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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

087.5 Izdevumi jauniešiem

Dzīvnieku mazuļi : [krāsojamā grāmata pirms-
skolas vecuma bērniem] / māksliniece Jūlija 
Gabazova. — Rīga : Prof-press : Akopeks, 
[2011]. — [16] lpp. : il. ; 22 cm. — (Izkrāso). — 
ISBN 978-9984-862-31-6. — [0311000288] 087.5

Dzīvnieku pasaule : [krāsojamā grāmata pirms-
skolas vecuma bērniem] / māksliniece Jūlija 
Gabazova. — Rīga : Prof-press : Akopeks, 
[2011]. — [16] lpp. : il. ; 22 cm. — (Izkrāso). — 
ISBN 978-9984-862-33-0. — [0311000289] 087.5

Meža skola : [krāsojamā grāmata pirmsskolas 
vecuma bērniem] / māksliniece Jūlija Gabazo-
va. — Rīga : Prof-press : Akopeks, [2011]. — 
[16] lpp. : il. ; 22 cm. — (Izkrāso). — ISBN 978-
9984-862-32-3. — [0311000287] 087.5

Zvēri un putni : [krāsojamā grāmata pirmssko-
las vecuma bērniem] / māksliniece Jūlija Gaba-
zova. — Rīga : Prof-press : Akopeks, [2011]. — 
[16] lpp. : il. ; 22 cm. — (Izkrāso). — ISBN 
978-9984-862-34-7. — [0311000290] 087.5

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

101 Filozofijas būtība un loma

Delēzs, Žils. Kas ir filosofija? / Žils Delēzs, 
Fēlikss Gvatari ; no franču valodas tulkojis 
Rinalds Zembahs ; māksliniece Gita Treice. — 
Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2011. — 256 lpp. : il. ; 
21 cm. — Bibliogr. norādes parindēs. — Oriģ. 
nos.: Qu’est-ce que la philosophie?. — ISBN 
978-9984-23-357-4. — [0311000307] 101

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Bradens, Gregs. Dieva kods : pagātnes noslē-
pums un nākotnes apsolījums / Gregs Bradens ; 
no angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga ; 
redaktors Elviss Ozols ; Māra Garjāņa vāka 
dizains. — Rīga : Lietusdārzs, 2010. — 270, 
[2] lpp. : il., tab. ; 23 cm. — Par autoru teksta 
beigās. — Bibliogr.: 240.-258. lpp. — Rād.: 259.-
268. lpp. — Oriģ. nos.: The God code. — ISBN 
978-9934-8144-9-5. — [0311000363] 27-14

Frolijs, Deivids. No debesu upes : vēdiskās zinā-
šanas mūsu laikmetā / Deivids Frolijs ; no an-
gļu valodas tulkojusi Velga Vīgante ; redaktore 
Māra Cielēna ; Māra Garjāņa vāka dizains. — 
Rīga : Lietusdārzs, 2010. — 191, [1] lpp. : il. ; 
23 cm. — Par autoru: 191.-[192.] lpp. — Bib-
liogr.: 188.-190. lpp. — Oriģ. nos.: From the 
river of heaven. — ISBN 978-9934-8144-7-1. — 
[0311000358] 233

Maršāns, Pēters. Deviņu emociju joga : Rasa 
Sadhanas tantriskā prakse / Pēters Maršāns ; 
no angļu valodas tulkojusi Nanete Neimane ; 
redaktore Marta Saulīte ; Māra Garjāņa vāka 
dizains. — Rīga : Lietusdārzs, 2010. — 204, 
[1] lpp. : il., tab. ; 23 cm. — «Visi nopelni par to, 
ka ir tapusi šī grāmata, pienākas Šrī Harišam Jo-
hari, kurš vadīja «Rasa Siddhanta» lekciju kur-
su, kas ir šīs grāmatas pašā pamatā»—7. lpp. — 
Bibliogr.: 204.-[205.] lpp. — Oriģ. nos.: The Yoga 
of the nine emotions. — ISBN 978-9934-8144-
8-8. — [0311000364] 233-852.5Y

Sandveiss, Semjuels H. Sai Baba : svētais vīrs 
un psihiatrs / Semjuels H. Sandveiss ; no angļu 
valodas tulkojusi Gunta Neretniece ; redaktore 
Ieva Strongina ; priekšvārda, 8.-10. lpp., aut. 
Viniaks Krišna Gokaks ; Aigara Truhina vāka 
dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. — 365, 
[1] lpp. : tab. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: The holy 
man and the psychiatrist. — ISBN 978-9934-0-
1285-3 (ies.). — [0311000331] 233-37(540)(092)

