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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

003 Rakstības sistēmas un raksti

Labuch, Kristin. Mandalas bērniem : kaķēni : 
krāsojamā grāmata / Kristin Labuch. — Rīga : 
Jumava. SIA «J.L.V», 2011. — [60] lp. : il. ; 
21 cm. — Nos. no vāka, autore uzrādīta vā-
ka 4. lpp. — Oriģ. nos.: Zauberhafte Manda-
las — Kätzchen. — ISBN 978-9934-11-019-1. — 
[0311002533] 003.6

005 Pārvaldība. Vadzinības

Vintiša, Katri. Latvijas Darba devēju konfe-
derācijas cilvēkresursu plānošanas un novēr-
tēšanas metodes mazam un vidējam uzņēmu-
mam / Katri Vintiša ; Latvijas Darba devēju 
konfederācija. — Rīga : Latvijas Darba devēju 
konfederācija, 2010. — 59 lpp. : sh., tab., 
veidlapas ; 21 cm. — Materiāls ir veidots ar 
Eiropas Savienības Sociālā fonda un Latvijas 
valsts finansiālu atbalstu projekta «LDDK ad-
ministratīvās kapacitātes stiprināšana reģio-
nos» (Nr. 1DP/1.5.2.2.1./08/IPIA/SIF/002/02) 
ietvaros. — Bibliogr. norādes parindēs. — (Spi-
rālies.). — [0311002385] 005.95/.96

02 Bibliotēku zinātnes. Bibliotēku darbs

Poļakovs, Valters, 1975-. Viena diena bibliotēkas 
dzīvē : fotoalbums / Rīgas Centrālā bibliotēka ; 
fotogrāfiju autors Valters Poļakovs ; teksta auto-
re Signe Poļakova ; redkolēģija: Doloresa Vei-
lande, Andra Vīta, Daiga Bērziņa, Dzidra Šmita, 
Krista Talvi, Ādolfs Knolls ; tulkojums angļu 
valodā Silvija Marta Horsta ; tulkojums krievu 
valodā Daina Ģeibaka ; mākslinieks Valters 
Poļakovs. — [Rīga] : Rīgas Centrālā bibliotēka, 
[2011] (Jelgavas tipogrāfija). — 48 lpp. : il., 
ģīm. ; 23×23 cm. — Paral. latviešu, angļu un 
krievu val. — ISBN 978-9934-8218-1-3 (ies.). — 
[0311002496] 027.022(474.3-25)

08 Jaukta satura krājumi. Kolektīvi darbi

087.5 Izdevumi jauniešiem

Brīnumi : aizraujošā bērnu enciklopēdija, 6-10 
gadi : faktu pasaule / no angļu valodas tulko-
jusi Linda Kalna ; redaktore Gunta Šustere. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Preses nams 
Baltic). — 32 lpp. : krās. il. ; 26 cm. — Rād.: 
32. lpp. — Oriģ. nos.: Wonders. — ISBN 978-
9934-0-1978-4 (ies.). — [0311002408]

087.5:030+030(0.053.2)

Dzīvnieki lauku sētā : lasi, uzlīmē, izkrāso : ar 
uzlīmēm un etiķetēm / no franču valodas tul-
kojusi Dace Markota. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2011. — [16] lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 27 cm. — 
(Dzīvnieki). — Oriģ. nos.: Les animaux 
de la ferme. — ISBN 978-9934-0-2206-7. — 
[0311002557] 087.5

Dzīvnieki zoodārzā : lasi, uzlīmē, izkrāso : 
ar uzlīmēm un etiķetēm / no franču valodas 
tulkojusi Dace Markota. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2011. — [16] lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 
27 cm. — (Dzīvnieki). — Oriģ. nos.: Les ani-
maux du zoo. — ISBN 978-9934-0-2208-1. — 
[0311002556] 087.5

Dzīvnieku mazuļi : lasi, uzlīmē, izkrāso : ar 
uzlīmēm un etiķetēm / no franču valodas tulko-
jusi Dace Markota. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2011. — [16] lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 27 cm. — 
(Dzīvnieki). — Oriģ. nos.: Les bébés animaux. — 
ISBN 978-9934-0-2207-4. — [0311002555] 087.5

Hot wheels : Izkrāso! Atrisini! : krāsojamā grā-
mata pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma 
bērniem / latviskojusi Diāna Pitrāne. — Rīga : 
Egmont Latvija, 2011 (Adverts).

1. — 16 lpp. : il. ; 29 cm. — Oriģ. nos.: 
Hot wheels. — ISBN 978-9984-43-481-0. — 
[0311002521]

2. — 16 lpp. : il. ; 29 cm. — Oriģ. nos.: 
Hot wheels. — ISBN 978-9984-43-482-7. — 
[0311002522] 087.5

Mašīnas : aizraujošā bērnu enciklopēdija, 
6-10 gadi : faktu pasaule / no angļu valodas 
tulkojis Guntars Kreicbergs ; redaktore Ieva 
Āboliņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Preses 
nams Baltic). — 32 lpp. : krās. il. ; 26 cm. — 
Rād.: 32. lpp. — Oriģ. nos.: Transport. — ISBN 
978-9934-0-1697-4 (ies.). — [0311002407]

087.5+629(03)

Mājas mīluļi : lasi, uzlīmē, izkrāso : ar uzlīmēm 
un etiķetēm / no franču valodas tulkojusi Dace 
Markota. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. — 
[16] lpp., [2] lp. uzlīmes : il. ; 27 cm. — (Dzīv-
nieki). — Oriģ. nos.: Les animaux familiers. — 
ISBN 978-9934-0-2205-0. — [0311002558] 087.5

Zibenīgie burti : vāģi 2 : uzdevumu grāmata 
ABC 5+ : ar uzlīmēm / Disney, Pixar ; latvisko-
jis Edvīns Raups ; redaktore Antra Janso-
ne. — Rīga : Egmont Latvija, 2011 (Polija : 
Egmont Polska). — 24 lpp., [2] lp. uzlīmes : 
krās. il. ; 30 cm. — (Darbojies ar prieku!). — 
Oriģ. nos.: Cars 2. Activity book ABC. Letters 
for lightning. — ISBN 978-9984-43-452-0. — 
[0311002524] 087.5+811.174’35(076)

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

13 Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves 
metafizika

Auns : 21. marts—20. aprīlis : 2012. gada 
horoskops / sastādītāja A. Bērziņa. — [Rīga] : 
Akopeks, 2011. — 127, [1] lpp. ; 10 cm. — ISBN 
978-9984-862-37-8. — [0311002485] 133.529

Dvīņi : 22. maijs—21. jūnijs : 2012. gada 
horoskops / sastādītāja A. Bērziņa. — [Rīga] : 
Akopeks, 2011. — 128 lpp. ; 10 cm. — ISBN 978-
9984-862-39-2. — [0311002487] 133.529

Jaunava : 23. augusts—22. septembris : 2012. ga-
da horoskops / sastādītāja A. Bērziņa. — [Rīga] : 
Akopeks, 2011. — 127, [1] lpp. ; 10 cm. — ISBN 
978-9984-862-42-2. — [0311002483] 133.529

Koku un ziedu horoskopi / sastādītāja Mon-
ta Ābele ; atbildīgā redaktore Liene Sobo-
ļeva ; literārā redaktore Inta Kārkliņa ; 
Zandas Marķitānes vāka mākslinieciskais 
noformējums ; 1. vāka foto: Ģirts Milleris ; 4. 
vāka foto: Edijs Ābele. — Rīga : Jumava. SIA 
«J.L.V.», 2011 (Rēzekne : Latgales druka). — 166, 
[2] lpp. : tab. ; 19 cm. — Bibliogr.: [168.] lpp. (7 
nos.). — Alf. rād.: 165.-[167.] lpp. — ISBN 978-
9984-38-988-2. — [0311002531] 133.526

Lauva : 23. jūlijs—22. augusts : 2012. gada ho-
roskops / sastādītāja A. Bērziņa. — [Rīga] : Ako-
peks, 2011. — 127, [1] lpp. ; 10 cm. — ISBN 978-
9984-862-41-5. — [0311002484] 133.529

Mežāzis : 22. decembris—20. janvāris : 2012. ga-
da horoskops / sastādītāja A. Bērziņa. — [Rīga] : 
Akopeks, 2011. — 127, [1] lpp. ; 10 cm. — ISBN 
978-9984-862-46-0. — [0311002486] 133.529

Skorpions : 23. oktobris—22. novembris : 2012. 
gada horoskops / sastādītāja A. Bērziņa. — [Rī-
ga] : Akopeks, 2011. — 127, [1] lpp. ; 10 cm. — 
ISBN 978-9984-862-44-6. — [0311002480]

133.529

Strēlnieks : 23. novembris—21. decem-
bris : 2012. gada horoskops / sastādītāja A. 
Bērziņa. — [Rīga] : Akopeks, 2011. — 127, 
[1] lpp. ; 10 cm. — ISBN 978-9984-862-45-3. — 
[0311002488] 133.529

Svari : 23. septembris—22. oktobris : 2012. gada 
horoskops / sastādītāja A. Bērziņa. — [Rīga] : 
Akopeks, 2011. — 127, [1] lpp. ; 10 cm. — ISBN 
978-9984-862-43-9. — [0311002491] 133.529

Šuvalova, Olga. Mēness kalendārs ikdienas 
dzīvē : ar pielikumu 2012. gadam / Olga Šu-
valova, Anastasija Semjonova ; no krievu valo-
das tulkojusi Lilita Kainaize ; Lienes Apines 
vāka mākslinieciskais noformējums. — Rīga : 
Vieda, Latvijas Ekoloģiskās izglītības apgāds, 
2011 (SIA «Latgales druka»). — 218, [29] lpp. : 
il., tab. ; 20 cm. — Par autorēm: 3. lpp. — Oriģ. 
nos.: Лунный календарь в повседневной жиз-
ни. — ISBN 978-9984-782-63-8. — [0311002393]

133.522.3(059)+133.52(059)

Ūdensvīrs : 21. janvāris—19. februāris : 2012. 
gada horoskops / sastādītāja A. Bērziņa. — [Rī-
ga] : Akopeks, 2011. — 127, [1] lpp. ; 10 cm. — 
ISBN 978-9984-862-47-7. — [0311002490]

133.529

Veselības horoskopi : astroloģijas un medi-
cīniskās astroloģijas ieteikumi / sastādījusi 
Aina Cebura ; redaktore Ilze Čerņevska ; Ilgo-
ņa Riņķa vāka dizains. — Rīga : Avots, 2011 
(Rēzekne : Latgales druka). — 182, [1] lpp. : 
il., tab. ; 20 cm. — Bibliogr.: [183.] lpp. — ISBN 
978-9984-859-39-2. — [0311002514] 133.52
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Vērsis : 21. aprīlis—21. maijs : 2012. gada ho-
roskops / sastādītāja A. Bērziņa. — [Rīga] : Ako-
peks, 2011. — 127, [1] lpp. ; 10 cm. — ISBN 978-
9984-862-38-5. — [0311002482] 133.529

Vēzis : 22. jūnijs—22. jūlijs : 2012. gada horo-
skops / sastādītāja A. Bērziņa. — [Rīga] : Ako-
peks, 2011. — 127, [1] lpp. ; 10 cm. — ISBN 978-
9984-862-40-8. — [0311002481] 133.529

Zivis : 20. februāris—20. marts : 2012. gada ho-
roskops / sastādītāja A. Bērziņa. — [Rīga] : Ako-
peks, 2011. — 127, [1] lpp. ; 10 cm. — ISBN 978-
9984-862-48-4. — [0311002489] 133.529

14 Filozofiskās sistēmas un uzskati

Kants, Imanuels, 1724-1804. Tīrā prāta kri-
tika / Imanuels Kants ; no vācu valodas tulko-
jis, piezīmes un komentārus, 573.-597. lpp., 
uzrakstījis Rihards Kūlis ; redaktore Indra 
Ozoliņa ; Alda Aleka mākslinieciskais no-
formējums. — Rīga : Zinātne, 2011 (Preses nams 
Baltic). — 597 lpp. : il. ; 21 cm. — Palīgrād.: 
555.-572 lpp. — Oriģ. nos.: Kritik der reinen 
Vernunft. — ISBN 978-9984-879-00-0 (ies.). — 
[0311002445] 14(430)1.+165

