор Алина Капли-
на. — Рига : Латвийский комитет по правам 
человека : Averti-R, SIA, 2010. — 63 с. : диагр., 
табл. ; 21 см. — Об авторе: с. 3. — Библиогр. 
в подстроч. примеч. — [0311000496]

323.1(474.3)

338(474.3) Latvijas ekonomika

Eiropas Savienības fondu projekti Latvijā, 
2007-2013 = European Union Funds projects in 
Latvia, 2007-2013 / Latvijas Republikas Finanšu 
ministrija. — Rīga : E Forma, SIA, 2011. — 
119 lpp. : il. ; 18 cm. — Paral. latviešu, angļu 
val. — (Ies.). — [0311000396] 338(474.3)

339 Tirdzniecība. Starptautiskās 
ekonomiskās attiecības. Pasaules ekonomika

Latvija. Darba likums ar komentāriem / Zvē-
rinātu advokātu birojs «BDO Zelmenis & Lib-
erte», Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība ; 
komentāru autori: Iveta Zelča, Dace Indāne, 
Jevgenija Pavlova, Jeva Slavska, Kaspars Rat-
kevičs, Irēna Kalniņa ; zinātniskā redaktore 
Irēna Kalniņa ; priekšvārdu sarakstīja Gvido 
Zemrībo. — Rīga : Latvijas Brīvo arodbiedrību 
savienība, 2010. — 303 lpp. ; 21 cm. — Bibliogr.: 
293.-299. lpp. (124 nos.) un norādes parindēs. — 
[0311000482] 349.2(474.3)(094)

Starptautiskā zinātniskā konference «Starp-
reģionālās ekonomiskās integrācijas attīstības 
stratēģija ES apstākļos» (2010 : Daugavpils, 
Latvija). Starpreģionālās ekonomiskās integ-
rācijas attīstības stratēģija ES apstākļos : 
starptautiskās zinātniskās konferences pro-
gramma = Programme of international sci-
entific conference «Strategies of interregional 
economic integration development in the 
context of the EU» : Daugavpils, 03.12.2010.-
04.12.2010. / Daugavpils Universitāte. Sociālo 
zinātņu fakultāte. Ekonomikas katedra, Sociālo 
pētījumu institūts. — Daugavpils : Daugavpils 
Universitāte, 2010. — 18 lpp. : tab. ; 21 cm. — 
Teksts latviešu un angļu val. — [0311000452]

339.9(4)(062)

Starptautiskā zinātniskā konference «Starpre-
ģionālās ekonomiskās integrācijas attīstības 
stratēģija ES apstākļos» (2010 : Daugavpils, 
Latvija). Starpreģionālās ekonomiskās integ-
rācijas attīstības stratēģija ES apstākļos : starp-
tautiskās zinātniskās konferences tēzes = 
Abstracts of the international scientific con-
ference «Strategies of interregional economic 
integration development in the context of the 
EU» / tēžu krājuma redakcija: Janīna Stašāne, 
Olga Lavriņenko, Alīna Ohotina, Natālija 
Gržibovska ; Daugavpils Universitāte. Sociālo 
zinātņu fakultāte. Ekonomikas katedra, Sociālo 
pētījumu institūts. — Daugavpils : Daugavpils 
Universitātes Akadēmiskais apgāds «Saule», 
2010 (DU Akadēmiskais apgāds «Saule»). — 
57 lpp. ; 21 cm. — Autoru rād.: 56.-57. lpp. — 
Teksts latviešu, angļu un krievu val. — ISBN 
978-9984-14-508-2. — [0311000451]

339.9(4)(062)

34 Tiesības. Jurisprudence

Starptautiskā zinātniskā konference «Valsts 
un tiesību aktuālās problēmas» (2010 : Dau-
gavpils, Latvija). Valsts un tiesību aktuālās 
problēmas : starptautiskās zinātniskās konfer-
ences programma = Programme of interna-
tional scientific conference «Current problems 
of state and law» : Daugavpils, 26.11.2010.-
27.11.2010. / Daugavpils Universitāte. Sociālo 
zinātņu fakultāte. Tiesību katedra, Sociālo 
pētījumu institūts. — Daugavpils : Daugavpils 
Universitāte, 2010. — 15 lpp. : tab. ; 21 cm. — 
Teksts latviešu un angļu val. — [0311000448]

340(062)

37 Izglītība

Ostrovska, Inta. Latvijas iedzīvotāju izglītība 
sociālās audzināšanas kontekstā : promocijas 
darba kopsavilkums pedagoģijas doktora grāda 
iegūšanai pedagoģijas zinātnes nozarē sociālās 
pedagoģijas apakšnozarē = Education of Latvi-
an population in the context of social upbring-
ing : summary of the promotion paper, branch: 
pedagogy, sub-branch: social pedagogy / Inta 
Ostrovska ; zinātniskais vadītājs Aleksejs Vo-
robjovs ; recenzenti: Baiba Briede, Irēna Katane, 
Irēna Žogla ; Daugavpils Universitāte. — Dau-
gavpils : Daugavpils Universitāte, 2011. — 83, 
[1] lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 
36.-41., 79.-[84.] lpp. — Teksts latviešu un 
angļu valodā. — ISBN 978-9984-14-517-4. — 
[0311000458] 37(043)

371 Audzināšanas un izglītības 
organizēšana. Skolvedība

373 Vispārējā izglītība

… ir tikai viena skola : Cēsu Valsts ģimnāzijai — 
85 : atmiņu krājums / Cēsu Valsts ģimnāzija ; 
projekta vadītāja Gunta Bērziņa ; sastādītāja 
Māra Baķe ; redaktores: Ieva Radzobe, Gunta 
Bērziņa, Mirdza Lībiete ; māksliniece Anda 
Nordena ; vāka noformējums Eero Rass ; foto: 
Ilmārs Siliņš, Arnis Andersons, Eduards Baķis, 
Jānis Vīksna, Sarmīte Balabāne, Inga Ivano-
va. — Cēsis : Cēsu Valsts ģimnāzija, 2010. — 
303 lpp. : il., ģīm., faks. ; 24 cm. — ISBN 978-
9984-49-142-4 (ies.). — [0311000522]

373.5(474.3)(091)

378 Augstākā izglītība. Augstskolas. 
Akadēmiskās studijas

Latvijas Universitāte. Konference (Rīga, Lat-
vija). 69. konferences programma : 2011. gada 
janvārī—martā / Latvijas Universitāte ; sagata-
vojusi Ligita Liepiņa. — Rīga : Latvijas Univer-
sitāte, 2011. — 171 : tab. ; 21 cm. — Nosaukums 
vāka otrā pusē: Latvijas Universitātes 69. konfe-
rences programma. — [0311000465]

378.4(474.3)(063)

Nolikums par bakalaura darba izstrādāšanu 
un aizstāvēšanu / Rīgas Tehniskā universitāte. 
Valodu institūts ; nolikumu izstrādājušas L. 
Iļjinska, M. Platonova, I. Liokumoviča, T. Smir-
nova. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2011 (RTU 
tipogrāfija). — 31 lpp. : tab. ; 21 cm. — «Guide-
lines for bachelor paper development»—
14.lpp. — Teksts latviešu, angļu valodās. — ISBN 
978-9934-10-117-5 : 300 eks. — [0311000459]

378.22(075.8)

Zīlīte, Ligita. Socionikas informācijas lietošanas 
iespējas Latvijā izglītības procesa vadībā : pro-
mocijas darba kopsavilkums Vadībzinātnes 
doktora zinātniskā grāda iegūšanai Izglītības 
vadības apakšnozarē = Possibilities of use of So-
cionics information in the management of edu-
cation process in Latvia : synopsis of doctoral 
thesis / Ligita Zīlīte ; darba zinātniskā vadītāja: 
Rasma Garleja ; recenzenti: Andris Kangro, 
Ludis Pēks, Tatjana Volkova ; Latvijas Univer-
sitāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. — 
74 lpp. : diagr., sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 
32.-34., 71.-73. lpp. — Teksts paralēli latviešu un 
angļu valodā, ar atsevišķām titullapām ; vāka 
noformējums tikai latviešu valodā. — ISBN 
978-9984-49-199-8. — [0311000442]

378.1(474.3)(043.2)

Zīlīte, Ligita. Socionikas informācijas lie-
tošanas iespējas Latvijā izglītības procesa va-
dībā : promocijas darbs Vadībzinātnes dok-
tora zinātniskā grāda iegūšanai Vadībzinātnes 
nozarē, Izglītības vadības apakšnozarē / Ligita 
Zīlīte ; promocijas darba zinātniskais vadītājs: 
Rasma Garleja ; Latvijas Universitāte. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2011. — V, 239 lp. : diagr., 
sh., tab., veidlapas ; 30 cm. — Bibliogr.: 10.-11., 
158.-173. lp. — (Ies.). — [0311003324]

378.1(474.3)(043.3)
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5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

