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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

003 Rakstības sistēmas un raksti

Finčera, Suzanna, 1941-. Mandalas : tavai at-
klāsmei, pašizpausmei un dziedināšanai : 48 
sakrālo apļu zīmējumi / Suzanna Finčera ; no 
angļu valodas tulkojusi Bārbala Simsone ; re-
daktore Ita Pelīte. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 
(Preses nams Baltic). — 22 lpp., [105] lpp. : krās. 
il., il. ; 26×26 cm. — Bibliogr.: 22. lpp. — Oriģ. 
nos.: Coloring mandalas 1. — ISBN 978-9934-0-
1990-6 (spirālies.). — [0311001285] 003.6

08 Jaukta satura krājumi. Kolektīvi darbi

087.5 Izdevumi jauniešiem

Pirmie skaitļi / no angļu valodas tulkojusi Iveta 
Ikale. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. — [24] lpp. : 
krās. il. ; 14×14 cm. — (Mazulītim). — Oriģ. 
nos.: My first 1 2 3. — ISBN 978-9934-0-1760-5 
(ies.). — [0311001274] 087.5

Pirmie vārdi / no angļu valodas tulkojusi Iveta 
Ikale. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. — [24] lpp. : 
krās. il. ; 14×14 cm. — (Mazulītim). — Oriģ. 
nos.: First words. — ISBN 978-9934-0-1761-2 
(ies.). — [0311001275] 087.5

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

159.9 Psiholoģija

Karlovska, Rasma. Vingrojumi iztēles un fiz-
isko spēju attīstībai : kustību aktivitātes / Ras-
ma Karlovska, Una Mārtiņsone ; redaktore 
Indra Putre ; Elitas Šeidleres zīmējumi ; Māras 
Alševskas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2011] (Poligrāfists). — 111, [1] lpp. : il. ; 
20×30 cm. — Bibliogr.: [112.] lpp. — ISBN 978-
9934-0-1861-9. — [0311001189]

159.954+796.012.61

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Galanise, Besa. Joga tev : mūsdienīga rokas-
grāmata ceļam uz OM / Besa Galanise ; no 
angļu valodas tulkojusi Anda Bimbere ; re-
daktore Lilita Vīksna ; ilustrācijas zīmējusi 
Šeila Makdaiarmida ; vāka foto un dizains: 
Una Šneidere. — Rīga : Biznesa augstskola 
Turība, 2011 (Lietuva : Spauda). — 127 lpp. : 
il. ; 19×19 cm. — Alf. rādītājs: 126.-127. lpp. — 
Oriģ. nos.: Yoga chick. — ISBN 978-9984-828-
52-7. — [0311001248] 233-852.5Y

Korāns / Imanta Kalniņa Korāna interpretācija 
no arābu valodas ; māksliniece Iveta Bam-
bere. — Rīga : Medicīnas apgāds, 2011 (Jelgava : 
Jelgavas tipogrāfija). — 638, [1] lpp. ; 22 cm. — 
ISBN 978-9984-813-30-1 (ies.). — [0311001305]

28-23

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

316 Socioloģija

Huddleston, Thomas. Imigrantu integrācijas 
politikas indekss III / Thomas Huddleston, 
Jan Niessen kopā ar Eadaoin Ni Chaoimh un 
Emilie White. — Rīga : Providus, 2011 (Jel-
gavas tipogrāfija). — 47 lpp. : diagr., tab., 
kartes ; 24 cm. — MIPEX III sagatavots pro-
jekta «Outcomes for Policy Change» ietvaros 
ar Eiropas Fonda trešo valstu valstpiederīgo 
līdzfinansējumu. — ISBN 978-9984-854-26-7