159.9 Psiholoģija

Gils, Mels. Ne-parastais prāts : kā brīvi pār-
valdīt savu prātu, emocijas un dzīvi / Mels 
Gils ; no angļu valodas tulkojusi Andžela 
Šuvajeva ; redaktore Zane Seņkova ; Aigara 
Truhina vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2011 (Prese nams Baltic). — 415 lpp. ; 22 cm. — 
Par autoru: 414.-415. lpp. — Oriģ. nos.: Un-
common sense. — ISBN 978-9934-0-2016-2. — 
[0311002434] 159.923.2

Lāslo, Ervins, 1932-. Zinātne un akašas lauks / 
Ervins Lāslo ; no angļu valodas tulkojusi Ligita 
Lukstraupe ; atbildīgā redaktore Kristīne Kirki-
la ; Roberta Blumberga vāka mākslinieciskais 
iekārtojums. — Rīga : Jumava, 2011 (Rēzekne : 
Latgales druka). — 191, [1] lpp. ; 20 cm. — Bib-
liogr.: 173.-[189.] lpp. — Oriģ. nos.: Science and 
the akashic field. — ISBN 978-9984-38-983-7. — 
[0311002535] 159.961

Ļubenko, Jeļena. Pusaudžu pašefektivitāte, 
internalizētas un eksternalizētas problēmas 
ģimenes psiholoģiskās vides kontekstā : lon-
gitudināls pētījums : (klīniskā psiholoģija) / 
Jeļenas Ļubenko promocijas darbs ; zinātniskā 
vadītāja Sandra Sebre ; Latvijas Universitāte. — 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. — 114 lp. : 
tab. ; 31 cm. — Bibliogr.: 97.-114. lp. — (Ies.). — 
[0311003442] 159.922.8(043)+316.812.1(043)

Prisjolkova, Inese. Mana laimes dienasgrāmata / 
Inese Prisjolkova ; redaktore Gundega Štrausa ; 
domu graudus izrakstījusi Agnese Ditke ; diza-
ins: Agnese Melbārde. — [Rīga] : Inese Pris-
jolkova, 2011. — 203 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-
9934-8247-0-8 (ies.). — [0311002392] 159.923.2

Projekta «Kreativitātes izpēte un veicināšana» 
rezultāti = Results of the project «Creativity re-
search and development» / sastādītāja: projekta 
vadītāja Rita Bebre ; angļu valodas tulks: Irina 
Surkova ; foto: Andris Šverins. — Rīga : JUMI, 
2011. — 30 lpp. : krās. il., diagr., tab. ; 21 cm. — 
Nos. no vāka. — Teksts latviešu un angļu val. — 
ISBN 978-9934-8215-3-0. — [0311002245]

159.954(083.94)

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kaufmans, Deivids A. Luterāņu katehisms 
par abortu un dzīvību / Deivids A. Kaufmans ; 
priekšvārda, 5. lpp., autors Pāvils Brūvers. — 
Rīga : Luterāņi dzīvībai, 2011. — 37, [1] lpp. : 
il. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: A Lutheran catechism 
on abortion and life. — ISBN 978-9984-49-
270-4. — [0311002376] 27-42

Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca. Baz-
nīcas gadagrāmata 2012 / Latvijas Evaņģēliski 
luteriskā baznīca ; redkolēģija: Indulis Paičs, 
Guntis Kalme, Juris Morics, Dzintars Laugalis, 
Ilze Sprance, Indra Evamois, Andris Krauliņš, 
Ivars Kupcis, Rita Liepiņa, Inga Kundziņa ; 
redaktore Helēna Andersone ; ievadvārdu au-
tori: Jānis Vanags, Einārs Alpe, Pāvils Brūvers, 
Guntars Dimants, Elmārs Ernsts Rozītis ; 
lūgšanu sagatavoja Kaspars Simanovičs ; diza-
ins: Anitra Vanaga, Gatis Vanags ; foto: Mārtiņš 
Rudzītis, Kaspars Upītis, Ivars Kupcis, Inga 
Reča, Ingrīda Briede, Andris Sproģis, Madara 
Strauta ; vāka foto: Kaspars Upītis. — [Rīga] : 
Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas 
izdevniecība «IHTIS», 2011 (Dardedze Holo-
grāfija). — 333 lpp. : il., ģīm., tab. ; 20 cm + 
[4] saloc. lpp.: Notikumi Latvijas Evaņģēliski 
luteriskās Baznīcas vēsturē. — ISBN 978-9934-
8164-2-0. — [0311002474]

274.5(474.3)(058)+284.1(058)

Luters, Mārtiņš, 1483-1546. Apliecība par Kris-
tus vakarēdienu : 1528. gada marts / Mārtiņš 
Luters ; no vācu valodas tulkojusi Gundega 
Dumpe ; teoloģiskais redaktors un priekšvārda, 
V-VIII lpp., autors Aleksandrs Bite ; literārā 
redaktore Inga Lievīte ; vāka autore Agata Mu-
ze. — Rīga : Luterisma mantojuma fonds, 2011 
(Jelgavas tipogrāfija). — viii, 176 lpp. ; 21 cm. — 
Svēto rakstu rād.: 173.-176. lpp. — ISBN 978-
9984-753-81-2. — [0311002421] 27-55

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Osho, 1931-1990. Grāmata par vīrieti : vīrišķības 
krīze kā pašatklāsmes iespēja / Osho ; tulkojusi 
un rediģējusi Aija Rožlapa ; vāka dizains: Inese 
Siliniece ; mākslinieciskais iekārtojums: Toms 
Gūtmanis. — Rīga : Sētava, 2011. — 235 lpp. ; 
24 cm. — Par autoru: 234. lpp. — Oriģ. nos.: 
The book of men. — ISBN 978-9934-8101-
6-9. — [0311002475]

305-055.1+316.346.2-055.1+159.922.1-055.1

Дни русской культуры в Латвии (2011 : 
Latvija). Дни русской культуры в Латвии : 
с 22 мая по 6 июня 2011 года / Оргкомитет 
Дней русской культуры ; фотографии: На-
дежда Бухарова, Юрий Житлухин, Олег 
Илгавизис, Даниил Седов, Владимир Стар-
ков, Эдийс Паленс, Евгений Шиков ; ди-
зайн: Влад Богов. — Рига : Оргкомитет Дней 
русской культуры, 2011 (Jumi). — 96 с. : 
цв. ил. ; 30 см. — На обложке также: Дни 
русской культуры в Латвии, 1925-2011. — 
[0311002147]

304.4(470+571)+008(=161.1)(474.3)

31 Demogrāfija. Socioloģija. Statistika

Demogrāfija 2011 : statistisko datu krājums = 
Demography 2011 : collection of statistical 
data / Latvijas Republikas Centrālā statisti-
kas pārvalde = Central Statistical Bureau of 
Latvia ; tulkojums angļu valodā: Zane Zauber-
ga. — Rīga : Latvijas Republikas Centrālā statis-
tikas pārvalde, 2011. — 124 lpp. : diagr., tab., 
kartes ; 29 cm. — (Latvijas statistika). — (Demo-
grāfija = Demography, ISSN 1407-0723). — 
Teksts paral. latviešu, angļu val. — ISBN 978-
9984-06-407-9. — [0311002242]

314.02(474.3)(058)+311.312(474.3)(058)

316 Socioloģija

ABC par EBD : Eiropas brīvprātīgais darbs : 
ceļvedis brīvprātīgajam / Radošu efektu darb-
nīca ; teksts: Agnese Voika, Santa Krastiņa, Sint-
ija Lase, Ieva Berķe, Ilze Mazpane, Eva Kiseļova, 
Elīna Zageusa, Madara Peipiņa ; redkolēģija: 
Santa Krastiņa, Agnese Voika, Sintija Lase ; 
redaktore Linda Zemīte ; sastādītāja Agnese 
Endziņa ; mākslinieks Dāvis Nore ; fotogrāfi: 
Sabīne Masaļska, Agnese Endziņa. — [Rīga] : 
Radošu efektu darbnīca, 2010. — 52 lpp. : il., 
ģīm. ; 21 cm. — [0311002472] 316.354.4(4)

Gritāne, Egita. Varas ietekme uz abstrakcijas 
līmeni valodā, abstrahēšanos no situatīvas 
sociālās identitātes un sociālās identitātes sarež-
ģītību : (sociālā psiholoģija) / Egitas Gritānes 
promocijas darbs ; darba vadītājs Ivars Aus-
ters ; Latvijas Universitāte. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2011. — 119 lp. : il., tab., diagr. ; 
31 cm. — Bibliogr.: 83.-94. lp. — Kopsavilkums 
angļu valodā. — (Ies.). — [0311003423]

316.6(043.3)

Hīts, Čips, 1963-. Idejas, kas pielīp : kāpēc 
dažas idejas iesakņojas, bet citas iznīkst / Čips 
Hīts, Dens Hīts ; no angļu valodas tulkojusi 
Iveta Pumpura ; zinātniskais redaktors Ivars 
Austers ; literārā redaktore Sandra Meškova ; 
redaktors Valdis Zoldners. — [Jelgava] : Zold-
nera izdevniecība, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). — 
252 lpp. ; 25 cm. — (Biznesa literatūras Zelta 
fonds). — Alf. rād.: 245.-252. lpp. — Tulk. no 
izd.: Made to stick. — ISBN 978-9934-8083-2-6 
(ies.) : 2200 eks. — [0311002358] 316.6

Rožukalne, Anda. Kas? Kur? Kāda? Mūsdienu 
mediju auditorija : monogrāfija par žurnāliem, 
žurnālu redaktoriem un žurnālu lasītājiem 
Latvijā / Anda Rožukalne ; redaktore Lili-
ta Vīksna ilustrācijas un iekārtojums Jānis 
Rožukalns. — Rīga : Biznesa augstskola Turība, 
2011 (Jelgavas tipogrāfija). — 350, [1] lpp. : il., 
tab. ; 22 cm. — Bibliogr.: 334.-341. lpp. (144 
nos.). — Kopsav. angļu val. — ISBN 978-9984-
828-56-5 (ies.). — [0311002634]

316.775.4(474.3)+070:316(474.3)+
+316.774:050(474.3)

32 Politika

Жданок, Татьяна, 1950-. Европейский днев-
ник / Татьяна Жданок ; фотографии Алек-
сандра Шамрова, Александра Шохата, 
Татьяны Страховой, Андрея Яковлева, 
Дмитрия Жилина, Леонида Гусева ; дизайн: 
Виталий Дробот. — Рига : Averti-R, 2009. — 
88 с. : цв. ил. ; 22 см. — «The Greens, Europe-
an Free Alliance in the European Parliament ; 
PCTVL/ЗаПЧЕЛ.». — [0311002182]

32(474.3)(093.3)+32(474.3)(092)
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327 Starptautiskās attiecības. Pasaules, 
globālā politika. Starptautiskie jautājumi. 
Ārpolitika

Žaks, Martins. Kad Ķīna valdīs pār pasauli / 
Martins Žaks ; no angļu valodas tulkoja Ilona 
Bērziņa un Kristīna Blaua ; atbildīgā redak-
tore Kristīne Kirkila ; literārā redaktore Lauma 
Asare ; ievada, 7. lpp., autors Juris Gulbis ; 
Roberta Blumberga vāka mākslinieciskais no-
formējumns. — Rīga : Jumava, 2011 (Viļņa : 
Spauda). — 504 lpp. : il., diagr., kartes, tab. ; 
25 cm. — Bibliogr.: 391.-421. lpp. — Alf. rād.: 
495.-504. lpp. — Oriģ. nos.: When China rules 
the world. — ISBN 978-9934-11-008-5 (ies.). — 
[0311002539] 327(510)+908(510)

328 Parlamenti. Tautas pārstāvība. Valdības

Stāja : Voldemāra Kalpiņa laiks : [krājums] / 
Margaritas Miglānes ideja ; sastādītājs un ie-
vada autors Andrejs Grāpis ; redaktori: Sandra 
Zobena, Jānis Zālītis ; atbildīgā redaktore Rita 
Meinerte ; mākslinieks Kaspars Perskis. — Rīga : 
Pils, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). — 405, [1] lpp., 
[32] lpp. il., ģīm. ; 25 cm. — Bibliogr. norādes 
parindēs. — Personu rād.: 374.-[402.] lpp. — 
ISBN 978-9934-8141-1-2 (ies.). — [0311002476]

