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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

001 Zinātne un zināšanas kopumā.  
Garīgā darba organizācija

Pētniecības un jauninājumu (inovāciju) sta-
tistika : statistisko datu krājums = Research 
and development and innovation statistics : 
statistical data collection / Latvijas Republi-
kas Centrālā statistikas pārvalde ; atb. par izd. 
Anita Švarckopfa ; sast. Inga Pribitoka ; atb. par 
angļu val. tulk. Ieva Stangaine. — Rīga : Latvi-
jas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 
2010. — 57 lpp. : diagr., tab. ; 29 cm. — (Latvi-
jas statistika). — (Pētniecības un jauninājumu 
(inovāciju) statistika = Research and devel-
opment and innovation statistics, ISSN 1691-
1911). — Paral. latviešu un angļu val. — ISBN 
978-9984-06-400-0. — [0311000368]

001.895(100)(083.41)

004 Datorzinātne un datortehnoloģija. 
Skaitļošana. Datu apstrāde

Solodovņikova, Darja. Data warehouse sche-
ma evolution-oriented reports definition and 
execution tool : summary of doctoral thesis / 
Darja Solodovnikova ; advisor Laila Niedrīte ; 
reviewers: Jānis Bičevskis, Anita Jansone, 
Hele-Mai Haav ; University of Latvia. — Riga : 
University of Latvia, 2010. — 43 lpp. : il., tab. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 40.-43. lpp. — [0311000401]

004.65(043)

Solodovņikova, Darja. Uz datu noliktavas 
shēmas evolūciju orientēts vaicājumu definē-
šanas un attēlošanas rīks : promocijas darbs 
datorzinātņu doktora (Dr. sc. comp.) zinātniskā 
grāda iegūšanai, nozare: datorzinātnes, apakš-
nozare: datu apstrādes shēmas sistēmas un 
datortīkli / Darja Solodovņikova ; zinātniskā 
vadītāja: Laila Niedrīte ; Latvijas Universitāte. — 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. — 179 lp. : 
il., sh., tab. ; 31 cm + 1 pielikums ([96] lp.). 
Pielikums: Saistītās publikācijas. — Bibliogr.: 
173.-179. lpp. — Latviešu valodā, saistītās pub-
likācijas angļu valodā. — (Ies.). — [0311003319]

004.65(043)

Straujums, Uldis. Conceptualizing informati-
zation with the ONTO6 methodology : sum-
mary of doctoral thesis for the attainment of 
the degree of doctor of computer science (Dr. 
sc. comp.), scientific discipline: computer sci-
ence, sub-discipline: data processing systems 
and computer networks / Uldis Straujums ; 
scientific advisor Jānis Bičevskis ; review-
ers: Jānis Bārzdiņš, Imants Fridrihs Freibergs, 
Ēvalds Viļums ; University of Latvia. Faculty 
of Computing. — Riga : University of Latvia, 
2010. — 40 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 
32.-40. lpp. — [0311000402] 004.82(043)

Straujums, Uldis. ONTO6 metodoloģija in-
formatizācijas konceptualizācijai : promocijas 
darba kopsavilkums datorzinātņu doktora (Dr. 
sc. comp.) zinātniskā grāda iegūšanai, nozare: 
datorzinātnes, apakšnozare: datu apstrādes 
sistēmas un datortīkli / Uldis Straujums ; zi-
nātniskais vadītājs: Jānis Bičevskis ; recenzen-
ti: Jānis Bārzdiņš, Imants Fridrihs Freibergs, 
Ēvalds Viļums ; Latvijas Universitāte. Datori-
kas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2010. — 39 lpp. : il., sh., tab. ; 21 cm. — Bibli-
ogr.: 32.-39. lpp. — [0311000403] 004.82(043)

070 Laikraksti. Prese

Strods, Heinrihs. PSRS politiskā cenzūra Lat-
vijā, 1940-1990 : dokumenti un materiāli / Hein-
rihs Strods ; atb. red. Anna Pavlovska. — Rīga : 
Jumava, 2011.

2. daļa. — 391, [1] lpp., [16] lpp. il., ģīm., 
faks., karte : tab. ; 21 cm. — Bibliogr. norādes 
parindēs. — Personu rād.: 383.-[392.] lpp. — 
Satura rād. un kopsav. angļu val. — ISBN 
978-9984-38-870-0 (ies.). — [0311000373]

070.13(47+57)”1940/1990”

Veinberg, Sandra. Censorship — the mis-
sion of the media / Sandra Veinberg ; editors: 
Guntar Veinberg, Philip Birzulis, Uldis Bruns ; 
design: Uldis Baltutis ; back cover photo: Jānis 
Deinats. — [Liepāja] : LiePA, 2010. — 153 lpp. ; 
20 cm. — Bibliogr. norādes parindēs. — ISBN 
978-9984-864-11-2. — [0311000420] 070.13

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

159.9 Psiholoģija

Skreitule-Pikše, Inga. Mātes kompetences iz-
jūtas, mātes—bērna emocionālās pieejamības 
un bērna uzvedības izmaiņas pēc mātes pie-
dalīšanās vecāku mācību programmā «Bērna 
emocionālā audzināšana» : (attīstības psiholo-
ģija) : promocijas darbs / Ingas Skreitule-Pikše ; 
darba vadītāja Sandra Beatrice Sebre ; Latvijas 
Universitāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2010. — 132 lp. : tab. ; 30 cm. — Promocijas 
darba elektroniska versija. — Bibliogr.: 109.-
117. lp. — Teksts latviešu val., kopsavilkums arī 
angļu val. — (Ies.). — [0311003317]

159.922.7(043.3)

Skreitule-Pikše, Inga. Mātes kompetences iz-
jūtas, mātes—bērna emocionālās pieejamības 
un bērna uzvedības izmaiņas pēc mātes pie-
dalīšanās vecāku mācību programmā «Bērna 
emocionālā audzināšana» : promocijas darba 
kopsavilkums = Mother’s sense of compe-
tence, mother—child emotional availability, 
and child’s behavior in response to be a parent 
training program / Inga Skreitule-Pikše ; darba 
zinātniskā vadītāja Sandra Beatrice Sebre ; re-
cenzenti: Ārija Karpova, Edīte Ozola, Kristīne 
Mārtinsone ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, 
psiholoģijas un mākslas fakultāte. Psiholoģijas 
nodaļa. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. — 
51 lpp. : tab. ; 21 cm. — Promocijas darba no-
saukums angļu valodā l25. lpp. — Bibliogr.: 
24., 48.-51. lpp. — Teksts latviešu, angļu val. — 
[0311000372] 159.922.7(043.2)

17 Morāles filozofija. Ētika.  
Praktiskā filozofija

Volkovs, Aleksandrs. Dzīves noslēpumi : īsa 
rokasgrāmata sociālajā pasaulē / Aleksandrs 
Volkovs ; no krievu val. tulk. Ilona Bērziņa ; 
atb. red. Kristīne Kirkila ; lit. red. Lauma Asare ; 
vāka māksl. noform.: Linda Gintere. — Rīga : 
Jumava, 2011. — 167, [1] lpp. : il. ; 20 cm. — 
Tulk. no izd.: Тайны и парадоксы жизни. — 
ISBN 978-9984-38-807-6. — [0311000376] 17.02

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kastro, Režiss. Jēzus tevi mīl : mūsu kunga 
Jēzus Kristus godam alleluja! / Režiss Kastro, 
Maiza Kastro ; no angļu valodas tulkojusi Sil-
vija Līmane ; literārā redaktore Marta Jance ; 
māksliniece Laura Feldberga. — Rīga : KALA 
Raksti, 2010. — 236, [3] lpp. ; 15 cm. — Nosau-
kums angļu valodā: Jesus loves you. — Tulk. 
no izd.: Jesus te ama. — ISBN 978-9934-8096-
8-2. — [0311000410] 27-534.3