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

323 Iekšlietas. Iekšpolitika

Гущин, Виктор. «Гордиев узел» института 
неграждан в Латвии и Эстонии нужно ру-
бить! : (о необходимости ликвидации ин-
ститута неграждан в Латвии и Эстонии и 
проведения в этих странах первых после 
1991 года всеобщих выборов в местные ор-
ганы власти, национальные парламенты 
и Европарламент) / Виктор Иванович Гу-
щин ; Балтийский центр исторических и 
социально-политических исследований. — 
Рига : Балтийский центр исторических и 
социально-политических исследований, 
2010. — 49 л. ; 30 см. — Библиогр.: л. 17-18 (30 
загл.). — Текст рус., частично англ. — (Спи-
ральный пер.). — [0311003313] 323.1(474.3)

34 Tiesības. Jurisprudence

Dokumentēšanas un arhivēšanas normatīvie 
akti : Dokumentu juridiskā spēka likums, Arhīvu 
likums, MK noteikumi / vāks, titullapa: Valerijs 
Nikoļskis. — Rīga : KIF «Biznesa komplekss», 
2011. — 88 lpp. : tab., veidlapas ; 21 cm. — (SIA 
KIF «Biznesa komplekss» bibliotēka. Likumu 
un normatīvo aktu sērija). — Uz vāka: Latvijas 
Republikas normatīvie akti. — ISBN 978-9984-
761-67-1. — [0311000313] 340.113(474.3)(094)

Latvija. Civillikums : ar grozījumiem, kas 
stājušies spēkā no 2011. gada 1. februāra / vāks, 
titullapa: Valerijs Nikoļskis. — Rīga : KIF «Biz-
nesa komplekss», 2011. — 231 lpp. ; 21 cm. — 
(SIA KIF «Biznesa komplekss» bibliotēka. Li-
kumu un normatīvo aktu sērija). — Uz vāka: 
Latvijas Republikas Civillikums.

Saturs: Ievads. Lietu tiesības. Saistību 
tiesības. — ISBN 978-9984-761-66-4. — 
[0311000314] 347.2(474.3)(094)

37 Izglītība

Korna, Evita. Karjeras izglītība : Tukuma 2. 
vidusskolas pieredze / Evita Korna ; projekta 
vadītāja Anita Šmite ; galv. red. Vilnis Purēns ; 
red. Rita Cimdiņa. — Rīga : RaKa, 2011. — 
234 lpp. : il., sh., tab. ; 22 cm. — (Pedagoģiskā 
bibliotēka. Izglītības vadība). — Bibliogr.: 
217.-225. lpp. — ISBN 978-9984-46-151-9. — 
[0311000346] 37.048.4

371 Audzināšanas un izglītības 
organizēšana. Skolvedība

Brice, Baiba. Skaņu pasakas un ritma rotaļas : 
rokasgrāmata skolotājiem un vecākiem / Baiba 
Brice ; red. Indra Putre ; māksl. Juta Tīrona ; 
izmantotas Baibas Brices, Māras Alševskas fo-
togr. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. — 143, 
[1] lpp. : il ; 20 cm. — ISBN 978-9934-0-
1393-5. — [0311000328] 371.382

5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

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

Veismans, Alans. Pasaule bez mums : cik daudz 
laika vēl atvēlēts mums, cilvēkiem? / Alans Veis-
mans ; no angļu valodas tulkojusi Īrisa Vīka ; 
redaktore Ilze Čerņevska ; mākslinieks Uldis 
Baltutis. — Rīga : Avots, 2011. — 415 lpp. : il., 
karte ; 22 cm. — Oriģ. nos.: The World with-
out us. — ISBN 978-9984-859-18-7 (ies.). — 
[0311000365] 504.03

