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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

087.5 Izdevumi jauniešiem

Apsley, Brenda. Ceļā : rotaļgrāmata ar 5 pie-
stiprināmiem attēliem / teksts: Brenda Apsley ; 
ilustrācijas: Craig Cameron ; dizains: Jeanette 
O’Toole. — Rīga : Egmont Latvija, [2011]. — 
[8] lpp. : krās. il. ; 29 cm. — (Klikt! Spēlējies!). — 
ISBN 978-9984-43-338-7 (ies.). — [0311000607]

087.5

Arī es krāsoju : krāsojamā grāmatiņa pašiem ma-
zākajiem. — [Rīga] : Kuma, [2011]. — [10] lpp. : 
il. ; 24 cm. — Bez teksta. — ISBN 978-9984-831-
15-2. — [0311000621] 087.5

Balerīna Minnija : [bilžu grāmata ar tekstu 
pirmsskolas vecuma bērniem] / tulkojis Māris 
Salējs ; Disney. — Rīga : Egmont Latvija, 
2011. — [10] lpp. : krās. il. ; 22 cm. — Oriģ. nos.: 
Ballerina Minnie. — ISBN 978-9984-43-369-1 
(ies.). — [0311000604] 087.5

Mikija auto : [bilžu grāmata ar tekstu pirmssko-
las vecuma bērniem] / tulkojis Māris Salējs ; 
Disney. — Rīga : Egmont Latvija, 2011. — 
[10] lpp. : krās. il. ; 22 cm. — Oriģ. nos.: Mick-
ey’s book of trucks. — ISBN 978-9984-43-368-4 
(ies.). — [0311000603] 087.5

Savieno punktus un izkrāso / [māksliniece 
Ulle Kuldkepa]. — [Rīga] : Kuma, [2011]. — 
[18] lpp. : il. ; 29 cm. — Ziņas par mākslinieci 
Ulli Kuldkepu iegūtas izdevniecības tīmekļa 
vietnē http://www.kuma.ee. — ISBN 978-9984-
831-17-6. — [0311000622] 087.5

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

13 Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves 
metafizika

Pravdina, Natālija. Nauda pati mani atrod : 
praktiski ieteikumi, kā panākt materiālo lab-
klājību un gūt veiksmi / Natālija Pravdina ; no 
krievu valodas tulkojusi Irīda Miska ; redaktore 
Jana Taperte ; Aigara Truhina dizains. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2011. — 158, [1] lpp. : il., tab. ; 
21 cm. — (Sapņi piepildās). — Oriģ. nos.: Я 
привлекаю деньги. — ISBN 978-9934-0-0666-1 
(ies.). — [0311000596] 133.5

14 Filozofiskās sistēmas un uzskati

Alhimionoks, Romāns. Filozofija : mācību grā-
mata / Romāns Alhimionoks, Vilnis Purēns ; 
galvenais redaktors Vilnis Purēns ; literārā 
redaktore Rita Cimdiņa. — Rīga : RaKa, 
2010. — 179 lpp. : il., ģīm., tab. ; 25 cm. — (Vi-
dusskolām). — ISBN 978-9984-46-152-6. — 
[0311000736] 14(075.3)

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Gračovs, Aleksijs. Kas jāzina katrai meitenei : 
no kurienes rodas bērni? meitenes higiēna, 
kārdinājuma priekšā / Aleksijs Gračovs ; tulko-
jums no krievu valodas Liene Lieģeniece ; 
tulkotājas: L. Lemhena, K. Kalvišs, S. Rutmane ; 
redakcija: Artūra Letūra birojs ; māksliniece 
Līga Sakse. — 2. papild. izd. — Rīga : Eikon, 
2011. — 240 lpp. ; 17 cm. — Tulk. no izd.: Что 
необходимо знать каждой девочке. — ISBN 
978-9934-8082-2-7. — [0311000532] 27-4

Labas domas : dažādu autoru atziņas / Dace 
Rence ; dizains: Evija Godiņa ; Raivja Renča fo-
togr. — [Rīga] : Amnis, 2010.

2. — [60] lpp. : il., ģīm. ; 14×16 cm. — ISBN 
978-9934-8074-8-0. — [0311000588]

27-4(089.3)

Skērs, Deivids. Kristība / Deivids Skērs ; no 
angļu valodas tulkojis Ģirts Grietiņš ; teolo-
ģiskie redaktori: Aleksandrs Bite, Atis Vaickov-
skis ; vāka autore: Agata Muze. — Rīga : Lu-
terisma mantojuma fonds, 2011. — 280 lpp. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 257.-265. lpp. un norādes 
parindēs. — Palīgrād.: 266.-280. lpp. — Oriģ. 
nos.: Baptism. — ISBN 978-9984-753-51-5. — 
[0311000616] 27-558.3

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

31 Demogrāfija. Socioloģija. Statistika

2011. gada tautas skaitīšanas rokasgrāmata : 
2011. gada tautas skaitīšana Latvijā : infor-
matīvs materiāls / Latvijas Republikas Centrālā 
statistikas pārvalde. — Rīga : Latvijas Repub-
likas Centrālā statistikas pārvalde, 2011. — 42, 
[3] lpp. : il., tab. ; 30 cm + pielikums (32 lpp.). — 
2011. gada tautas skaitīšanas rokasgrāmata : 
informatīvs materiāls : 16.02.2011. Nr.100-
IM/2011. 2011. gada tautas skaitīšana Latvijā : 
izmantojamie klasifikatori un kodi : tautas 
skaitīšanas rokasgrāmatas pielikums. — 
[0311000595] 314.116(474.3)(035)

Bērziņa, Kristīne. Īstermiņa un cirkulārā 
migrācija Latvijā: empīriskās liecības, pašreizējā 
politiskā prakse un nākotnes iespējas : Rīgā, 
2010. gada oktobrī = Temporary and circular 
migration in Latvia: empirical evidence, current 
policy practice and future options : Riga, Octo-
ber 2010 / Kristīne Bērziņa ; Eiropas migrācijas 
tīkls. — [Rīga : Eiropas migrācijas tīkla Latvijas 
kontaktpunkts, 2010]. — 39 lpp. : diagr., tab. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 36.-39. lpp. — Paral. latviešu 
un angļu val. — Kopsav. latviešu un angļu 
val. — [0311000637] 314.15(474.3)

Bērziņa, Kristīne. Statistikas ziņojums par 
migrācijas un starptautiskās aizsardzības 
jomu Latvijā 2008. gadā : Rīgā, 2010. gada sep-
tembrī = Annual report on migration and inter-
national protection statistics for Latvia (refer-
ence year 2008) : Riga, September 2010 / Kristīne 
Bēziņa ; Eiropas migrācijas tīkls. — Rīga : Eiro-
pas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkts, 
2010. — 83 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogr. 
norādes parindēs. — Paral. latviešu un angļu 
val. — [0311000638]

314.15-024.64(474.3)(083.41)

316 Socioloģija

Korniševa, Aļona. Latvijas iedzīvotāju dažādu 
paaudžu laika identitātes īpatnības : promocijas 
darbs : sociālā psiholoģija / Aļona Korniševa ; 
darba zinātniskā vadītāja Irina Plotka ; Dau-
gavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. 
Sociālās psiholoģijas katedra. — Daugavpils : 
Daugavpils Universitāte, 2011. — 211 lp. : 
diagr., tab. ; 31 cm. — Bibliogr.: 148.-165. lp. — 
(Ies.). — [0311003336] 316.6(474.4)(043)

Korniševa, Aļona. Latvijas iedzīvotāju dažādu 
paaudžu laika identitātes īpatnības : sociālā 
psiholoģija : promocijas darba kopsavilkums = 
Peculiarities of time identity of Latvian in-
habitants of different generations : social 
psychology : summary / Aļona Korniševa ; 
darba zinātniskā vadītāja Irina Plotka ; recen-
zenti: Irēna Kokina, Ģirts Dimdiņš, Albinas 
Bagdonas ; Daugavpils Universitāte. Sociālo 
zinātņu fakultāte. — Daugavpils : Daugavpils 
Universitāte, 2011. — 48 lpp. : tab. ; 21 cm. — 
Bibliogr.: 24.-25. lpp. — Nosaukums uz vāka 
latviešu un angļu valodā. — Teksts latviešu, 
angļu valodā ar atsevišķām titullapām. — 
[0311000578] 316.6(474.3)(043)