328.13(474.3)(092)+930.85(474.3)”1940/1991”

33 Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

2010. gada mājsaimniecību budžetu apseko-
juma galvenie rezultāti / Latvijas Republikas 
Centrālā statistikas pārvalde. — Rīga : Latvi-
jas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 
2011. — 39 lpp. : diagr., tab. ; 29 cm. — (Latvijas 
statistika). — (Mājsaimniecību budžetu apse-
kojuma galvenie rezultāti, ISSN 1407-2688). — 
ISBN 978-9984-06-409-3. — [0311002243]

330.567.2(474.3)(083.41)(055)+
+64.031.2(474.3)(083.41)(055)

332 Reģionālā, teritoriālā, zemes,  
dzīvokļu ekonomika

Judrupa, Ilze. Latvijas reģionu konkurētspējas 
novērtēšana : promocijas darbs / Ilze Judrupa ; 
zinātniskais vadītājs Maija Šenfelde ; Rīgas 
Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas un 
vadības fakultāte. Tautsaimniecības un reģio-
nālās ekonomikas institūts. Starptautiskās un 
reģionālās ekonomikas katedra. — Rīga : Rīgas 
Tehniskā universitāte, 2011. — 172, [30] lp. : 
il., diagr., kartes, tab. ; 31 cm. — Bibliogr.: 
166.-172. lp. — Anotācija paral. latviešu, angļu 
val. — (Ies.). — [0311079523]

332.1(474.3)(043)+338.1(474.3)(043)

338 Ekonomiskais stāvoklis. Ekonomiskā 
politika. Pārvalde un plānošana ekonomikā. 
Ražošana. Pakalpojumi. Cenas

Jurgelāne, Ingūna. Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas sistēmas koncepcijas projekta iz-
strāde plānošanas reģioniem Latvijā : promocijas 
darbs ekonomikas doktora (Dr.oec.) zinātniskā 
grāda iegūšanai / Ingūna Jurgelāne ; promocijas 
darba zinātniskais vadītājs Jānis Kaktiņš ; Latv-
ijas Lauksaimniecības universitāte. Ekonomi-
kas fakultāte. Ekonomikas katedra. — Jel-
gava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
2011. — 213 lp. : il., tab., diagr. ; 31 cm. — Bib-
liogr.: 160.-171. lp. — Anotācija paral. latviešu, 
angļu val. — (Ies.). — [0311078819]

338.465(474.3)(043)

338.48 Tūrisms

Viena daba visiem : informatīvs materiāls, 
par dabas taku pieejamību, cilvēkiem ar inva-
liditāti / biedrība «Klubs «Verte»» ; priekšvārdu 
sarakstīja Aigars Bolis ; zīmējumus zīmēja 
Līga Čalpa. — [Rīga] : Biedrība «Klubs 
«Verte»», 2011. — 26 lpp. : il., ģīm. ; 30 cm. — 
[0311002400] 338.48-2(474.3)

339 Tirdzniecība. Starptautiskās 
ekonomiskās attiecības. Pasaules ekonomika

Plotkāns, Aigars, 1960-. Kapitālisms bez grima : 
Latvijas upuri uz globālā kapitālisma altāra / 
Aigars Plotkāns ; redaktore Gundega Blum-
berga ; vāka mākslinieciskais noformējums: 
Jānis Esītis. — Rīga : Dienas Grāmata, 2011. — 
184 lpp. ; 22 cm. — Bibliogr.: [181.]-184. lpp. 
(99 nos.). — ISBN 978-9984-847-88-7. — 
[0311002593] 339.9(4)

34 Tiesības. Jurisprudence

Invalīdu un viņu draugu apvienība «Apei-
rons». Rokasgrāmata / Invalīdu un viņu drau-
gu apvienība «Apeirons». — Rīga : Apeirons, 
[2011]. — 60 lpp., [7] lp. iel. : diagr., tab. ; 
30 cm + 1 CD. — Šis buklets ir sagatavots 
ar EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas 
finanšu instrumenta finansiālu atbalstu pro-
jekta «Konsolidētais «Invaliditātes dimensijas» 
monitorings» nr. 2007./nvof3.1./18/01 ietvaros. 
Piel.: CD: Konsolidētais «Invaliditātes dimen-
sijas» monitorings: projekta materiāli. — (Spi-
rālies.). — [0311002401] 342.726-056.26(035)

Ketovs, Aleksejs. Do’s and don’ts of Willem 
C. Vis international commercial arbitration 
moot / Aleksejs Ketovs, Romāns Vīķis. — Riga : 
aut. ed., 2011 (Iespēju grāmata). — 109 lpp. ; 
24 cm. — Bibliogr. norādes parindēs. — ISBN 
978-9984-49-370-1. — [0311002469]

347.97/.99(072)+340(072)

The last prisoners of the Cold war : the stateless 
people of Latvia in their own words / foreword, 
p. 3-5, by Miroslav Mitrofanov ; photographs: 
Aleksandrs Šamrovs, Tatyana Strahova ; de-
sign: Vitālijs Drobots. — Riga : Averti-R, 
2006. — 86 lpp. : krās. il., ; 30 cm. — Bibliogr. 
norādes parindēs. — [0311002184]

342.71(474.3)+342.715(474.3)

Чилачава, Рауль, 1948-. Приближение к Лат-
вии : откровения посла / Рауль Чилачава. — 
Рига : Bonmark, 2011. — 246 с., [18] с. : ил., 
портр. ; 20 см. — ISBN 978-9984-49-267-4. — 
[0311002313] 341.71(477:474.3)(092)+

+327(474.3)+821.353.1(092)+821.161.2(092)

36 Garīgo un materiālo dzīves vajadzību 
nodrošinājums. Apdrošināšana. Patērētāju 
interešu aizsardzība

Matvejevs, Andrejs, 1963-. Dzīvības apdro-
šināšana : mācību līdzeklis «Finanšu inženieri-
jas» specialitātē / Andrejs Matvejevs. — Rīga : 
RTU, 2011 (Zelta Rudens). — 177 lpp. : diagr., 
tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 161. lpp. (11 nos.). — 
ISBN 978-9934-10-232-5. — [0311002451]

368.91(075.8)

37 Izglītība

371 Audzināšanas un izglītības 
organizēšana. Skolvedība

Punktiņš, punktiņš, komatiņš… : attīstošās 
spēles bērniem / sastādītāja Inta Kušnere ; atbil-
dīgā redaktore Liene Soboļeva ; mākslinieks 
Nils Skapāns ; Zandas Marķitānes vāka no-
formējums. — Rīga : Jumava. SIA «J.L.V.», 2011 
(Mantoprint). — 142, [1] lpp. : il. ; 24 cm. — Uz 
vāka: 3+. — ISBN 978-9984-38-985-1. — 
[0311002527] 371.382+796.11

373 Vispārējā izglītība

Darba kartes un spēles : 6 gadi / Gita An-
dersone, Raimonds Arājs, Vita Drulle, Iveta 
Ikale, Elfrīda Krastiņa, Elita Volāne ; redak-
tore Indra Putre ; mākslinieces Laura Ak-
mane, Antra Augustinoviča, Inguna Kļava, 
Juta Tīrona ; izmantotas I. Ikales, E. Švanka, 
J. Vītiņa fotogrāfijas ; Lauras Akmanes vāka 
dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Jel-
gavas tipogrāfija). — [51] lpp. : krās. il., 
il. ; 30×21 cm. — (Raibā pasaule). — Nos. 
no vāka. — ISBN 978-9934-0-2182-4. — 
[0311002403] 373.2

Mana grāmata : 6 gadi / Gita Andersone, Rai-
monds Arājs, Vita Drulle, Iveta Ikale, Elfrīda 
Krastiņa, Elita Volāne ; redaktore Indra Putre ; 
māksliniece Antra Augustinoviča ; Lauras Ak-
manes vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2011 (Jelgavas tipogrāfija). — 77, [2] lpp. : krās. 
il. ; 30 cm. — (Raibā pasaule). — ISBN 978-9934-
0-2146-6 (ies.). — [0311002405] 373.2

Sīle, Sanda. Vērtību vācelīte pasakās, rotaļās 
un spēlēs : 5-6 gadus veciem bērniem / Sanda 
Sīle, Līga Volkova ; redaktore Iveta Ikale ; 
Irēnas Žgutas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2011 (Poligrāfists). — 95, [1] lpp., [16] lpp. 
iel. : krās. il., notis, tab. ; 22 cm. — (Pirmskolas 
izglītība). — Bibliogr.: 95.-[96.] lpp. — ISBN 
978-9934-0-2006-3. — [0311002565] 373.2

378 Augstākā izglītība. Augstskolas. 
Akadēmiskās studijas

Akadēmiskā vienība «Austrums» 125 gados : 
(1883-2008) / sastādītājs Ainārs Lerhis ; teksts: 
Ainārs Dimants, Andrievs Eiche, Viesturs 
Pauls Karnups, Ainārs Lerhis, Andris Roze, 
Jānis Stradiņš, Ojārs Upatnieks ; redaktore 
Ināra Mikažāne ; redakcijas kolēģija: Ainārs 
Dimants (galvenais redaktors), Andrievs Eiche, 
Viesturs Pauls Karnups, Ainārs Lerhis, Andris 
Edgars Roze, Jānis Stradiņš, Ojārs Upatnieks ; 
vāka mākslinieks Armands Beļickis. — Rīga : 
N.I.M.S., 2011. — 991 lpp., [32] lpp. krās. il. : il., 
ģīm., faks., tab. ; 25 cm. — Bibliogr.: 841.-881. lpp. 
(1294 nos.) un norādes parindēs. — Personu 
rād.: 952.-980. lpp. — Kopsav. angļu val. — 
ISBN 9984-679-81-0 (ies.). — [0311002418]

378.18(474.3)(091)

Maģistra darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas 
metodiskie norādījumi : maģistra profesionālo 
studiju programma «Visaptverošā kvalitātes 
vadība» / izstrādāja: I. Lapiņa, J. Mazais, I. 
Mežinska ; Rīgas Tehniskā universitāte. Inže-
nierekonomikas un vadības fakultāte. Ražošanas 
kvalitātes institūts. Kvalitātes tehnoloģiju kat-
edra. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2011 (RTU 
tipogrāfija). — 47, [1] lpp. : tab., veidlapas ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-10-203-5 : 100 eks. — 
[0311002377] 378.245(072)
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Rīgas Stradiņa universitāte. General infor-
mation for foreign students / Rīgas Stradiņa 
universitāte. — Riga : RSU Department of Aca-
demic and Foreign Affairs, 2011. — 28 lpp. ; 
21 cm. — [0311002154] 378.6:61(474.3-25)(035)

Rīgas Tehniskā universitāte. Starptautiskā zi-
nātniskā konference (52 : 2011 : Rīga, Latvija). 
Rīgas Tehniskās universitātes 52. starptautiskās 
zinātniskās konferences programma : Rīga, 
2011. gada 13.-16. oktobris = Riga Techni-
cal University 52nd international scientific 
conference programme : Riga, 13-16 October 
2011. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2011 (RTU 
tipogrāfija). — 219 lpp. ; 21 cm. — Teksts lat-
viešu un angļu val. — ISBN 978-9934-10-218-9 : 
700 eks. — [0311002382]

378.6:62(474.3-25)(062)

379.8 Brīvais laiks

Kas jauns interešu izglītībā : rokasgrāmata 
skolotājiem un vecākiem / Astra Aukšmuksta, 
Astra Dannenfelte, Daiga Kalniņa, Staņislava 
Marsone, Evija Pelša, Astra Ruttasa ; redaktore 
Santa Grigus ; Jutas Tīronas ilustrācijas ; Māras 
Alševskas mākslinieciskais noformējums. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists). — 78, 
[2] lpp. : diagr., tab. ; 29 cm. — Par aut.: 75.-
[77.] lpp. — Bibliogr. norādes parindēs. — ISBN 
978-9934-0-2118-3. — [0311002404] 379.8(035)