Madigans, Leo. Svētīgā Aleksandrīna da Kosta : 
Fatimas mistiķe un mocekle / Leo Madigans ; no 
angļu valodas tulkojusi Silvija Līmane ; literārā 
redaktore Marta Jance ; māksliniece Laura Feld-
berga. — Rīga : KALA Raksti, 2011. — 174 lpp. : 
il., ģīm., karte ; 15 cm. — Tulk. no izd.: Blessed 
Alexandrina da Costa. — ISBN 978-9984-871-
00-4. — [0311000411] 27-36:929(469)

Terēze, no Avilas, Svētā. Dzīve / Svētā Avilas 
Terēze ; no spāņu valodas tulkojusi Kristīne 
Ķirule ; redaktors un ievada aut. Enrike Lja-
mass Martiness ; literārā redaktore Aija Balode ; 
iev. sarakst. Inga Reinvalde ; pēcvārda autors 
Domingo Banjess ; māksliniece Laura Feldber-
ga ; uz 1. vāka Džanlorenco Bernini skulptūra 
«Svētās Terēzes ekstāze». — Rīga : Kala Raksti, 
2010. — 378, [5] lpp. ; 21 cm. — (Mieram tuvu 
grāmata). — Tulk. no izd.: Libro de la vida. — 
ISBN 978-9934-8096-7-5. — [0311000413]

27-36:929(460)
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Terēze, māte. Nāc, esi mana gaisma : Kalkutas 
Svētās privāti rakstītais / Māte Terēze ; redak-
tors, komentāru un priekšvārda autors Braiens 
Kolodijčuks ; redaktore m. M. Austra ; no angļu 
valodas tulkojusi Astra Feldmane ; māksliniece 
Laura Feldberga. — Rīga : Kala Raksti, 2010. — 
374, [4] lpp. : faks. ; 21 cm. — (Mieram tuvu 
grāmata). — Bibliogr. norādes parindēs. — Tulk. 
no izd.: Come Be My Light. — ISBN 978-9934-
8096-9-9. — [0311000412]

272-788.461(540-21)(092)

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Lendrijs, Čārlzs. Kultūra krustcelēs: kultūra 
un kultūras institūcijas 21. gadsimta sākumā / 
Čārlzs Lendrijs un Marks Pahters ; no angļu 
valodas tulkojusi Jolanta Treile ; redaktore 
Ieva Struka ; priekšvārda, 5.-7. lpp., autores 
Ilze Saleniece, Ilona Asare ; vāka dizains: Jānis 
Grīnhofs. — Rīga : Culturelab, 2010. — 64 lpp. ; 
24 cm. — Par autoriem teksta beigās. — Bib-
liogr.: 63. lpp. — Oriģ. nos.: Culture at the 
crossroads: culture and cultural institutions at 
the beginning of the 21st century. — ISBN 978-
9984-49-223-0. — [0311000427] 304.4

31 Demogrāfija. Socioloģija. Statistika

Latvijas statistikas gadagrāmata, 2010 = Sta-
tistical yearbook of Latvia, 2010 / Latvijas 
Republikas Centrālā statistikas pārvalde = 
Central Statistical Bureau of Latvia ; atbildīgā 
par izdevumu Dina Brīdaka ; atbildīgā par an-
gļu valodas tulkojumu Kristīne Karaseva. — 
Rīga : Latvijas Republikas Centrālā statistikas 
pārvalde, 2010. — 600 lpp. : diagr., il., tab., 
kartes ; 25 cm. — (Latvijas statistikas gada-
grāmata, ISSN 1407-0626 ; 2010). — Teksts lat-
viešu un angļu val. — ISBN 978-9984-06-399-7 
(ies.). — [0311000370] 311.312(474.3)(058)

316 Socioloģija

Krišnamurti, Džidu. Par attiecībām / Džidu 
Krišnamurti ; no angļu valodas tulkojis Normu-
nds Pukjans ; redaktors Guntis Kalns ; Māras 
Alševskas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2011. — 231, [1] lpp. ; 20 cm. — Bibliogr.: 230.-
[232.] lpp. — Oriģ. nos.: On relationship. — 
ISBN 978-9934-0-1698-1. — [0311000323]

316.472.4

33 Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

331 Darbs. Nodarbinātība. Darba 
ekonomika. Darba organizācija

Darba apstākļi un riski Latvijā, 2009.-2010. / 
Latvijas Darba devēju konfederācija ; pētīju-
ma īstenošanā piedalījās speciālisti: Ivars Vana-
dziņš, Mārīte Ārija Baķe, Dagmāra Sprūdža, 
Žanna Martinsone, Inese Mārtiņsone, Jeļena 
Reste, Maija Eglīte, Tija Zvagule, Natālija Kur-
jāne, Jolanta Cīrule ; projektu vadītājas: Linda 
Matisāne, Signe Kaņējeva ; Elīnas Egles uz-
runa ; SIA «Inspecta Prevention» ; SIA «TNS 
Latvia». — Rīga : Latvijas Darba devēju konfe-
derācija, 2010. — 122 lpp. : diagr., il., ģīm., tab. ; 
30 cm + 1 CD-ROM. — Bibliogr.: 116.-117. lpp. 
(26 nos.). — ISBN 978-9984-49-068-7. — 
[0311000315] 331.45(474.3)

332 Reģionālā, teritoriālā, zemes,  
dzīvokļu ekonomika

Degradētās teritorijas : pasniedzēja rokasgrā-
mata : starpdisciplinārs mācību līdzeklis 
vērsts uz degradēto teritoriju revitalizācijas 
risinājumiem : mācību līdzeklis Latvijai un 
Lietuvai / aut.: Jiřina Bergatt Jackson, Maroš 
Finka, Linas Kliučininkas, Dagmar Perikova, 
Edmunds Teirumnieks, Ērika Teirumnieka, Dai-
va Velykiene, Barbara Vojvodikova, Maria Zub-
kova. — Rēzekne : Rēzeknes Augstskola. Inže-
nieru fakultāte, 2010. — 71 lpp. : tab. ; 21 cm + 
1 CD-R. — Bibliogr. nodaļu beigās. — ISBN 
978-9984-44-045-3 : 100 eks. — [0311000353]

332.368(035)

Degradētās teritorijas : rokasgrāmata : starp-
disciplinārs mācību līdzeklis degradēto teritor-
iju atjaunošanai : mācību līdzeklis Latvijai un 
Lietuvai / [aut.: Jiřina Bergatt Jackson, Maroš 
Finka, Gabriele Hermann, Linas Kliučininkas, 
Natalija Lemešonoka, Dagmar Petriková, 
Jana Pletnická, Edmunds Teirumnieks, Ērika 
Teirumnieka, Daiva Velykienė, Barbara Vo-
jvodíková, Marcela Zahnašová, Mária Zub-
ková ; red. Barbara Vojvodíková. — Rēzekne : 
Rēzeknes Augstskola. Inženieru fakultāte, 
2010. — 140 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 
139.-140. lpp. — ISBN 978-9984-44-049-1 : 100 
eks. — [0311000352] 332.368(035)

336 Finanses

Latvijas valsts finanses : statistikas datu 
krājums = Public finances of Latvia : statistical 
data collection / Latvijas Republikas Centrālā 
statistikas pārvalde ; atb. par izd. Vija Veide-
mane ; atb. par angļu val. tulk. Kristīne Karasin-
ska. — Rīga : Latvijas Republikas Centrālā sta-
tistikas pārvalde, 2010. — 44 lpp. : diagr., tab. ; 
29 cm. — (Latvijas statistika). — (Latvijas valsts 
finanses = Public finances of Latvia, ISSN 1407-
902X). — Paral. latviešu, angļu val. — ISBN 978-
9984-06-397-3. — [0311000369]

336(474.3)(083.41)