Vilkinsons, Ričards. Līmeņrādis : kāpēc mums 
ir nepieciešama vienlīdzīga sabiedrība? (Ne)lai-
mīgas sabiedrības analīze / Ričards Vilkinsons, 
Keita Pikita ; no angļu valodas tulkojušas Ita 
Pelīte, Anda Dzenīte, Ilona Tiesniece ; Ilzes 
Isakas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2011. — 333, [1] lpp. : il., graf., diagr. ; 22 cm. — 
Par autoriem teksta sākumā. — Bibliogr.: 307.-
332. lpp. — Oriģ. nos.: The spirit level. — ISBN 
978-9934-0-1593-9. — [0311000615] 316.3

32 Politika

Stafecka, Līga. Mēs demokrātijā / Līga Sta-
fecka ; sagat. piedalījās: Daiga Rutka, Aiga 
Grišāne, Ieva Beitika, Laura Kornete ; lit. red. 
Iveta Keiša ; dizains: Ieva Jerohina ; fotogr.: 
Arnis Balčus. — 2. izd. — Rīga : Delna : Trans-
parency International, 2010. — 65 lpp. : il., sh., 
tab. ; 25 cm. — Bibliogr.: 64.-65.lpp. un norādes 
parindēs. — ISBN 9984971724 (kļūda). — 
[0311000669] 321.7(474.3)
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33 Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

338.43 Lauksaimniecības ekonomika. 
Pārtikas ražošanas ekonomika

Radžele-Šulce, Agnese. Loģistikas pielieto-
juma ekonomiskie ieguvumi agrārajā sfērā : 
promocijas darba kopsavilkums ekonomikas 
doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai = 
Economic benefits of logistics application in the 
agriculture sector : summary of the doctoral 
thesis for the scientific degree Dr. oec. / Agnese 
Radžele-Šulce ; darba zinātniskie vadītāji: Ka-
zimirs Špoģis, Andra Zvirbule-Bērziņa ; recen-
zenti: Baiba Rivža, Ingūna Gulbe, Jonas Jasaitis ; 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Eko-
nomikas fakultāte. — Jelgava : Latvijas Lauk-
saimniecības universitāte, 2011. — 124 lpp. : 
il., tab., diagr. ; 21 cm. — Bibliogr.: 6.-15. lpp. — 
Teksts latviešu, angļu valodā. — [0311000590]

338.433(043)

Radžele-Šulce, Agnese. Loģistikas pielietojuma 
ekonomiskie ieguvumi agrārajā sfērā : promoci-
jas darbs ekonomikas doktora (Dr. oec.) zināt-
niskā grāda iegūšanai / Agnese Radžele-Šulce 
promocijas darba zinātniskā vadītāja Andra 
Zvirbule-Bērziņa ; Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte. Ekonomikas fakultāte. Uzņēmēj-
darbības un vadības katedra. — Jelgava : Latvi-
jas Lauksaimniecības universitāte, 2010. — 189, 
[47] lp. : il., tab., diagr., kartes ; 31 cm. — Bib-
liogr.: 177.-188. lp. — Teksts latviešu val., 
anotācijas arī angļu un vācu val. — (Ies.). — 
[0311003333] 338.433(043)

338.48 Tūrisms

Novatours (firma). Novatours : vasara, 2011 : 
Turcija, Grieķija, Bulgārija, Horvātija : [kata-
logs] / Novatours. — Rīga : Novatours, 2011. — 
192 lpp. : il., kartes ; 30 cm. — [0311000513]

338.486.2(083.82)

Novatours (firma). Novatours : ziema, 
2010/2011 : Ēģipte, Kanāriju salas, ekskursiju 
tūres, slēpošana, Francija, Itālija : [katalogs] / 
Novatours. — Rīga : Novatours, 2011. — 
200 lpp. : il., kartes ; 30 cm. — [0311000514]

338.486.2(083.82)

34 Tiesības. Jurisprudence

Korčagins, Edgars. Viss par darba attiecībām : 
praktisks līdzeklis / Edgars Korčagins, Liene 
Vancāne. — Rīga : Merkūrijs Info, [2010]. — 
249 lpp. : il., tab., veidlapas ; 30 cm + 1 CD. — 
Autore titlp. — Ieva Vancāne, uz vāka un 
diska — Liene Vancāne, titlp. 2. pusē — Ieva 
Vancābe. — ISBN 978-9984-863-14-6

349.2(474.3)

Voika, Inese. Soli pa solim uz atbildīgu politiku 
Saeimā : vēlētāja un deputāta rokasgrāmata / 
Inese Voika ; sagat. piedalījās: Kristaps Pe-
termanis, Līga Stafecka, Laura Kornete ; lit. 
red. Aigars Červinskis ; dizains: Deniss Zat-
ravkins. — Rīga : Sabiedrība par atklātību—
Delna, 2010. — 56 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — 
[0311000666] 342.72/.73(474.3)(035)

Walker, Christopher. The perpetual battle: 
corruption in the former Soviet Union and 
the new EU members / Christopher Walker. — 
Riga : Centre for Public Policy Providus : 2011. 
Nordik, — 17, [1] lpp. : diagr. ; 21 cm. — (Cor-
ruption °C : paper series on corruption and 
anticorruption policy ; 1691-5305 ; no. 12, 
2011). — Sērijas nosaukumā vārdu «grādi pēc 
Celsija skalas» vietā lietoti simboli. — Bibliogr.: 
[18.] lpp. un norādes parindēs. — [0311000634]

343.352(47+57)

35 Valsts administratīvā pārvalde. Karalietas

352 Zemākais pārvaldes līmenis.  
Vietējā pārvalde. Municipālā administrācija. 
Vietējās varas institūcijas

Krastiņš, Oļģerts. Latvijas vietējo pašvaldību 
pašvērtējumi 2005.-2010. g. / Oļģerts Krastiņš, 
Ilmārs Vanags, Eno Valodiņš ; zinātniskais 
redaktors Ilmārs Vanags ; Latvijas Republikas 
Centrālā statistikas pārvalde. — Rīga : Latvi-
jas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 
2010. — 159 lpp. : tab. ; 30 cm. — (Latvijas sta-
tistika). — Bibliogr.: 159. lpp. — ISBN 978-9984-
06-395-9. — [0311000738] 352(474.3)

355/359 Militārās lietas. Kara māksla. 
Militārā zinātne. Aizsardzība. Bruņotie spēki

Suvorovs, Viktors. Uzvaras ēna : triloģija / Vik-
tors Suvorovs ; no krievu valodas tulkojis Jānis 
Kalve ; redaktore Gundega Blumberga ; māksl. 
Jānis Esītis. — Rīga : Dienas Grāmata, 2011.

2. grāmata, Ņemu savus vārdus at-
pakaļ!. — 483, [1] lpp. ; 22 cm. — Bibliogr.: 
481.-[484.] lpp. — Oriģ. nos.: Тень победы, 
II. Беру свои слова обратно. — ISBN 978-
9984-847-63-4 (ies.). — [0311000733]

355.082(47+57)(092)

37 Izglītība

Čehlovs, Mihails. Vidusskolēnu pašnoteikšanās 
attīstības humanitārie aspekti : monogrāfija / 
Mihails Čehlovs ; red. Rita Cimdiņa. — Rīga : 
RaKa, 2011. — 161 lpp. : sh., tab. ; 22 cm. — 
(Pedagoģiskā bibliotēka. Teorija, pieredze, 
prakse). — Bibliogr.: 140.-148. lpp. — ISBN 978-
9984-46-158-8. — [0311000598] 37.015.3

371 Audzināšanas un izglītības 
organizēšana. Skolvedība

Briška, Ilze. Topošo skolotāju profesionālo 
vērtību veidošanās mākslinieciski radošā dar-
bībā : promocijas darbs augstskolas pedagoģijā / 
Ilze Briška ; darba zinātniskais vadītājs Vladimirs 
Kincāns ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, 
psiholoģijas un mākslas fakultāte. Pedagoģijas 
nodaļa. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. — 
317 lp. : il., diagr., tab. ; 30 cm. — Bibliogr.: 
213.-223. lp. — Anotācija latviešu un angļu 
valodā. — (Ies.). — [0311003332] 371.13(043)

378 Augstākā izglītība. Augstskolas. 
Akadēmiskās studijas

Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadī-
bas fakultāte. Augstākā līmeņa studiju pro-
grammas : 2011./2012. akadēmiskais gads : 
[profesionālās maģistra programmas : augstā-
kās profesionālās studiju programmas] / Lat-
vijas Universitāte. Ekonomikas un vadības 
fakultāte ; redaktore Gita Bērziņa ; vāka dizai-
nu veidojusi Linda Liepiņa. — Rīga : LU Aka-
dēmiskais apgāds, 2011. — 79 lpp. : il., tab. ; 
30 cm. — [0311000584] 378.4(474.3)(073)

Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadī-
bas fakultāte. Pamatstudiju programmas : 
2011./2012. akadēmiskais gads : [sociālo zināt-
ņu bakalaura grāds vadībzinātnē : sociālo zi-
nātņu bakalaura grāds ekonomikā] / Latvijas 
Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte ; 
redaktore Gita Bērziņa ; vāka dizainu veidojusi 
Linda Liepiņa. — Rīga : LU Akadēmiskais 
apgāds, 2011. — 83 lpp. : il., tab. ; 30 cm. — 
[0311000585] 378.4(474.3)(073)

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

398 Folklora

Stauga, Jolanta. Dzīvnieki latviešu folklorā: 
mītiski maģiskais aspekts (pēc latviešu tautas-
dziesmu un mūsdienu folkloras materiāliem) : 
promocijas darba kopsavilkums filoloģijas 
doktora grāda iegūšanai folkloristikas zinātnes 
nozarē, latviešu folkloristikas apakšnozarē = 
Animals in Latvian folklore: mythical-magi-
cal aspects (based on Latvian folk songs and 
contemporary folklore materials) : summary 
of the dissertation = Tiere in der lettischen 
Folklore: der mythologisch-magische Aspekt 
(anhand der lettischen Volkslieder und der 
Gegenwartsfolklore) : Kurzfassung der Promo-
tionsarbeit / Jolanta Stauga ; zinātniskā darba 
vadītāja Janīna Kursīte-Pakule ; recenzenti: 
Sigma Ankrava, Angelika Juško-Štekele, Gatis 
Ozoliņš ; Latvijas Universitāte. — Rīga : Latvi-
jas Universitāte, 2011. — 60 lpp. ; 21 cm. — Bib-
liogr.: 10.-11. lpp. — Teksts latviešu, angļu un 
vācu valodā. — ISBN 978-9984-45-277-7. — 
[0311000570] 398.8(=174)(043.2)

Vīks, Ivars. Mūsu dižā senatne / Ivars Vīks ; 
Māras Armanovičas, Zigurda Šlica zīm. ; vāka 
noform.: L. Apine. — Rīga : Vieda, 2010. — 
534, [9] lpp. : il., kartes ; 20 cm. — Bibliogr.: 
524.-[529.] lpp. — ISBN 978-9984-782-53-9. — 
[0311000583] 398(474.3)

5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

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

Sistēmdinamika vides inženierzinātņu studen-
tiem / autori: Andra Blumberga, Danija Blum-
berga, Gatis Bažbauers, Pols Dāvidsens, Ērlings 
Moksness, Ilze Dzene, Aiga Barisa, Gatis Žogla, 
Elīna Dāce, Alise Bērziņa ; Andras Blumber-
gas redakcijā ; literārā redaktore Gita Bērziņa ; 
Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības 
un siltuma sistēmu institūts. — Rīga : RTU 
Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts, 
2010. — 318 lpp., [3] saloc. iel. lp. : diagr., il., sh., 
tab. ; 25 cm. — Bibliogr. nodaļu beigās. — ISBN 
978-9934-8196-1-2 (ies.). — [0311000563]

502.171(075.8)
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Sistēmiskās domāšanas integrēšana vides 
politikā / autori: Andra Blumberga, Dagnija 
Blumberga, Gatis Bažbauers, Pols Dāvissens, 
Ērlings Moksness, Ilze Dzene, Aiga Barisa, 
Gatis Žogla, Elīna Dāce, Alise Bērziņa ; Andras 
Blumbergas redakcijā ; literārā redaktore Gita 
Bērziņa ; Rīgas Tehniskās universitātes Vides 
aizsardzības un siltuma sistēmu institūts. — 
Rīga : Rīgas Tehniskās universitātes Vides 
aizsardzības un siltuma sistēmu institūts, 
2010. — 225 lpp. : diagr., il., sh., tab. ; 24 cm. — 
Bibliogr. nodaļu beigās. — ISBN 978-9934-8196-
0-5. — [0311000562] 502.131.1

51 Matemātika

Mencis, Jānis, seniors. Darba burtnīca mate-
mātikā 4. klasei / Jānis Mencis (sen.), Jānis Men-
cis (jun.) ; redaktore Ilze Vācere ; Aivara Rušma-
ņa ilustrācijas. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2011.

1. daļa. — 56 lpp. : il., tab. ; 24 cm. — Kom-
plektā «Matemātika 4. klasei» ietilpst: mācību 
grāmata, skolotāja grāmata, darba burtnīcas 
(1., 2. daļa), pārbaudes darbi un testi. — ISBN 
978-9934-0-1811-4. — [0311000540] 51(076)

52 Astronomija. Astrofizika. Kosmosa 
pētniecība. Ģeodēzija

Kramiņa, Ingrīda. Visuma uzbūve : rokasgrā-
mata astronomijā / Ingrīda Kramiņa ; red. 
Linda Zemīte ; recenzējis Ilgonis Vilks ; Vitas 
Lēnertes vāka dizains ; izmantotas Jūlija Al-
dersona, Eduarda Groševa, Ingrīdas Kramiņas, 
Ulda Liepas, Kaspara Vēvera, Ilgoņa Vilka, Lin-
das zemītes fotogr. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2011. — 152 lpp. : il., ģīm., tab. ; 25 cm. — Alf. 
rād.: 151.-152. lpp. — ISBN 978-9934-0-1084-2 
(ies.). — [0311000626] 52(035)

53 Fizika

Eglītis, Edgars. Dynamic buckling of composite 
shells : a dissertation submitted in partial ful-
filment of the requirements for the degree of 
doctor of philosophy (solid mechanics) in Riga 
Technical University / Edgars Eglītis ; scientific 
supervisor Kaspars Kalniņš ; Riga Technical 
University. Faculty of Civil Engineering. Insti-
tute of Materials and Structures. — Riga : Riga 
Technical University, 2011. — 170 lp. : krās. il., 
diagr., tab. ; 30 cm. — Bibliogr.: 158.-170. lp. — 
Angļu val., anotācija arī latviešu val. — (Ies.). — 
[0311003337] 539.41(043)

Eglītis, Edgars. Kompozīto čaulu dinamiskā 
noturība : mehānikas nozare, cietvielu mehā-
nikas apakšnozare (P-03) : promocijas darba 
kopsavilkums = Dynamic buckling of compo-
site shells : summary of doctoral thesis / 
Edgars Eglītis ; zinātniskais vadītājs Kaspars 
Kalniņš ; recenzenti: Rihards Degenhardts, 
Felikss Bulavs, Andrejs Aņiskēvičs ; Rīgas 
Tehniskā universitāte. Būvniecības fakultāte. 
Materiālu un konstrukciju institūts. Kompozīto 
materiālu un konstrukciju katedra. — Rīga : 
RTU Izdevniecība, 2011. — 48 lpp. : krās. il., 
diagr. ; 21 cm. — Bibliogr.: 44.-46. lpp. — Teksts 
paral. latviešu un angļu val. — ISBN 978-9934-
10-122-9 : 40 eks. — [0311000635] 539.41(043)

Kalvāns, Linards. Magneto-optisko rezonanšu 
signālu īpatnību izpēte sārmu metālu tvaikos : 
zinātnisko publikāciju kopa = Investigation 
of the characteristics of magneto-optical reso-
nances in alkali metal vapor : scientific papers / 
Linards Kalvāns. Latvijas Universitāte. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2010. — [61] lpp. : il., dia-
gr. ; 30 cm. — Bibliogr. rakstu beigās. — Teksts 
angļu val., anotācija un kopsavilkums latviešu 
val.; vāka noformējums latviešu un angļu 
val. — (Spirālies.). — [0311003329]

537.632.5(043)

Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis El-
mārs Blūms : biobibliogrāfija / sastādītājas: 
Ilze Barone, Dagnija Ivbule ; izdošanai sa-
gatavojusi Dagnija Ivbule ; ievadu par E. 
Blūmu sarakstījis Juris Ekmanis ; Latvijas 
Universitātes Akadēmiskā bibliotēka. — Rīga : 
LU Akadēmiskais apgāds, 2011 (Rēzekne : Lat-
gales druka). — 180, [3] lpp. : il., ģīm. (arī krās.) ; 
20 cm. — (Latvijas zinātnieki). — Bibliogr. 83.-
170. lpp. — Personu rād.: 174.-180. lpp. — Tit-
ullapa, priekšvārds, ievads, satura rādītājs un 
virsraksti paralēli latviešu un angļu val. — ISBN 
978-9984-45-311-8. — [0311000586]

53(474.3)(092)(01)