51 Matemātika

Didaktiskie materiāli augstākajā matemātikā 
[elektroniskais resurss] : pamatjēdzieni, pamat-
likumi, pamatsakarības : kopsavilkums / sastādī-
tāja Anda Zeidmane. — Jelgava : LLU, 2010. — 
1 CD-ROM ietverē ; 12 cm. — Aprakstīts pēc 
diska uzlīmes. — Ietver bibliogr. — ISBN 978-
9984-48-036-7. — [0310004411] 51(075.8)

54 Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Ozola, Baiba. Biogēnie elementi [elektroniskais 
resurss] : mācību līdzeklis / Baiba Ozola ; re-
cenz. Māra Dūma ; Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte. Ķīmijas katedra. — Jelgava : Latv-
ijas Lauksaimniecības universitāte, 2010. — 1 
CD-ROM ietverē ; 12 cm. — Apr. pēc diska 
sākumlapas. — Ietver bibliogr. — [0310004409]

546(075.8)

Šorohovs, Mihails. TlBr crystal optical, electri-
cal and surface properties investigation; x-ray 
and γ-ray detectors development : promotion 
to the degree of doctor of physics, subbranch: 
solid state physics : summary of the doctoral 
thesis / Mihails Šorohovs ; supervisor Larisa 
Grigorjeva ; reviewers: Jānis Bērziņš, Artūrs 
Medvids, Māris Knite ; University of Latvia. 
Faculty of Physics and Mathematics. — Rīga : 
University of Latvia, 2011. — 39 lpp. : krās. il., 
diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 35.-38. lpp. — 
ISBN 978-9984-45-306-4. — [0311000469]

548.73(043.2)

Šorohovs, Mihails. TlBr kristālu optisko, elek-
trisko un virsmas īpašību izpēte; rentgena un 
gamma-staru detektoru izstrāde : promocijas 
darba kopsavilkums doktora zinātniskā grāda 
iegūšanai fizikā, apakšnozare: cietvielu fizika / 
Mihails Šorohovs ; darba vadītāja: Larisa Grig-
orjeva ; recenzenti: Jānis Bērziņš, Artūrs Med-
vids, Māris Knite ; Latvijas Universitāte. Fizikas 
un matemātikas fakultāte. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2011. — 39 lpp. : krās. il., diagr., 
tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 35.-37. lpp. — ISBN 
978-9984-45-305-7. — [0311000470]

548.73(043.2)

55 Zemes zinātnes. Ģeoloģijas zinātnes

Markots, Aivars. Plakanvirsas pauguru mor-
foloģija, uzbūve un veidošanās apstākļi salve-
ida akumulatīvi glaciostrukturālajās augstienēs 
Latvijā : promocijas darba kopsavilkums doktora 
grāda iegūšanai ģeoloģijas nozarē, apakšnozare: 
kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija = Mor-
phology, structure and formation conditions of 
plateau-like hills of insular accumulative-glaci-
ostructural uplands in Latvia : summary of the 
Doctoral thesis / Aivars Markots ; promocijas 
darba vadītājs Vitālijs Zelčs ; recenzenti: Alber-
tas Bitinas, Oļģerts Nikodemus, Valdis Segliņš ; 
Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas nodaļa. Ģeo-
morfoloģijas un ģeomātikas katedra. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2011. — 98 lpp. : krās. il., 
tab. ; 21 cm. — (Disertationes geologicae Uni-
versitas Latviensis ; Nr. 19). — Bibliogr.: 38.-47., 
89.-98. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā 
(ar atsevišķām titullapām) ; vāka noformējums 
abās valodās. — ISBN 978-9984-45-315-6. — 
[0311000471] 551.435.44(474.3)(043)

58 Botānika

Botāniskais ceļvedis : sugu noteicējs : Latvija / 
apsekojumi, teksts, foto: Juris Smaļinskis ; tek-
sts sugu noteicēja daļā: Diāna Meiere, Juris 
Smaļinskis. — Rīga : Lauku ceļotājs, 2010. — 
183 lpp. : il., kartes ; 17 cm. — 14 dabas takas, 
24 diži koki, 14 botāniskie dārzi un dendrāriji, 
11 lauku labumi un citi objekti, 5 augu un sēņu 
maršruti ; 394 sugas ; NATURA 2000 teritorijas, 
dabas pieminekļi. — Bibliogr.: 183. lpp. — ISBN 
978-9934-8181-0-3 (spirālies.). — [0311000526]

58(035)

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. 
TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes

Leice, Alevtīna. Dinamiskā testēšanas metode 
bioimplanta ietekmes novērtēšanai uz hemato-
loģiskiem parametriem : nozare: mašīnzinātne, 
apakšnozare: mēraparāti un metroloģija : pro-
mocijas darbs / Alevtīna Leice ; zinātniskais 
vadītājs J. Dehtjars ; Rīgas Tehniskā univer-
sitāte. Transporta un mašīnzinību fakultāte. Bio-
medicības inženierzinātņu un nanotehnoloģiju 
insitūts. — Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 
2010. — 97 lp. : krās. il., diagr., tab. ; 31 cm. — 
Bibliogr.: 89.-97. lp. — Anot. paral. latviešu, 
angļu, krievu val. — (Ies.). — [0311003328]

617-77(043)

Leice, Alevtīna. Dinamiskā testēšanas me-
tode bioimplanta ietekmes novērtēšanai uz 
hematoloģiskiem parametriem : promocijas dar-
ba kopsavilkums : nozare: mašīnzinātne, apakš-
nozare: mēraparāti un metroloģija / Alevtīna 
Leice ; zinātniskais vadītājs J. Dehtjars ; rezen-
zenti: Jānis Vētra, Aleksandrs Urbahs, I.A. 
Hlusov ; Rīgas Tehniskā universitāte. Trans-
porta un mašīnzinību fakultāte. Biomedicīnas 
inženierzinātņu un nanotehnoloģiju insti-
tūts. — Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 
2010. — 34 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 
27.-34. lpp. — [0311000475] 617-77(043)

Leice, Alevtīna. Dynamic testing method for 
evaluation of bioimplant effect on hemotologi-
cal parameters : field: mechanical engineering, 
subfield: measurment instrumentation and me-
trology : PhD thesis summary / Alevtīna Leice ; 
supervisor: Yu. Dekhtyar ; opponents: J. Vetra, 
A. Urbahs, I.A. Hlusov ; Riga Technical Univer-
sity. Faculty of Transport and Mechanical En-
gineering. Institute of Biomedical Engineering 
and Nanotechnologies. — Riga : Riga Techni-
cal University, 2010. — 34 lpp. : diagr., tab. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 27.-34. lpp. — [0311000474]

617-77(043)

Norbekovs, Mirzakarīms. Muļķa pieredze, 
jeb, Kā atgūt redzi un tikt vaļā no acenēm / 
Mirzakarīms Norbekovs ; no krievu valodas 
tulkojusi N. Kalna ; L. Kovalass-Kovaļevskas 
vāka mākslinieciskais noformējums. — Rīga : 
Vieda, Latvijas Ekoloģiskās izglītības apgāds, 
2011. — 311, [4] lpp. : il. ; 20 cm. — Par aut.: 5.-
6. lpp. — Oriģ. nos.: Опыт дурака, или ключ 
к прозрению. — ISBN 978-9984-701-41-7. — 
[0311000509] 615.85+159.961

100 dziednieki Latvijā : dziednieki, ekstra-
sensi, gaišreģi, astrologi, numerologi, zintnieki, 
vārdotāji, bioenerģētiķi, psihologi, fitoterapeiti, 
refleksoterapeiti, energoinformātiķi, astrome-
diķi / sastādītāja, priekšvārda un pēcvārda 
autore Daiga Čirkste ; redaktors Ilmārs Biru-
lis. — Rīga : Lauku Avīze, 2011 (Rēzekne : Lat-
gales druka). — 207 lpp. : ģīm. ; 22 cm. — ISBN 
978-9984-827-85-8. — [0311000446]

615.89(474.3)(035)

Siņeļņikovs, Valērijs. Svētīgs uzturs : zemap-
ziņas noslēpumi : daktera Valērija Siņeļņikova 
Veselības un Prieka skola / Valērija Siņeļņikova 
redakcijā ; no krievu valodas tulkojusi Marita 
Freija ; redaktore Marita Freija. — Rīga : Sol 
Vita, 2011. — 295 lpp. : tab. ; 20 cm. — (Zem-
apziņas noslēpumi). — (Daktera Valērija Siņeļ-
ņikova Veselības un Prieka skola). — Bibliogr.: 
289. lpp. (15 nos.). — Tulk. no izd.: Питание 
в благости. — ISBN 978-9984-759-83-8. — 
[0311000440] 613.2

Vīksna, Ludmila. Infekcijas slimības / Lud-
mila Vīksna, Aija Majore, Angelika Krūmiņa, 
Valentīna Sondore ; medicīnas red. Maija Šet-
lere ; lit. red. Ginta Kūlīte ; vāka māksl. Iveta 
Bambere. — Rīga : Medicīnas apgāds, 2011. — 
588, [1] lpp., [6] lpp. krās. il. : sh., tab. ; 25 cm. — 
Bibliogr.: 572.-[578.] lpp. (137 nos.). — Palīgrād.: 
579.-[589.] lpp. — ISBN 978-9984-813-35-6 
(ies.). — [0311000560] 616.9