338(474.3) Latvijas ekonomika

Ignatjevs, Sergejs. Teritorijas mārketings kā 
reģiona stratēģiskās attīstības faktors : mo-
nogrāfija / Sergejs Ignatjevs ; zin. red. Vera Bo-
ronenko. — Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 
2010. — 191 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — Bibli-
ogr.: 153.-162. lpp. (167 nos.). — Priekšv. paral. 
latviešu, angļu, krievu val. — ISBN 978-9984-
44-054-5 : 50 eks. — [0311000356] 338(474.3)

34 Tiesības. Jurisprudence

Taranda, Māra. Sociālās korekcijas darbs ar 
nosacīti notiesātajiem nepilngadīgajiem lauku 
kopienā : mācību metodiskais palīglīdzeklis / 
Māra Taranda ; Sociālā darba un sociālās pe-
dagoģijas augstskola «Attīstība». — Rīga : So-
ciālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola 
«Attīstība», 2010. — 74 lpp. : sh., tab. ; 20 cm. — 
(Inovācijas). — Bibliogr.: 67.-69. lpp.(48 nos.). — 
ISBN 978994817700 (kļūda). — [0311000312]

343.91-053.6(075)

Домбровский, Рейнгард Генрихович. Осно-
вы судебного доказывания в уголовном про-
цессе : монография / Р. Г. Домбровский. — 
Рига : AFS, 2011. — 156, [2] с. ; 20 см. — Об 
авт.: с. 1. — Библиогр.: с. 151-[157] (136 загл.) 
и подстроч. примеч. — ISBN 978-9984-787-
92-3. — [0311000398] 343.14

37 Izglītība

Korņiļjevs, Ivans. Latvijas karjeras attīstības at-
balsta sistēmu cilvēkiem ar invaliditāti analīze: 
kaimiņvalstu un Latgales reģiona kontekstā : 
monogrāfija / Ivans Korņiļjevs ; Veltas Ļubkinas 
redakcijā ; Rēzeknes Augstskola. Izglītības 
un dizaina fakultāte. Personības socializācijas 
pētījumu institūts. — Rēzekne : Rēzeknes 
Augstskolas izdevniecība, 2010. — 111 lpp. : 
diagr., tab. ; 20 cm. — Bibliogr.: 89.-94. lpp. (108 
nos.). — Kopsav. angļu val. — ISBN 978-9984-
44-051-4 : 100 eks. — [0311000355]

37.048.4-056.24(474.3)

371 Audzināšanas un izglītības 
organizēšana. Skolvedība

Briška, Ilze. Topošo skolotāju profesionālo 
vērtību veidošanās mākslinieciski radošā dar-
bībā : promocijas darba kopsavilkums doktora 
zinātniskā grāda iegūšanai pedagoģijā, apakš-
nozare: augstskolas pedagoģija = Develop-
ment of student teachers’ professional values 
in artistic creativity : summary of the Doctoral 
thesis / Ilze Briška ; darba zinātniskais vadītājs 
Vladimirs Kincāns ; recenzenti: Tatjana Koķe, 
Anita Petere, Ginters Hūbers ; Latvijas Uni-
versitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas 
fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2011 (Zelta Rudens). — 75 lpp. : diagr., tab. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 35.-36. lpp., 73.-75. lpp. — 
Teksts latviešu un angļu valodā (ar atsevišķām ti-
tullapām) ; vāka noformējums abās valodās. — 
ISBN 978-9984-45-300-2. — [0311000300]

371.13(043)

Rimšāne, Inta. Development of foreign lan-
guage teacher education in Latvia : [promocijas 
darbs], summary of the dissertation for promo-
tion to the degree of doctor of management 
science, sub-branch: education management / 
Inta Rimšāne ; supervisor Dainuvīte Blūma ; 
reviewers: Andrejs Geske, Baiba Briede, Irēna 
Žogla, Vilfrīds Hartmans ; University of Latvia. 
Faculty of Pedagogy, Psychology and Art. — 
Riga : University of Latvia, 2010. — 224 lp. : il., 
tab. ; 30 cm. — Pielikumi: 165.-224. lp. — Bibli-
ogr.: 153.-164. lp. — Angļu valodā; pievienotās 
publikācijas un diskā iekļautie kopsavil-
kumi angļu, latviešu valodā. — (Ies.). — 
[0311003314] 371.13:81(043.3)
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Rimšāne, Inta. Svešvalodu skolotāju izglītības 
sistēmas attīstība Latvijā : promocijas darba 
kopsavilkums vadībzinātnes doktora zināt-
niskā grāda iegūšanai izglītības vadības apakš-
nozarē = Development of foreign language 
teacher education in Latvia : synopsis of Ph. 
D. thesis / Inta Rimšāne ; promocijas darba 
zinātniskā vadītāja: Dainuvīte Blūma ; recen-
zenti: Andrejs Geske, Baiba Briede, Irēna Žogla, 
Vilfrīds Hartmans ; Latvijas Universitāte. Peda-
goģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. — 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2010 (Rēzekne : 
RA Izdevniecība). — 102 lpp. : il., tab. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 50.-52., 100.-102. lpp. — Pa-
ralēli latviešu un angļu valodā (ar atsevišķām 
titullapām). — ISBN 978-9984-49-187-5 : 60 
eks. — [0311000305] 371.13:81(043.2)

373 Vispārējā izglītība

Irbe, Inita. Mana grāmatiņa : pirmsskola 4-5 
gadi / Inita Irbe, Anda Timermane ; galvenais 
redaktors Vilnis Purēns ; literārā redaktore Rita 
Cimdiņa ; zīmējumi: Rudīte Kravale. — Rīga : 
RaKa, 2011.

3. daļa. — 51, [1] lpp. : krās. il. ; 24 cm. — 
Atbilst Izglītības un zinātnes ministrijas 
apstiprinātajai Pirmsskolas izglītības pro-
grammai (apstiprināta ar 1998. gada 11. sep-
tembra rīkojumu Nr. 475). — ISBN 978-9984-
46-156-4. — [0311000348] 373.2

Irbe, Inita. Mana grāmatiņa : pirmsskola 4-
5 gadi : skolotāja grāmata / Inita Irbe, Anda 
Timermane ; galvenais redaktors Vilnis Purēns ; 
literārā redaktore Rita Cimdiņa. — Rīga : RaKa, 
2011 (SIA «Izdevniecība RaKa»).

3. daļa. — 40 lpp. : tab. ; 21 cm. — Atbilst 
Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinā-
tajai Pirmsskolas izglītības programmai 
(apstiprināta ar 1998. gada 11. septembra 
rīkojumu Nr. 475). — ISBN 978-9984-46-
157-1. — [0311000347] 373.2

Lūsēna-Ezera, Inese. Komandas darba prin-
cipi Latvijas vispārizglītojošo izglītības iestāžu 
vadīšanā : promocijas darba kopsavilkums dok-
tora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē, 
apakšnozare: izglītības vadība = Teamwork 
principles in the management of comprehen-
sive educational institutions in Latvia : summ-
mary of te Doctoral thesis / Inese Lūsēna-Ezera ; 
zinātniskā vadītāja Daina Celma ; recenzenti: 
Andrejs Rauhvargers, Jānis Vucāns, Alīda 
Samuseviča ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, 
psiholoģijas un mākslas fakultāte. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2011. — 96 lpp. : diagr., 
tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 44.-46., 94.-96. lpp. — 
Teksts latviešu un angļu valodās (ar atsevišķām 
titullapām) ; vāka noformējums abās valodās. — 
ISBN 978-9984-864-20-4. — [0311000426]

373.1(474.3)(043)