5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

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

Daba un vēsture, 2012 : [kalendārs] / atbildīgais 
redaktors un sastādītājs Andris Piterāns ; red-
kolēģija: Saulvedis Cimermanis, Zaiga Kipere, 
Juris Pavlovičs, Digna Pilāte, Inese Stūre, Māra 
Vīksna, Guntis Zemītis, Vija Znotiņa ; redak-
tore Dzintra Birnbauma ; mākslinieks Aldis 
Aleks ; uz 1. vāka Uģa Piterāna foto ; uz 4. vā-
ka Andra Eglīša foto. — Rīga : Zinātne, 2011 
(Latvijas karte). — 221, [1] lpp. : il., ģīm., tab., 
karte ; 20 cm. — ISBN 978-9984-879-03-1. — 
[0311002444] 502(474.3)(059)+94(474.3)(059)

51 Matemātika

Carkova, V., 1940-. Gadījuma procesi : mācību 
līdzeklis RTU «Finanšu inženierija» specialitātes 
studentiem / Viktorija Carkova, Jevgeņijs Cark-
ovs, Kārlis Šadurskis. — Rīga : RTU, 2011 (Zelta 
Rudens). — 158 lpp. : diagr. ; 21 cm. — Bibli-
ogr.: 156. lpp. (9 nos.). — ISBN 978-9934-10-
231-8. — [0311002449] 519.21(075.8)

Hiļķeviča, G. Parastie diferenciālvienādojumi : 
mācību līdzeklis / Gaļina Hiļķeviča, Jeļena Mi-
hailova ; Ventspils Augstskola. Informācijas 
tehnoloģiju fakultāte. — Ventspils : Ventspils 
Augstskola, 2011 (Drukātava). — 113 lpp. ; 
24 cm. — Bibliogr.: 4. lpp. — ISBN 978-9984-
648-15-6. — [0311002545] 517.91(075.8)

Pavļenko, Oksana. Varbūtību teorija un mate-
mātiskā statistika : lekciju konspekts : mācību 
līdzeklis / Oksana Pavļenko, Kārlis Šadurskis. — 
Rīga : RTU, 2011 (Zelta Rudens). — 78 lpp. : 
diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 78. lpp. — ISBN 
978-9934-10-233-2. — [0311002450]

519.2(075.8)

Pavļenko, Oksana. Varbūtību teorija un mate-
mātiskā statistika : praktiskie darbi : mācību 
līdzeklis / Oksana Pavļenko, Kārlis Šadurskis. — 
Rīga : RTU, 2011 (Zelta Rudens). — 53 lpp. : 
tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 53. lpp. (7 nos.). — 
ISBN 978-9934-10-234-9. — [0311002452]

519.2(076)

54 Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Brunere, V., 1931-. Gatves deja : nostāsti par 
manu dzīvi / Vera Brunere ; atbildīgā redak-
tore Renāte Neimane ; literārā redaktore 
Brigita Šoriņa ; Dinas Ābeles mākslinieciskais 
noformējums. — Rīga : Jumava. SIA «J.L.V.», 
2011 (Informatīvā biznesa centrs). — 205, 
[2] lpp., [14] lpp. il., ģīm., faks. : il. ; 21 cm. — 
ISBN 978-9934-11-003-0 (ies.). — [0311002528]

54(474.3)(092)

Hmeļovs, Aleksejs. Pulveru sintēze Al2O3–
SiO2–ZrO2(Y2O3) sistēmā un pārstrāde mate-
riālos : promocijas darbs / Aleksejs Hmeļovs ; 
zinātniskie vadītāji: Gaida Sedmale, Jānis 
Grabis ; Rīgas Tehniskā universitāte. Materiāl-
zinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. Silikātu 
materiālu institūts. — Rīga : Rīgas Tehniskā 
universitāte, 2011. — 89 lp. : krās. il., il., di-
agr., tab. ; 30 cm. — Bibliogr.: 83.-88. lp. — 
Anotācija paral. latviešu, angļu val. — (Ies.). — 
[0311003437] 546.057:666.762.14(043)+

+666.3.016:666.762.14(043)+666.762.14(043)

59 Zooloģija

Vītoliņš, Imants. Vīngliemezis no oliņas līdz 
pannai : gliemežu audzēšana un ne tikai : 
(mājas vīngliemežu audzēšanas rokasgrāmata) / 
Imants Vītoliņš ; redaktore Arita Zaķe ; zīmē-
jumi: Inese Afanasjeva. — Rīga : Amber Line, 
[2011]. — 23 lpp. : il., tab. ; 20 cm. — ISBN 978-
9934-8093-3-0. — [0311002470] 594(035)

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. 
TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes

Baltic Sport Science Conference «Physical 
Activity and Sport in Changing Society: Re-
search, Theory, Practice and Management» 
(3 : 2010 : Rīga, Latvija). 3rd Baltic Sport Sci-
ence Conference «Physical activity and sport 
in changing society: research, theory, practice 
and management» : April 29-May 1, 2010 Riga, 
Latvia : abstracts / editor Juris Grants ; Latvian 
Academy of Sport Education. — Riga : Latvian 
Academy of Sport Education, 2010. — 126 lpp. : 
tab. ; 21 cm. — «ISO 3297.» — Bibliogr. 
piezīmēs: 14., 15. lpp. — ISBN 978-9984-9204-
6-7. — [0311002145]

613.72(474)(062)+796.011(474)(062)

Ilmāra Lazovska dzīves un darba vietas / 
sastādītājs un teksta autors Arnis Vīksna ; 
galvenais redaktors Pēteris Apinis ; literārais 
redaktors Jānis Loja ; māksliniece Iveta Bam-
bere. — Rīga : Medicīnas apgāds, 2011. — 71, 
[1] lpp. : il., ģīm. ; 13×17 cm. — ISBN 978-9984-
813-44-8. — [0311002500] 61(474.3)(092)

Jansone, Ilze, 1943-. Zog! Ko iesākt? : vārdi, dar-
bības un zīmes pret zagļiem / Ilze Jansone. — 
Rīga : Ilze Jansone, 2012. — 33 lpp. : il., ģīm. ; 
17 cm. — (No dziednieces pieredzes). — (Spē-
kavardi un zīmes). — Par aut.: 19.-33. lpp. — 
ISBN 978-9984-868-19-6. — [0311002327]

615.89(474.3)+398.3(=174)

Rodionova, Olga. Kāju slimības : kā tās ārstēt 
un novērst / Olga Rodionova ; no krievu valo-
das tulkojusi Anna Kuprijenko ; redaktore Jana 
Taperte ; Aigara Truhina vāka dizains. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists). — 85, [1] lpp. ; 
20 cm. — (Laba ārsta padomi). — Болезни ног. 
Лучшие методы лечения. — ISBN 978-9934-0-
2096-4. — [0311002576] 616.7

Virapens, Džons. Blakusparādība: nāve : bijušā 
farmācijas industrijas darbinieka grēksūdze / 
Džons Virapens ; no angļu valodas tulkojis 
Māris Baltiņš ; redaktore Ita Pelīte. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2011. — 255, [1] lpp. ; 20 cm. — 
Bibliogr.: 250.-[256.] lpp. — Oriģ. nos.: Side 
effects: death. — ISBN 978-9934-0-2326-2. — 
[0311002564] 615.01(094)

62 Inženierija. Tehnoloģija vispār

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

Breners, Nikolajs. Transformatoru bāzes 
funkcionēšanas drošuma paaugstināšanas pa-
sākumu tehniski ekonomiskais novērtējums : 
promocijas darbs / Nikolajs Breners ; zinātniskā 
vadītāja S. Guseva ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. 
Enerģētikas institūts. — Rīga : Rīgas Tehniskā 
universitāte, 2011. — 130 lp. : krās. il., diagr., 
tab., karte ; 30 cm. — Bibliogr.: 120.-126. lp. — 
Anotācija paral. latviešu, angļu un krievu 
val. — (Ies.). — [0311003441] 621.314(043)

Gavrilovs, Aleksandrs. Energosistēmas funk-
cionēšanas efektivitātes vērtējumu daudz-
kritēriju optimizācijas modelis (uz Latvijas 
energosistēmas piemēra) : promocijas darbs / 
Aleksandrs Gavrilovs ; zinātniskais vadītājs 
A. Mahņitko ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. 
Enerģētikas institūts. — Rīga : Rīgas Tehniskā 
universitāte, 2011. — 150 lp. : il., diagr., kartes, 
tab. ; 31 cm. — Bibliogr.: 143.-150. lp. — Ano-
tācija paral. latviešu, angļu val. — (Ies.). — 
[0311003425] 621.311(043)

Kromanis, Artis. Mašīnu detaļu virsmu mik-
roģeometrijas telpisko parametru tehnolo-
ģiskais nodrošinājums : promocijas darbs / 
Artis Kromanis ; zinātniskais vadītājs J. Kriz-
bergs ; Rīgas Tehniskā universitāte. Trans-
porta un mašīnzinību fakultāte. Mašīnbūves 
tehnoloģijas institūts. — Rīga : Rīgas Tehniskā 
universitāte, 2011. — 148, [17] lp. : il., diagr., 
tab. ; 31 cm. — Bibliogr.: 137.-147. lpp. — Tek-
sts latviešu val., anotācija paral. latviešu, angļu 
val. — (Ies.). — [0311003448]

621.9.08(043)+620.179.118(043)

628 Sanitārā tehnika. Ūdens. Sanitārija. 
Apgaismes tehnika

Laizāns, Aigars. Notekūdeņu aerācijas inže-
niersistēmas modelēšana un optimizācija : pro-
mocijas darbs Dr.sc.ing. zinātniskā grāda iegū-
šanai / Aigars Laizāns ; zinātniskais vadītājs 
Andris Šnīders ; Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte. Tehniskā fakultāte. Lauksaim-
niecības enerģētikas institūts. — Jelgava : Latv-
ijas Lauksaimniecības universitāte, 2011. — 
150 lp. : il., tab., diagr. ; 30 cm. — Bibliogr.: 
125.-137. lp. — Anotācija paral. latviešu, angļu 
val. — (Ies.). — [0311003432] 628.356(043)
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Ziemeļnieks, Reinis. Lietus ūdeņu ietekme 
uz Rīgas kopsistēmas kanalizācijas darbību : 
promocijas darbs inženierzinātņu doktora 
(Dr.sc.ing.) zinātniskā grāda iegūšanai Hid-
roinženierzinātnes nozarē / Reinis Ziemeļ-
nieks ; zinātniskais vadītājs Ēriks Tilgalis ; 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauku 
inženieru fakultāte. Arhitektūras un būvniecības 
katedra. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte, 2011. — 160, [8] lp. : krās. il., 
tab., diagr., kartes ; 31 cm. — Bibliogr.: 152.-
158. lp. — Anotācija paral. latviešu, angļu, krie-
vu val. — (Ies.). — [0311003428]

628.2(474.3-25)(043)

629 Transportlīdzekļu inženierija

Мамиров, Тахир. Transportlīdzekļu agregātu 
precizionāla vibrodiagnostikas uzdevumu risi-
nājuma metožu izstrāde : promocijas darbs 
izvirzīts inženierzinātņu doktora zinātniskā 
grāda iegūšanai, inženierzinātņu nozares apakš-
nozare «Transporta un loģistikas zinātne» / 
Takhir Mamirov ; zinātniskais vadītājs Vitalijs 
Jeremejevs ; konsultants Igors Kabaškins ; 
Transporta un sakaru institūts. — Rīga : Trans-
porta un sakaru institūts, 2011. — 148 lp. : krās. 
il., diagr., tab. ; 31 cm. — Nos. papildu titlp. 
angļu val.: The development of problems reso-
lution methods of precise vibrodiagnostics of 
transport aggregates; krievu val.: Разработка 
методов решения задач прецизионной 
вибродиагностики агрегатов транспортных 
средств. — Bibliogr.: 134.-141. lp. — Teksts 
angļu val., anotācija arī latviešu un krievu 
val. — (Ies.). — [0311003434]

629.018(043)+620.178.5(043)

63 Lauksaimniecība. Mežsaimniecība. 
Medības. Zivsaimniecība

630 Mežsaimniecība

Lazdiņš, Andis. Dabiski apmežojušos lauk-
saimniecības zemju efektīvas apsaimniekošanas 
nosacījumi : promocijas darbs mežzinātņu 
doktora (Dr.silv.) zinātniskā grāda iegūšanai 
Mežzinātnes nozarē Meža ekoloģijas un 
mežkopības apakšnozarē / Andis Lazdiņš ; 
zinātniskais vadītājs Imants Liepa ; Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte. Meža fakultāte. 
Mežkopības katedra. — Salaspils : Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte, 2011. — 113 lp. : 
krās. il., tab., diagr. ; 31 cm. — Bibliogr.: 107.-
113. lpp. — Anotācija paral. latviešu, angļu 
val. — (Ies.). — [0311003436] 630*234(043)