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

Ašmanis, Gundars. Elektromagnētiskā sa-
vietojamība : mācību grāmata / G. Ašmanis, 
L. Ribickis ; zinātniskā redkolēģija: Juhan 
Laugis, Algirdas Smilgiavičius, Nataļja Lāce, 
Kārlis Gross, Sandra Treija ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Enerģētikas un elektrotehnikas 
fakultāte. Industriālās elektronikas un elektro-
tehnikas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 
2010. — 222 lpp. : diagr., il., sh., tab. ; 25 cm. — 
ISBN 978-9934-10-101-4 (ies.) : 500 eks. — 
[0311000461] 621.314.26(075.8)

Levins, Nikolajs. Bezkontaktu elektriskās 
mašīnas : monogrāfija / N. Levins, E. Kamoliņš, 
S. Vītoliņa ; zin. red. Jānis Dirba ; E. Kamoliņa 
vāka māksl. noform. — Rīga : RTU Izdevniecība, 
2011. — 275 lpp. : diagr., il., sh., tab. ; 25 cm. — 
Bibliogr.: 269.-275. lpp. (101 nos.). — Kopsav. 
latviešu, angļu val. — ISBN 978-9934-10-116-8 
(ies.) : 500 eks. — [0311000460] 621.313

Šīrons, E. Sarežģītu profilu parametru mē-
rīšana : mācību grāmata mašīnzinību program-
mu studentiem / Edgars Šīrons ; Rīgas Tehniskā 
Universitāte. Aparātu būvniecības katedra. — 
Rīga : RTU Izdevniecība, 2011. — 224 lpp. : 
il., shēmas, tab. ; 25 cm. — Bibliogr.: 212.-
213. lpp. — Alf. rād.: 214.-220. lpp. — ISBN 978-
9934-10-114-4 (ies.) : 200 eks. — [0311000462]

621:53.08(075.8)

629 Transportlīdzekļu inženierija

Владимиров, Н. И. Организация процессов 
обслуживания транспортных средств [elek-
troniskais resurss] : учебное пособие / Н. 
И. Владимиров, А. Н. Медведев. — Рига : 
Transporta un sakaru institūts, [2011]. — 1 
CD-ROM ietverē ; 12 cm. — Aprakstīts pēc 
diska uzlīmes. — ISBN 978-9984-818-36-8. — 
[0311003456] 629(075.8)(0.034.44)
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63 Lauksaimniecība. Mežsaimniecība. 
Medības. Zivsaimniecība

633/635 Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Skrabule, Ilze. Kartupeļi : šķirnes, stādīšana, 
kopšana, novākšana, glabāšana : Lauku Avīzes 
tematiskā avīze / Ilze Skrabule ; redaktors un 
priekšvārda autors Ilmārs Birulis ; foto: Ilze Sk-
rabule. — Rīga : Lauku Avīze, 2011. — 64 lpp. : 
diagr., il., ģīm. ; 28 cm. — (Lauku Avīzes 
tematiskā avīze, ISSN 1407-4338 ; 2011/3(192)). — 
Bibliogr.: 64. lpp. — [0311000521] 635.21/24

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

Forands, Ilgvars. Viesnīcas menedžments / Il-
gvars Forands ; red. Inta Ceļdoma. — Rīga : 
Latvijas Izglītības fonds, 2011. — 232 lpp. : sh., 
tab. ; 22 cm. — Bibliogr.: 230. lpp. (28 nos.). — 
ISBN 9984-9558-9-3 (ies.). — [0311000523]

640.412

Liepa, Dzintra. Es jau adu! / teksta aut. un 
sast. Dzintra Liepa ; red. Ilze Čerņevska ; 
vāka dizains: Ilgonis Riņķis. — Rīga : Avots, 
2011. — 87 lpp. : il. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-
859-24-8. — [0311000477] 646.26

Unas aksesuāru rokasgrāmata : žurnāla «Una» 
pielikums / galvenā redaktore: Džina Briška ; 
redaktore: Agnese Kaupere ; dizains: Diāna 
Druķe ; foto: Jānis Deinats. — Rīga : Dienas 
Žurnāli, 2011. — 64 lpp. : il., ģīm. ; 25 cm. — 
(Unas bibliotēka, ISSN 1691-6093 ; pavasaris 
2011). — Ls 1,49. — [0311000520] 646.48

655 Poligrāfiskā rūpniecība. Iespiešana. 
Izdevējdarbība. Grāmattirdzniecība

RaKa (izdevniecība). Izdevniecībai RaKa 20 : 
mācību grāmatas, izdevniecība, tipogrāfija : 
grāmatu katalogs, 2011 / izdevniecība RaKa. — 
Rīga : RaKa, 2011. — 52, [2] lpp. : il., tab. ; 
28 cm. — [0311000528] 655.41(474.3)(085)

66 Ķīmijas tehnoloģija. Ķīmijas un 
radniecīgās saskarnozares

Hodakovska, Jūlija. Membrānas un membrā-
nas—elektrodu kompleksa materiālu pētījumi 
pielietojumiem degvielas šūnās : promocijas 
darba kopsavilkums doktora zinātniskā grāda 
iegūšanai fizikā ; apakšnozare: cietvielu fizika / 
Jūlija Hodakovska ; zinātniskais vadītājs Jānis 
Kleperis ; recenzenti: Oskars Krievs, Arturs 
Vīksna, Donāts Millers ; Latvijas Universitāte. 
Fizikas un matemātikas fakultāte. — Rīga : Latv-
ijas Universitāte, 2011. — 50 lpp. : il. (arī krās.), 
diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 46.-49. lpp. — 
ISBN 978-9984-45-308-8. — [0311000467]

66.081.6:678.06(043.2)

Hodakovska, Jūlija. Research of materials for 
membranes and membrane—electrode assem-
bly for application in fuel cells : summary of 
the doctoral thesis : promotion to the degree of 
doctor of physics, subbranch: solid state phys-
ics / Jūlija Hodakovska ; scientific advisor Jānis 
Kleperis ; reviewers: Oskars Krievs, Arturs 
Vīksna, Donāts Millers ; University of Latvia. 
Faculty of Physics and Mathematics. — Rīga : 
University of Latvia, 2011. — 51 lpp. : il., diagr., 
tab. ; 21 cm — Bibliogr.: 48.-51. lpp. — ISBN 
978-9984-45-309-5. — [0311000466]

66.081.6:678.06(043.2)

67 Dažādas nozares, amatniecība un amati

Nikitenko, Sanita. Piespraudes / Sanita Niki-
tenko ; redaktore Ilze Sausiņa ; māksliniece 
Laura Akmane ; Sanitas Nikitenko zīmējumi ; 
vāka dizains: Vita Lēnerte ; Vitas Lēnertes 
foto. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. — 32 lpp. : 
il. ; 20 cm. — (Rokdarbi ; 2). — ISBN 978-9934-
0-1680-6. — [0311000547] 671.121.2(035)

7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

72 Arhitektūra

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs. Latvijas 
Nacionālais mākslas muzejs, LNMM : 2010. 
gada kalendārs / sast. un red. Nataļja Sujun-
šalijeva ; tulk. angļu val. Sabīne Ozola ; dizains: 
Līga Sarkane. — Rīga : Latvijas Nacionālais 
mākslas muzejs, 2010. — 84 lpp. : il., ģīm., tab. ; 
19 cm. — Kopsav. angļu val. — [0311000463]

72/76:069(474.3)(083.82)

Priedola-Lāce, Daina. Rīgas pilsētas arhitekts 
un Rātes būvmeistars Johans Daniels Felsko 
(1813-1902) : promocijas darba kopsavilkums = 
Riga city architect and city council master 
builder Johann Daniel Felsko (1813-1902) : sum-
mary of doctoral dissertation / Daina Lāce ; 
zinātniskā vadītāja Elita Grosmane ; recenzenti: 
Jānis Zilgalvis, Malgožata Omilanovska, Silvija 
Grosa ; Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas 
vēstures institūts = Institute of Art History of 
the Latvian Academy of Art. — Rīga : Latvijas 
Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, 
2010. — 48 lpp. ; 21 cm. — Bibliogr.: 24.-
26. lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu val., 
titlp. angļu un latviešu val. — ISBN 978-9934-
8038-5-7. — [0311000441]

72.071.1(=112.2)(474.3)(043)

745/749 Rūpnieciskā māksla un 
daiļamatniecība. Lietišķā māksla

Branta, Angela. Pērlīšu virtenes : skaistas 
mūsdienīga dizaina rotaslietas / Angela Branta ; 
no vācu valodas tulkojusi Irīda Miska ; redak-
tore Gunta Šustere. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2011. — 30, [2] lpp. : krās. il. ; 21 cm. — Oriģ. 
nos.: Neue Perlenketten. — ISBN 978-9934-0-
1446-8. — [0311000430] 746.5(035)