378 Augstākā izglītība. Augstskolas. 
Akadēmiskās studijas

Rudzinska, Ieva. Kvalitātes vadīšana stu-
dentu profesionālās svešvalodas kompetences 
veidošanā : promocijas darba kopsavilkums 
vadībzinātnes doktora (Dr.sc. administr.) 
zinātniskā grāda iegūšanai izglītības vadības 
apakšnozarē = Quality management in the 
formation of student professional foreign 
language competence : summary of thesis / 
Ieva Rudzinska ; promocijas darba zinātniskā 
vadītāja: Dainuvīte Blūma ; recenzenti: An-
dris Grīnfelds, Jānis Strautmanis, Zenta Ans-
poka ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, 
psiholoģijas un mākslas fakultāte. Izglītības 
zinātņu nodaļa. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2011. — 88 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 
40.-43., 87.-88. lpp. — Teksts paralēli latviešu 
un angļu valodā (ar atsevišķām titullapām); 
vāka noformējums tikai latviešu valodā. — 
[0311000397] 378.14(043)

Rudzinska, Ieva. Kvalitātes vadīšana stu-
dentu profesionālās svešvalodas kompetences 
veidošanā : promocijas darbs izstrādāts vadīb-
zinātnes doktora (Dr. sc. administr.) zinātniskā 
grāda iegūšanai, nozare: vadībzinātne, apakš-
nozare: izglītības vadība / Ieva Rudzinska ; pro-
mocijas darba zinātniskā vadītāja: Dainuvīte 
Blūma ; recenzenti: Andris Grīnfelds, Jānis 
Strautmanis, Zenta Anspoka ; Latvijas Univer-
sitāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. — 
251 lp. ; il., tab. ; 31 cm + 1 CD. — Bibliogr.: 
185.-192. lp. — (Ies.). — [0311003321]

378.14(043)

Vedins, Ivans. Mācīšanas māksla / Ivans Ve-
dins ; red. Gunita Aizstrauta ; vāka dizains: Ju-
ris Karčevskis. — Rīga : Avots, 2011. — 359 lpp. : 
il., ģīm. ; 22 cm. — Bibliogr.: [357.]-359. lpp. (98 
nos.). — Kopsav. angļu, krievu val. — ISBN 
978-9984-859-21-7 (ies.). — [0311000362] 378

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

Vindridžs, Čārlzs. Ķīniešu gudrības grāmata : 
Tunsin : Konfūcijs, Cjiņšihuandi, Laodzi Ķī-
niešu trīsvienība : balstīta uz seno ķīniešu ga-
dagrāmatu / Dr. Čārlzs Vindridžs ; no angļu 
valodas tulkojusi Kristīne Dudareva ; atbildīgā 
redaktore Kristīne Kirkila ; literārā redaktore 
Brigita Šoriņa. — Rīga : Jumava, [2011]. — 335, 
[1] lpp. : il., tab. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: Tong 
Sing : The book of wisdom. — ISBN 978-9984-
38-851-9. — [0311000375] 39(510)(035)

5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

51 Matemātika

Mencis, Jānis, seniors. Matemātika 4. klasei : 
mācību grāmata / Jānis Mencis (sen.), Jānis 
Mencis (jun.) ; redaktores: Ilze Vācere, In-
dra Putre ; Māras Alševskas dizains ; Aivara 
Rušmaņa ilustrācijas ; grāmatā izmantotas 
Lauras Akmanes, Māras Alševskas, Eduarda 
Groševa, Viestura Kurmja, Aigara Truhina un 
Ivara Vācera fotogrāfijas. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2010. — 240 lpp. : krās. il., tab. ; 25 cm. — 
[0311000334] 51(075.2)

Mencis, Jānis, seniors. Matemātika 4. klasē : 
skolotāja grāmata / Jānis Mencis (sen.), Jānis 
Mencis (jun.) ; redaktore Ilze Vācere ; Māras 
Alševskas dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2011. — 48 lpp. : il., tab. ; 22 cm. — ISBN 978-
9934-0-1546-5. — [0311000325] 51(072)

Mencis, Jānis, seniors. Pārbaudes darbi un testi 
matemātikā 4. klasei : mācību līdzeklis / Jānis 
Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.) ; redaktore 
Līva Medne ; Aivara Rušmaņa ilustrācijas. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists). — 
80 lpp. : il. , tab. ; 24 cm. — [0311000333]

51(079)

Viļums, Raimonds. Conservative averaging 
method in mathematical models of heat proc-
esses of electric systems : Ph. D. thesis : promo-
tion to doctor of science in mathematics, sub-
branch: mathematical modelling / Raimonds 
Viļums ; scientific supervisor Andris Buiķis ; 
University of Latvia. Faculty of Physics and 
Mathematics. — Rīga : University of Latvia, 
2010. — 75 lp. : il., diagr., tab. ; 30 cm. — Bibli-
ogr.: 9.-11., 68.-71. lp. — ISBN 978-9934-8180-
0-4. — [0311003308] 517.956(043.3)

Viļums, Raimonds. Konservatīvās viduvēšanas 
metode siltuma procesu matemātiskajos mo-
deļos elektriskajām sistēmām : promocijas dar-
ba kopsavilkums : doktora zinātniskā grāda 
iegūšanai matemātikā, apakšnozare: matemā-
tiskā modelēšana / Raimonds Viļums ; zināt-
niskais vadītājs Andris Buiķis ; recenzenti: 
Harijs Kalis, Juris Kalniņš, Raimondas Čiegis ; 
Latvijas Universitāte. Fizikas un matemātikas 
fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2010. — 41 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibli-
ogr.: 10.-11., 39.-41. lpp. — ISBN 978-9934-8180-
4-2. — [0311000282] 517.956(043.2)

53 Fizika

Umbraško, Andrejs. Heat and mass transfer in 
electromagnetically driven recirculated turbu-
lent flows : a thesis submitted for the degree of 
Doctor of physics / Andrejs Umbraško ; advisor 
Andris Jakovičs ; University of Latvia. Faculty 
of Physics and Mathematics. — Riga : Uni-
versity of Latvia, 2010. — 108 lp. : krās. il., il., 
diagr., tab. ; 30 cm. — Bibliogr.: 100.-108. lp. — 
(Ies.). — [0311003323] 532.517.4:621.745.5(043)

57 Bioloģijas zinātnes kopumā

Baļķe, Ina. Ryegrass mottle virus genome or-
ganization and characterization of its encoded 
proteins : doctoral thesis : promotion to the 
degree of doctor of biology, molecular biology / 
Ina Baļķe ; supervisor Andris Zeltiņš ; Univer-
sity of Latvia. Faculty of Biology. — Rīga : Uni-
versity of Latvia, 2011. — 101 lpp. : krās. il., il., 
tab. ; 31 cm. — Bibliogr.: 90.-101. lpp. — Angļu 
valodā; kopsavilkums un diskā iekļautie kop-
savilkumi-anotācijas arī latviešu valodā. — 
(Ies.). — [0311003309] 578.2(043.3)

Fridmanis, Dāvids. Melanocortin receptor fam-
ily evolution, focusing on ACTHR functional 
specificity : doctoral thesis : promotion to the 
degree of doctor of biology, molecular biology / 
Dāvids Fridmanis ; supervisor Jānis Kloviņš ; 
University of Latvia. Faculty of Biology. — 
Riga : University of Latvia, 2011. — 123 lpp. : 
krās. il., il., diagr., tab. ; 34 cm. — Bibliogr.: 111.-
123. lpp. — Angļu valodā, anotācija angļu un 
latviešu val. — (Ies.). — [0311003311]

577.21(043.3)
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6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. 
TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes

Aarts, Maria Hendrika. Marte Meo : rokas-
grāmata / Maria Aarts ; no angļu valodas tulko-
jusi Ieva Briģe ; rediģējusi Zane Kronberga ; 
vāka dizains: Simone Stegeman ; vāka foto: 
Hans Honders. — 2. papildinātais izdevums. — 
Rīga : «AARTS PRODUCTIONS» : Ģimenes Psi-
hoterapeitu Kopprakse, 2011. — 224 lpp. : krās. 
il., tab. ; 24 cm. — Bibliogr.: 217.-224. lpp. — 
Oriģ. nos.: Marte Meo. — ISBN 978-9934-8163-
0-7. — [0311000388] 615.851-053.2(035)