51 Matemātika

Kalis, H. Datorprogrammas MATLAB lietošana 
matemātikas mācības procesā : (mācību līdzek-
lis) / H. Kalis, I. Kangro ; redaktore Sandra 
Laizāne ; Rēzeknes Augstskola. Inženieru 
fakultāte. Datorzinātņu un matemātikas ka-
tedra. — Rīga : Rēzeknes Augstskolas Izdevnie-
cība, 2010. — 263 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — 
Bibliogr.: 263. lpp. — ISBN 978-9984-44-014-9 : 
100 eks. — [0311000350] 519.6(075.8)
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Viļums, Raimonds. Conservative averaging 
method in mathematical models of heat proc-
esses of electric systems : summary of the Ph.D. 
thesis : promotion to doctor of science in math-
ematics, subbranch: mathematical modelling / 
Raimonds Vilums ; scientific supervisor Andris 
Buikis ; reviewers: Harijs Kalis, Juris Kalniņš, 
Raimondas Čiegis ; University of Latvia. Fac-
ulty of Physics and Mathematics. — Riga : 
University of Latvia, 2010. — 41 lpp. : diagr., il., 
tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 39.-41. lpp. (36 nos.). — 
ISBN 978-9934-8180-2-8. — [0311000281]

517.956(043.2)

57 Bioloģijas zinātnes kopumā

Baļķe, Ina. Daudzziedu airenes raibuma vīru-
sa genoma organizācija un tā kodēto proteīnu 
raksturojums : promocijas darba (publikāciju 
kopa) kopsavilkums doktora zinātniskā grāda 
iegūšanai bioloģijā, zinātņu apakšnozare: mole-
kulārā bioloģija / Ina Baļķe ; darba zinātniskais 
vadītājs: Andris Zeltiņš ; darba zinātniskais 
konsultants: Kaspars Tārs ; recenzenti: Jānis 
Kloviņš, Indriķis Muižnieks, Tiina Tamm ; Lat-
vijas Universitāte. Bioloģijas fakultāte. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2011. — 68 lpp. : diagr., il., 
tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 33.-34., 67.-68. lpp. — 
Paral. latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām 
titullapām ; vāka noformējums abās valodās. — 
[0311000296] 578.2(043.2)

Fridmanis, Dāvids. Melanocortin receptor 
family evolution, focusing on ACTHR func-
tional specificity : summary of doctoral thesis : 
promotion to the degree of doctor of biology, 
molecular biology / Dāvids Fridmanis ; scien-
tific supervisor: Jānis Kloviņš ; official oppo-
nents: Elmārs Grēns, Maija Dambrova, Jyrki 
Kukkonen ; University of Latvia. Faculty of 
Biology. — Rīga : University of Latvia, 2011. — 
34 lpp. : diagr., sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 30.-
34. lpp. — [0311000299] 577.21(043.2)

Fridmanis, Dāvids. Melanokortīna receptoru 
saimes evolūcija, koncentrējoties uz ACTHR 
funkcionālo specifiskumu : promocijas darba 
kopsavilkums : promocija uz bioloģijas doktora 
grādu, molekulārā bioloģija / Dāvids Fridmanis ; 
darba zinātniskais vadītājs: Jānis Kloviņš ; re-
cenzenti: Elmārs Grēns, Maija Dambrova, Jyrki 
Kukkonen ; Latvijas Universitāte. Bioloģijas 
fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2011. — 33 lpp. : diagr., il., sh., tab. ; 21 cm. — 
Bibliogr.: 29.-33. lpp. — [0311000295]

577.21(043.2)

Purviņa, Santa. Izšķīdušo organisko vielu 
bioloģiskā izmantojamība bakterioplanktona 
un fitoplanktona klātbūtnē Rīgas līcī : promo-
cijas darbs izstrādāts doktora grāda iegūšanai 
bioloģijā, hidrobioloģijas apakšnozarē / Santa 
Purviņa ; darba zinātniskā vadītāja Maija Ba-
lode ; recenzenti: Gunta Spriņģe, Artūrs Škute, 
Zoja Štukova ; Latvijas Universitāte. Bioloģijas 
fakultāte. Hidrobioloģijas katedra. — Rīga, 
2011. — 138 lp. : il., diagr., tab. ; 31 cm. — Bib-
liogr.: 9.-12., 87.-99. lp. — Teksts latviešu val., 
pievienotās publikācijas angļu val. — (Ies.). — 
[0311003310] 574.583(261.24)(043)

58 Botānika

Valants, Guntars. Tikai rozes… : apskatītas vai-
rāk par 200 rožu šķirnēm / Guntars Valants ; 
autora foto. — Rīga : Madris, [2011]. — 213, 
[1] lpp. : il. ; 31 cm. — Rožu šķirņu alf. rād.: 
213.-[214.] lpp. — ISBN 978-9984-31-410-5 (ies.); 
9984-31-410-3. — [0311000311] 582.711.71(035)