Franka, Amēlija. Izsmalcinātas pērļu ro-
tas : nezūdoša elegance un moderns dizains 
pašu rokām / Amēlija Franka ; no vācu valo-
das tulkojusi Irīda Miska ; redaktore Gunta 
Šustere. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. — 30, 
[2] lpp. : krās. il. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: Perlen-
schmuck de luxe. — ISBN 978-9934-0-1545-8. — 
[0311000432] 746.5(035)

Klinkerte, Monika. Stikla pērlīšu rotaslietas : 
atraktīvas idejas kaklarotām, rokassprādzēm, 
gredzeniem un citām rotām / Monika Klink-
erte ; no vācu valodas tulkojusi Irīda Miska ; 
redaktore Gunta Šustere. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2011. — 30, [2] lpp. : krās. il. ; 21 cm. — 
Oriģ. nos.: Schmuck mit Glasperlen. — ISBN 
978-9934-0-1544-1. — [0311000431] 746.5(035)

Kļaviņa, Iveta. Gaisīgās pērlīšu rotas / Iveta 
Kļaviņa ; redaktore Ilze Sausiņa ; māksliniece 
Laura Akmane ; vāka dizains: Vita Lēnerte ; 
Eduarda Groševa foto. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2011]. — 32 lpp. : il. ; 20 cm. — (Rokdarbi ; 
3). — ISBN 978-9934-0-1692-9. — [0311000548]

746.5(035)

Morasa, Ingrīda. Burvīgas idejas rotām ar 
Swarovski kristāla pērlītēm : ar krāsainu parau-
gu pielikumu : izmantosim radoši / Ingrīda 
Morasa ; no vācu valodas tulkojusi Irīda Miska ; 
redaktore Gunta Šustere. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2011. — 30, [2] lpp. : krās. il. ; 21 cm + 
paraugu burtnīca (32 lpp.). — Pielikums iešūts 
grāmatā. — Oriģ. nos.: Zauberhafte Sch-
muck-ideen. — ISBN 978-9934-0-1543-4. — 
[0311000433] 746.5(035)

75 Glezniecība

Barčevska, Diāna. Pilsētasbērni : jaunie Latvi-
jas glezniecībā II : Latvijas Nacionālā mākslas 
muzeja izstāžu zāle «Arsenāls», 2010 = Ur-
banchildren : the young in Latvian painting 
II : 2010, the «Arsenāls» exhibition hall of the 
Latvian National museum of art / autore, ku-
ratore Diāna Barčevska ; tekstu autori: Diāna 
Barčevska, Reinis Tukišs ; foto: Didzis Grodzs, 
Andrejs Rudzāts, Kaspars Kaļķis, Kaspars 
Garda. — Rīga : ArtDuce, 2010. — 71 lpp. : il., 
ģīm. ; 29 cm. — Izstāde «Pilsētasbērni» ir otrā 
Latvijas jauno mākslinieku darbu skate, kas 
turpina 2007. gadā Latvijas Nacionālajā mākslas 
muzejā aizsākušos tradīciju ar projektu Candy 
Bomber / «Našķu bumba». — Teksts latviešu un 
angļu val. — ISBN 978-9984-49-179-0 (ies.). — 
[0311000492] 75.071.1(474.3)(083.82)

77 Fotogrāfija un līdzīgi procesi

International Summer School of Photography 
(2010 : Ludza, Latvija). ISSP 2010 catalogue / 
concept and creation of the catalogue: NGO 
ISSP ; design: Artis Briedis, Rūta Briede, Jānis 
Kalaus. — [Ludza : ISSP biedrība], 2010. — 
155 lpp. : krās. il. ; 13×18 cm. — «The Interna-
tional Summer School of Photography (ISSP) 
2010 took place in Ludza, Latvia from 31 July 
till 8 August 2010. … The exhibition of the ISSP 
student’s works was open to the public in Lud-
za in August-September 2010, and a selected 
collection presented in Riga in November-De-
cember 2010»—7. lpp. — [0311000444]

77.03/08(083.02)

78 Mūzika

Kosara, Tori. Džastins Bībers atklāti! : neoficiāla 
biogrāfija / teksts: Tori Kosara ; tulkojusi Līga 
Andžāne ; redaktore Santa Kazāka ; diza-
ins: Angie Allison. — Rīga : Egmont Latvija, 
[2011]. — 61, [1] lpp. : krās. il. ; 29 cm. — ISBN 
978-9984-43-363-9 (ies.). — [0311000489]

78.071.2(71)(0.053.2)

Lady Gaga : ekscentriski! : fakti un attēli. — 
Rīga : Egmont Latvija, [2011]. — [20] lpp., 
[1] saloc. lp. : krās. il. ; 28 cm. — «2 lieli un 10 
mazi plakāti»—Uz vāka. — ISBN 978-9984-43-
376-9. — [0311000485] 78.071.2(73)

793 Sabiedriskas izklaides un izpriecas. 
Kustību māksla. Deja

Barbie a fairy secret : uzdevumu grāmata pirms-
skolas un jaunākā skolas vecuma bērniem / 
latviskojusi Eva Jansone. — Rīga : Egmont 
Latvija , [2011]. — 31, [1] lpp., [2] lp. uzlīmes : 
il. ; 30 cm. — (Barbie). — «Ar uzlīmēm»—Uz 
vāka. — Oriģ. nos.: Barbie in a fairy secret. Ac-
tivity book with stickers. — ISBN 978-9984-43-
367-7. — [0311000488] 793.7
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Krumholcs, Ivo. Lieliskais piecnieks.lv : [jau-
tājumi un atbildes] / teksts un sastādījums: 
Ivo Krumholcs ; atb. red. Renāte Neimane ; 
vāka māksl. noform.: Dairis Hofmanis. — 
Rīga : Jumava. SIA «J.L.V.», 2011. — 164, 
[2] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9984-38-878-6. — 
[0311000501] 793.7(03)

Littlest pet shop : jautras spēles ar uzlīmēm / 
tulkojusi Vineta Berga. — Rīga : Egmont Latv-
ija , [2011]. — 32 lpp., [2] lp. uzlīmes : krās. il. ; 
30 cm. — (Littlest pet shop). — Oriģ. nos.: Lit-
tlest pet shop. Activity book with stickers. — 
ISBN 978-9984-43-365-3. — [0311000483] 793.7

Slaveni! : uzdevumu grāmata ar uzlīmēm. — 
Rīga : Egmont Latvija, [2011]. — [24] lpp, [2] lp. 
uzlīmes : il. ; 30 cm. — (Littlest pet shop). — 
Oriģ. nos.: Littlest pet shop. Activity book 
with stickers. — ISBN 978-9984-43-364-6. — 
[0311000484] 793.7

8 VALODAS. VALODNIECĪBA. 
LITERATŪRA

Ceļš uz sevi : [krājums] / sastādījusi Lija 
Brīdaka ; redaktore Daina Lorence ; Viļņa 
Lapiņa foto un datordizains. — Rīga : Annele, 
2011. — [31] lpp. : il. (krās.) ; 13×15 cm. — 
(Pērles). — ISBN 978-9984-843-31-5 (ies.). — 
[0311000517] 82-1(082)

Parunā ar mani, pasaulīt! : [krājums] / sastādījusi 
Lija Brīdaka ; redaktore Daina Lorence ; Viļņa 
Lapiņa foto un datordizains. — Rīga : Annele, 
2011. — [31] lpp. : il. ; 13×15 cm. — (Pērles). — 
ISBN 978-9984-843-32-2 (ies.). — [0311000518]

82-1(082)

81 Valodniecība un valodas

Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. 
Zinātniskie lasījumi (Daugavpils, Latvija). XXI 
zinātniskie lasījumi : starptautiskā konference, 
2011. gada 27.-28. janvāris : programma / Dau-
gavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. — 
Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2011. — 
34 lpp. ; 21 cm. — Teksts paralēli latviešu, angļu 
val., lasījumu tēmas arī lietuviešu, krievu un 
vācu val. — [0311000449] 81’1(062)+82.09(062)

Grūzītis, Normunds. Ierobežotas latviešu valo-
das formālā gramatika un semantika : promo-
cijas darba kopsavilkums datorzinātņu dok-
tora (Dr.sc.comp.) zinātniskā grāda iegūšanai : 
nozare: datorzinātne, apakšnozare: datoru un 
sistēmu programmatūra / Normunds Grūzītis ; 
zinātniskais vadītājs Andrejs Spektors ; re-
cenzenti: Kārlis Podnieks, Alla Anohina-Nau-
meca, Aarne Ranta ; Latvijas Universitāte. 
Matemātikas un informātikas institūts. — Rī-
ga : Latvijas Universitāte, 2010. — 52 lpp. : 
diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 43.-49. lpp. — 
[0311000395] 81’322(043.2)