Fomins, Sergejs. Krāsu un formas nozīme 
attēlu atpazīšanā : promocijas darba kopsavil-
kums doktora zinātniskā grāda iegūšanai fi-
zikā, apakšnozare: medicīniskā fizika / Sergejs 
Fomins ; zinātniskais vadītājs Māris Ozoliņš ; 
recenzenti: Jānis Spīgulis, Jānis Teteris, Henri-
kas Vaitkevicius ; Latvijas Universitāte. Fizikas 
un matemātikas fakultāte. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2011. — 48 lpp. : krās. il., il., di-
agr. ; 21 cm. — Bibliogr.: 41.-47. lpp. — ISBN 
978-9984-45-303-3. — [0311000303]

617.751(043)

Lads, Vasants. Ājurvēda : māksla dziedināt 
sevi : rokasgrāmata veselībai un ilgmūžībai / 
Vasants Lads ; no angļu valodas tulkojusi Līvija 
Vulfa ; redaktore Maruta Kusiņa. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2011]. — 200 lpp. : il., tab. ; 
22 cm. — Bibliogr.: 188. lpp. — Rād.: 189.-
200. lpp. — Oriģ. nos.: Ayurveda. — ISBN 978-
9934-0-1456-7. — [0311000330] 615.89

Latvijas medicīnas jubilejas, 2011 / Medika-
mentu informācijas centrs sadarbībā ar Roche ; 
sast. un priekšv., 3. lpp., aut. Arnis Vīksna ; 
zin. red. Māris Baltiņš ; lit. red. Jānis Loja. — 
Rīga : Medikamentu informācijas centrs, 
2011. — 43, [1] lpp. ; 21 cm. — Rād.: 43. lpp. — 
[0311000035] 61(474.3)(091)(058)

Purviņš, Indulis. Praktiskā farmakoloģija / In-
dulis Purviņš, Santa Purviņa ; vāku aut.: Ieva 
Briede ; noform.: Kārlis Kalviškis ; fotogr.: Jānis 
Deinats. — 4., pārstrād. un papild. izd. — Rīga : 
Zāļu infocentrs : Nordik, 2011. — 896 lpp. : ģīm., 
sh., tab. ; 25 cm. — Palīgrād.: [789.]-896. lpp. — 
ISBN 978-9984-854-20-5 (ies.). — [0311000366]

615(075.8)

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)

63 Lauksaimniecība. Mežsaimniecība. 
Medības. Zivsaimniecība

631 Lauksaimniecība kopumā

Jermušs, Aivars. Slāpekļa mēslojuma normas 
optimizācija vasaras kviešiem smilšmāla un 
mālsmilts augsnē dažādiem priekšaugiem : 
promocijas darba kopsavilkums Dr. agr. zināt-
niskā grāda iegūšanai = The optimization of 
nitrogen fertilizer rate in spring wheat after 
different pre-crops in sandy loam and loamy 
soil : summary of the doctoral thesis for the 
scientific degree Dr. agr. / Aivars Jermušs ; 
zinātniskais vadītājs: Jānis Vigovskis ; recen-
zenti: Aldis Kārkliņš, Ina Belicka, Regīna Tim-
bare ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 
Lauksaimniecības fakultāte. Zemkopības zināt-
niskais institūts = Latvia University of Agricul-
ture. Faculty of Agriculture. Research Institute 
of Agriculture. — Jelgava : Latvijas Lauk-
saimniecības universitāte, 2010. — 51 lpp. : 
tab., diagr. ; 21 cm. — Bibliogr.: 50.-51. lpp. un 
norādes parindēs. — Teksts latviešu un angļu 
val. — [0311000343] 631.816.1(043)

Jermušs, Aivars. Slāpekļa mēslojuma normas 
optimizācija vasaras kviešiem smilšmāla un 
mālsmilts augsnē pēc dažādiem priekšaugiem : 
promocijas darbs lauksaimniecības zinātņu 
doktora (Dr. agr.) grāda iegūšanai / Aivars 
Jermušs ; promocijas darba zinātniskais vadītājs 
Jānis Vigovskis ; Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte. Lauksaimniecības fakultāte. Zem-
kopības zinātniskais institūts. — Jelgava : Latv-
ijas Lauksaimniecības universitāte, 2010. — 
200 lp. : tab., diagr., karte ; 31 cm. — Bibliogr.: 
126.-137. lp. — Anotācijas latviešu un angļu 
valodā. — (Ies.). — [0311003315] 631.816.1(043)

639 Medības. Zveja. Zivju audzēšana

Sundstēns, Berndts. Mana pirmā makšķe-
rēšanas grāmata / Berndts Sundstēns [teksts], 
Jans Jēgers [zīmējumi] ; no zviedru valodas 
tulkojis Vilnis Auziņš ; Berndta Sundstēma, 
Jana Jēgera, Lindas un Niklasa Ēriksonu fo-
to. — [Rīga] : Madris, [2011]. — 43, [1] lpp. : 
krās. il. ; 28 cm. — ISBN 978-9984-31-422-8 
(ies.). — [0311000309] 639.2.081.4

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

Степанова, Ирина. Sviestmaižu ballīte / Iryna 
Stepanova, Sergiy Kabachenko ; tulk. Sigita 
Kušnere ; atb. red. Anna Pavlovska. — Rīga : 
Jumava. SIA «J.L.V.», [2011]. — 96 lpp. : il. ; 
19 cm. — (Ikdienai un svētkiem). — Tulk. no 
izd.: Fantastic sandwiches. — ISBN 978-9984-
38-865-6 (spirālies.). — [0311000377]

641.84(083.12)

657 Grāmatvedība

Januška, Marina. Ienākumi un izdevumi 
grāmatvedībā ; Uzņēmuma grāmatvedības 
politikas veidošana un atjaunošana / M. Ja-
nuška. — Rīga : Merkūrijs Info, [2010]. — 
136 lpp. : sh., tab. ; 21 cm. — (Grāmatvedība, fi-
nanses, nodokļi ; 1). — ISBN 978-9984-863-00-9; 
978-9984-863-02-3. — [0311000381] 657.4

Kurjanovičs, Vjačeslavs. Biznesa novērtējums : 
metodika un organizācija / Vjačeslavs Kurjano-
vičs. — Rīga : Merkūrijs Info, [2010]. — 189 lpp. : 
sh., tab. ; 21 cm. — (Grāmatvedība, finanses, no-
dokļi ; 3). — Bibliogr.: 187.-188. lpp.(28 nos.). — 
ISBN 978-9984-863-06-1 657.6

Курьянович, Вячеслав. Оценка бизнеса : 
методика и организация / Вячеслав Курьяно-
вич. — Рига : Merkūrijs Info, [2010]. — 240 с. : 
ил., табл. ; 21 см. — (Бухгалтерия, финан-
сы, налоги ; 3). — Библиогр.: с. 239-240 
(28 назв.). — ISBN 978-9984-863-07-8. — 
[0311000383] 657.6

Янушка, Марина. Finanšu un grāmatvedības 
kontrole firmā : (praktiskas rekomendācijas 
uzņēmējiem) / Marina Januška. — Rīga : 
Merkūrijs Info, [2010]. — 112 lpp. : sh., tab. ; 
21 cm. — (Grāmatvedība, finanses, nodokļi ; 
2). — ISBN 978-9984-863-04-7. — [0311000379]