636 Lopkopība un dzīvnieku audzēšana 
kopumā. Lopu audzēšana. Mājdzīvnieku 
audzēšana

Kociņa, Iveta. Imunoglobulīnu A, G, M, lak-
toferīna un somatisko šūnu skaita dinamika 
govju pienā saistībā ar sezonālo turēšanu un 
patogēno baktēriju klātbūtni tesmenī : promoci-
jas darbs veterinārmedicīnas doktora zinātniskā 
grāda iegūšanai Veterinārmedicīnas zinātnes 
nozarē, dzemdniecības un ginekoloģijas 
apakšnozarē / Iveta Kociņa ; zinātniskais vadī-
tājs Vita Antāne ; Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte. Veterinārmedicīnas fakultāte. Klī-
niskais institūts. — Jelgava : Latvijas Lauksaim-
niecības universitāte, 2011. — 117, [8] lp. : il., 
tab., diagr. ; 30 cm. — Bibliogr.: 104.-117. lp. — 
Anotācija paral. latviešu, angļu val. — (Ies.). — 
[0311003430] 636.2.09:618.19-008.87(043)+

+636.2.09:618.19-002-084(043)

Liepiņa, Evija. Ķēvju dzemdes gļotādas mor-
foloģiskais un funkcionālais stāvoklis pēc 
mākslīgās apsēklošanas atkarībā no dzem-
des kakla atvēruma : promocijas darbs dok-
tora grāda ieguvei Veterinārmedicīnas nozarē, 
Dzemdniecības un ginekoloģijas apakšnozarē 
(Dr.med.vet.) / Evija Liepiņa ; promocijas 
darba zinātniskā vadītāja Vita Antāne ; Lat-
vijas Lauksaimniecības universitāte. Veteri-
nārmedicīnas fakultāte. Klīniskais institūts. — 
Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
2011. — 93, [12] lp. : krās. il., il., tab., diagr. ; 
31 cm. — Bibliogr.: 83.-92. lp. — Anotācija paral. 
latviešu, angļu val. — (Ies.). — [0311003431]

636.1.09:611.664(043)+636.1.09:618.14(043)

637 Lauksaimniecības dzīvnieku un 
medījamo dzīvnieku produkti

Ramane, Kristīne. Vakuumiepakojumā ter-
miski apstrādātu broilera un vistas gaļas pro-
duktu kvalitātes novērtējums : promocijas 
darbs inženierzinātņu doktora zinātniskā grā-
da iegūšanai pārtikas zinātnes nozarē / Kristī-
ne Ramane ; promocijas darba vadītāja Ruta 
Galoburda ; Latvijas Lauksaimniecības univer-
sitāte. Pārtikas tehnoloģijas fakultāte. Pārtikas 
tehnoloģijas katedra. — Jelgava : Latvijas Lauk-
saimniecības universitāte, 2011. — 145 lp. : krās. 
il., tab., diagr. ; 30 cm. — Bibliogr.: 121.-138. lp. — 
Anotācija, satura rādītājs un secinājumi arī 
angļu val. — (Ies.). — [0311003429]

637.54-021.465(043)+621.798-982(043)

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

Ēdienu receptes steidzīgajiem / sastādījusi 
Sarmīte Ābele ; redaktore Ilze Čerņevska ; 
mākslinieks Dainis Lapsa. — Rīga : Avots, 2011 
(Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). — 157 lpp. ; 
17 cm. — (Gribi ēst? Gatavo!). — ISBN 978-
9984-859-41-5. — [0311002513] 641.554(083.12)

Gaļas izstrādājumi mājas apstākļos / sastādījusi 
Jolanta Krūmiņa ; redaktore Ilze Čerņevska ; 
mākslinieks Dainis Lapsa. — Rīga : Avots, 
2011 (Rēzekne : Latgales druka). — 109 lpp. : 
il., tab. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-859-40-8. — 
[0311002515]

641.4:637.5(083.12)+637.5.033(083.12)

Kabachenko, Sergiy. Gardie brīnumi : vairāk 
nekā 60 radošu ideju, kā pagatavot veselīgas 
uzkodas : aizraujoši virtuves darbiņi bērniem 
un vecākiem / author: Sergiy Kabachenko ; no 
angļu valodas tulkojušas Nanete Neimane un 
Ita Pelīte ; redaktore Inese Miesniece ; illustra-
tor: Iryna Stepanova. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2011. — 127 lpp. : krās. il. ; 27 cm. — Oriģ. nos.: 
Garnish for kids. — ISBN 978-9934-0-2173-2 
(ies.). — [0311002563] 641.8

656 Transporta un pasta pakalpojumi. 
Satiksmes organizācija un kontrole

Muzikante, Inese. Vērtības, attieksmes un 
autovadītāju uzvedība uz ceļa : (sociālā psi-
holoģija) / Ineses Muzikantes promocijas 
darbs ; darba vadītājs Viesturs Reņģe ; Latvijas 
Universitāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2011. — 106 lp. : diagr., tab. ; 31 cm. — Bibli-
ogr.: 79.-88. lp. — Anotācija angļu valodā. — 
(Ies.). — [0311003426]

656.052.4:159.9(043.3)+316.6(043.3)

Patļins, Pāvels. Autopārvadājumu plānošanas 
optimizācija loģistikas sistēmā : promocijas 
darbs : nozare: vadībzinātne, apakšnozare: 
uzņēmējdarbības vadība / Pāvels Patļins ; 
zinātniskais vadītājs N. Sprancmanis ; Rīgas 
Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas un 
vadības fakultāte. Starptautisko ekonomisko 
sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas 
katedra. — Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 
2011. — 151, [9] lp. : il., diagr., kartes, tab. ; 
31 cm. — Bibliogr.: 142.-151. lp. — Anotācija 
paral. latviešu, angļu val. — (Ies.)

656.135.07(043)

Махарев, Э., 1943-. Основы системы взаимо-
расчетов на воздушном транспорте : учеб-
ное пособие / Э. И. Махарев, А. А. Русс, Р. 
Т. Суринов ; под общей редакцией Э. И. 
Махарева ; Transporta un sakaru institūts = 
Transport Clearing House. — Рига : Институт 
транспорта и связи, 2011. — 710 с. : ил., 
схем., табл. ; 23 см. — Библиогр. в подстроч. 
примеч. — ISBN 978-9984-818-45-0 (в пер.). — 
[0311002473]

656.73.025.2(075.8)+656.73.072(075.8)

66 Ķīmijas tehnoloģija. Ķīmijas un 
radniecīgās saskarnozares

Seržāne, Rita. Poru veidotāju ietekme uz 
biokeramisko materiālu struktūru un īpašī-
bām : promocijas darbs / Rita Seržāne ; zināt-
niskā vadītāja L. Bērziņa-Cimdiņa ; Rīgas 
Tehniskā universitāte. Materiālzinātnes un 
lietišķās ķīmijas fakultāte. Vispārīgās ķīmijas 
tehnoloģijas institūts. — Rīga : Rīgas Tehniskā 
universitāte, 2011. — 123 lp. : krās. il., il., di-
agr., tab. ; 30 cm. — Bibliogr.: 111.-118. lp. — 
Anotācija paral. latviešu, angļu val. — (Ies.). — 
[0311003440] 666.3-127(043)

68 Gatavu vai samontētu preču rūpniecība, 
amati un arodi

Beinarts, Ivars. Izplūdušās loģikas kontrolleru 
algoritmu izpēte pasažieru transporta salona 
siltuma komforta vadībai : promocijas darbs / 
Ivars Beinarts ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Enerģētikas un Elektrotehnikas fakultāte. In-
dustriālās Elektronikas un Elektrotehnikas in-
stitūts ; zinātniskais vadītājs A. Ļevčenkovs. — 
Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 2011. — 122, 
[1] lp. : il., diagr., tab. ; 30 cm. — Bibliogr.: 113.-
121. lp. — Anotācija paral. latviešu, angļu va-
lodā. — (Ies.) 681.513.2(043)+629.4.048(043)

7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Latvijas Mākslas akadēmija. Latvijas Mākslas 
akadēmijas gadagrāmata 2011 : Humanitāro 
zinātņu maģistra grāds mākslās. Diplomdarbi / 
redaktore Antra Priede ; tulkojums Maija Treilo-
na, Jeļena Gizeleza ; priekšvārdu sarakstīja: 
Aleksejs Naumovs, Kristaps Zariņš, Andris Teik-
manis ; mākslinieks Aivars Sprūdžs. — Rīga : 
Latvijas Mākslas akadēmija, 2011 (Dardedze 
Poligrāfija). — 195 lpp. : il., ģīm. ; 20×20 cm. — 
Paral. latviešu, angļu val. — ISBN 978-9934-
8107-7-0. — [0311002379]

7.071.5(474.3)(058)+378.22(474.3)(058)
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98. Upeniece, Ginta, 1963-. Tēlotājas mākslas 
dzīve un Latvijas valsts (1918-1940) : promo-
cijas darbs / Ginta Gerharde-Upeniece ; zināt-
niskais vadītājs Eduards Kļaviņš ; Latvijas 
Mākslas akadēmija. — Rīga : Latvijas Mākslas 
akadēmija, 2011. — 207 lp. : krās. il., tab. ; 
31 cm + piel. (209.-294. lp.). Piel.: Promoci-
jas darba ilustratīvais materiāls (1 sēj., 209.-
294. lp.). — Bibliogr.: 187.-197. lp. — (Ies.). — 
[0311069923]

7(474.3)”1918/1940”(093.2)+7:32(474.3)(043)

72 Arhitektūra

Flāmu skolu arhitektūra : izstādes katalogs : 
Latvijas Arhitektūras muzejs, 2010. gada 11. 
oktobris—10. decembris / Latvijas Arhitektūras 
muzejs ; uzrunas: Leopolds Merkss, Kuns Hā-
verbēke ; priekšvārdu sarakstīja Liene Jākob-
sone, Mantens Devrīnts ; foto: Jan Kempe-
naers. — [Rīga : Latvijas Arhitektūras muzejs, 
2010]. — 39 lpp. : il. ; 15 cm. — Kopsav. angļu 
val. — [0311002398] 727.1(493)(083.824)

Flemish school architecture : exhibition cata-
logue : Latvian Museum of Architecture, Octo-
ber 11—December 10, 2010 / Latvian Museum 
of Architecture ; foreword by Leopold Merckx, 
Koen Haverbeke, Liene Jākobsone, Manten 
Devriendt ; photos: Jan Kempenaers. — [Riga : 
Latvian Museum of Architecture, 2010]. — 
39 lpp. : il. ; 15 cm. — [0311002397]

727.1(493)(083.824)

741/744 Zīmēšana un rasēšana (māksla)

Latvijas Mākslas akadēmijas studentu zīmē-
jumi / projekta vadītāja Laura Ozola ; redak-
tore Rasma Mozere ; tulkotājs Miks Brasliņš ; 
priekšvārdu sarakstīja Edvīns Kalnenieks ; māk-
slinieks Aivars Sprūdžs ; fotogrāfs Normunds 
Brasliņš. — Rīga : Latvijas Mākslas akadēmija, 
2011. — 55 lpp. : il. ; 28 cm. — Teksts latviešu 
un angļu val. — [0311002368]

741(474.3)(084.11)

745/749 Rūpnieciskā māksla un 
daiļamatniecība. Lietišķā māksla

Kā pagatavot dāvanas : pamācības ar attēliem / 
Disney : tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Santa 
Kazāka. — Rīga : Egmont Latvija, 2011. (POlija : 
Egmont Polska). — 32 lpp. : krās. il. ; 26 cm. — 
(Disney princeses). — Oriģ. nos.: Disney prin-
cess things to make and do pretty gifts. — ISBN 
978-9984-43-462-9 (ies.). — [0311002519]

745.5(0.053.2)

Meresmā, Līna. Tamborētas mežģīnes / Līna 
Meresmā ; no igauņu valodas tulkojusi Ērika 
Krautmane ; redaktore Elīna Vanaga. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists).