Isajeva, Elvīra. Koncepta ceļš asociatīvais lauks 
krievu un latviešu valodā : promocijas darba 
kopsavilkums filoloģijas doktora grāda iegū-
šanai valodniecības nozares salīdzināmās un 
sastatāmās valodniecības apakšnozarē = As-
sociative field of the concept ceļš (road/way) 
in Russian and Latvian / Elvīra Isajeva ; pro-
mocijas darba zinātniskā vadītāja Zaiga Ikere ; 
recenzenti: Ina Druviete, Dace Markus, Ojārs 
Bušs ; Daugavpils Universitāte. — Daugavpils : 
Daugavpils Universitāte, 2010. — 63, [1] lpp. : 
tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 32.-34. lpp. — Teksts 
latviešu, angļu valodā. — ISBN 978-9984-14-
516-7. — [0311000407]

81’23(043)+811.161.1’37(043)

Polkovņikova, Svetlana. Runas verbi A. Čehova 
stāstos un to tulkojumos latviešu valodā : pro-
mocijas darba kopsavilkums filoloģijas dok-
tora grāda iegūšanai valodniecības nozarē, 
salīdzināmās un sastatāmās valodniecības 
apakšnozarē = Verbs of speech in Anton 
Chekhov’s short stories and their translations 
into Latvian : summary of the Doctoral the-
sis / Svetlana Polkovņikova ; promocijas darba 
zinātniskā vadītāja Anna Vulāne ; recenzenti: 
Igors Koškins, Anatolijs Kuzņecovs, Jānis Sīlis ; 
Daugavpils Universitāte. — Daugavpils : Dau-
gavpils Universitāte, 2010. — 103, [1] lpp. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 47.-56. lpp. — Teksts lat-
viešu, angļu valodās. — ISBN 978-9984-14-
514-3. — [0311000408]

811.161.1’367.625(043)+811.174’367.625(043)

Здравствуй, это я! : krievu valoda 9. klasei : 
pārbaudes darbi / Jeļena Pestune, Irina Ivano-
va, Biruta Ondzule. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2011 (Poligrāfists). — 72 c. : табл. ; 26 см. — 
Mācību līdzeklis komplektizdevumā ar mācību 
grāmatu «Здравствуй, это я! Krievu valoda 
9. klasei» / I. Ivanova, J. Pestune, B. Ondzule 
(ISBN 978-9934-0-1081-1). — ISBN 978-9934-0-
1738-4. — [0311000443] 811.161.1’243(079)

811.174 Latviešu valoda

Bankava, Baiba. Eponīmi latviešu valodā: ling-
vistiskais aspekts = promocijas darbs filoloģijas 
doktora grāda iegūšanai valodniecības zinātnes 
nozarē, apakšnozare: salīdzināmā un sastatāmā 
valodniecība = Eponyms in the Latvian lan-
guage: linguistic aspect : / Baiba Bankava ; 
darba zinātniskais vadītājs Andrejs Bankavs ; 
Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fa-
kultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. — 
235 lp. : diagr., tab. ; 31 cm. — Bibliogr.: 192.-
211. lp. — (Ies.). — [0311013329]

811.174’373.2(043)

Bernāne, Juta. Mācies pats! [elektroniskais 
resurss] / Juta Bernāne, Laima Pamiljane. — 
Rīga : Latviešu valodas aģentūra : Datorzinību 
centrs, 2010. — 1 CD ; 12 cm. — Pašmācības 
papildu materiāls mācību līdzekļu komplektam 
«Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 4. kla-
se». — ISBN 978-9934-8076-9-5. — [0310004404]

811.174’243(075.4)(086.76)

Latgales kongress (2 : 2010 : Daugavpils, 
Latvija). II Latgales kongress : 2010. gada 
10.-11. novembrī : programma / Daugavpils 
Universitāte. Humanitārā fakultāte. Kompa-
ratīvistikas institūts. — Daugavpils : Dau-
gavpils Universitāte, 2010. — 10 lpp. : 20 cm. — 
[0311000453] 811.174’282(062)

Latviešu—lietuviešu sarunvārdnīca / sastādījis 
Harijs Kalniņš ; vāka autors Juris Karčevskis. — 
Rīga : Avots, 2011. — 149, [1] lpp. ; 7×10 cm. — 
(ABC). — Paral. latviešu un lietuviešu val. — 
ISBN 978-9984-859-12-5. — [0311000472]

811.174’374.8-022.215=172

Latviešu—somu sarunvārdnīca / sastādījusi 
Ieva Smelcere ; vāka autors Juris Karčevskis. — 
Rīga : Avots, 2011. — 174, [1] lpp. ; 7×10 cm. — 
(ABC). — Paral. latviešu un somu val. — ISBN 
978-9984-859-25-5. — [0311000473]

811.174’374.8-022.215=511.111

Latvijas vietvārdu vārdnīca / Latvijas Uni-
versitātes Latviešu valodas institūts ; sast. 
Vallija Dambe, Dzintra Hirša, Renāte Siliņa-
Piņķe, Ojārs Bušs ; iekļauti arī materiāli no Jāņa 
Endzelīna manuskripta ; atb. red. Ojārs Bušs ; 
redkol.: Benita Laumane, Elga Kagaine, Anna 
Stafecka ; red.: Ojārs Bušs, Laimute Balode, Dz-
intra Hirša, Renāte Siliņa-Piņķe, Anta Trumpa ; 
papild. un vārdn. aparāta veidošanā piedalījās 
Anta Trumpa, Ilze Štrausa, Sanda Rapa. — 
Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2010.

3. sējums, Pracirika—Puožu-. — LXIV, 
471 lpp. : sh. ; 25 cm. — ISBN 978-9984-742-
57-1 (ies.) : 500 eks. — [0311000493]

811.174’374.2’373.21

«Valodas elementu cilme un attīstība», starp-
tautiskā zinātniskā konference (2011 : Rīga, 
Latvija). Valodas elementu cilme un attīstība : 
akadēmiķa Jāņa Endzelīna 138. dzimšanas di-
enas atceres starptautiskās zinātniskās konfer-
ences materiāli / Latviešu valodas institūts. — 
Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2011. — 35, 
[1] lpp. ; 21 cm. — Bibliogr. referātu beigās. — 
Teksts latviešu, krievu val. — ISBN 978-9984-
742-58-8. — [0311000495] 811.174(062)

821 Daiļliteratūra

821.111 Angļu literatūra

Džeimsa, Erika. Dzeguzes nams : romāns / 
Erika Džeimsa ; no angļu valodas tulkojusi 
Liāna Niedra ; vāka dizains: Dairis Hofma-
nis. — Rīga : Kontinents, 2010. — 409, [1] lpp. ; 
21 cm. — Oriģ. nos.: The queen of new begin-
nings. — ISBN 978-9984-35-548-1 (ies.). — 
[0311000479] 821.111-31

Lesinga, Dorisa. Piektais bērns : romāns / Dori-
sa Lesinga ; no angļu valodas tulkojusi Dag-
nija Dreika ; mākslinieks Māris Sīmansons. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. — 222, [1] lpp. ; 
21 cm. — Oriģ. nos.: The fifth child. — ISBN 
978-9934-0-1327-0 (ies.). — [0311000534]

821.111-31

Peivere, Mišela. Spoku mednieks : [stāsts 
vidējā skolas vecuma bērniem] Mišela Peivere ; 
no angļu valodas tulkojis Andis Būrmanis ; 
redaktore Lolija Soma. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2011. — 247, [1] lpp. il. ; 21 cm. — (Tumšās sen-
atnes stāsti ; 6. grām.). — (Lasītprieks!, ISSN 
1407-3730). — Ar autores priekšvārdu. — Oriģ. 
nos.: Ghost hunter. — ISBN 978-9934-0-1209-9 
(ies.). — [0311000539] 821.111-93-311.3
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Presņakova, Irina. 19. gadsimta 60.-80. gadu 
angļu spoku stāsts = English ghost stories 
of the 1860-80s : promocijas darba kopsavil-
kums filoloģijas doktora grāda iegūšanai litera-
tūrzinātnes nozarē, cittautu literatūras vēstures 
apakšnozarē / Irina Presņakova ; promocijas 
darba vadītājs Fjodors Fjodorovs ; recenzenti: 
Benedikts Kalnačs, Aleksandrs Čamejevs, Elīna 
Vasiļjeva ; Daugavpils Universitāte. — Daugav-
pils : Daugavpils Universitāte, 2010. — 55 lpp. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 9.-10. lpp. un norādes 
parindēs. — Teksts latviešu un angļu valodā. — 
ISBN 978-9984-14-510-5. — [0311000456]

821.111-34.09(043)+821.111.09(043)

Skots, Maikls. Burve : nemirstīgā Nikolasa Flei-
mela noslēpumi : [romāns vidējā skolas vecu-
ma bērniem] / Maikls Skots ; no angļu valodas 
tulkojusi Ieva Kolmane ; atbildīgā redaktore 
Anna Pavlovska. — Rīga : Jumava, 2011. — 349, 
[4] lpp. : il. ; 24 cm. — (Nemirstīgā Nikolasa Flei-
mela noslēpumi / Maikls Skots ; 3. grām.). — 
«Harija Potera fanu klubs Latvijā. Ar mums 
tuvāk brīnumam»—Uz vāka. — Par autoru tek-
sta beigās. — Oriģ. nos.: The Sorceress. — ISBN 
978-9984-38-866-3 (ies.). — [0311000502]