54 Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Šorohovs, Mihails. TlBr kristālu optisko, elek-
trisko un virsmas īpašību izpēte; rentgena un 
gamma-staru detektoru izstrāde : zinātnisko 
publikāciju kopa = TlBr crystal optical, electri-
cal and surface properties investigation; x-ray 
and y-ray detectors development : scientific pa-
pers / Mihails Šorohovs ; Latvijas Universitāte. 
Fizikas un matemātikas fakultāte. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2011. — [57] lp. : il., 
diagr., tab. ; 30 cm. — Ietver bibliogrāfiju. — 
Publikācijas angļu valodā, anotācija un vāka 
noformējums angļu un latviešu valodā, ievads 
latviešu valodā. — (Spirālies.). — [0311003330]

548.0:535(043)

55 Zemes zinātnes. Ģeoloģijas zinātnes

Grīnbergs, Andris. Latvijas ūdenskritumi 
un krāces / Andris Grīnbergs ; red. Vita Beļav-
niece ; fotogr.: Andris Eglītis, Viesturs Serdāns, 
Vilnis Spundiņš, Valdis Semjonovs, Andris 
Grīnbergs, Indulis Krauze. — Rīga : Trīsdesmit 
seši, 2011. — 207 lpp. : il., ģīm., tab., kartes ; 
25 cm. — Par aut.: 207. lpp. — Bibliogr.: 202.-
206. lpp. (210 nos.). — ISBN 978-9984-9986-6-4 
(ies.). — [0311000587] 556.537(282.3)(474.3)

57 Bioloģijas zinātnes kopumā

Jaudzems, Kristaps. NMR studies of protein 
structure, function and ligand interactions : 
doctoral thesis / Kristaps Jaudzems ; supervisor 
E. Liepinsh ; Riga Technical University. Faculty 
of Material Science and Applied Chemistry. 
Institute of Applied Chemistry. — Riga : Riga 
Technical University, 2011. — 7, [53] lp. : il., di-
agr., tab. ; 30 cm. — Bibliogr. nodaļu beigās. — 
Teksts angļu val., anotācija arī latviešu val. — 
(Ies.). — [0311003334] 577.112(043)

Jaudzems, Kristaps. Proteīnu struktūras, funk-
cijas un ligandu mijiedarbību pētījumi ar KMR : 
promocijas darba kopsavilkums = NMR studies 
of protein structure, function and ligand inter-
actions : summary of doctoral thesis / Kristaps 
Jaudzems ; zinātniskais vadītājs E. Liepiņš ; 
recenzenti: Raimonds Valters, Martins Billeters, 
Kaspars Tārs ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. 
Lietišķās ķīmijas institūts. — Rīga : Rīgas 
Tehniskā universitāte, 2011. — 49 lpp. : il., 
diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 7., 24., 29., 46., 
48.-49. lpp. — Teksts latviešu, angļu valodā. — 
[0311000589] 577.112(043)

59 Zooloģija

Dabas skaņas : trīsdimensiju attēli, dabas skaņu 
mūzika / Svjatosla Bulacka ideja ; sastādījusi 
Jeļena Naumoveca ; redaktore Inese Liepiņa ; 
mākslinieks Sergejs Loginovs ; Aleksandra 
Gotovko dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2011]. — [20] lpp. : krās. il. ; 31×22 cm. — 
Oriģ. nos.: Голоса дикой природы. — ISBN 
978-9934-0-1571-7 (ies.). — [0311000627]

59+087.5

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. 
TEHNIKA

60 Biotehnoloģija

«ĢMO — mīti un fakti» / biedrība Zemes 
draugi ; dizains: Ilze Kļaviņa. — Rīga : Biedrība 
Zemes draugi, 2010. — 26 lpp. : diagr., il., 
tab., karte ; 30 cm. — Bibliogr.: 22.-26. lpp. — 
[0311000633] 604.6

Zālīte, Ieva. Vadlīnijas no ĢMO brīvo zonu 
izveidei / teksta autore Ieva Zālīte ; dizains: 
Ilze Kļaviņa. — Rīga : Biedrība Zemes draugi, 
2010. — 18 lpp. : il., tab. ; 30 cm. — Bibliogr.: 
18. lpp. — [0311000632] 608.3(474.3)

61 Medicīnas zinātnes

Daņikovs, Nikolajs. Dabas līdzekļi jūsu 
veselībai / Nikolajs Daņikovs ; no krievu valo-
das tulkojis Juris Miesnieks ; redaktore Margita 
Krasnā ; Māras Alševskas dizains. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2011]. — 944 lpp. ; 15 cm. — 
Oriģ. nos.: Ваш травник. Сверхпростые 
рецепты оздоровления. — ISBN 978-9934-0-
1388-1 (ies.). — [0311000608] 615.32

Klauss, Maršals H. Pirmo nedēļu brīnums / 
Maršals H. Klauss, Filisa H. Klausa ; tulkojusi 
Baiba Cekule ; literārā redaktore Aija Lāce ; 
zinātniskā redaktore Ilona Gulbe ; vāka dizains: 
Santa Oborenko ; vāka foto: Elaine Siegel. — 
Rīga : Mansards : Līna, 2011. — 196, [4] lpp. : 
il. ; 18 cm. — Bibliogr.: 189.-[197.] lpp. — Oriģ. 
nos.: Your amazing newborn. — ISBN 978-
9984-872-01-8. — [0311000644] 613.953

Kočegina, Albīna. Su-džok: sēklu terapija mājas 
apstākļos / Albīna Kočegina ; no krievu valo-
das tulkojis Andris Petrovs ; redaktore Oļesja 
Burkevica ; Māras Alševskas vāka dizains. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. — 127 lpp. : il., 
tab. ; 20 cm. — Bibliogr.: 127. lpp. — Oriģ. 
nos.: Су-джок: лечение с помощью семян 
в домашних условиях. — ISBN 978-9934-0-
1477-2. — [0311000612] 615.81



4Latvijas Jaunākās Grāmatas Nr. 5 2011. gada 16.–31.marts

Šefere, Mehthilde. Baha ziedi — palīgs krīzes 
situācijā / Mehthilde Šefere ; no vācu valo-
das tulkojušas Ārija Servuta, Laura Tidriķe ; 
literārā redaktore Ingrīda Sjomkāne ; vāka 
noformējums: Antra Agrena un Anda Nor-
dena ; vāka noformējumā izmantota Jāņa 
Brenča fotogrāfija. — Rīga : Ziedu enerģija, 
2011. — 207 lpp. : krās. il. ; 22 cm. — Par autori: 
206. lpp. — Oriģ. nos.: Bach-Blüten-Selbsthilfe 
in Krisensituationen. — ISBN 978-9934-8037-
3-4. — [0311000617] 615.015.32

Zeidlers, Ints. Ārstnieciskā masāža : kā apgūt 
un izmantot masāžu dažādu slimību ārstēšanā / 
Ints Zeidlers ; vāka māksl. Uldis Baltutis. — 2. 
izdevums. — Rīga : Avots, 2011. — 159, [1] lpp. : 
il., tab. ; 22 cm. — Bibliogr.: 157.-[158.]lpp. 
(43 nos.). — ISBN 978-9984-859-28-6 (ies.). — 
[0311000726] 615.82

Zīle, Mārtiņš. Par ārsta pasaules skatījumu un 
slimības jēgu : uzsaukums dzīvības sintēzei / 
Mārtiņš Zīle ; sastādītājs Valdis Pīrāgs ; literārais 
redaktors Jānis Loja ; tulkotāji: Valdis Pīrāgs, 
Irēna Gransberga, Ieva Gunne, Helēna Lase ; 
biogrāfijas datus sagatavoja Arnis Vīksna ; vāka 
māksliniece Iveta Bambere ; vāka noformējumā 
izmantota Intas Dobrājas gleznas reproduk-
cija. — Rīga : Medicīnas apgāds, 2011. — 210, 
[1] lpp. : il., ģīm., faks. ; 25 cm. — (Ievērojamu 
ārstu dzīve). — Bibliogr. nodaļu beigās. — Per-
sonu rād.: 209.-[211.] lpp. — ISBN 978-9984-
813-40-0 (ies.). — [0311000561] 61(474.3)(092)

62 Inženierija. Tehnoloģija vispār

623 Militārā tehnika

Мелконов, Юрий. Батарея капитана Стеб-
ля / Юрий Мелконов. — Рига : Gvards Group, 
2011. — 64 с. : ил., карт., портр. ; 21 см. — 
(Балтийский Гибралтар = The Baltic Gibral-
tar ; 2). — На обороте тит.л. загл. англ.: Bat-
tery of Captain Stebel; латыш.: Kapteiņa Stebļa 
baterija. — Библиогр.: с. 64. — Рез.: англ., 
латыш., нем., фин., швед., эст. — ISBN 978-
9934-8212-0-2. — [0311000643] 623.23(474.2)