316.4.063.3+323.1+314.15-026.48

33 Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Atslēga, Dace, 1958-. Ekonomika : darba 
burtnīca 10.-12. klasei / Dace Atslēga ; atbildīgā 
redaktore Renāte Neimane. — Rīga : Juma-
va, 2011 (Rēzekne : Latgales druka). — 144, 
[2] lpp. : il., diagr., tab. ; 30 cm. — «Atbilst Vis-
pārējās vidējās izglītības likumam un Vispā-
rējās vidējās izglītības mācību priekšmeta 
«Ekonomika» standartam»—Titullapa. — Bib-
liogr.: [146.] lpp. — ISBN 978-9984-38-921-9. — 
[0311001269] 330(076.3)

331 Darbs. Nodarbinātība. Darba 
ekonomika. Darba organizācija

Darba aizsardzības apmācību metodes / Latvi-
jas Brīvo arodbiedrību savienība, Labklājības 
ministrija ; priekšvārdu sarakstīja P. Krīgers. — 
[2. izd.]. — Rīga : Latvijas Brīvo arodbiedrību 
savienība, 2010. — 113, [1] lpp. : il., tab., vei-
dlapas ; 25 cm. — Izdots Eiropas Savienības 
Struktūrfondu programmas «Cilvēkresursi 
un nodarbinātība» apakšaktivitātes «Darba at-
tiecību un darba drošības normatīvo aktu prak-
tiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos» 
(Nr. IDP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/001) ietvaros. — 
Bibliogr.: [114.] lpp. — (Ies.). — [0311001236]

331.45

Darba apstākļi un veselība darbā / Latvijas Brīvo 
arodbiedrību savienība, Labklājības ministrija ; 
priekšvārdu sarakstīja P. Krīgers. — [2. izd.]. — 
Rīga : Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 
2010. — 162 lpp. : diagr., il., sh., tab. ; 25 cm. — 
Izdots Eiropas Savienības Struktūrfondu pro-
grammas «Cilvēkresursi un nodarbinātība» 
apakšaktivitātes «Darba attiecību un darba 
drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana 
nozarēs un uzņēmumos» (Nr. IDP/1.3.1.3.2./08/
IPIA/NVA/001) ietvaros. — Bibliogr.: [159.]-
162. lpp.). — (Ies.). — [0311001233] 331.45

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

338(474.3) Latvijas ekonomika

Karnitis, Edvins, 1940-. Multi-sectoral regula-
tion of services of general economic interest : 
ten-year experience of Latvia / Edvins Karnitis, 
Andris Virtmanis ; preface, p. 4-7, by Ioannis N. 
Kessides ; cover design: Ieva Tiltiņa. — Riga : 
Public Utilities Commission of Latvia : 2011 
(Latgales druka). Akademic Press of the Uni-
versity of Latvia, — 48 lpp. : krās. il., diagr., 
sh. ; 21 cm. — Par aut.: 48. lpp. — Bibliogr.: 
45.-47. lpp. — ISBN 978-9984-45-355-2. — 
[0311001225] 338(474.3)

338.48 Tūrisms

Atpūta laukos : Latvija, Lietuva, Eesti 2011-
2012 : naktsmītnes, ceļojumi, dabas vērošana, 
lauku labumi : Baltijas valstu karte : [katalogs] = 
Country holidays : accommodation, tours, wild-
life watching, countryside bounty : Baltic states 
map = Urlaub auf dem Land : Unterkünfte, 
Landleben Anfassen : Baltikumkarte : Отдых 
на селе : ночлег, сельские прелести : карта 
стран Балтии / Lauku ceļotājs. — Rīga : Lauku 
ceļotājs, [2011]. — 155 lpp. : il. ; 22 cm + piel. 
saloc. Baltijas valstu karte. — Paral. latviešu, 
angļu, vācu, krievu val. — ISBN 978-9934-8181-
3-4. — [0311001128] 338.48:502.12(474)(035)

35 Valsts administratīvā pārvalde.  
Karalietas

Streļčenoks, Jaroslavs. Valsts amatpersonām 
noteiktie ierobežojumi un aizliegumi shēmās / 
Jaroslavs Streļčenoks. — Rīga : Latvijas Vēst-
nesis, 2011. — 208 lpp. : sh. ; 25 cm. — Bibliogr.: 
208. lpp. (36 nos.). — Alf. rād.: 205.-207. lpp. — 
ISBN 978-9984-840-16-1 (ies.)