821.111-93-3

821.111(73) Amerikāņu literatūra

Garsija, Kami Daiļās būtnes : romāns / Kami 
Garsija & Mārgareta Stola ; no angļu valodas 
tulkojusi un rediģējusi Silvija Brice. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2011 (Preses nams Baltic). — 
598, [2] lpp. ; 21 cm. — Par autorēm teksta 
beigās. — Oriģ. nos.: Beautiful creatures. — 
ISBN 978-9934-0-1420-8 (ies.). — [0311000537]

821.111(73)-31

Hoseinī, Hālends. Tūkstoš sauļu mirdzums : 
romāns / Hālends Hoseinī ; no angļu valo-
das tulkojusi Ieva Kalnciema ; redaktore Rūta 
Koluža. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Poli-
grāfists). — 455, [1] lpp. ; 21 cm. — ««Pūķa ķē-
rājs» Hālenda Hoseinī pirmais romāns»—Uz 
vāka. — Oriģ. nos.: A thousand splendid 
suns. — ISBN 978-9934-0-1753-7 (ies.). — 
[0311000554] 821.111(73)-31

Kasta, P. K. Iezīmētā : tumsas nama romāns / 
P. K. Kasta & Kristīna Kasta ; no angļu valodas 
tulkojusi Daina Ozoliņa ; redaktore Bārbala 
Simsone. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. — 335, 
[1] lpp. ; 21 cm. — (Tumsas nama romāns). — 
Par autorēm: 329. lpp. — Oriģ. nos.: Marked. — 
ISBN 978-9934-0-1796-4 (ies.). — [0311000538]

821.111(73)-312.9

Keita, Lorena. Eņģeļu nakts : romāns / Lore-
na Keita ; no angļu valodas tulkojusi Ieva 
Elsberga ; redaktore Iveta Polkmane. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2011. — 476, [1] lpp. ; 21 cm. — 
Oriģ. nos.: Fallen. — ISBN 978-9934-0-1712-4 
(ies.). — [0311000536] 821.111(73)-31

Kinnijs, Džefs. Grega dienasgrāmata : Grega 
Heflija darbu reģistrācijas žurnāls : romāns ar 
karikatūrām [vidējā skolas vecuma bērniem] / 
Džefs Kinnijs ; no angļu valodas tulkojusi 
Daina Ozoliņa ; redaktore Daina Borovska. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. — 217, [1] lpp. : 
il. ; 21 cm. — Par autoru teksta beigās. — Oriģ. 
nos.: Diary of a wimpy kid. — ISBN 978-9934-0-
1539-7 (ies.). — [0311000535]

821.111(73)-93-34

Lindsa, Geila. Zelta bibliotēka : romāns / Geila 
Lindsa ; no angļu valodas tulkojusi Liene Ak-
mens ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. — Rīga : 
Kontinents, [2011]. — 408 lpp. ; 21 cm. — Bib-
liogr.: 407.-408. lpp. — Oriģ. nos.: The book of 
spies. — ISBN 978-9984-35-544-3 (ies.); ISBN 
9789984355446 (kļūda). — [0311000481]

821.111(73)-312.4

Robārdsa, Kārena. Aušīgā lēdija : romāns / 
Kārena Robārdsa ; no angļu valodas tulkojusi 
Biruta Vaivode ; vāka dizains: Dairis Hofma-
nis. — Rīga : Kontinents, 2010. — 386, [1] lpp. ; 
21 cm. — Oriģ. nos.: Shameless. — ISBN 978-
9984-35-538-2 (ies.). — [0311000480]

821.111(73)-31

821.113.5 Norvēģu literatūra

Ēgners, Turbjērns. Kāpējpeļuks un citi dzīvnieki 
Šurumburummežā : [stāsts pirmsskolas vecu-
ma bērniem] / Turbjērns Ēgners ; no norvēģu 
valodas tulkojusi Rute Lediņa ; atbildīgā 
redaktore Kristīne Kirkila ; literārā redaktore 
Iveta Kalniņa ; autora ilustrācijas. — Rīga : 
Jumava, 2011. — 99, [1] lpp. : krās. il., notis ; 
25 cm. — «Dziesmas klavieru pavadījumam 
vieglā veidā aranžējis Kristians Hartmanns. Šo 
burtnīcu izdevis apgāds NORSK Musikforlag, 
Oslo»—[100.] lpp. — ISBN 978-9984-38-863-2 
(ies.). — [0311000506] 821.113.5-93-32

821.133.1 Franču literatūra

Defombels, Timotejs. Tobijs Lolness : Elišas 
acis : piedzīvojumu stāsts [vidējā skolas vecu-
ma bērniem] / Timotejs Defombels ; no franču 
valodas tulkojusi Anda Pelēka ; redaktore 
Bārbala Simsone ; Fransuā Plasa ilustrācijas. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. — 332, [2] lpp. : 
il. ; 24 cm. — Par autoru un mākslinieku tek-
sta beigās. — Oriģ. nos.: Tobie Lolness. Les 
yeux d’elisha. — ISBN 978-9934-0-1777-3. — 
[0311000544] 821.133.1-93-3

821.161.1 Krievu literatūra

Afļatunova, Ļubova. Kas dzīvo šinī namiņā? : 
[dzejoļi pirmsskolas vecuma bērniem] / Ļubova 
Afļatunova. — Rīga : Prof-Press : Akopeks, 
[2011]. — [10] lpp. : krās. il. ; 15 cm. — ISBN 
978-9984-862-23-1 (ies.). — [0311000292]

821.161.1-93-1

Bogatkeviča, Jekaterina. N. Jazikova dzejas 
mākslinieciskā pasaule = Художественый 
мир лирики Н. М. Языкова : promocijas dar-
ba kopsavilkums filoloģijas doktora grāda 
iegūšanai literatūrzinātnes nozarē, cittautu 
literatūras vēstures apakšnozarē / Jekaterina Bo-
gatkeviča ; darba zinātniskais vadītājs Fjodors 
Fjodorovs ; recenzenti: Anna Stankeviča, Lud-
mila Luceviča, Vida Gudoņeņe ; Daugavpils 
Universitāte. — Daugavpils : Daugavpils 
Universitāte, 2010. — 47 lpp. ; 21 cm. — Bibli-
ogr.: 8.-9. lpp. un norādes parindēs. — Teksts 
latviešu un krievu valodā. — ISBN 978-9984-
14-498-6. — [0311000457] 821.161.1(092)(043)

Bulgakovs, Mihails. Meistars un Margarita : 
[romāns] / Mihails Bulgakovs ; no krievu valo-
das tulkojis Ojārs Vācietis ; Agatas Muzes vāka 
grafiskais noformējums ; vāka noformējumam 
izmantota Maijas Tabakas glezna. — Rīga : Ju-
mava, 2011. — 431, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 
978-9984-38-889-2 (ies.). — [0311000504]

821.161.1-31

Gurina, Irina. Kas katram garšo? : [bilžu 
grāmata pirmsskolas vecuma bērniem] / Iri-
na Gurina. — Rīga : Prof-press : Akopeks, 
[2011]. — [10] lpp. : krās. il. ; 15 cm. — ISBN 
978-9984-862-26-2 (ies.). — [0311000294]

821.161.1-93-1

Hesins, Viktors. Kam pieder šīs balsis? : [dzejoļi 
pirmsskolas vecuma bērniem] / Viktors Hes-
ins. — Rīga : Prof-press : Akopeks, [2011]. — 
[10] lpp. : krās. il. ; 15 cm. — ISBN 978-9984-
862-24-8 (ies.). — [0311000293] 821.161.1-93-1

Pavlova, Jeļena. Ugunsdzēsēju mašīna : [dzejoļi 
pirmsskolas vecuma bērniem] / Jeļena Pav-
lova. — Rīga : Prof-Press : Akopeks, [2011]. — 
[10] lpp. : krās. il. ; 15 cm. — ISBN 978-9984-
862-25-5 (ies.). — [0311000291] 821.161.1-93-1

821.172 Lietuviešu literatūra

Lietuviešu zelta stāsti / sastādītāja Solveiga 
Dauģirdaite ; tulkotāji: D. Avotiņa, Harijs 
Gāliņš, A. Sukovskis, T. Rullis, J. Elsbergs, I. 
Brūvere, J. Čevere ; priekšvārda, 5.-6. lpp., aut. 
Talrids Rullis. — Rīga : Lauku Avīze, 2011. — 
239 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-827-83-4. — 
[0311000445] 821.172-34(082)

Sabaļauskaite, Kristina. Silva Rerum : romāns / 
Kristina Sabaļauskaite ; no lietuviešu valo-
das tulkojusi un rediģējusi Dace Meiere. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. — 372, [1] lpp. ; 
21 cm. — Oriģ. nos.: Silva Rerum. — ISBN 978-
9934-0-1815-2 (ies.). — [0311000549] 821.172-31