1. — 64 lpp. : il. ; 24 cm. — Oriģ. nos.: 
Näputööd. — ISBN 978-9934-0-2362-0. — 
[0311002427]

2. — 64 lpp. : il. ; 24 cm. — Oriģ. nos.: 
Näputööd 2. — ISBN 978-9934-0-2363-7. — 
[0311002428]

3., Plecu lakati. — 63, [1] lpp. : il. ; 24 cm. — 
Oriģ. nos.: Näputööd 3. — ISBN 978-9934-0-
2364-4. — [0311002567]

4. — 63, [1] lpp. : il. ; 24 cm. — Oriģ. nos.: 
Näputööd 4. — ISBN 978-9934-0-2365-1. — 
[0311002568]

5. — 63, [1] lpp. : il. ; 24 cm. — Oriģ. nos.: 
Näputööd 5. — ISBN 978-9934-0-2366-8. — 
[0311002569] 746.21+746.4

Nikitenko, Sanita. Jostas / Sanita Nikitenko ; 
redaktore Ilze Sausiņa ; Sanitas Nikitenko zī-
mējumi ; māksliniece Laura Akmane ; vāka 
dizains: Vita Lenerte ; Aigara Truhina foto. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Preses nams Bal-
tic). — 32 lpp. : il. ; 20 cm. — (Rokdarbi ; 4). — 
ISBN 978-9934-0-2084-1. — [0311002409]

746(035)

Straujuma, Egija. Pērļotas rotaslietas / Egija 
Straujuma ; redaktore Elīna Vanaga ; mākslinie-
ce Laura Akmane ; vāka dizains: Vita Lēnerte. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Preses nams 
Baltic). — 32 lpp. : il. ; 20 cm. — (Rokdarbi ; 
5). — ISBN 978-9934-0-2104-6. — [0311002410]

746.5(035)

791 Kinematogrāfija. Filmas (kinofilmas)

110. Franks, Hercs, 1926-. Uz sliekšņa atska-
ties : dažādu gadu publikācijas / Hercs Franks ; 
redaktore Aija Lāce ; no krievu valodas tulko-
jusi Kristīne Matīsa ; Valda Bisenieka atdzejo-
jumi ; Māra Garjāņa vāka dizains ; foto: Hercs 
Franks, Jūlijs Franks, Vulfs Franks, Vilhelms 
Mihailovskis, Jānis Pilskalns, Andris Seleckis, 
Ivars Seleckis ; vāka noformējumā izman-
tots Vilhelma Mihailovska foto. — Tulk. un 
papild. izd. — Rīga : Mansards, 2011 (Jelgavas 
tipogrāfija). — 537, [1] lpp. : il., ģīm., faks. ; 
19 cm. — («Kino raksti» bibliotēka). — Filmogr.: 
527.-[535.] lpp. — Tulk. no izd.: Оглянись 
у порога. — ISBN 978-9984-872-13-1. — 
[0311002064] 791.633-051(474.3)

Grace, N. B. Hanna Montana : ar 3D brillēm / 
Disney ; by N.B. Grace ; tulkojusi Līga 
Andžāne ; redaktore Santa Kazāka. — Rīga : 
Egmont Latvija, [2011] (Ķīna). — 25 lpp. : krās. 
il. ; 28 cm. — Nos. no vāka. — Oriģ. nos.: Han-
nah Montana. Rock on in 3D. — ISBN 978-9984-
43-419-3. — [0311002365] 791.242(0.053.2)

Rīgas starptautiskais kino festivāls «Arsenāls» 
(Rīga, Latvija). Rīgas 21. starptautiskais kino 
festivāls Arsenāls : 10.-18.09.2011 : [katalogs] = 
Rīga 21st international film festival Arsenals = 
21 Международный Рижский кинофести-
валь / editor-in-chief Ieva Bite ; vice editor 
Līva Rubene ; authors: Agris Rītups, Andrei 
Plakhov, Andis Mizišs, Dita Rietuma, Gertjan 
Zuihof, Ieva Pitruka, Jānis Putniņš, Jānis Volkin-
šteins, Stefan Drößler ; translation: Anastasija 
Starodedova, Jūlija Dibovska, Laine Kristberga, 
Lidija Terjošina, Liene Andersone, Ņina Kuz-
mina ; foreword by Augusts Sukuts, Šarlote 
Līduma, Inga Šīna, Māris Gailis ; art Reinis 
Pētersons ; design Alise Semjonova ; photo edi-
tor Aiga Melnbārde. — [Rīga] : ICC, 2011 (Talsu 
tipogrāfija). — 187 lpp. : il., ģīm. ; 24 cm. — 
Palīgrād.: 178.-187. lpp. — Paral. latviešu, angļu 
un krievu val. — ISBN 978-9984-49-368-8. — 
[0311001745] 791.65.079(474.3)(083.97)

792 Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski 
uzvedumi

Briede, Alda, 1951-. Gunars Treimanis. Mis-
tērijas / Alda Briede, Aldis Linē ; sastādījusi 
un ievadu sarakstījusi Alda Briede ; redaktore 
Māra Rune ; māksliniece Vita Lēnerte ; vāka 
noformējumā izmantots Laimoņa Stīpnieka 
veidotais Gunara Treimaņa fotoportrets ; titul-
lapā — Imanta Ozoliņa ekslibris. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). — 192 lpp., 
[32] lpp. il., ģīm. : il., faks. ; 23 cm. — Bibliogr.: 
190. lpp. — ISBN 978-9934-0-2191-6 (ies.). — 
[0311002411] 792.072.3(474.3)+821.174-94

8 VALODAS. VALODNIECĪBA. 
LITERATŪRA

81 Valodniecība un valodas

Daugavpils Universitāte. XX zinātniskie la-
sījumi : starptautiskā konference, 2010. gada 
28.-29. janvāris : programma / Daugavpils Uni-
versitāte. Humanitārā fakultāte. — Daugavpils : 
Daugavpils Universitātes Akadēmiskais ap-
gāds «Saule», 2010 (Daugavpils Universitātes 
Akadēmiskais apgāds «Saule»). — 34, [2] lpp. ; 
21 cm. — [0311002478]

81’1(062)+82.09(062)+93/94(062)

Krbcova, Milada. Spāņu valodas pašmācība / 
Milada Krbcova ; no čehu valodas tulkojusi Ha-
lina Lapiņa ; redaktore Sarmīte Lomovceva. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. — 232 lpp. : krās. 
il. ; 21 cm + 1 CD. — Teksts latviešu un spāņu 
val. — Oriģ. nos.: Španělština pro samouky. — 
ISBN 978-9934-0-2289-0. — [0311002566]

811.134.2’243(075.4)

Strelēvica, Dace. Kāpēc mēs gribam, lai valoda 
ir pareiza? : ieskats preskriptīvisma vēsturē, 
teorijā un praksē / Dace Strelēvica-Ošiņa ; 
zinātniskā redaktore Ina Druviete. — Rīga : 
LU Latviešu valodas institūts, 2011 (Madonas 
poligrāfists). — 318, [1] lpp. ; 22 cm. — Grāmata 
izdota Valsts pētījumu programmas «Nacionālā 
indentitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra 
un cilvēkdrošība)» ietvaros. — Bibliogr.: 290.-
[319.] lpp. un norādes parindēs. — Tēzes no-
beigumā arī angļu val. — ISBN 978-9984-742-
59-5 (ies.) : 500 eks. — [0311002516] 81’271

811.174 Latviešu valoda

Apse, Linda. Telpiskās nozīmes prievārdu se-
mantika un leksikalizācijas kognitīvie aspekti 
latviešu valodā = Semantics of Latvian spatial 
prepositions and aspects of their lexicalization : 
promocijas darbs izstrādāts valodniecības dok-
tora grāda iegūšanai valodniecības zinātnes 
nozarē, vispārīgās valodniecības apakšnozarē / 
Linda Apse ; promocijas darba vadītāja Jeļena 
Dorošenko ; Latvijas Universitāte. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2011. — 145 lp. : il., tab. ; 
31 cm. — Bibliogr.: 105.-109. lp. — Nosaukums 
paralēli latviešu un angļu val., teksts angļu val., 
pielikums latviešu val. — (Ies.). — [0311003427]

811.174’367.633(043.3)+811.174’37(043.3)

Dalbiņa, Iluta. Latviešu valoda : skolotāja 
grāmata / Iluta Dalbiņa, Inese Lāčauniece ; gal-
venais redaktors Vilnis Purēns ; literārā redak-
tore Gunta Tramdaka. — Rīga : RaKa, 2011 (SIA 
«Izdevniecība RaKa»).

3. daļa. — 95 lpp. : tab. ; 21 cm. — (Vidus-
skolām). — Bibliogr.: 95. lpp. — ISBN 978-
9984-46-198-4. — [0311002602] 811.174(072)

821 Daiļliteratūra

821.111 Angļu literatūra

Brendrets, Džailzs, 1948-. Oskars Vailds un 
nāves rings : romāns / Džailzs Brendrets ; no 
angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa ; redak-
tore Rūta Koluža. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2011 (Poligrāfists). — 342, [1] lpp. : karte ; 
21 cm. — Oriģ. nos.: Oscar Wilde and the ring 
of death. — ISBN 978-9934-0-1101-6 (ies.). — 
[0311002429] 821.111-312.4
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Lorenss, D. H., 1885-1930. Lēdijas Čaterlejas 
mīļākais : romāns / D. H. Lorenss ; no angļu 
valodas tulkojis Augusts Mežsēta ; Ingunas 
Kļavas dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 
(Poligrāfists). — 396, [1] lpp. ; 18 cm. — (Ķen-
gura grāmata). — Oriģ. nos.: Lady Chat-
terley’s lover. — ISBN 978-9934-0-0440-7. — 
[0311002574] 821.111-31

Skenlena, Patrīcija, 1958-. Laimīgi mūžam? : 
romāns / Patrīcija Skenlena ; no angļu valodas 
tulkojusi Biruta Vaivode ; redaktore Ingūna 
Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. — Rīga : 
Kontinents, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). — 408, 
[1] lpp. ; 21 cm. — Par autori teksta beigās. — 
Oriģ. nos.: Happy ever after?. — ISBN 978-
9984-35-575-7 (ies.). — [0311002510]

821.111(417)-31

821.111(73) Amerikāņu literatūra

Bušnela, Kendaisa, 1958-. Vasara un lielpilsēta : 
romāns / Kendaisa Bušnela ; no angļu valodas 
tulkojusi un rediģējusi Zane Rozenberga. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Preses nams Bal-
tic). — 383, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: Sum-
mer and the city. — ISBN 978-9934-0-2221-0 
(ies.). — [0311002571] 821.111(73)-31

Kinnijs, Džefs. Grega dienasgrāmata : pēdējais 
salmiņš : romāns ar karikatūrām [vidējā skolas 
vecuma bērniem] / Džefs Kinnijs ; no angļu 
valodas tulkojusi Daina Ozoliņa ; redaktore 
Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 
(Poligrāfists). — 217, [1] lpp. : il. ; 21 cm. — Uz 
grām. muguriņas: 3. — Par autoru teksta 
beigās. — Oriģ. nos.: Diary of a wimpy kid. — 
ISBN 978-9934-0-2218-0 (ies.). — [0311002575]

821.111(73)-93-34

Šepetis, Rūta, 1967-. Starp pelēkiem toņiem : 
romāns / Rūta Šepetis ; no angļu valodas tul-
kojusi un rediģējusi Silvija Brice. — [Rīga] : 
Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists). — 350, 
[1] lpp. : kartes ; 20 cm. — Oriģ. nos.: Between 
shades of gray. — ISBN 978-9934-0-2238-8. — 
[0311002433] 821.111(73)-31

821.112.2 Vācu literatūra

Dībells, Rihards, 1962-. Sātana Bībeles sargi : 
romāns / Rihards Dībells ; no vācu valodas 
tulkojusi Iveta Galēja ; redaktore Anita Bau-
mane ; mākslinieks Māris Sīmansons. — [Rīga] : 
Zvaigzne ABC, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). — 
647 lpp. ; 23 cm. — Oriģ. nos.: Die Wächter 
der Teufelsbibel. — ISBN 978-9934-0-1181-8 
(ies.). — [0311002431] 821.112.2-311.6