35.08(083)+342.534(083)

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

Мелконов, Юрий, 1950-. Рижский «Бостон» : 
историко-публицистическое издание / Юрий 
Мелконов ; Мелконов Сергей Юрьевич — 
серия авторских фотографий ; дизайн облож-
ки: Алдис Рускулис. — Рига : Gvards, 2010 
(Lietuva : Spindulio spaustuve). — 80 с. : ил., 
карт., портр., факс. ; 21 см. — (Библиотека 
журнала Baltfort). — «Приложение к жур-
налу BALTFORT». — Библиогр.: с. 77. — ISBN 
978-9934-8108-2-4. — [0311001164]

355.469(47+57)+623.746.4(47+57)
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37 Izglītība

Izglītības ceļvedis, 2011 : augstākā izglītība, 
izglītība ārzemēs, vidējā izglītība, profesionālā 
izglītība, interešu izglītība : informatīvs izde-
vums. — [Rīga] : Vitakon, 2011. — 167 lpp. : il., 
ģīm., tab. ; 29 cm. — ISBN 978-9934-8111-1-1. — 
[0311001231] 37(474.3)(03)

373 Vispārējā izglītība

Irbe, Inita. Mana grāmatiņa : pirmsskola 4-5 
gadi / Inita Irbe, Anda Timermane ; galvenais 
redaktors Vilnis Purēns ; literārā redaktore Rita 
Cimdiņa. — Rīga : RaKa, 2010

2. — 63 lpp. : krās. il., il. ; 24 cm + piel. uz-
līmju lapa. — Mācību komplektā ietilpst: 4 
darba burtnīcas (4. sēj.: darba burtnīca un tes-
ti), 4 skolotāja grāmatas. — ISBN 978-9984-
46-143-4. — [0311001312] 373.2(075)

Irbe, Inita. Mana grāmatiņa : pirmsskola 4-5 
gadi : skolotāja grāmata / Inita Irbe, Anda Ti-
mermane ; galvenais redaktors Vilnis Purēns ; 
literārā redaktore Rita Cimdiņa. — Rīga : RaKa, 
2010 (SIA «Izdevniecība RaKa»).

1. — 41 lpp. : tab. ; 21 cm. — Mācību kom-
plektā ietilpst: 4 darba burtnīcas (4. sēj.: dar-
ba burtnīca un testi), 4 skolotāja grāmatas. — 
ISBN 978-9984-46-133-5. — [0311001311]

373.2(072)

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

Užkalnis, Andrus, 1970-. Anglija: cilvēki un 
viņu valsts / Andrus Užkalnis ; no lietuviešu 
valodas tulkojusi Daina Avotiņa ; redaktore 
Lolija Soma ; mākslinieks Zigmants Butautis. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists). — 253, 
[1] lpp. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: Anglija: apie tuos 
žmones ir jų šalį. — ISBN 978-9934-0-1620-2. — 
[0311001276] 39(410.1)+316.728(410.1)

5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

51 Matemātika

Āboltiņa, Baiba. Matemātika 10. klasei : mācību 
grāmata / B. Āboltiņa, D. Kriķis, K. Šteiners ; 
redaktore Biruta Siliņa ; Eduarda Groševa di-
zains ; Jūlija Aldersona fotogrāfija. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2011 (Preses nams Baltic). — 
287, [1] lpp. : il., graf., tab. ; 24 cm. — (Nāc!). — 
«Mācību komplektā «Matemātika 10 klasei» 
ietilpst: mācību grāmata, skolotāja grāmata» — 
Vāka 4. lpp. — Alf. rād.: 284.-285. lpp. — ISBN 
978-9934-0-1104-7. — [0311001280] 51(075.3)