821.174 Latviešu literatūra

Auziņš, Imants. Maiņu mija : dzeja / Imants 
Auziņš ; red. Lolija Soma ; māksl. Laura Ak-
mane. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. — 155, 
[5] lpp. : il. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-1723-0 
(ies.). — [0311000545] 821.174-1

Avotiņa, Daina. Kad lausks cērt : romāns / 
Daina Avotiņa ; red. Bārbala Simsone ; Aigara 
Truhina vāka dizains ; vāka noform. izmantota 
Vijas Kilblokas fotogr. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2011]. — 471, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-
9934-0-1724-7 (ies.). — [0311000546] 821.174-31

Brancis, Imants. Rudens atspulgi : dzejas krā-
jums / Imants Brancis ; red. un iev. sarakst. 
Modris Zihmanis ; sakārt. Ērika Birzkopa ; 
māksl. Uldis Baltutis ; vāka foto: Armands 
Lācis. — Liepāja : LiePA, 2010. — 119 lpp. : 
ģīm. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-864-10-5. — 
[0311000424] 821.174-1

Deģis, Kristaps. Nejautā : 1000 ziņkārības / 
Kristaps Deģis ; sast. Kristaps Deģis ; bildē 
Aija Mežale. — Liepāja : [Kristaps Deģis], 
2010. — 160 lpp. : il., ģīm. ; 13 cm. — Par aut.: 
159. lpp. — ISBN 978-9984-864-12-9 (ies.) : 100 
eks. — [0311000419] 821.174-3

Gailīte, Skaidrīte. Ceļā uz Mākoņmāju : ro-
māns / Anna Skaidrīte Gailīte ; red. Lolija 
Soma ; Aigara Truhina vāka dizains ; izman-
totas Vijas Kilblokas, Aigara Truhina fotogr. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. — 270, [1] lpp. ; 
18 cm. — (Ķengura grāmata). — ISBN 978-
9934-0-1542-7. — [0311000543] 821.174-31

Kalna, Nora. Puteņu eņģelis : dzeja un at-
dzeja / Nora Kalna ; pēcv. Skorpione putenī, 
76.-77. lpp., sarakst. Dagnija Dreika. — [Rīga] : 
Vara Vīksna, 2011. — 79 lpp. ; 19 cm. — ISBN 
978-9984-9959-8-4 (ies.). — [0311000494]

821.174-1
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Kolbergs, Andris. Krimināllieta trim dienām : 
kriminālromāns / Andris Kolbergs ; vāka 
māksl. noform.: Jānis Esītis. — Rīga : Dienas 
Grāmata, 2011. — 261, [2] lpp. ; 17 cm. — (A.K. 
Kriminālromānu bibliotēka). — ISBN 978-9984-
847-62-7. — [0311000428] 821.174-312.4

Liepiņa, Nadīna. Tango rudenī : dzejoļi / Na-
dīna Liepiņa ; vāka zīmējums: Lāsma Gūtmane ; 
vāku noformējums: Stella Elksne. — Rēzekne : 
Latgales kultūras centra izdevniecība, 2011. — 
229 lpp. ; 17 cm. — ISBN 978-9984-29-200-7 : 
500 eks. — [0311000557] 821.174-1

Nemiera, Linda. Septiņi : romāns jauniešiem / 
Linda Nemiera ; red. Bārbala Simsone ; Arņa 
Kilbloka vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2011]. — 285, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-
9934-0-1771-1 (ies.). — [0311000553]

821.174-93-312.9

Ozerskis, Imants Aleksandrs. Slepenais 
spēks : romāns / Aija Zuja, Imants Aleksandrs 
Ozerskis ; red. Lolija Soma ; Arņa Kilbloka vāka 
dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. — 271, 
[1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-1619-6 
(ies.). — [0311000552] 821.174-31

Rozentāls, Linards. Balonu sapulce : kāmīša 
stāsti : [jaunākā skolas vecuma bērniem] / Li-
nards Rozentāls ; redaktore Alda Rudzīte ; 
māksliniece Anitra Eglīte. — [Rīga] : Rīgas 
Lutera draudze : Zīmes studija, [2011]. — 73, 
[3] lpp. : il. ; 20 cm. — ISBN 978-9984-9972-
0-9. — [0311000404] 821.174-93-34

Rozentāls, Linards. Kāmītis baznīcā : raibi 
stāsti par Dievu lieliem un maziem bērniem / 
Linards Rozentāls ; redaktore Alda Rudzīte ; 
māksliniece Anitra Eglīte. — Rīga : Rīgas Lutera 
draudze : Zīmes studija, [2011]. — 63 lpp. : il. ; 
20×17 cm. — Bibliogr.: 63. lpp. — ISBN 9984-
9501-2-3. — [0311000406] 821.174-93-34

Rozentāls, Linards. Pasaules labākais : raibi 
stāsti par Dievu lieliem un maziem bērniem / 
Linards Rozentāls ; redaktore Alda Rudzīte ; 
māksliniece Anitra Eglīte. — [Rīga] : Rīgas 
Lutera draudze : Graffiti, [2011]. — 64 lpp. : il. ; 
20 cm. — ISBN 9984-19-864-2. — [0311000405]

821.174-93-34

Rungulis, Māris. Aste, ko luncināt : garstāsts : 
[vecākā skolas vecuma bērniem] / Māris Rungu-
lis ; māksliniece Agija Staka ; Ilzes Isakas vāka 
dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. — 117, 
[1] lpp. : il. ; 21 cm. — (Skolas stāsti). — ISBN 
978-9934-0-1745-2 (ies.). — [0311000542]

821.174-93-32

Savele-Gavare, Eva. Mīlestības lidojums : Es un 
Tu — esam vienoti… Es mīlu Tevi! : mīlestības 
albums ; Vienmēr būs jauna diena! : stāsts / Eva 
Savele-Gavare ; literārā redaktore Zane Ūsele ; 
vāka dizains: Rebeka Kalniņa ; vāka foto: Jānis 
Ozols. — Rīga : Iespēju grāmata, [2011]. — 
92 lpp. : il. ; 12×20 cm. — ISBN 978-9934-8166-
3-5. — [0311000476] 821.174-31

Šakina, Mārīte. Rīt viss būs citādi : romāns / 
Mārīte Šakina ; red. Eva Mārtuža ; Inta Vilcāna 
zīm. — Rīga : Lauku Avīze, 2011. — 207 lpp. : il., 
ģīm., faks. ; 20 cm. — (Lata romāns ; 3(141)). — 
ISBN 978-9984-827-87-2. — [0311000519]

821.174-31

Širina, Valentīna. Dzeivinīku stōsteni / Valen-
tīna Širina ; redaktore Valentīna Unda ; mōk-
slineica Lūcija Gadzina. — Rēzekne : Latgolas 
Kulturas centra izdevnīceiba, 2010 (Latgales 
druka). — 91 lpp. : il. ; 17 cm. — Par aut.: 87.-
88. lpp. — ISBN 978-9984-29-198-7 : 500 eks. — 
[0311000556] 821.174’282-34

Taureņu desants : Liepājas Universitātes stu-
dentu dzejas un īsprozas krājums / krājuma 
redkolēģija: Anda Kuduma, Edgars Lāms, 
Linda Zulmane, Ineta Stadgale, Agnese Ma-
tisone, Kristīne Knieta ; sakārtoja: Anda Kudu-
ma, Liene Ozola ; priekšvārdu sarakstīja Ineta 
Stadgale ; noformējumā izmantotas Agneses 
Matisones fotogrāfijas ; Liepājas Universitāte. 
Kurzemes Humanitārais institūts. — Liepāja : 
Liepājas Universitāte, 2010. — 108, [4] lpp. : 
il., ģīm. ; 20 cm. — ISBN 978-9984-864-13-6. — 
[0311000422] 821.174(082)

Ventspils laiks [elektroniskais resurss / Imanta 
Blūma fotodarbi ; ievada autore Margarita 
Marcinkeviča ; Ventspils bibliotēka]. — Vent-
spils : Ventspils bibliotēka, 2010. — 1 CD-ROM 
ietverē ; 12 cm. — Teksts latviešu val., atsevišķi 
darbi arī krievu val. — [0310004413]

821.174-1(082)(086.76)

Vērdiņš, Kārlis. Bastarda forma : latviešu dzej-
prozas vēsture, latviešu dzejprozas antoloģija / 
Kārlis Vērdiņš ; redaktore Ligita Bībere ; tul-
kotāja Māra Krēsliņa ; vāka māksliniece Dita 
Pence ; fotogrāfi: Liāna Beņķe, Rimands Ceplis, 
Viktors Gulbis, Gunārs Janaitis, Jānis Rieksts, 
Jānis Vinters, Mārtiņš Zālītis, Zonvalds, Litfi 
Ezkeks ; uz vāka 2. atloka Jāņa Indāna foto. — 
Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas 
institūts, 2011. — 334 lpp. : il., ģīm., faks., tab. ; 
21 cm. — (Studia humanitarica). — Bibliogr.: 
313.-320. lpp. un norādes parindēs. — Personu 
rād.: 321.-328. lpp. — Kopsav. angļu val. — 
ISBN 978-9934-8032-9-1. — [0311000136]

821.174-3.09+82-3.09

Viks. Sarežģītais Zvirbulēns : [stāsts jaunākā 
skolas vecuma bērniem] / Viks ; redaktore Māra 
Rune ; māksliniece Antra Augustinoviča. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. — 95, [1] lpp. : 
il. ; 20 cm. — (Lasītprieks!, ISSN 1407-3730). — 
ISBN 978-9984-40-637-4. — [0311000541]

821.174-93-32

Žuravska, Dzintra. Skarbajā krastā : 7 romānu 
cikls / Dzintra Žuravska ; Ērikas Tomsones vāka 
dizains. — Rīga : Sol Vita, [2011].