625 Sauszemes transporta civilās 
inženierbūves. Dzelzceļa mašīnbūve. 
Automaģistrāļu inženierbūves

Akciju sabiedrība Ceļu pārvalde / this edition 
developed by: Olga Tolkunova, Oskars Balodis, 
Dace Jansone ; the «Celu parvalde» JSC ; ievada 
autors Martins Vitkovskis ; photo by: Gatis Ro-
zenfelds. — Rīga : JSC Ceļu pārvalde, 2010. — 
[32] lpp. : krās. il., diagr. ; 21×30 cm. — Teksts 
paral. angļu un krievu val. — [0311000674]

625(474.3)

628 Sanitārā tehnika. Ūdens. Sanitārija. 
Apgaismes tehnika

Gemste, Inta. Notekūdeņu dūņas / Inta Gemste, 
Alberts Vucāns ; red. Liene Brēdiķe. — 2. papild. 
izd. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte, 2010. — 276 lpp. : diagr., sh., tab. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 268.-276. lpp. (101 nos.). — 
ISBN 978-9984-48-038-1 (ies.). — [0311000730]

628.336(474.3)

629 Transportlīdzekļu inženierija

Miķelsons, Zigurds. Spēkratu konstrukci-
jas : mācību līdzeklis / Zigurds Miķelsons, Vil-
nis Pīrs ; Rīgas Tehniskā universitāte. — Rīga : 
RTU Izdevniecība, 2011. — 199 lpp. : il., sh. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 199. lpp. (13 nos.). — ISBN 
978-9984-849-02-7 : 100 eks. — [0311000727]

629.33(075.8)

Motocikli / no angļu valodas tulkojusi Dai-
na Siliņa ; redaktore Linda Zemīte. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2011. — 108 lpp. : krās. il. ; 
29 cm. — (101 neparasta lieta). — Alf. rād.: 
107.-108. lpp. — Oriģ. nos.: Bikes. 101 beguil-
ing album. — ISBN 978-9934-0-1696-7 (ies.). — 
[0311000628] 629.326(035)

Шаров, И. Локомотивное депо Даугавпилс 
(RSS LRC) : исторический обзор : 150 лет / 
автор: И. Шаров ; соавтор: Г. Рязанцев ; 
редактор С. Велигура ; оформление и дизайн: 
Василий Алимов. — 2-е изд. — Даугавпилс : 
Сервис подвижного состава. Центр ремонта 
локомотивов, 2011. — 70 с. : цв. ил., портр., 
табл., факс. ; 21 см. — Библиогр.: с. 68. — 100 
экз. — [0311000631] 629.482(474.3-23)(091)

63 Lauksaimniecība. Mežsaimniecība. 
Medības. Zivsaimniecība

633/635 Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Rudzīts, R. V. Skaistais dārzs : lielā rokasgrāmata / 
autors R. V. Rudzīts ; idejas realizācija: Sandra 
Stumbre ; materiāli tapuši sadarbībā ar Antu 
Kučeri, Āriju Rudlapu, Andreju Vītoliņu, Za-
igu Apsi. — [B.v. : Lietišķās Apmācības centrs, 
2010]. — 255 lpp. : il. ; 31 cm. — ISBN 978-9934-
8117-1-5 (ies.). — [0311000744] 634(035)

657 Grāmatvedība

Alsiņa, Rasma. Vadības grāmatvedība: teorija 
un prakse : mācību līdzeklis / Rasma Alsiņa, 
Karina Marinska, Jūlija Bojarenko. — Rīga : 
KIF Biznesa komplekss, 2011. — 239 lpp. : 
diagr., tab. ; 29 cm. — (Grāmatvedības un 
finanšu koledžas bibliotēka). — Bibliogr.: 
239. lpp. (9 nos.). — ISBN 978-9984-761-68-8. — 
[0311000675] 657.05

658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība. 
Tirdzniecības organizācija

Mežinska, Iveta. Improvement methodologies 
of integrated management systems for produc-
tion industry enterprises in Latvia : doctoral 
dissertation summary / Iveta Mežinska ; re-
search supervisor J. Mazais ; reviewers: Juris 
Krizbergs, Henrik Eriksson, Tatjana Volkova ; 
Riga Technical University. Faculty of Engineer-
ing Economics and Management. Institute for 
Quality Engineering. — Riga : RTU Publishing 
House, 2011. — 40 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — 
Bibliogr.: 6.-9., 39.-40. lpp. — ISBN 978-9934-10-
124-3 : 50 copies. — [0311000667]

658(474.3)(043)

Mežinska, Iveta. Integrētas vadības sistēmas 
pilnveides metodoloģijas ražojošu nozaru uz-
ņēmumos Latvijā : promocijas darbs / Iveta Me-
žinska ; zinātniskais vadītājs J. Mazais ; Rīgas 
Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas 
un vadības fakultāte. Ražošanas kvalitātes in-
stitūts. — Rīga : Rīgas Tehniskā Universitāte, 
2011. — 181, [53] lp. : diagr., tab. ; 31 cm. — Bib-
liogr.: 164.-180. lp. — Anotācija paral. latviešu, 
angļu valodā. — (Ies.). — [0311003338]

658(474.3)(043)

Sprancmanis, Nikolajs. Uzņēmējdarbības lo-
ģistikas pamati : mācību grāmata / Nikolajs 
Sprancmanis ; māksl. noform.: Normunds Til-
tiņš. — Rīga : Burtene, [2011]. — 218, [3] lpp. : 
diagr., sh., tab. ; 25 cm. — Bibliogr.: [221.] lpp. 
(13 nos.). — ISBN 978-9984-833-02-6 (ies.). — 
[0311000636] 658(075.8)

66 Ķīmijas tehnoloģija. Ķīmijas un 
radniecīgās saskarnozares

Hodakovska, Jūlija. Membrānas un mem-
brānas-elektrodu kompleksa materiālu pētījumi 
pielietojumiem degvielas šūnās : promocijas 
darbs / Jūlija Hodakovska ; darba vadītājs: 
Jānis Kleperis ; Latvijas Universitāte. Fizikas 
un matemātikas fakultāte. — Rīga : Latvi-
jas Universitāte, 2011. — 110 lp. : krās. il., il., 
diagr., tab. ; 31 cm. — Bibliogr.: 106.-110. lp. — 
Latviešu valodā, anotācija latviešu un angļu 
valodā. — (Ies.). — [0311003331]

66.081.6:678.06(043.3)

Zilinska, Natalja. Elaboration of sintering tech-
nology of silicon nitride based nanocomposites : 
doctoral thesis summary / Natalja Zilinska ; 
scientific supervisor Janis Grabis ; opponents: 
Gaida Sedmale, Līga Bērziņa-Cimdiņa, Tālis 
Millers ; Riga Technical University. Faculty of 
Materials Science and Applied Chemistry. Insti-
tute of Silicate Materials. — Riga : Riga Techni-
cal University, 2011. — 28 lpp. : il., diagr., tab. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 24.-28. lpp. — [0311000592]

666.046.44(043)

Žilinska, Nataļja. Silīcija nitrīda pulverveida 
nanokompozītu saķepināšanas tehnoloģijas iz-
strāde : promocijas darba kopsavilkums / Nataļ-
ja Žilinska ; zinātniskais vadītājs Jānis Grabis ; 
oponenti: Gaida Sedmale, Līga Bērziņa-Cim-
diņa, Tālis Millers ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. 
Silikātu materiālu institūts. — Rīga : Rīgas 
Tehniskā universitāte, 2011. — 28 lpp. : il., 
diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 24.-28. lpp. — 
[0311000591] 666.046.44(043)

Žilinska, Nataļja. Silīcija nitrīda pulverveida 
nanokompozītu saķepināšanas tehnoloģijas 
izstrāde : promocijas darbs / Nataļja Žilinska ; 
zinātniskais vadītājs Jānis Grabis ; Rīgas Teh-
niskā universitāte. Materiālzinātnes un lietišķās 
ķīmijas fakultāte. Silikātu materiālu institūts. — 
Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 2011. — 
129 lp. : krās. il., il., diagr., tab. ; 31 cm. — Bibli-
ogr.: 118.-128. lp. — Teksts latviešu val., anotācija 
arī angļu val. — (Ies.). — [0311003335]

666.046.44(043)
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7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Rīga dröhnt = dimd = rings out : izstāde, 31.1.-
28.3.2010, Kunsthalle Rostock / teksts: Helēna 
Demakova ; tulkojumi: Dace Akmene, Janīna 
Tiškina, Alīna Grīnberga, Jānis Aniņš, Filips Bir-
zulis, Andris Mellakauls ; dizains: Aleksandra 
Samuļenkova. — [Rīga] : Biennāle 2005 : VKN, 
2010. — 33 lpp. : krās. il. ; 28 cm. — Paralēli 
vācu, angļu, latviešu val. — ISBN 978-9934-
8071-3-8. — [0311000639]