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. 
TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes

Batņa, Vera. Pasaule smiltīs : smilšu spēles te-
rapija / Vera Batņa ; red. Marija Kugele ; lit. 
red. Rita Cimdiņa ; no krievu val. tulk.: Inese 
Ābola, Madara Junga ; Lindes fon Keizerlin-
kas priekšv. — Rīga : RaKa, 2011 (Izdevniecība 
RaKa). — 291 lpp. : il. (arī krās.), ģīm., tab. ; 
23 cm. — Bibliogr.: 227.-230. lpp. — Tulk. no 
izd.: Миры на песке. Песочная терапия. — 
ISBN 978-9984-46-153-3. — [0311000344]

615.85

Branka-Bakajeva, Lilita. Dance therapy / 
Lilita Branka-Bakajeva ; reviewer T. Schesta-
kova ; reference about publications by E. Bre-
manis ; reference translated by Didzis Porei-
ters. — [Rīga] : MedArt, 2004. — 60 lpp. : diagr., 
il., tab. ; 31 cm. — This book takes base from 
dissertation materials and practice. — Bibli-
ogr.: 60. lpp. (28 nos.). — ISBN 9984-19-596-1 
(ies.). — [0311000284] 615.851.6

Fomins, Sergejs. Shape and color in image 
recognition : summary of the doctoral thesis : 
promotion to the degree of doctor of physics, 
subbranch: medical physics / Sergejs Fomins ; 
scientific advisor Māris Ozoliņš ; reviewers: 
Jānis Spīgulis, Jānis Teteris, Henrikas Vaitkevici-
us ; University of Latvia. Faculty of Physics and 
Mathematics. — Rīga : University of Latvia, 
2011. — 53 lpp. : diagr., il. ; 21 cm. — Bibliogr.: 
46.-52. lpp. (49 nos.). — ISBN 978-9984-45-
304-0. — [0311000304] 617.751(043)

Halkvists, Janne. Ārstniecības augi mājas ap-
tieciņā : dziedini sevi ar ājurvēdu un dabas 
veltēm / Janne Halkvists ; no zviedru valo-
das tulkojušas: Vineta Svelča, Madara Bern-
harda ; Mikaēlas Holmborjas, Līnas Kārlsones, 
Margarētas Stolhamares, Jannes Halkvista at-
tēli. — Rīga : Madris, [2011]. — 159, [1] lpp. : 
krās. il., tab. ; 25 cm. — Bibliogr.: 157. lpp. — 
Rād.: 149.-156. lpp. — ISBN 978-9984-31-446-4 
(ies.). — [0311000310] 615.322

Kompensējamo zāļu saraksts : 2011. gada jan-
vāris / Veselības ekonomikas centrs. — Rīga : 
Medikamentu informācijas centrs, 2011. — 
200 lpp. : tab. ; 21 cm. — (Spirālies.). — 
[0311000269] 615.2(474.3)(083.8)(05)

Ļihačovs, Aleksejs. Kinetics of laser-excited 
in-vivo skin autofluorescence and remission : 
summary of the doctoral thesis : promotion 
to the degree of doctor of physics, subbranch: 
medical physics / Aleksejs Ļihačovs ; scientific 
supervisor of thesis Jānis Spīgulis ; review-
ers: Aleksejs Kataševs, Alexander V. Priezzhev, 
Ričardas Rotomskis ; University of Latvia. 
Faculty of Physics and Mathematics. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2011. — 50 lpp. : diagr., 
il. ; 21 cm. — Bibliogr.: 45.-49. lpp. (38 nos.). — 
ISBN 978-9984-45-302-6. — [0311000302]

616.5-079.4(043)

Ļihačovs, Aleksejs. Lāzeru ierosinātas in-vivo 
ādas autofluorescences un remisijas kinētika : 
promocijas darba kopsavilkums doktora zināt-
niskā grāda iegūšanai fizikā, apakšnozare: 
medicīniskā fizika / Aleksejs Ļihačovs ; darba 
zinātniskais vadītājs Jānis Spīgulis ; recenzen-
ti: Aleksejs Kataševs, Alexander V. Priezzhev, 
Ričardas Rotomskis ; Latvijas Universitāte. 
Fizikas un matemātikas fakultāte. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2011. — 48 lpp. : diagr., 
il. (arī krās.) ; 21 cm. — Bibliogr.: 45.-47. lpp. 
(38 nos.). — ISBN 978-9984-45-301-9. — 
[0311000301] 616.5-079.4(043)