821.112.2(436) Austriešu literatūra

Kubelka, Zuzanna, 1942-. Pils iemītniece 
meklē princi : romāns / Zuzanna Kubelka ; no 
vācu valodas tulkojusi Amanda Aizpuriete ; 
redaktore Sarmīte Lomovceva ; Arņa Kil-
bloka vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2011] (Preses nams Baltic). — 319, [1] lpp. ; 
18 cm. — (Ķengura grāmata). — Oriģ. nos.: 
Burg vorhanden — Prinz gesucht. — ISBN 978-
9934-0-1965-4. — [0311002413]

821.112.2(436)-31

821.113.4 Dāņu literatūra

Grendāls, Jenss Kristians, 1959-. Klusums 
oktobrī : intelektuāls un saviļņojošs mīlestības 
romāns / Jenss Kristians Grendāls ; no dāņu 
valodas tulkojusi Dace Deniņa ; redaktore Aina 
Rubīna ; Arņa Kilbloka vāka dizains. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). — 295, 
[1] lpp. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: Tavshed i okto-
ber. — ISBN 978-9934-0-0302-8. — [0311002573]

821.113.4-31

821.135.1 Rumāņu literatūra

Baldesku, Zorina. Brīnumu mežs : [pasaka 
pirmsskolas vecuma bērniem] / Zorina Bal-
desku ; redaktore Ita Pelīte ; tulkojusi Halina 
Lapiņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. — 
47 lpp. : krās. il ; 34 cm. — Oriģ. nos.: Poveste 
din pãdurea zânelor. — ISBN 978-9934-0-1991-3 
(ies.). — [0311002580] 821.135.1-343

821.161.1 Krievu literatūra

Dvorecka, Inna. Ego-словесное творчество 
Игоря Чиннова : promocijas darbs filoloģijas 
doktora grāda iegūšanai literatūrzinātnes no-
zarē, cittautu literatūras vēstures apakšnozarē / 
Inna Dvorecka ; zinātniskais vadītājs: Fjodors 
Fjodorovs ; Daugavpils Universitāte. — Dau-
gavpils : Daugavpils Universitāte, 2011. — 
196 л. ; 31 см. — Библиогр.: л. 186-196. — 
(Ies.). — [0311003438]

821.161.1(092)(043)+821.161.1.09(043)

821.161.2 Ukraiņu literatūra

Оверченко, Кость, 1920-. Я родом звідти, де 
Дніпро тече… : збірник віршів / Кость Овер-
ченко ; редактор Ганна Степанова ; вступне 
слово, с. 5-10, автор Галина Юрчонок ; ху-
дожнє оформлення: Георгiй Крутий. — 
Рига : DIAC, 2006. — 159, [1] с. : ил. ; 20 см. — 
ISBN 9984-781-15-1. — [0311078722]

821.161.2-1(474.3)

821.162.3 Čehu literatūra

Milers, Zdeņeks, 1921-. Kurmītis un bikses : 
[stāsts pirmsskolas vecuma bērniem] / Zdeņeka 
Milera sižets un ilustrācijas ; Eduarda Petiškas 
teksts ; no čehu valodas tulkojusi Tamāra Lise-
ka. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. — 63 lpp. : 
krās. il. ; 27 cm. — Oriģ. nos.: Jak Krtek ke 
kalhotkám přišel. — ISBN 978-9934-0-2277-7 
(ies.). — [0311002424] 821.162.3-93-32

821.174 Latviešu literatūra

Auseklis, Uldis, 1941-. Zīlītes pīlītes pūš : 
dzejoļi dažāda vecuma bērniem / Uldis Ausek-
lis ; redaktore Daina Grūbe ; māksliniece 
Signe Ērmane-Ļitvina ; mākslinieciskā redak-
tore Māra Alševska. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2011] (Preses nams Baltic). — 51, [2] lpp. : 
il. ; 25 cm. — ISBN 978-9934-0-2240-1 (ies.). — 
[0311002570] 821.174-93-1

Baumanis, Vilnis, 1936-. Pārbaudījums : ro-
māns / Vilnis Baumanis ; redaktore Gundega 
Saulīte ; māksliniece Daiga Brinkmane ; vāka 
foto: Dzintra Alversone. — Rīga : Vesta-LK, 
2011 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). — 288 lpp. ; 
22 cm. — (Laika grāmata). — ISBN 978-9934-
8139-6-2. — [0311002465] 821.174-31

Bičole, Baiba, 1931-. Citviet : dzejoļi, 1991-2011 / 
Baiba Bičole ; pēcvārdu Sievietes ķermeņa 
kustība, 171.-[175.] lpp., sarakstīja Kārlis Vēr-
diņš ; Lindas Lūses vāka dizains ; Ritas Lai-
mas Bērziņas autores foto. — Rīga : Mansards, 
2011. — 179, [1] lpp. : ģīm. ; 21 cm. — ISBN 978-
9984-872-15-5. — [0311002536] 821.174-1

Eglītis, Anšlavs, 1906-1993. Raksti / Anšlava 
Eglīša teksts un zīmējumi ; atbildīgā redak-
tore Renāte Neimane ; Viktora Hausmaņa 
pēcvārds Dzīve kā karuselis, 269.-[278.] lpp. un 
komentāri ; mākslinieks Juris Petraškevičs. — 
Rīga : Jumava. SIA «J.L.V.», 2011 (Informatīvā 
biznesa centrs).

[7. sējums], Karuselis : stāsti. — 279, 
[1] lpp., [8] lpp. il., ģīm. ; 21 cm. — Bibliogr. 
norādes parindēs. — ISBN 978-9984-38-979-0 
(ies.). — [0311002530] 821.174-34

Feiknere, Iveta, 1965-. Zelta stīga : [dzeja] / Iveta 
Feiknere ; redaktore Iveta Feiknere ; iespiešanai 
sagatavojis Lauris Rinmanis ; māksliniece Ditta 
Zagorska. — [Saldus] : Iveta Feiknere, [2011] 
(Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). — 135 lpp. : 
il. ; 22 cm. — Izdošanas vieta precizēta ISBN 
aģentūrā. — ISBN 978-9984-49-300-8 (ies.). — 
[0311002477] 821.174-1

Jaunsudrabiņš, Jānis, 1877-1962. Baltā mūžība : 
dzejoļi / Jānis Jaunsudrabiņš ; sakārtoja un 
pēcvārdu sarakstīja Ilze Līduma ; foto un māk-
slinieciskā apdare Ilze Līduma. — Nereta : Jāņa 
Jaunsudrabiņa muzejs «Riekstiņi», 2011 (Er-
ante). — 111 lpp., [7] lp. krās. il. : ģīm., faks. ; 
18 cm. — ISBN 978-9934-8122-3-1 (ies.). — 
[0311002606] 821.174-1

Judina, Dace. Tase melnas kafijas : romāns / 
Dace Judina ; redaktore Māra Rune ; Arņa Kil-
bloka vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2011] (Poligrāfists). — 247, [1] lpp. ; 21 cm. — 
(Izmeklē Anna Elizabete). — ISBN 978-9934-
0-1683-7 (ies.); ISBN 978-9934-0-2107-7 (e-grā-
mata). — [0311002108] 821.174-312.4

Kadeģis, Andris, 1933-. Izrakteņi : atmiņas 
un liecības : XX gadsimts / Andris Kadeģis ; 
redaktore Gundega Blumberga ; vāka māk-
slinieciskais noformējums: Jānis Esītis. — Rīga : 
Dienas Grāmata, 2011. — 311, [1] lpp., [24] lpp. 
il., ģīm. : faks. ; 22 cm. — Ievads un atsevišķas 
teksta daļas vācu un angļu val. — ISBN 978-
9984-847-90-0 (ies.). — [0311002468] 821.174-94

Kaijaks, Vladimirs, 1930-. Koka kāja, Kapu 
māja : stāsts par to, kā es septiņreiz no nāves 
izglābos / Vladimirs Kaijaks ; redaktore Bār-
bala Simsone ; māksliniece Vita Lēnerte ; vāka 
noformējumā izmantota Vitas Lēnertes foto-
grāfija. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrā-
fists). — 246, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-
0-2220-3 (ies.). — [0311002432] 821.174-94

Kolbergs, Andris, 1938-. Naktī, lietū : krimi-
nālromāns / Andris Kolbergs ; vāka māksli-
nieciskais noformējums: Jānis Esītis. — [Atkārt. 
izd.]. — Rīga : Dienas Grāmata, 2011. — 295, 
[1] lpp. ; 17 cm. — (A.K. Kriminālromānu 
bibliotēka). — ISBN 978-9984-847-91-7. — 
[0311002466] 821.174-312.4

Kūlis, Ēriks, 1941-. Mana Anete mersedesā : 
Latvju vīrieša slepeno sapņu pasaule : romāns / 
Ēriks Kūlis ; redaktore Zaiga Lasenberga ; Arņa 
Kilbloka vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2011] (Preses nams Baltic). — 190, [1] lpp. ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-0-2217-3 (ies.). — 
[0311002572] 821.174-31
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Landara, Ellena R., 1987-. Digitālo neaiz-
mirstulīšu lauks : [romāns vecākā skolas vecuma 
bērniem] / Ellena R. Landara ; redaktors Aldis 
Vēvers ; Arņa Kilbloka vāka dizains. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). — 252, 
[1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-0-2047-6. — 
[0311002430] 821.174-93-31

Pohodņeva, Maija, 1974-. Nedzeniet pēdas 
snaiperim : detektīvromāns / Maija Pohodņeva, 
Modris Pelsis ; redaktore Eva Mārtuža ; Andras 
Otto zīmējumi. — Rīga : Lauku Avīze, 2011 
(Rēzekne : Latgales druka). — 191 lpp. : il., 
ģīm., faks. ; 20 cm. — (Lata romāns. Detektīvs ; 
11 (149)). — ISBN 978-9984-878-15-7. — 
[0311002544] 821.174-312.4

Priede, Dace. Mana dienas grāmata : [pasa-
kas] / Dace Priede ; redaktore Mārīte Milzere ; 
pēcvārdu autori: Pāvils Brūvers, Normunds 
Zariņš, Andris Vasiļevskis ; noformētāja An-
ce Priede. — [Rīga] : Amber Line, 2010. — 
403 lpp. : il. ; 17 cm. — ISBN 978-9934-8093-
0-9. — [0311002464] 821.174-3

Rūmnieks, Valdis, 1951-. Atnācēji : [stāsts 
vidējā skolas vecuma bērniem] / Valdis Rūm-
nieks ; redaktore Lolija Soma ; māksliniece 
Agija Staka. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] 
(Poligrāfists). — 150, [2] lpp. : il. ; 21 cm. — (La-
sītprieks!, ISSN 1407-3730). — ISBN 978-9934-0-
2128-2 (ies.). — [0311002412] 821.174-93-32

Stikute, Elita. Latviešu literatūras didaktika : 
monogrāfija / Elita Stikute ; redaktore Rita 
Cimdiņa. — Rīga : RaKa, 2011 (Izdevniecība 
RaKa tipogrāfija). — 281 lpp. ; 22 cm. — (Peda-
goģiskā bibliotēka. Didaktika). — Bibliogr.: 
255.-281. lpp. (426 nos.). — ISBN 978-9984-46-
170-0. — [0311002604] 821.174:37.026(091)

Svīre, Māra, 1936-. Māsas : romāns / Māra Svīre ; 
redaktore Zaiga Lasenberga ; vāka noformējumā 
izmantota Ingunas Kļavas fotogrāfija. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). — 253, 
[1] lpp. ; 18 cm. — (Zvaigznes mazā klasika). — 
ISBN 9789934019326 (kļūda). — [0311002414]

821.174-31

Tabūne, Janīna, 1936-2002. Dzīvosim redzē-
sim… : [krājums] / Janīna Tabūne ; pēcvārdu 
sarakstīja un krievu valodā tulkoja Glikerija 
Krasanova. — [Ciblas novads : Vija Tabūne], 
2011. — 125, [1] lpp. ; 21 cm. — Izdošanas ziņas 
precizētas ISBN aģentūrā. — Teksts latviešu 
un krievu val. — ISBN 978-9984-9267-5-9. — 
[0311002419] 821.174-3+821.174-2