7.038.55(474.3)(083.824)

Поляков, Михаил. Экспертиза антиквариа-
та : введение в предмет / Михаил Поля-
ков. — Рига : [авт. изд.], 2011. — 325  с. ; 
20 см. — Библиогр. в конце глав и разделов 
3-й главы. — ISBN 978-9984-30-189-1. — 
[0311000580] 7.074

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

Ancāne, Anna. Rīgas arhitektūra un pilsētbūv-
niecība 17. gs. otrajā pusē : promocijas darba 
kopsavilkums = Architecture and urban plan-
ning of Riga in the 2nd half of the 17th cen-
tury : summary of doctoral dissertation / Anna 
Ancāne ; zinātniskā vadītāja Elita Grosmane ; 
recenzenti: Ojārs Spārītis, Jānis Krastiņš, 
Konrāds A. Otenheims ; Latvijas Mākslas aka-
dēmijas Mākslas vēstures institūts. — Rīga : 
Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures 
institūts, 2010. — 59 lpp. ; 21 cm. — Bibliogr.: 
28.-30., 57.-59. lpp. — Teksts latviešu, angļu 
valodā ar atsevišķām titullapām. — ISBN 978-
9934-8038-4-0. — [0311000510]

711.4(474.3-25)(043)

Ancāne, Anna. Rīgas arhitektūra un pilsētbūv-
niecība 17. gs. otrajā pusē : promocijas darbs / 
Anna Ancāne ; zinātniskā vadītāja Elita Gros-
mane ; Latvijas Mākslas akadēmija. — Rīga : 
Latvijas Mākslas akadēmija, 2010. — 260 lp. : 
krās. il., faks., kartes, plāni ; 30 cm + pieli-
kums (atsevišķā iesējumā, 157 lp.). — «Rīgas 
arhitektūra un pilsētbūvniecība 17. gs. otrajā 
pusē : promocijas darbs : attēli»—Pielikuma no-
saukums. — Bibliogr.: 229.-241. lpp. un norādes 
parindēs. — Attēlu saraksts: 243.-260. lpp. — 
(Ies.). — [0311022877] 711.4(474.3-25)(043)

741/744 Zīmēšana un rasēšana (māksla)

Hāfenbraks, Tils. Ravēšana / Tils Hāfenbraks = 
Weeding / Till Hafenbrak. — Rīga : Grafiskie 
stāsti (biedrība), 2010. — [16] lpp. : krās. il. ; 
15 cm. — (Mini kuš! ; 3). — Bez teksta. — ISBN 
978-9934-8188-2-0. — [0311000566] 741

Šorno, Rūdolfs. Lāčplēša atgriešanās / Rūdolfs 
Šorno = Bearslayer returns / Ruedi Schorno ; 
tulkojums: Sanita Muižniece, Ajay Bundey ; 
pēcvārda autore Zane Zajančkauska. — Rīga : 
Grafiskie stāsti, 2010. — [16] lpp. : krās. il. ; 
15 cm. — (Mini kuš! ; 1). — Teksts latviešu 
un angļu val. — ISBN 978-9934-8188-0-6. — 
[0311000564] 741.5

Vojnarovskis, Kuba. Dārzu stāsts / Kuba Vo-
jnarovskis = The story of garden / Kuba Woyna-
rowski. — Rīga : Grafiskie stāsti (biedrība), 
2010. — [16] lpp. : krās. il. ; 15 cm. — (Mini 
kuš! ; 4). — Bez teksta. — ISBN 978-9934-8188-
3-7. — [0311000567] 741

Zutis, Mārtiņš. Būšana = Being / Mārtiņš Zutis ; 
tulkojums: Mārtiņš Zutis, Sanita Muižniece. — 
Rīga : Grafiskie stāsti, 2010. — [16] lpp. : krās. 
il. ; 15 cm. — (Mini kuš! ; 2). — Teksts latviešu 
un angļu val. — ISBN 978-9934-8188-1-3. — 
[0311000565] 741.5

745/749 Rūpnieciskā māksla un 
daiļamatniecība. Lietišķā māksla

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)

75 Glezniecība

Ābele, Kristiāna. Johann Walter (Walter-Ku-
rau), 1869-1932 : summary of the doctoral 
dissertation / Kristiāna Ābele [text and transla-
tion] ; academic advisor Eduards Kļaviņš ; 
Latvian Academy of Art. Institute of Art His-
tory. — Riga : Latvian Academy of Art. Institute 
of Art History, 2010. — 80 lpp. ; 21 cm. — Bibli-
ogr.: 75.-79. lpp. — ISBN 978-9934-8038-7-1 (spi-
rālies.). — [0311000511] 75.071.1(474.3)(043)

Ābele, Kristiāna. Johans Valters, 1869-1932 : 
promocijas darba kopsavilkums / Kristiāna 
Ābele ; zinātniskais vadītājs Eduards Kļaviņš ; 
Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures 
institūts. — Rīga : Latvijas Mākslas akadēmijas 
Mākslas vēstures institūts, 2010. — 76 lpp. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 72.-76. lpp. — ISBN 978-
9934-8038-6-4 (spirālies.). — [0311000512]

75.071.1(474.3)(043)

78 Mūzika

Ose, Agnese. Leģendārā Austra / Agnese 
Ose ; vāka noform.: Didzis Cinovskis ; 4. vāka 
foto: Irina Tīre. — [Rīga] : Investīciju konsul-
tāciju birojs, 2011. — 110, [1] lpp. : il., ģīm., 
faks. ; 20 cm. — ISBN 978-9984-49-246-9. — 
[0311000618] 78.071.2(474.3)

796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Brice, Baiba. Vingrosim ar dziesmiņu : vis-
pārattīstošie vingrojumi, dziesmas un rotaļas 
bērniem no 1,5 līdz 3 gadiem / Baiba Brice, 
Ingrīda Bajarune ; projekta vadītāja Iveta Ir-
be ; lit. red. Rita Cimdiņa ; vāka dizains un 
fotogr.: Rudīte Kravale. — Rīga : RaKa, 2011. — 
135 lpp. : il., notis ; 23 cm. — ISBN 978-9984-46-
159-5. — [0311000605] 796.012.61

8 VALODAS. VALODNIECĪBA. 
LITERATŪRA

Skalberga, Anita. Literatūra : mācību grāmata / 
Anita Skalberga ; galvenais redaktors Vil-
nis Purēns ; redaktore Rita Cimdiņa ; diza-
ins: Baiba Lazdiņa ; izmantoti Madaras Platās 
fotoattēli. — Rīga : RaKa, 2010.

2. daļa. — 369 lpp. : il., ģīm. ; 25 cm. — 
(Vidusskolām). — «Grāmata veidota pēc mā-
cību priekšmeta standarta un programmas 
parauga, kas skolā tiek ieviests ar 2009./2010. 
mācību gadu»—Uz vāka 4.lpp. — Bibliogr.: 
368.-369. lpp. — ISBN 978-9984-46-129-8; 
9879984461298 (kļūda). — [0311000737]

82(075.3)

81 Valodniecība un valodas

Bremze, Sarmīte. English for sociology stu-
dents / Sarmīte Bremze ; Latvijas Lauksaimnie-
cības universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. — 
Jelgava : LLU, SZF, 2010. — 131 lpp. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 125. lpp. — ISBN 978-9984-
48-026-8. — [0311000731] 811.111(075.8)

Dumpe, Dace. Angļu valoda trīs mēnešos / 
[elektroniskais resurss] : valodas apguves īsais 
kurss / Dace Dumpe, Ilze Straupmane. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, c2005. — 1 CD ; 12 cm. — Apr. 
pēc diska uzlīmes. — ISBN 9984-36-977-3. — 
[0310004405] 811.111(0.034.44)

811.174 Latviešu valoda

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)

Karpenko, Ilona. Vingrinājumi latviešu va-
lodā 9. klasei / Karpenko Ilona ; redaktors 
Aldis Vēvers. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. — 
51 lpp. : tab. ; 29 cm. — (Pirms eksāmena). — 
ISBN 978-9934-0-1540-3. — [0311000623]

811.174(076)

821 Daiļliteratūra

821.111 Angļu literatūra

Lesinga, Dorisa. Bens pasaulē : romāns / Do-
risa Lesinga ; no angļu valodas tulkojusi un 
rediģējusi Ieva Kalnciema ; mākslinieks Māris 
Sīmansons. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. — 
263, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: Ben, in the 
world. — ISBN 978-9934-0-0702-6 (ies.). — 
[0311000614] 821.111-31