Mākslu terapija / sastādītāja, projekta vadītāja 
un ievada autore Kristīne Mārtinsone ; redak-
tore Rita Cimdiņa ; dizains: Baiba Lazdiņa. — 
Rīga : RaKa, 2011. — 431 lpp. : il., ģīm., tab. ; 
23 cm. — Ziņas par aut.: 428.-431. lpp. — Bibli-
ogr. nodaļu beigās un norādes parindēs. — Alf. 
personu rād.: 421.-424. lpp. — Alf. terminu rād.: 
424.-427. lpp. — ISBN 978-9984-46-154-0. — 
[0311000345] 615.851.8

Norbekovs, Mirzakarīms. Ķermeņa un gara 
trenēšana / Mirzakarīms Norbekovs ; no krievu 
valodas tulkojis Jānis Rozenieks ; Lienes Apines 
vāka mākslinieciskais noformējums. — Rīga : 
Vieda, Latvijas Ekoloģiskās izglītības apgāds, 
2011. — 154, [1] lpp. : il., tab. ; 20 cm. — Oriģ. 
nos.: Тренировка тела и духа. — ISBN 
9789984782247 (kļūda). — [0311000275] 615.85

Siliņa, Karīna. Humoral antigens in cancer: 
the basis of immunogenicity and relevance 
for clinical application : summary of doctoral 
thesis / Karīna Siliņa ; supervisor Aija Linē ; op-
ponents: Pauls Pumpēns, Robert C. Rees, Una 
Riekstiņa ; University of Latvia. Department of 
Molecular Biology and Biochemistry. Faculty of 
Biology. — Riga : University of Latvia, 2010. — 
35 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 30.-
35. lpp. (134 nos.). — [0311000298]

616-006.04(043)

Siliņa, Karīna. Pretvēža humorālās atbildes 
antigēni: imunogenitātes iemesli un nozīme 
audzēju terapijā : promocijas darba kopsavil-
kums / Karīna Siliņa ; zinātniskā darba vadītājs: 
Aija Linē ; recenzenti: Pauls Pumpēns, Robert 
C. Rees, Una Riekstiņa ; Latvijas Universitāte. 
Bioloģijas fakultāte. Molekulārās bioloģijas 
un bioķīmijas katedra. — Rīga : Latvijas Uni-
versitāte, 2010. — 36 lpp. : diagr., il. (arī krās.), 
sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 30.-35. lpp. (131 
nos.). — [0311000297] 616-006.04(043)

Батня, Вера. Миры на песке : песочная те-
рапия / Вера Батня ; ред. Мария Кугель ; пре-
дисл. Линды фон Кейзерлинк. — Рига : RaKa, 
2010 (Izdevniecība RaKa). — 291 с. : ил., цв. 
ил., портр. ; 23 см. — Библиогр.: с. 250-253. — 
ISBN 978-9984-46-149-6. — [0311000351] 615.85

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

Davidanova, Vanda. Mājas labumi : maize, 
sieri, gaļa, dārzeņi, augļi, sēnes, saldumi : 
Lauku Avīzes tematiskā avīze / Vanda Davida-
nova ; galv. red. un priekšv. aut. Ilmārs Biru-
lis. — Rīga : Lauku Avīze, 2011. — 64 lpp. : il., 
ģīm. ; 28 cm. — (Lauku Avīzes tematiskā avīze, 
ISSN 1407-4338 ; 2011/2 (191)). — Ls 0,95. — 
[0311000283] 641.55(083.12)
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658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība. 
Tirdzniecības organizācija

Hofs, Kjells Gunnars. Biznesa ekonomi-
ka : mācību grāmata / Kjells Gunnars Hofs 
sadarbībā ar Rasmu Alsiņu ; no norvēģu val. 
tulk. Iveta Medvida ; māksl. noform.: Arta 
Jaunarāja, Jānis Jaunarājs ; 1. vāka foto: Jānis 
Jaunarājs. — 2. izdevums. — Rīga : Jāņa Rozes 
apgāds, 2011. — 603 lpp. : diagr., il., sh., tab. ; 
25 cm. — Alf. rād.: [599.]-603. lpp. — Tulk. no 
izd.: Bedriftens Økonomi. — ISBN 978-9984-23-
351-2 (ies.). — [0311000308] 658(075.8)