6. romāns, Viļņa virsotnē. — 376, [3] lpp. ; 
21 cm. — ISBN 978-9984-759-84-5 (ies.). — 
[0311000555] 821.174-31

821.511.113 Igauņu literatūra

Kivirehks, Andruss. Vīrs, kas zināja čūskuvār-
dus : [romāns] / Andruss Kivirehks ; no igauņu 
valodas tulkojusi Zane Balode ; redaktore Eva 
Mārtuža ; Vitolda Kucina zīmējumi. — Rīga : 
Lauku Avīze, 2011. — 335 lpp. : il. ; 21 cm. — 
(Baltijas bibliotēka). — Bibliogr.: 335. lpp. — 
ISBN 978-9984-827-86-5 (ies.). — [0311000447]

821.511.113-31

821.511.111 Somu literatūra

Oksanena, Sofi. Attīrīšanās : romāns / Sofi 
Oksanena ; no somu valodas tulkojusi Maima 
Grīnberga ; Aijas Andžānes vāka grafiskais 
noformējums. — Rīga : Jumava, 2011. — 295, 
[5] lpp. ; 24 cm. — Oriģ. nos.: Puhdistus. — 
ISBN 978-9984-38-842-7 (ies.). — [0311000503]

821.511.111-31

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

902 Arheoloģija

Arheoloģe Latvijas Zinātņu akadēmijas kores-
pondētājlocekle Dr. habil. hist. Ilze Biruta 
Loze : biobibliogrāfija / atbildīgais redaktors 
un priekšvārda autors Andris Caune ; redak-
tore Ināra Stašulāne ; dzīves un zinātniskās 
darbības apraksta autors Ēvalds Mugurēvičs ; 
bibliogrāfiju sastādīja: Cilda Caune, Ieva Ose ; 
LU Latvijas vēstures institūts. — Rīga : Latvi-
jas vēstures institūta apgāds, 2011. — 95 lpp., 
[4] lpp. krās. il., ģīm. : ģīm., faks. ; 22 cm. — 
(Latvijas vēsturnieki). — Bibliogr.: 23.-95. lpp. — 
ISBN 978-9984-824-21-5. — [0311000524]

902(474.3)(092)(01)

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

Bērziņš, Māris. Iedzīvotāju ģeogrāfiskās mo-
bilitātes loma suburbanizācijas norisēs Lat-
vijā : promocijas darba kopsavilkums dok-
tora zinātniskā grāda iegūšanai ģeogrāfijā, 
apakšnozare: cilvēka ģeogrāfija = The role 
of the geographic mobility in the process of 
suburbanisation in Latvia : summmary of 
the Doctoral thesis / Māris Bērziņš ; darba 
zinātniskā vadītāja Zaiga Krišjāne ; recenzenti: 
Jānis Štrauhmanis, Maija Rozīte, Daniel Göler ; 
Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes 
zinātņu fakultāte. Ģeogrāfijas nodaļa. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2011. — 69 lpp. : diagr., 
tab., kartes ; 21 cm. — Bibliogr.: 6.-8. lpp., 64.-
69. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā (ar 
atsevišķām titullapām) ; vāka noformējums 
abās valodās. — ISBN 978-9984-45-314-9. — 
[0311000468] 911.3(474.3)+314(474.3)

Impro ceļojumi, SIA. Impro ceļojumi 2011 : 
katalogs / priekšv., [1.] lpp., sarakst. Laima 
Muktupāvela ; izmantotas Ērika Oša kari-
katūras. — Rīga : Impro ceļojumi, SIA, [2011] 
(Reneprint). — 89, [6] lpp. : krās. il., ģīm., tab., 
kartes ; 27 cm. — [0311000464] 913(100)(085)

Latvijas ģeogrāfija : jautājumi un atbildes / 
sastādījusi Gunta Šustere ; redaktore Dace 
Markota. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. — 
135, [1] lpp. ; 22 cm. — (Špikeris). — Rād.: 
132.-[136.] lpp. — ISBN 978-9934-0-1739-1. — 
[0311000551] 911.2(474.3)(035)
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Velomaršruts Vidzemē un Dienvidigaunijā : 
maršruta apraksts, apskates objekti, kartes = 
Cycling route through North Latvia and South 
Estonia : description of the route, tourism sites, 
maps / projekta vadītāja A. Petkēvica ; teksts: 
I. Antēna, J. Bahovski, M. Kilups, I. Puķīte, 
S. Roomets ; dizains: L. Dubrovska ; foto: I. 
Barinska, A. Drēska, A. Eglītis, A. Gaidis, A. 
Heniņa, P. Īvāns, M. Jakobsone, D. Jansons, M. 
Kaldur, A. Kull, V. Lārmane, R. Lepik, A. Linde, 
U. Logins, K. Loss, I. Lõhmus, S. Lõhmus, A. 
Petkēvica, J. Prangels, A. Rams, O. Rencis, I. 
Riepniece, S. Roomets, N. Sapožņikovs, M. 
Sāre, E. Tāle, A. Tamm, B. Treimane, I. Vilka, K. 
Vimba, N. Viskov. — [Cēsis ; Valga : Vidzemes 
tūrisma asociācija : Valgas tūrisma informācijas 
centrs, 2011]. — 31, [2] lpp. : il., kartes ; 
21 cm. — Velomaršruts «Tour de LatEst» izvei-
dots Igaunijas—Latvijas pārrobežu sadarbības 
programmas projekta «Ar velo pa Vidzemi un 
Dienvidigauniju» ietvaros. — Paral. latviešu un 
angļu val. — (Spirālies.). — [0311000394]

913(474.3)(036)+913(474.2)(036)

929 Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi

Штейман, И. А. Гуманизм и конформизм / 
И. А. Штейман ; редактор Татьяна Гайдо. — 
Daugavpils : Daugavpils Universitātes Aka-
dēmiskais apgāds «Saule», 2011. — 147, [1] с. ; 
21 см. — Библиогр. и примеч.: с. 145-[148]. — 
ISBN 978-9984-14-518-1. — [0311000454]

929(474)+929(430)

94 Vispārīgā vēsture

94(474.3) Latvijas vēsture

Bērzs, Arnolds. Sarkanie burbuļi : pretvalstisko 
sabiedrisko aktivitāšu hronika, 1988-1998 / 
Arnolds Bērzs ; autora redakcijā. — [Rīga] : 
Domas spēks, 2011. — 557, [1] lpp. : faks. ; 
24 cm. — Bibliogr.: 504.-[505.] lpp. — Personu 
rād.: 506.-[549.] lpp. — ISBN 978-9984-9961-5-
8. — [0311000508] 94(474.3)”1987/1991”

Linde, Māris. Citādā vēsture / Māris Linde. — 
Liepāja : LiePA, 2010.

6. sējums, Normaņi. — 300 lpp., [16] lpp. il., 
kartes ; 21 cm. — (Bibliotheca Lindana ; 6). — 
ISBN 978-9984-864-08-2. — [0311000421]

94(48)

Turčinskis, Zigmārs. Ziemeļvidzemes meža-
brāļi, 1944.-1953. gads : Latvijas nacionālo 
partizānu cīņas Valkas apriņķī un Alūksnes 
apriņķa rietumu daļā / Zigmārs Turčinskis ; 
red. Ilze Antēna ; kopsav. angļu val. tulk. An-
tra Legzdiņa ; māksl. Ināra Jēgere ; LU Latvijas 
vēstures institūts. — Rīga : Latvijas vēstures 
institūta apgāds, 2011. — 399 lpp. : il., ģīm., 
faks., tab., kartes ; 25 cm. — Bibliogr.: 385.-
390. lpp. un nodaļu beigās. — Personu rād.: 
346.-384. lpp. — Kopsav. angļu val. — ISBN 
978-9984-824-20-8 (ies.). — [0311000525]

94(474.3)”1940/1991”

Пухляк, Олег. Великая Северная война на тер-
ритории Латвии, 1700-1721 : краткий очерк / 
Олег Пухляк. — Рига : Рижское Славянское 
историческое общество, 2010. — 56 с. : ил., 
портр., карт. ; 21 см. — Библиогр.: с. 56. — 
ISBN 978-9984-49-095-3. — [0311000497]

94(474.3)