Montefjore, Santa. Tiksimies zem mīlas koka : 
romāns / Santa Montefjore ; no angļu valodas 
tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Dairis 
Hofmanis. — Rīga : Kontinents, 2011. — 460, 
[1] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: Meet me under 
the Ombu tree. — ISBN 978-9984-35-549-8 
(ies.). — [0311000599] 821.111-31

Vo, Īvlins. Sauja pīšļu : romāns / Īvlins Vo ; 
no angļu valodas tulkojusi Anna Bauga ; 
mākslinieks Arnis Zariņš. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2011]. — 238, [1] lpp. ; 22 cm. — (Zelta 
klasika). — «Izdevums sagatavots pēc 1975. 
gadā izdevniecībā «Liesma» publicētā darba, 
saglabājot šī izdevuma īpatnības»—Titlp. 2. 
pusē. — Oriģ. nos.: A handful of dust. — ISBN 
978-9934-0-0145-1 (ies.). — [0311000611]

821.111-31

821.161.1 Krievu literatūra

Mariņina, Aleksandra. Dzīve pēc dzīves : 
izmeklēšanu vada Kamenska : [romāns] / Ale-
ksandra Mariņina ; tulkojusi Solvita Uvarova ; 
mākslinieks Armands Dišers. — Rīga : Nor-
dik, 2011. — 364, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: 
Жизнь после жизни. — ISBN 978-9984-854-
22-9 (ies.). — [0311000601] 821.161.1-312.4
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Sivuns, Oļegs. Brand : popārta romāns / Oļegs 
Sivuns ; no krievu valodas tulkojusi Daina 
Borovska ; Eduarda Groševa vāka dizains. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. — 222, [1] lpp. ; 
19 cm. — Oriģ. nos.: Brand. — ISBN 978-9934-
0-1835-0. — [0311000610] 821.161.1-3

Журавлёв, Сергей. Рига, Пушкин, XXI век : 
из поэзии, мемуарной лирики / Сергей Жу-
равлев. — Рига : [авт. изд.], 2011. — 80 с. : ил. ; 
16 см. — (В пер.). — [0311000529]

821.161.1-1(474.3)

Журавлёв, Сергей. Русские писатели XIX-
XX веков о староверах Остзейского края, 
Инфлянтии-Латгалии, Латвийской Респуб-
лики : культурно-исторические очерки, ма-
териалы довоенной периодики, стихи / Сер-
гей Журавлев ; Петровская академия наук 
и искусств. Балтийское отделение, Русский 
культурный центр — русский клуб «Улей». — 
Рига : Журавлев С.А. : Родина, 2010. — 61, 
96, [8] с., [50] с. вкл. : ил., факс. ; 30 см. — 
Содержит две работы автора с отдельными 
тит.л. — Также: В гостях у Заволоко: у икон, 
с книгами и за чаем : духовно-поэтический 
изборник. — (В пер.). — [0311000530]

821.161.1(092)

821.174 Latviešu literatūra

Bērziņš, Māris. Titāna skrūves : romāns / Māris 
Bērziņš ; redaktors Guntis Berelis ; vāka diza-
ins: Jānis Esītis ; noformējumā izmantota Ed-
varda Bērna-Džonsa glezna «Savaldzinātais 
Merlins». — Rīga : Dienas Grāmata, 2011. — 
261, [2] lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9984-847-65-8 
(ies.). — [0311000732] 821.174-31

Burima, Maija. Modernisma koncepti 20. gad-
simta sākuma latviešu literatūrā : monogrāfija / 
Maija Burima ; sērijas atbildīgais redaktors un 
priekšvārda autors Benedikts Kalnačs ; redak-
tore Ligita Bībere ; tulkotāja angļu valodā Anna 
Reinholda ; mākslinieks Aivars Plotka. — Rīga : 
Latvijas Universitāte. Literatūras, folkloras un 
mākslas institūts, 2011. — 326 lpp. ; 23 cm. — 
(Salīdzināmā literatūra. Baltijas literatūra ; 
3). — Bibliogr.: 309.-311. lpp. un norādes parin-
dēs. — Personu rād.: 312.-321. lpp. — Kopsav. 
angļu val. — ISBN 978-9934-8209-0-8 (ies.). — 
[0311000581] 821.174.09

Gaigala, Austra. Juris Kunnoss: dzīve un tek-
sts = Juris Kunnoss: life and text = Juris Kun-
noss: das Leben und der Text : promocijas 
darba kopsavilkums Dr. philol. grāda iegūšanai 
literatūrzinātnes nozarē latviešu literatūras 
vēstures apakšnozarē / Austra Gaigala ; zināt-
niskā darba vadītāja Ausma Cimdiņa ; recen-
zenti: Viktors Hausmanis, Edgars Lāms, Ieva 
Kalniņa ; Latvijas Universitāte. — Rīga : Latvi-
jas Universitāte, 2011. — 53 lpp. ; 21 cm. — Tek-
sts latviešu, angļu un vācu valodā.

821.174(092)(043.2)

Jansons, Edvīns. Ceļmalas virši : mīlas un da-
bas lirika / Edvīns Jansons ; vāka dizains: Aija 
Gulbe. — [Rīga] : Visual studio, 2011. — 145, 
[6] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-9988-9-3 
(ies.). — [0311000574] 821.174-1

Kārkliņa, Elizabete. Katram vajadzīgs draugs : 
[stāsti jaunākā skolas vecuma bērniem] / Eliza-
bete Kārkliņa ; redaktore Nadīna Liepiņa ; ilus-
trācijas: Lāsma Gūtmane ; autores fotogrāfija: 
Laura Kārkliņa-Cimdiņa ; vāku noformējums: 
Stella Elksne. — Rēzekne : Latgales Kultūras 
centra izdevniecība, 2010. — 30 lpp. : il., ģīm. ; 
20×30 cm. — ISBN 978-9984-29-197-0 : 300 
eks. — [0311000559] 821.174-93-32

Knēziņa, Līga. SMS / koncepcija, stāsts, fo-
togrāfijas Līga Knēziņa ; literārā redaktore Lās-
ma Jaškovska ; mākslinieks Ernests Mucenieks ; 
Maijas Knēziņas mūzika. — Rīga : knezina, 
2011 (Jelgavas Tipogrāfija). — [80] lpp. ; il., 
ģīm. ; 15×18 cm + 1 CD. Pielikuma nosaukums 
mūzikas CD «Augusts». — ISBN 978-9984-49-
206-3 (ies.). — [0311000579] 821.174-34

Liepiņš, Pēteris. Kauju ugunīs : [atmiņas] / 
Pēteris Liepiņš ; redaktore Valentīna Unda. — 2., 
atkārt. izd. — Rēzekne : Latgales Kultūras cen-
tra izdevniecība, 2011. — 575, [1] lpp., [48] lpp. 
il., ģīm., faks. : ģīm. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-
29-199-4 (ies.) : 600 eks. — [0311000558]

821.174-94

Mana grāmata : dzejas krājums / sastādījums 
un mākslinieciskā apdare: Līga Lācekle ; ie-
vadu sarakstīja Auguste Pūce ; vāka dizains: 
Aija Gulbe. — [Rīga] : Visual studio, 2011.

1. sējums. — 149, [1] lpp. : ģīm. ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-8205-0-2 (ies.). — 
[0311000576]

2. sējums. — 149 lpp. : ģīm. ; 21 cm. — ISBN 
978-9934-8205-1-9 (ies.). — [0311000577]

821.174-1(082)

Nagla, Inta. Smilšu pulkstenī iestrēdzis laiks… : 
dzeja / Inta Nagla ; Intas Terentjevas zīm. ; 
Zanes Bramanes vāka dizains ; fotogr.: Aivars 
Gulbis. — [Rīga] : Visual studio, 2011. — 139, 
[4] lpp. : il. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-8205-2-6 
(ies.). — [0311000575] 821.174-1

Priedītis, Andris. Dzīvībai — šim brīnišķajam 
laikam : dzeja un aforismi / Andris Priedītis ; 
māksl. noform.: Antra Mazika. — [Rīga] : Vana-
dziņu grāmatas, 2010. — 302 lpp. : il. ; 15 cm. — 
ISBN 978-9984-9511-5-7 (ies.). — [0311000597]

821.174-1

Ratniece, Sandra. Jūgendstila poētikas iezīmes 
latviešu literatūrā laika posmā no 20. gs. sākuma 
līdz Pirmajam pasaules karam = The character-
istics of modern style in Latvian literature from 
the beginning of the 20th century to World War 
I = Merkmale der Jugendstil-Poetik in der let-
tischen Literatur vom Anfang des 20. Jahrhun-
derts bis zum Ersten Weltkrieg : promocijas 
darba kopsavilkums filoloģijas doktora grāda 
iegūšanai literatūrzinātnes nozarē, literatūras 
teorijas apakšnozarē / Sandra Ratniece ; zināt-
niskā darba vadītāja Janīna Kursīte-Pakule ; 
recenzenti: Benedikts Kalnačs, Juris Kastiņš, 
Raimonds Briedis ; Latvijas Universitāte. — 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. — 53 lpp. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 9.-11. lpp. — Teksts latviešu, 
angļu un vācu valodā. — [0311000569]