67 Dažādas nozares, amatniecība un amati

Wesolowski, Miroslaw. Development and 
validation of an effective inverse technique 
for characterisation of advanced composite 
material properties : dissertation thesis / Miro-
slaw Wesolowski ; scientific supervisor J. Bar-
kanovs ; Riga Technical University. Faculty of 
Civil Engineering. Institute of Materials and 
Structures. — Riga : Riga Technical University, 
2010. — 157 lp. : il., diagr., tab. ; 30 cm. — Bibli-
ogr.: 132.-138. lp. — (Ies.). — [0311003307]

678.5.067:620.179(043)

Wesolowski, Miroslaw. Efektīvas apgrieztās 
metodes moderno kompozītmateriālu īpašību 
noteikšanai izstrāde un validācija : promo-
cijas darba kopsavilkums = Development and 
validation of an effective inverse technique for 
characterisation of advanced composite mate-
rial properties : summary of doctoral thesis / 
Miroslaw Wesolowski ; zinātniskais vadītājs J. 
Barkanovs ; recenzenti: Andrejs Krasņikovs, 
Vitālijs Beresņevičs, Marian Klasztorny ; Rīgas 
Tehniskā universitāte. Būvniecības fakultāte. 
Materiālu un konstrukciju institūts. — Rīga : 
Rīgas Tehniskā universitāte, 2010. — 40 lpp. : 
il., diagr., tab. ; 21 cm. — Promocijas darbs ir uz-
rakstīts angļu valodā. — Bibliogr.: 37.-40. lpp. — 
Teksts latviešu, angļu val. — [0311000268]

678.5.067:620.179(043)

7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

72 Arhitektūra

Priedola-Lāce, Daina. Latvijas Mākslas akadē-
mijas ēka / Daina Lāce ; zin. red. Elita Grosmane ; 
lit. red. Māra Ņikitina ; māksl. Aivars Sprūdžs ; 
fotogr.: Normunds Brasliņš, Daina Lāce, Ale-
ksejs Naumovs, Marika Vanaga. — Rīga : 
Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures 
institūts : Mākslas vēstures pētījumu atbalsta 
fonds, 2011. — 24, [1] lpp. : il. (arī krās.), krās. 
plāni ; 21 cm. — (Rīgas mākslas un arhitektūras 
pieminekļi). — Bibliogr.: [25.] lpp. — ISBN 978-
9934-8038-8-8. — [0311000273] 727.3(474.3-25)

Priedola-Lāce, Daina. The building of the 
Latvian Academy of Art / Daina Lāce ; scientific 
editor Elita Grosmane ; translator Stella Pelše ; 
copy editor Andris Mellakauls ; designer: Aivars 
Sprūdžs ; photogr: Normunds Brasliņš, Daina 
Lāce, Aleksejs Naumovs, Marika Vanaga. — 
Rīga : Institute of Art History of the Latvian 
Academy of Art : Art History Research Support 
Foundation, 2011. — 24, [1] lpp. : il. (arī krās.), 
krās. plāni ; 21 cm. — (Monuments of art and 
architecture in Riga). — Bibliogr.: [25.] lpp. — 
ISBN 9789934803888 (kļūda). — [0311000272]

727.3(474.3-25)

78 Mūzika

Silabriedis, Orests. Teodora Kalniņa Latvijas 
Radio koris / idejas ierosinātājs Sigvards Kļava ; 
atmiņu un materiālu vācēja, arhīvu gājēja Ieva 
Ezeriete ; teksta autors Orests Silabriedis ; māk-
sliniece Laila Apšeniece. — [Rīga : Teodora 
Kalniņa Latvijas Radio koris, 2011]. — 46 lpp. : 
il., ģīm. ; 18×23 cm. — Uz vāka: Latvian radio 
choir. — Latvijas Radio kora skaņu plates un 
diskogrāfija: 40.-46. lpp. — [0311000271]

78:061(474.3)

796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Karlovska, Rasma. Rāpošanas vingrojumi / Ras-
ma Karlovska ; redaktore Maruta Kusiņa ; māk-
slinieces: Irita Timbra un Elita Šeidlere ; Māras 
Alševskas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2010. — 63 lpp. : il., tab. ; 29 cm. — (Kustību 
aktivitātes). — Bibliogr.: 62. lpp. — ISBN 978-
9934-0-1647-9. — [0311000335] 796.012.62