Talce, Baiba. Sizifa komplekss : dzeja, 2006-
2010 / Baiba Talce ; autores sakārtojums ; priekš-
vārdu sarakstīja Gvido Drage ; V. Dadžāna 
zīmējumi ; mākslinieciskais noformējums: 
Māris Krūmiņš. — [Slampe : Baiba Talce, 2011] 
(Valmieras tipogrāfija «Lapa»). — 96 lpp., [2] lp. 
krās il. ; 16 cm. — Izdošanas vieta precizēta 
ISBN aģentūrā. — ISBN 978-9984-49-365-7. — 
[0311002446] 821.174-1

Ziedonis, Imants, 1933-. Epifānijas / Imants 
Ziedonis ; atbildīgā redaktore Renāte Nei-
mane ; māksliniece Daiga Lapāne. — Rīga : Ju-
mava. SIA «J.L.V.», 2011 (Zelta rudens). — 247, 
[1] lpp. : il. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-11-007-8 
(ies.). — [0311002529] 821.174-3

821.511.113 Igauņu literatūra

Kumberga, Krista. Autopuika Anto : iepazī-
simies — vienritenīte Una! / Krista Kumberga ; 
no igauņu valodas tulkojusi Inese Maļceva ; 
redaktore Ilze Cine ; mākslinieks Prīts Rea. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Latvijas karte). — 
[15] lpp. : krās. il. ; 22×25 cm. — Aprakstīts 
arī pēc iespiedziņām. — Oriģ. nos.: Autopõnn 
Anto. Ja uus tüdruk. — ISBN 978-9934-0-
2328-6. — [0311002402] 821.511.113-93-32

82–93 Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Balle pilī : [pasaka pirmsskolas vecuma bēr-
niem] / no franču valodas tulkojusi Kristīne 
Skrīvele ; redaktore Ilze Cine. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, 2011. — [8] lpp., [4] lp. uzlīmes : 
krās. il. ; 27 cm. — (Brīnumpasaka). — Nos. no 
vāka. — Oriģ. nos.: Le bal. — ISBN 978-9934-0-
2210-4. — [0311002559] 82-93-32+087.5

Barbie princešu skola : krāsojamā grāmata 
pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem 
ar lielām uzlīmēm / latviskojusi Eva Jansone. — 
Rīga : Egmont Latvija, 2011. — 32 lpp., [2] lp. 
uzlīmes : il. ; 30 cm. — (Barbie). — Oriģ. nos.: 
Barbie princess charm school coloring book 
with big stickers. — ISBN 978-9984-43-458-2. — 
[0311002364] 82-93-32+087.5

Burvju mežā : [pasaka pirmsskolas vecuma 
bērniem] / no franču valodas tulkojusi Kris-
tīne Skrīvele ; redaktore Ilze Cine. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2011. — [8] lpp., [4] lp. uzlīmes : 
krās. il. ; 27 cm. — (Brīnumpasaka). — Nos. no 
vāka. — Oriģ. nos.: La forêt magique. — ISBN 
978-9934-0-2209-8. — [0311002560]

82-93-32+087.5

Ērkšķrozīte : [pasaka pirmsskolas vecuma 
bērniem] / no franču valodas tulkojusi Kristīne 
Skrīvele ; redaktore Ilze Cine. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2011. — [8] lpp., [4] lp. uzlīmes : krās. il. ; 
27 cm. — (Brīnumpasaka). — Nos. no vāka. — 
Oriģ. nos.: La Belle au bois dormant. — ISBN 
978-9934-0-2212-8. — [0311002562]

82-93-32+087.5

Kasalisa, Anna. Skaistākās pasakas princesēm : 
[pirmsskolas vecuma bērniem] / teksta autore 
Anna Kasalisa ; no itāļu valodas tulkojusi Anna 
Šmite ; redaktore Indra Putre ; ilustrējis Tonijs 
Volfs. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. — 55 lpp. : 
krās. il. ; 30 cm. — Oriģ. nos.: The best princess-
es stories. — ISBN 978-9934-0-1994-4 (ies.). — 
[0311002426] 82-93-343

Kasalisa, Anna. Spogulīt, spogulīt, saki man 
tā… : skaistās Brīnummeža pasakas [pirmssko-
las vecuma bērniem] / teksta autore Anna Kasal-
isa ; tulkojusi Zaiga Lasenberga ; redaktore Ilze 
Cine ; ilustrējis Tonijs Volfs. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2011. — 55 lpp. : krās. il. ; 30 cm. — Oriģ. 
nos.: The Magical forest. — ISBN 978-9934-0-
1995-1 (ies.). — [0311002425] 82-93-343

Kā Flo nokļuva Radiatormiestā : [stāsts pirms-
skolas vecuma bērniem] / Disney. Pixar ; 
latviskojis Edvīns Raups ; redaktore Santa 
Kazāka. — Rīga : Egmont Latvija, [2011] 
(ADverts). — 24 lpp. : krās. il. ; 20×20 cm. — 
(Vāģi). — Oriģ. nos.: World of cars. Showstop-
per. — ISBN 978-9984-43-472-8. — [0311002370]

82-93-32+821.111(73)-93+087.5(084.1)

Kā Zibens Makvīns ieguva sponsoru : [stāsts 
pirmsskolas vecuma bērniem] / Disney. Pixar ; 
latviskojis Edvīns Raups ; redaktore Santa 
Kazāka. — Rīga : Egmont Latvija, [2011] 
(ADverts). — 24 lpp. : krās. il. ; 20×20 cm. — 
(Vāģi). — Oriģ. nos.: World of cars. Word from 
our sponsor. — ISBN 978-9984-43-471-1. — 
[0311002371]

82-93-32+821.111(73)-93+087.5(084.1)

Sniegbaltīte : [pasaka pirmsskolas vecuma 
bērniem] / no franču valodas tulkojusi Kris-
tīne Skrīvele ; redaktore Ilze Cine. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2011. — [8] lpp., [4] lp. uzlīmes : 
krās. il. ; 27 cm. — (Brīnumpasaka). — Nos. no 
vāka. — Oriģ. nos.: Blanche-Neige. — ISBN 
978-9934-0-2211-1. — [0311002561]

82-93-32+087.5
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908 Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Grāvele, Māra. Valmieras pagasta likteņstāsti : 
Valmieras pagasta vēsture / teksta autore un 
foto: Māra Grāvele. — Valmiera : Valmieras 
pagasta padome, 2010 (Valmieras tipogrāfija 
Lapa). — 456 lpp. : il., ģīm., faks., kartes ; 
25 cm. — Bibliogr.: 4.-6. lpp. — ISBN 978-9984-
49-066-3 (ies.). — [0311002447] 908(474.3-22)

Keišs, Pēteris, 1929-. … here the birds of my il-
lusions scream : through the thickset of years 
your crane of longings wades… / Pēteris Keišs ; 
edited and translated by Silvia Elksne ; cover 
design: Jānis Svenčs. — Rezekne : Publish-
ing House of the Latgalian Culture Centre, 
2011 (Latgales druka). — 379 lpp. : il., ģīm., 
tab. ; 21 cm. — About the author of a book: p. 
375-378. — ISBN 978-9984-29-186-4 (ies.) : 500 
eks. — [0311002102] 908(474.3-22)+

+94(474.3-22)”1940/1991”(092)+929(474.3-22)

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

Krāslavas novads Daugavas lokos / Krāslavas 
novada tūrisma informācijas centrs ; foto: A. 
Gončarovs, I. Lipšāne, I. Geiba, I. Baranovska, 
T. Kozačuka, I. Stabulniece, I. Pudnika, A. Leb-
eds, V. Pauliņš, L. Lupiķe, A. Eiduks, I. Dzalbe, J. 
Cauņa, E. Škutāne ; 1. vāka foto: Kestutis Fedir-
ka. — [Krāslava] : Krāslavas novada tūrisma 
informācijas centrs, 2011 (Latgales druka). — 
[32] lpp. : il., kartes ; 22 cm. — [0311002499]

913(474.386)(036)

Ķekavas novads : fotoalbums / tekstu sastā-
dītāja, tulkotāja un redaktore Dace Judina ; 
priekšvārdu sarakstīja Roberts Jurķis ; fotogrāfi: 
Krists Čaupals, Varis Eversons, Dace Judi-
na. — Ķekava : Ķekavas novada dome, 2011. — 
96 lpp. : il., ģīm. ; 22×31 cm. — Paral. latviešu, 
angļu un krievu val. — ISBN 978-9984-49-373-2 
(ies.). — [0311002479]

913(474.362)(084.12)+908(474.362)(084.12)

Ogres un Ikšķiles novadi : tūrisma ceļvedis = 
Ogre and Ikšķile counties : tourism guide / 
Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra ; 
tulkojums: Ilze Kreišmane ; dizains: Signe 
Kraukle ; vāka foto: Toms Zariņš, Kaspars 
Freimanis. — Ogre : Ogres un Ikšķiles tūrisma 
attīstības aģentūra, 2011. — [34] lpp. : il., tab., 
kartes ; 21 cm. — Paral. latviešu un angļu 
val. — [0311002471] 913(474.3-32)
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Ruka, Elvita, 1970-. Tadžikistāna : seifs ar 
putniņiem / stāsti: Elvita Rutka ; redaktore 
Gundega Blumberga ; māksliniece Katrīna 
Vasiļevska ; fotogrāfijas: Aija Bley. — Rīga : Di-
enas Grāmata, 2011. — 149, [2] lpp. : il., ģīm. ; 
21 cm. — (15 jukušas avis). — ISBN 978-9984-
847-81-8. — [0311002467]

913(575.3)+910.4(575.3)

Velotakās : «Latvijas valsts meži» un mammada-
ba gaida tevi ciemos! / Latvijas valsts meži. — 
Rīga : Latvijas valsts meži, 2011. — 17 lpp. : il., 
ģīm., kartes ; 24 cm. — Virstit.: Mammadaba 
dzīvo Latvijas valsts mežos. — [0311002399]

913(474.3)(036)+379.84(474.3)(036)+
+796.57(474.3)(036)

Краславский край на излучинах Даугавы : 
[путеводитель] / информацию подготовил: 
Центр туристической информации Крас-
лавского края ; фото: А. Гончаров, И. Лип-
шане, И. Гейба, И. Барановска, Т. Козачука, 
И. Стабулниеце, И. Рудника, А. Лебедь, 
В. Паулиньш, Л. Лупике, А. Эидукс, И. 
Дзалбе, Я. Цауня, Э. Шкутане, Кестутис Фе-
дирка. — Краслава : Центр туристической 
информации Краславского края, 2011 
(Latgales druka). — 32 с. : цв. ил., ил., цв. 
карты ; 21 см. — Описано по обложке. — 
[0311002498] 913(474.3-32)

929 Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi

No saviem vārdiem neatsakos : rakstnieks, 
novadpētnieks un «vecais zeks» Žanis Skudra / 
sastādītāji un komentāru autori: Līga Brigadere, 
Gaitis Grūtups ; redaktore Anna Rancāne ; 
priekšvārdu un pēcvārdu sarakstīja Gaitis Grū-
tups ; māksliniece Ilizane Grīnberga. — Jelga-
va : Līga Brigadere : Gaitis Grūtups, 2011 
(Jelgavas tipogrāfija). — 166, [1] lpp., [16] lpp. 
il., ģīm., faks. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-49-
407-4. — [0311002605] 929(474.3)(092)

94 Vispārīgā vēsture

Eihmane, Eva. Rietumu kristīgās sabiedrības 
14. gadsimta krīze Livonijā? : promocijas 
darbs / Eva Eihmane ; zinātniskais vadītājs Il-
gvars Misāns ; Latvijas Universitāte. Vēstures 
un filozofijas fakultāte. Viduslaiku vēstures kat-
edra. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. — 
291, [11] lp. ; 30 cm. — Bibliogr.: 277.-291. lp. un 
norādes parindēs. — (Ies.). — [0311078276]

94(474)(043)+94(474.3)”1228/1562”(043)

94(474.3) Latvijas vēsture

Rīderers, Jānis. Jāņos būsim mājās ; Vairāk par 
neparasto : [atmiņas] / Jānis Rīderers. — [Kok-
neses novads] : Jānis Rīderers, [2011] (Tuku-
ms : Tipogrāfija Universums A). — 334 lpp., 
[10] lpp. il., ģīm., faks. ; 20 cm. — Izdošanas 
ziņas precizētas ISBN aģentūrā. — ISBN 978-
9984-49-360-2. — [0311002420]

94(474.3)”1939/1945”(092)