657.6

Янушка, Марина. Доходы и расходы в 
бухгалтерском учете ; Формирование и об-
новление учетной политики предприятия / 
М. Янушка. — Рига : Merkūrijs Info, [2010]. — 
149 с. : ил., табл. ; 21 см. — (Бухгалтерия, 
финансы, налоги ; 1). — ISBN 978-9984-863-
01-6; ISBN 978-9984-863-03-0. — [0311000384]

657.4

Янушка, Марина. Контроль финансового и 
бухгалтерского учета фирмы : (практические 
рекомендации для предпринимателей) / М. 
Янушка. — Рига : Merkūrijs Info, [2010]. — 
134 с. : ил., табл. ; 21 см. — (Бухгалтерия, 
финансы, налоги ; 2). — ISBN 978-9984-863-
05-4. — [0311000382] 657.6

7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Izstāde «Eiropas pilsētas Latvijas mākslinieku 
gleznās» (Rīga). Eiropas pilsētas Latvijas 
mākslinieku gleznās = European cities in 
the paintings of Latvian artists / Agijas Sūnas 
mākslas galerija, Eiropas Komisijas pārstāv-
niecība Latvijā ; sast. Agija Sūna ; angļu val. 
red. Ivars Apinis ; priekšv. sarakst.: Iveta Šulca, 
Aleksejs Naumovs ; dizains: Inga Jurāne ; foto: 
Bārbala Gulbe. — Rīga : Agijas Sūnas mākslas 
galerija, 2009.

Nr. 2 — 47 lpp. : il., ģīm. ; 19×22 cm. — 
Paral. latviešu un angļu val. — [0311000277]

7.047(083.824)

Izstāde «Eiropas pilsētas Latvijas mākslinieku 
gleznās» (Rīga). Eiropas pilsētas Latvijas 
mākslinieku gleznās = European cities in 
the paintings of Latvian artists / Agijas Sūnas 
mākslas galerija, Eiropas Komisijas pārstāv-
niecība Latvijā ; sast. Agija Sūna ; angļu val. 
red. Ivars Apinis ; priekšv. sarakst. Iveta Šulca ; 
dizains: Inga Jurāne ; foto: Bārbala Gulbe. — 
Rīga : Agijas Sūnas mākslas galerija,

Nr. 3. — 47 lpp. : il., ģīm. ; 19×22 cm. — 
Paral. latviešu un angļu val. — [0311000276]

7.047(083.824)
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741/744 Zīmēšana un rasēšana (māksla)

Edgars Jerins. Zīmējumi : katalogs = Edgars Je-
rins. Drawings : [catalogue] / sast. Agija Sūna ; 
priekšv. sarakst.: Iveta Šulca, Laila Robins ; di-
zains: Inga Jurāne. — [Rīga] : Eiropas Komisijas 
pārstāvniecība Latvijā : Agijas Sūnas mākslas 
galerija, 2010. — 44 lpp. : il., ģīm. ; 16×25 cm. — 
Bibliogr.: 37. lpp. — Teksts latviešu un angļu 
val. — [0311000280] 741.9(=174)(084.11)

745/749 Rūpnieciskā māksla un 
daiļamatniecība. Lietišķā māksla

Lupato, Marisa. Dekupāža : senā izgriezumu 
tehnika / teksts: Mariza Lupato, Vilma Strabel-
lo, Džīna Kristiāni ; tulk. Astra Šmite. — Rīga : 
Jumava, [2011]. — 123, [4] lpp. : il. ; 19 cm. — 
Tulk. no izd.: Découpage. — ISBN 978-9984-38-
867-0 (spirālies.). — [0311000378] 745.54(035)

75 Glezniecība

Arbidāne, Anita. Anita Arbidāne : [gleznu 
katalogs] / Anita Arbidāne ; teksta aut. Ivonna 
Veiherte ; lit. red. Kristiāna Ābele ; tulk. angļu 
val. Stella Pelše ; māksl. Artūrs Tigulis ; fo-
togr. Normunds Brasliņš. — Rīga : Galerija 
21, 2011. — [73] lpp. : il., ģīm. ; 22×23 cm + 
1 CD. — Paral. latviešu un angļu val. — ISBN 
978-9934-8197-0-4 (ies.). — [0311000393]

75.071.1(474.3)(083.82)

Eglītis, Andris. Dzīves apstākļi : [izstādes kata-
logs] / Andris Eglītis ; teksta aut.: Andris Eglītis, 
Andris Breže, Ieva Kulakova ; tulkojums Sabīne 
Ozola ; dizains: Andris Eglītis ; foto: Normunds 
Brasliņš, Andris Eglītis, Inese Avotiņa. — Rīga : 
Galerija 21, [2011]. — [44] lpp. : il. ; 19×20 cm. — 
Bibliogr.: [44.] lpp. — Paral. latviešu un angļu 
val. — ISBN 978-9984-49-198-1. — [0311000392]

75.071.1(474.3)(083.824)

Lāce, Anda. Anda Lāce : [gleznu katalogs] / tek-
sta aut.: Eva Rotčenkova, Anda Lāce ; lit. red. 
Kristiāna Ābele ; tulk. angļu val.: Stella Pelše, 
Elīna Zuzāne ; māksl. Artūrs Tigulis ; fotogr. 
Valdis Jansons. — Rīga : Galerija 21, 2011. — 
[96] lpp. : il. ; 21×22 cm + 1 CD. — Paral. 
latviešu, angļu val. — ISBN 978-9934-8197-1-1 
(ies.). — [0311000391] 75.071.1(474.3)(083.82)

78 Mūzika

Performing arts guide/music/Latvia / text: Ināra 
Jakubone ; design: Gundega Kalendra ; photos: 
Santa Savisko, Oļegs Kotovičs. — [Riga] : Latvi-
an Music Information Centre, 2011. — 56 lpp. : 
krās. il., ģīm. ; 21 cm + 1 CD (12 cm.). — 
[0311000390] 78.071(474.3)(083.82)

793.3 Kustību māksla. Deja

Kalniņš, Raitis. Sieviete Dzintariņā / Raitis 
Kalniņš ; lit. red. Atis Freibergs ; māksl. noform.: 
Gunārs Rutkis. — [Rīga] : Direktoru skola, 
2010. — 176 lpp., [16] lpp. ģīm. : faks. ; 21 cm. — 
ISBN 978-9984-49-074-8. — [0311000386]

793.3.071.1(474.3)(047.53)

796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Vecenāne, Helēna. Aerobikas ABC : metodis-
kais mācību līdzeklis / Helēna Vecenāne ; 
literārā redaktore Vilma Kalme ; Liepājas Uni-
versitāte ; vāka dizains: Imants Liepiņš. — Lie-
pāja : LiePa, 2010. — 44 lpp. : il., ģīm., tab. ; 
20 cm. — Bibliogr.: 43.-44. lpp. — ISBN 978-
9984-864-09-9. — [0311000423]

796.015.572(072)

8 VALODAS. VALODNIECĪBA. 
LITERATŪRA

81 Valodniecība un valodas

Casalis, Anna. Apkārt pasaulei / from an idea 
by Andrea Dami ; illustrations by Marco Cam-
panella ; texts by Anna Casalis ; no angļu 
valodas tulkojusi Bārbala Simsone ; redaktore 
Sarmīte Lomovceva. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2010. — [12] lpp. : krās. il. ; 30 cm. — (Ben’s 
English book). — «Pavelc!»—Uz vāka. — Oriģ. 
nos.: All over the world. — ISBN 978-9934-0-
1366-9 (ies.). — [0311000337]

811.111’243(02.053.2)

Casalis, Anna. Mana māja / from an idea by 
Andrea Dami ; illustrations by Marco Campan-
ella ; texts by Anna Casalis ; no angļu valodas 
tulkojusi Bārbala Simsone ; redaktore Sarmīte 
Lomovceva. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. — 
[12] lpp. : krās. il. ; 30 cm. — (Ben’s English 
book). — «Pavelc!»—Uz vāka. — Oriģ. nos.: At 
my house. — ISBN 978-9934-0-1367-6 (ies.). — 
[0311000338] 811.111’243(02.053.2)