8 VALODAS. VALODNIECĪBA. 
LITERATŪRA

81 Valodniecība un valodas

Беларуска-латышскі, латышска-беларускі 
слоўнік : слоўнік мае каля 40000 слоў / укла-
дальнік Абала Мірдза Эдуардаўна ; галоўны 
рэдактар, аўтар прадмова: Лучыц-Федарэц 
Іван Іванавіч ; кіраўнік праекта: Алёна Бары-
саўна Лазарава ; падрыхтоўка матэриялаў 
да друку: Лапуцкая І. І., Андрэева А. У. Кір-
дун А. А., Крупко В. І., Каламійцава В. А. ; 
атказны рэдактар: Лапуцкая І. І. ; Саюз бе-
ларусаў Латвіі = Baltkrievu—latviešu, latvie-
šu—baltkrievu vārdnīca : vārdnīcā ir ap 40000 
vārdu / sastādītāja: Mirdza Ābola ; galvenais 
redaktors un priekšv. aut.: Ivans Lučics-Fedo-
recs ; projekta vadītāja: Jeļena Lazareva ; saga-
tavoja: I. Lapucka, A. Andrejeva, A. Kirduns, O. 
Krupko, V. Kolomijceva ; atb. red.: I. Lapucka ; 
Latvijas Baltkrievu savienība. — Рыга : Саюз 
беларусаў Латвіі, 2010. — 543 с. : портр. ; 
22 см. — Paral. baltkrievu—latviešu, latviešu—
baltkrievu val. — ISBN 978-9984-49-175-2 (ies.) : 
500 eks. — [0311000316]

811.161.3’374.8-022.215=174+
+811.174’374.8-022.215=161.3

811.174 Latviešu valoda

Dalbiņa, Iluta. Latviešu valoda : vingrinājumu 
burtnīca / Iluta Dalbiņa, Inese Lāčauniece ; gal-
venais redaktors Vilnis Purēns ; literārā redak-
tore Gunta Tramdaka. — Rīga : RaKa, 2010.

2. daļa. — 70 lpp. : tab. ; 25 cm. — (Vidus-
skolām). — ISBN 978-9984-46-147-2. — 
[0311000349] 811.174(076)

Heinberga, Signe. Latviešu valodas pareiz-
rakstības vingrinājumi 8., 9. klasei / Signe Hein-
berga ; redaktore Lolija Soma ; māksliniece Māra 
Alševska. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. — 59, 
[1] lpp. : tab. ; 29 cm. — (Pirms eksāmena). — 
ISBN 978-9934-0-1447-5. — [0311000336]

811.174’35(079)

Hilenbrands, Maiks. Spāņu valoda ceļotājiem : 
svarīgākie vārdi un frāzes tavam ceļojumam / 
Maiks Hilenbrands, Frančeska Angrizano ; no 
spāņu valodas tulkojis Edgars Briška ; redak-
tore Meldra Bērziņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2011] (Poligrāfists). — 256 lpp. : il. ; 14 cm. — 
Teksts latviešu un spāņu val. — Oriģ. nos.: 
Sprachführer Spanish für die Reise. — ISBN 
978-9934-0-1369-0. — [0311000322]

811.174’374.8-022.215=134.2

821 Daiļliteratūra

821.111 Angļu literatūra

Gibinss, Deivids. Krustnešu zelts : piedzīvo-
jumu romāns / Deivids Gibinss ; no angļu 
valodas tulkojis Raimonds Auškāps ; redak-
tore Maruta Babule. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2011]. — 429, [1] lpp. : karte ; 21 cm. — Oriģ. 
nos.: Crusader gold. — ISBN 978-9934-0-1320-1 
(ies.). — [0311000326] 821.111-311.3

821.174 Latviešu literatūra

Gaiķu, Māris. Gribu ēst : [dzejoļu krājums] / 
Gaiķu Māris ; māksl. Anta Pence. — Rīga : Ne-
putns, 2011. — 62 lpp. : il. ; 18 cm. — ISBN 978-
9984-807-77-5. — [0311000341] 821.174-1

Lukjanskis, Egils. Dzīve vienam mirklim : ro-
māns / Egils Lukjanskis ; Vitolda Kucina zīmē-
jumi ; Valda Veilanda pēcvārds. — Rīga : Lauku 
Avīze, 2011. — 239 lpp. : il., ģīm. ; 20 cm. — 
(Lata romāns ; 2(140)). — Bibliogr.: 239. lpp. — 
ISBN 978-9984-827-84-1. — [0311000340]