821.174.09(043.2)

Salējs, Māris. Ulda Bērziņa dzejas poētika 
(laika un telpas aspekts) = The poetics of Ul-
dis Bērziņš’ poetry (temporal and spatial as-
pects) = Die Poetik Uldis Berzins’ (Aspekte des 
Raums und der Zeit) : promocijas darba kop-
savilkums filoloģijas doktora grāda iegūšanai 
literatūrzinātnes nozarē (apakšnozare: latviešu 
literatūras vēsture) / Marians Rižijs ; zinātniskā 
vadītāja Janīna Kursīte ; recenzenti: Ojārs 
Lāms, Raimonds Briedis, Ilga Šuplinska ; Latvi-
jas Universitāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2011. — 48 lpp. ; 21 cm. — Bibliogr.: 5.-7. lpp. 
un norādes parindēs. — Teksts latviešu, angļu 
un vācu valodā. — [0311000572]

821.174-1.09(043.2)

Salna, Gundega. Man pieder laiks : dzeja / 
Gundega Salna ; red. Eva Mārtuža ; priekšv. 
sarakst. Vilni Līcis ; Ģirta Semēvica dizains ; 
vāka un iekšlapu noform. izmantotas Viļņa 
Līča fotogr. — Rīga : Rastri, 2010. — 175 lpp. : 
il., ģīm. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-8027-1-3 
(ies.). — [0311000593] 821.174-1

Šnē, Māra. Klusumu sadzirdēt : dzeja un esejas / 
Māra Šnē ; vāka dizains: Aija Gulbe. — [Rīga] : 
Visual studio, 2011. — 126, [1] lpp. ; 21 cm. — 
ISBN 978-9934-8205-3-3 (ies.). — [0311000573]

821.174-4

Troja, Eleonora. Amazones neraud : romāns / 
Inga Gorbunova, Dana Sinkeviča (pseid. Eleon-
ora Troja) ; vāka dizains: Jānis Zobens. — Rīga : 
Žurnāls Santa, 2011.

1. grāmata. — 253, [1] lpp. ; 21 cm. — (Žur-
nāla Ieva romāns). — ISBN 978-9984-9604-
3-2. — [0311000620] 821.174-31

Zirnis joko : Dienas joku grāmata / jokus 
atlasīja Egīls Zirnis ; sakārtoja un mākslinieciski 
noformēja Sarmīte Māliņa, Elīna Salmiņa ; tek-
stu rediģēja Kristīne Stripkāne ; priekšvārdu 
sarakstīja Viesturs Koziols ; karikatūras zīmēja 
Gatis Buravcovs, Zemgus Zaharāns. — [Rīga] : 
Laikraksts Diena, 2011. — 62 lpp. : il. ; 15 cm. — 
[0311000619] 821.174-36

821.511.113 Igauņu literatūra

Kumberga, Krista. Autopuika Anto : kas ir 
visgaršīgākais? : [stāsts pirmsskolas vecuma 
bērniem] / Krista Kumberga ; no igauņu valo-
das tulkojusi Inese Maļceva ; redaktore Ilze 
Cine ; mākslinieks Prīts Rea. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2011. — [15] lpp. : krās. il. ; 22 lpp. — 
Oriģ. nos.: Autopõnn Anto lemmiktoit. — ISBN 
978-9934-0-1810-7. — [0311000625]

821.511.113-93-32

Kumberga, Krista. Autopuika Anto : pārgal-
vīgais brauciens : [stāsts pirmsskolas vecuma 
bērniem] / Krista Kumberga ; no igauņu valo-
das tulkojusi Inese Maļceva ; redaktore Ilze 
Cine ; mākslinieks Prīts Rea. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2011. — [19] lpp. : krās. il. ; 22 lpp. — Oriģ. 
nos.: Autopõnn Anto läheb seiklema. — ISBN 
978-9934-0-1850-3. — [0311000624]

821.511.113-93-32

Rauda, Pireta. Princese Skella un Leta kungs : 
[stāsts jaunākā skolas vecuma bērniem] / Pireta 
Rauda ; no igauņu valodas tulkojusi Maima 
Grīnberga ; redaktore Inese Zandere ; autores 
ilustrācijas. — [Rīga] : Liels un mazs, 2011. — 
205, [1] lpp. : il. ; 22 cm. — Oriģ. nos.: Printsess 
Luluu ja härra Kere. — ISBN 978-9984-820-31-6 
(ies.). — [0311000630] 821.511.113-93-32
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82–93 Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Pelnrušķīte : lielā diena : [stāsts pirmsskolas 
vecuma bērniem] / tulkojusi Eva Jansone ; 
redaktore Santa Kazāka ; Disney. — Rīga : Eg-
mont Latvija, [2011]. — 12, [4] lpp. : krās. il. ; 
20 cm. — (Disney princeses). — Oriģ. nos.: 
Cinderella. My perfect wedding. — ISBN 978-
9984-43-373-8. — [0311000602] 82-93-32
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904 Vēsturisko laikmetu materiālās kultūras 
liecības

Brīnumi / no angļu valodas tulkojis Guntis 
Kalns ; redaktore Gunta Šustere. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2011. — 108 lpp. : krās. il. ; 
29 cm. — (101 neparasta vieta). — Rād.: 107.-
108. lpp. — Oriģ. nos.: Wonders. 101 beguil-
ing album. — ISBN 978-9934-0-1691-2 (ies.). — 
[0311000629] 904(100)

908 Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Ķuzāne, Lūcija. Sens, tik sens bij’ tas laiks… : 
[atmiņu krājums] / Lūcija Ķuzāne ; Ainas Karl-
sones vāku veidojums un zīmējumi. — [Jē-
kabpils : Jēkabpils pilsētas dome : Jēkabpils 
pilsētas pašvaldības Kultūras pārvalde, 
2010]. — 78 lpp. : il., ģīm. ; 31 cm. — ISBN 978-
9984-49-174-5 (ies.). — [0311000568]

908(474.3-21)

Remess, Andžils. Liepājā, Pasta ielas namiņā : 
atmiņas / Andžils Remess ; māksl. Gita Pēter-
sone ; izmantoti Jāņa Sudmaļa, Visvalda Blank-
enburga, Vernera Ēvaldsona, Ulda Brieža, Viļņa 
Šķilas, Andra Gertsona, Vara Santa, Egona 
Zīverta, Andžila Remesa fotoattēli. — Liepāja : 
Kurzemes Vārds, 2011. — 158 lpp., [32] lpp. il., 
ģīm. : ģīm. ; 25 cm. — ISBN 978-9934-8173-1-1 
(ies.). — [0311000606] 908(474.3)

94 Vispārīgā vēsture

Tacits, Gajs Kornēlijs. Ģermānija : par Ģer-
mānijas atrašanās vietu un tautām / Gajs Kor-
nēlijs Tacits ; no latīņu valodas tulkojis Jānis 
Endzelīns ; redkolēģija: Māris Mičerevskis, 
Jānis Šiliņš, Andris Tihomirovs, Edīte Ugaine ; 
priekšvārda, 3. lpp., autors Andris Tihomirovs ; 
ievada, 6.-12. lpp., aut. Ingmars Zemzaris ; ie-
vada, 14.-24. lpp., aut. Janīna Kursīte-Pakule ; 
ievada, 25.-68. lpp., aut. Harijs Tumans. — Rīga : 
Vēstures izpētes un popularizēšanas biedrība, 
2011. — 167 lpp. ; 21 cm. — «Germania / Gaius 
Cornelius Tacitus»—Uz vāka. — Teksts paralēli 
latviešu un latīņu valodā, ievads latviešu va-
lodā, vāka noformējums latīņu valodā. — ISBN 
978-9984-49-217-9. — [0311000724] 94(363)

Евреи в Даугавпилсе : исторические очерки / 
ред. и авт. предисл.: Борис Волкович ; авт.: Б. 
Волкович, И. Гут, Р. Устинскова, Д. Шлозберг, 
А. Шнеер, И. Штейман ; Даугавпилсская 
еврейская община. — Даугавпилс : 
Даугавпилсская еврейская община, 2011.

Книга 5. — 220 с. : илл., портр., факс., 
табл. ; 21 см. — Об авт.: с. 219. — Библиогр. 
в конце статей и подстроч. примеч. — 
Резуме на латышском, английском яз. — 
ISBN 978-9984-49-153-0. — [0311000455]
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