Grūzītis, Normunds. Formal grammar and se-
mantics of controlled Latvian language : sum-
mary of doctoral thesis in computer science / 
Normunds Grūzītis ; scientific advisor Andrejs 
Spektors ; reviewers: Kārlis Podnieks, Alla 
Anohina-Naumeca, Aarne Ranta ; University 
of Latvia. Institute of Mathematics and Com-
puter Science. — Riga : University of Latvia, 
2010. — 52 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 
43.-49. lpp. — [0311000399] 81’322(043.2)

Piketa, Dženifera. Eternal dark : angļu valo-
das gramatika, B1 / Dženifera Piketa ; no vācu 
valodas tulkojusi Sarmīte Lomovceva ; redak-
tore Nanete Neimane. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2011. — 127 lpp. : il., tab. ; 20 cm. — (Vam-
pire stories). — «Cilvēkiem ar vidēju valodas 
zināšanu līmeni»—Vāka 4. lpp. — Teksts angļu 
un latviešu val. — Oriģ. nos.: Eternal dark. — 
ISBN 978-9934-0-1766-7. — [0311000327]811.111’243(075.2)

Митюшина, Л. Д. Прописи : рабочая тет-
радь к учебнику «Русский язык. Азбука» / 
Л. Д. Митюшина, Е. А. Хамраева, Е. Н. Пла-
тонова. — [Rīga] : RETORIKA A : 2010.

1. — 31 с. : ил. ; 23 см. — (УМК «Учим 
русский язык»). — Mācību līdzeklis kom-
plektuzdevumā ar mācību grāmatu (ISBN 
978-9984-791-96-8). — ISBN 978-9984-791-
98-2. — [0311000415]

2. — 31 с. : ил. ; 23 см. — (УМК «Учим 
русский язык»). — Mācību līdzeklis kom-
plektuzdevumā ar mācību grāmatu (ISBN 
978-9984-791-96-8). — ISBN 978-9984-791-
99-9. — [0311000416] 811.161.1(076)

Митюшина, Л. Д. Русский язык. Азбука : 
учебник по обучению грамоте и чтению / 
Л. Д. Митюшина, Е. А. Хамраева, Е. Н. 
Платонова. — [Rīga] : Retorika A : 2010. — 174, 
[1] с. : цв. ил. ; 24 см. — (УМК «Учим русский 
язык»). — В учебном комплекте: Учебник, 
Рабочая тетрадь №1 и №2. — ISBN 978-9984-
791-96-8. — [0311000414] 811.161.1(075.2)

Хамраева, Е. А. Росинка : учебник по рус-
скому языку и культуре речи для детей со-
отечественников, проживающих за рубежом / 
Е. А. Хамраева, В. В. Дронов ; редактор В. 
Адамович ; художник Б. Башкирова. — Rīga : 
Retorika A, 2010. — 167 с. : цв. ил., табл. ; 
29 см. — (Русский язык в семье). — «Читаем 
с мамой»—На обложке. — ISBN 978-9984-
791-93-7 : 2000 экз. — [0311000417]

811.161.1(075)

811.174 Latviešu valoda

Bankava, Baiba. Eponīmi latviešu valodā: 
lingvistiskais aspekts : promocijas darba kop-
savilkums filoloģijas doktora zinātniskā grāda 
iegūšanai valodniecībā, apakšnozare: salīdzi-
nāmā un sastatāmā valodniecība = Eponyms 
in the latvian language: linguistic aspect : sum-
mary of Doctoral thesis / Baiba Bankava ; darba 
zinātniskais vadītājs Andrejs Bankavs ; recen-
zenti: Ina Druviete, Brigita Bušmane, Ieva Ozo-
la ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu 
fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2011. — 72 lpp. : diagr. ; 21 cm. — Bibliogr.: 
70.-72. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā 
(ar atsevišķām titullapām) ; vāka noformējums 
abās valodās. — ISBN 978-9984-45-307-1. — 
[0311000387] 811.174’373.2(043)

Latviešu—norvēģu sarunvārdnīca / sast. San-
dra Pugača ; vāka aut. Juris Karčevskis. — Rīga : 
Avots, 2011. — 126 lpp. ; 11 cm. — (ABC). — 
Teksts latviešu un novēģu val. — ISBN 978-
9984-859-11-8. — [0311000357]

811.174’374.8-022.215=113.5

Līsmane, Inta. Ārstniecības specialitātes ār-
zemju studentu profesionālās latviešu valo-
das kompetences veidošanās : augstskolas 
pedaģoģija : promocijas darbs pedagoģijas 
doktora grāda iegūšanai / Inta Līsmane ; darba 
zinātniskā vadītāja Z. Čehlova ; Latvijas Uni-
versitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas 
fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. — 
248 lp. : diagr., sh., tab. 31 cm. — Bibliogr.: 15.-
17., 194.-211. lp. — (Ies.). — [0311003318]

811.174’243:61(043.3)

Līsmane, Inta. Ārstniecības specialitātes ār-
zemju studentu profesionālās latviešu valodas 
kompetences veidošanās : promocijas darba 
kopsavilkums doktora zinātniskā grāda iegū-
šanai pedagoģijā, apakšnozare: augstskolas 
pedagoģija = Development of the proficiency 
of the Latvian language for special medical 
purposes (the program for foreign students) : 
summary of the Doctoral thesis / Inta Līsmane ; 
darba zinātniskā vadītāja Zoja Čehlova ; recen-
zenti: Rasma Garleja, Alīda Damuseviča, Inese 
Jurgena ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, 
psiholoģijas un mākslas fakultāte. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2010 (Zelta Rudens). — 
92 lpp. : diagr., sh., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 
43.-45. lpp., 90.-91. lpp. — Teksts latviešu un 
angļu valodā (ar atsevišķām titullapām) ; vāka 
noformējums abās valodās. — ISBN 978-9984-
49-216-2. — [0311000274]

811.174’243:61(043.2)
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821 Daiļliteratūra

821.111(73) Amerikāņu literatūra

Fon Zīgezāra, Sesīlija. Es daru, kā man tīk : 
Klačiņa 5 : romāns / Sesīlija fon Zīgezāra ; no 
angļu valodas tulkojusi Dace Rudzīte ; redak-
tore Daina Borovska. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2011 (Poligrāfists). — 213, [1] lpp. ; 21 cm. — 
(Klačiņa; 5). — Oriģ. nos.: I like it like that. — 
ISBN 978-9934-0-1492-5. — [0311000329]

821.111(73)-31

Herona, Eko. Pulss : romāns / Eko Herona ; 
no angļu valodas tulkojusi Ingrīda Krūmiņa ; 
redaktore Inga Dalbiņa ; mākslinieks Aldis 
Kopštāls. — Rīga : Skarabejs, 2010. — 318, 
[1] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: Pulse. — ISBN 
978-9984-780-47-4 (ies.). — [0311000389]

821.111(73)-31

Mairona, Vikija. Djū : mazpilsētas bibliotēkas 
kaķis, kas aizkustināja pasauli / Vikija Mairona 
un Brets Viters ; no angļu valodas tulkojusi Dai-
na Borovska ; redaktore A. Brazauska. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2011. — 286 lpp. : il. ; 21 cm. — 
Oriģ. nos.: Dewey. — ISBN 978-9934-0-1576-2 
(ies.). — [0311000434] 821.111(73)-94

Meiere, Stefanija. Aptumsums : romāns / Ste-
fanija Meiere ; no angļu valodas tulkojusi Ieva 
Elsberga ; redaktore Dace Barone. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2011. — 564, [1] lpp. ; 18 cm. — 
(Krēslas sērija ; 3. grām.). — (Ķengura grāma-
ta). — Oriģ. nos.: Eclipse. — ISBN 978-9934-0-
1132-0. — [0311000318] 821.111(73)-31