821.174-31

Ogriņš, Andris. Zem pulksteņa pulkstenis : 
[dzejoļu krājums] / Andris Ogriņš ; red. Jānis 
rokpelnis ; māksl. Rūdolfs Matīss Trops. — 
Rīga : Neputns, 2011 (Dardedze hologrāfija). — 
102, [8] lpp. ; 17×17 cm. — ISBN 978-9984-807-
78-2. — [0311000342] 821.174-1

Pēteris Ēteris. Brūtgāns krāsnī! : [humora un 
satīras krājums] / Pēteris Ēteris ; sastādījis un 
priekšv. sarakst. Andris Ruģēns ; priekšv. sar-
akst. Ēriks Hānbergs ; ilustrācijas veidojuši 
mākslinieki E. Rirdāns, G. Bērziņš, I. Dzerko, 
M. Ramane, H. Veisbergs, N. Zvirbulis, G. Vīn-
dedzis ; vāka māksl. Dainis Breikšs. — Rīga : 
Humora Institūts, 2011. — 112 lpp. : il., ģīm. ; 
21 cm — (Dadža bibliotēka). — ISBN 978-9984-
9951-2-7. — [0311000286] 821.174-7

Sniedze, Evita. Leģendas par ilgām : stāsti / Evi-
ta Sniedze ; red. Dace Sparāne ; vāka dizains: 
Reinis Suhanovs. — Rīga : Dienas Grāmata, 
2011. — 94, [2] lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9984-
847-60-3 (ies.). — [0311000279] 821.174-34

Stāraste, Margarita. Saulīte : [pasakas pirmssko-
las vecuma bērniem] / Margarita Stāraste ; 
redaktors Jāzeps Osmanis ; Margaritas Stārastes 
zīmējumi. — [Atkārt. izd.]. — Rīga : Annele, 
2011. — 31, [1] lpp. : il. ; 28 cm. — ISBN 978-
9984-843-33-9. — [0311000270] 821.174-93-32
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9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

930 Vēstures zinātne. Historiogrāfija

Bloks, Marks. Vēstures apoloģija, jeb, Vēstur-
nieka amats / Marks Bloks ; no franču valodas 
tulkojusi Lelde Braķe-Klaverī ; redaktore Inta 
Rozenvalde ; Žaka Legofa priekšvārds, 7.-
44. lpp. ; Aigara Truhina vāka dizains. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2010. — 287, [1] lpp. ; 20 cm. — 
Bibliogr.: 268.-271. lpp. — Personu rād.: 272.-
286. lpp. — Oriģ. nos.: Apologie pour l’histoire 
ou Métier d’historien. — ISBN 978-9934-0-
1430-7 (ies.) 930(075.4)

94 Vispārīgā vēsture

Bojārs, Nikodems. Baltu civilizācija : baltu tau-
tu aizvēsture un vēsturiskie laikmeti no baltu 
pirmtautas sākumiem trešajā gadu tūkstotī 
pirms Kristus līdz 16. gadsimtam pēc Kristus / 
Nikodēms Elijs Bojārs ; pēcv. sarakst. Leons 
Bojārs ; autora ilustrācijas un kartes. — [Bez 
vietas], 2009. (Rēzekne : Latgales druka). — xiv, 
590 lpp. : il., ģīm., tab., kartes ; 31 cm + 1 bro-
šūra ([18] lpp. ; 24 cm). — Faksimilizdevums. — 
Par aut.: 588.-590. lpp. Pielikumā brošūra 
«Baltu civilizācija : papildinājumi, pielikumi, 
labojumi» [18] lpp. — Bibliogr.: 570.-587. lpp. 
un nodaļu beigās. — Autoru un hroniku rād.: 
559.-569. lpp. — Kopsav. angļu val. — (Ies.). — 
[0311000278] 94(=17)

94(474.3) Latvijas vēsture

Vāvere, Ilze. Latvijas Okupācijas muzeja ga-
dagrāmatas bibliogrāfija : I-X laidiens, 2000-
2010 / Ilze Vāvere. — Rīga : [Autorizdevums], 
2010. — 24 lp. ; 31 cm. — Iešūts plastmasas vā-
ciņos, nepublicēts materiāls. — Personu rād.: 
21.-24. lp. — [0310093472]

94(474.3)”1940/1991”(01)