Meiere, Stefanija. Jauns mēness : romāns / 
Stefanija Meiere ; no angļu valodas tulko-
jusi Ieva Elsberga ; redaktore Dace Barone. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. — 485, [1] lpp. ; 
18 cm. — (Krēslas sērija ; 2. grām.). — (Ķengura 
grāmata). — Oriģ. nos.: New moon. — ISBN 
978-9934-0-1133-7. — [0311000319]

821.111(73)-31

Meiere, Stefanija. Krēsla : romāns / Stefanija 
Meiere ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsber-
ga ; redaktore Dace Barone. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2011]. — 478, [1] lpp. ; 18 cm. — (Krēslas 
sērija ; 1. grām.). — (Ķengura grāmata). — Oriģ. 
nos.: Twilight. — ISBN 978-9934-0-1131-3. — 
[0311000320] 821.111(73)-31

Meiere, Stefanija. Rītausma : romāns / Stefanija 
Meiere ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsber-
ga ; redaktore Dace Barone. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2011]. — 696, [1] lpp. ; 18 cm. — (Krēslas 
sērija ; 4. grām.). — (Ķengura grāmata). — 
Oriģ. nos.: Breaking dawn. — ISBN 978-9934-
0-1134-4. — [0311000317] 821.111(73)-31

821.133.1 Franču literatūra

Loransa, Kamilla. Šajās rokās : [romāns] / 
Kamilla Loransa ; no franču val. tulk. Linda 
Barkāne ; red. Antra Lezdiņa ; Māra Sīmansona 
vāka dizains. — Rīga : Atēna, 2011 (Jelgaavs 
tipogrāfija). — 213, [2] lpp. ; 23 cm. — Bibliogr.: 
[215.] lpp. — Tulk. no izd.: Dans ces bras-là. — 
ISBN 978-9984-34-325-9 (ies.). — [0311000359]

821.133.1-31

Sent-Ekziperī, Antuāns de. Lidojums naktī : 
[stāsts] / Antuāns de Sent-Ekziperī ; no franču 
valodas tulkojusi Maija Silmale ; mākslinieks 
Arnis Zariņš. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. — 
110, [1] lpp. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: Vol de nuit. — 
ISBN 978-9934-0-0504-6 (ies.). — [0311000429]

821.133.1-31

821.134.3(81) Brazīliešu literatūra

Koelju, Paulu. Mīlestība : atziņas no autora 
grāmatām / Paulu Koelju ; no portugāļu valodas 
tulkojis Edvīns Raups ; ilustrācijas: Catalina Es-
trada ; fotogrāfijas: Paul Macleod. — Rīga : Jāņa 
Rozes apgāds, 2011. — 128 lpp. : krās. il., ģīm. ; 
19 cm. — «Atziņu izlase»—Uz vāka. — Nos. 
angļu val.: Love. — ISBN 978-9984-23-355-0 
(ies.). — [0311000306] 821.134.3(81)-84

821.174 Latviešu literatūra

Cielēna, Māra. Princese Aurēlija un kokspoki : 
pasaka : [pirmsskolas vecuma bērniem] / Māra 
Cielēna ; māksl. Aleksejs Naumovs ; dizains: 
Aivars Sprūdžs. — Rīga : Lietusdārzs, [2011]. — 
60, [4] lpp. : il. ; 25×27 cm. — ISBN 978-9984-
869-00-1 (ies.). — [0311000367] 821.174-93-32

Plaudis, Egils. Lirika : izlase / Egils Plaudis ; 
sast.: Inta Čaklā, Skaidrīte Plaude ; iev. sarakst. 
Inta Čaklā ; māksl. Rihards Delvers. — Rīga : 
Nordik, 2011. — 191, [1] lpp. : ģīm. ; 20 cm. — 
ISBN 978-9984-854-18-2 (ies.). — [0311000360]

821.174-1

Zemdega, Aina. No sapņa uz īstenību : rakstu 
krājums rakstnieces piemiņai / Aina Zemdega ; 
sast. un priekšv. sarakst. Pāvils Vasariņš ; māksl. 
Voldemārs Avens. — Rīga : Nordik, 2010. — 495, 
[1] lpp., [32] lpp. il., ģīm. : il.,ģīm., faks., notis ; 
23 cm. — Bibliogr.: 485.-[489.] lpp. — Personu 
rād.: 472.-[484.] lpp. — ISBN 978-9984-854-17-5 
(ies.). — [0311000361] 821.174(092)

Zvirgzdiņš, Juris. Atgriešanās Itakā : stāstu krā-
jums / Juris Zvirgzdiņš ; red. Dace Sparāne ; 
vāka dizains: Jānis Esītis ; foto vākam: Māra 
Brašmane. — Rīga : Dienas Grāmata, 2011. — 
142, [1] lpp. ; 22 cm. — [0311000371]

821.174-34

821.511.113 Igauņu literatūra

Ehins, Andress. Pakārtais ievārījums : [dzejoļu 
izlase] / Andress Ehins ; sast., no igauņu val. 
atdzejojis un priekšv. Ievārījuma kārējs, 5.-
[7.] lpp., sarakst. Guntars Godiņš ; red. Sandra 
Godiņa ; māksl. Evelīna Deičmane. — Rīga : 
Mansards, 2010. — 110, [1] lpp. : il. ; 21 cm. — 
Tulk. no izd.: Täiskuukeskpäev ; Teadvus on 
ussinahk ; Paluteder ja Mutrikorjaja ; Igavik 
vannitoas. — ISBN 978-9984-812-91-5. — 
[0311000339] 821.511.113-1

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

930.85 Civilizācijas vēsture. Kultūras 
vēsture

Avotiņa, Austra. 17. un 18. gadsimta kultūra : 
baroks, rokoko, apgaismība, klasicisms / Austra 
Avotiņa ; red. Gunta Šustere ; Arņa Kilbloka 
vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. — 
63, [1] lpp. : il., tab. ; 20 cm. — (Špikeris). — Bib-
liogr.: 63. lpp. — ISBN 978-9934-0-0790-3. — 
[0311000324] 930.85”16/17”(075.3)

94 Vispārīgā vēsture

Ņikonovs, Aleksandrs. Kurš pirmais? : Otrā 
pasaules kara galvenā mīkla / Aleksandrs 
Ņikonovs ; no krievu val. tulk. Rūta Dina Vilīte ; 
atb. red. Renāte Neimane ; lit. red. Juris Lor-
encs ; Artas Ozolas-Jaunarājas vāka māksl. no-
form. — Rīga : Jumava, [2011]. — 406, [2] lpp. : 
tab. ; 20 cm. — Tulk. no izd.: Бей первым! 
Главная загадка второй мировой. — ISBN 
978-9984-38-860-1. — [0311000374]

94(470)”1939/1945”

Вечный огонь нашей памяти : сборник 
методических материалов для учителей / 
авторы-составители: В. А. Бухвалов, Е. Д. 
Бердникова, А. В. Каширина, Е. А. Серова ; 
авт. предисл. Бухвалов Валерий Алексеевич ; 
Елгавское общество русской культуры «Ве-
че», Фонд «Русский мир». — Елгава : [б.и.], 
2010. — 167 с. : ил., портр. ; 20 см. — ISBN 
978-9984-30-184-6. — [0311000409]

94(100)”1939/1945”

94(474.3) Latvijas vēsture

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 
deklarācijas pasludināšanas 20. gadadiena : 
2010. gada 4. maijs / Latvijas Republikas Saei-
ma. — Rīga : Latvijas Republikas Saeimas Kan-
celeja, 2010. — 29 lpp. : il., ģīm., faks. ; 21 cm. — 
ISBN 978-9984-49-152-3. — [0311000354]

94(474.3)”1987/1991”