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

2. daļa. — 56 lpp. : il. ; 24 cm. — Komplektā 
«Matemātika 4. klasei» ietilpst: mācību 
grāmata, skolotāja grāmata, darba burtnīcas 
(1., 2. daļa), pārbaudes darbi un testi. — ISBN 
978-9934-0-1900-5. — [0311001277] 51(076)

Mencis, Jānis, seniors. Matemātika 1. klasei : 
pirmā burtnīca / J. Mencis (sen.), E. Krastiņa, 
J. Mencis (jun.), I. Cine, D. Oliņa ; redaktore 
Ilze Cine ; mākslinieces Liāna Šulce un Antra 
Bērziņa ; Māras Alševskas vāka dizains. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). — 
48 lpp. : il. ; 24 cm. — «Mācību līdzekļu kom-
plekts «Matemātika 1. klasei». Uzdevumi 
divās burtnīcās sakārtoti atbilstoši mācību 
grāmatas četriem tematiem. Pirmā burtnīca 
(48 lpp.) atbilst grāmatas 1.-82. lpp. Otrā burt-
nīca (32 lpp.) atbilst grāmatas 83.- 143. lpp. 
Pielikumā 16 krāsainās lapās atrodami cipari, 
figūras… Komentāri par burtnīcu un pieliku-
ma izmantošanu ievietoti metodiskajā līdzeklī 
«Matemātika 1. klasei»—Vāka [4.] lpp. 51(076)

Менцис, Янис, seniors. Математика, 6 
класс : mācību grāmata / Янис Менцис (сен.), 
Янис Менцис (юн.) ; перевод с латышского 
Надежды Цветковой ; redaktore Jana Taperte ; 
izmantotas Lauras Akmanes, Māras Alševskas, 
Eduarda Groševa, Ilzes Kalniņas, Gunas Pit-
kevicas fotogrāfijas. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2011 (SIA Preses nams Baltic). — 278 с. : цв. ил., 
табл. ; 24 см. — В учебном комплекте также: 
книга для учителя «Matemātika 6. klasē», 
рабочая тетрадь (ч. 1-2), «Проверочные рабо-
ты и тесты по математике, 6 класс». — Oriģ. 
nos.: Matemātika 6. klasei. — ISBN 978-9934-0-
1390-4. — [0311001279] 51(075.2)

53 Fizika

Lācis, Kaspars. Magnētisko lauku ietekmes 3D 
modelēšana peldošās zonas kristālu audzēšanā : 
promocijas darbs: zinātnisko publikāciju kopa 
doktora grāda iegūšanai fizikā, šķidrumu un 
gāzu mehānikas apakšnozarē / Kaspars Lācis ; 
promocijas darba vadītājs: Andris Muižnieks ; 
Latvijas Universitāte. Fizikas un matemātikas 
fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2010. — [89] lp. : il., diagr., sh., tab. ; 30 cm. — Bib-
liogr. rakstu beigās. — Publikāciju teksti angļu 
valodā; promocijas darba anotācija latviešu un 
angļu valodā. — (Spirālies.). — [0311003379]

532.783:537.63(043.3)+537.63:548.5(043.3)

Proskurins, Jevgenijs. Kvantu haosa un fāzu 
pāreju pētījumi kodolu modeļos : promo-
cijas darba kopsavilkums doktora zinātniskā 
grāda iegūšanai fizikā, apakšnozare: teorētiskā 
fizika (kodolfizika) / Jevgenijs Proskurins ; zi-
nātniskais vadītāja Tamāra Krasta ; recenzenti: 
Oļģerts Dumbrājs, Anatolijs Afanasjevs, Inge-
mar Ragnarsson ; Latvijas Universitāte. Fizikas 
un matemātikas fakultāte. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2011. — 36 lpp. : il., diagr., tab. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 33.-36. lpp. — ISBN 978-
9984-45-352-1. — [0311001223]

530.145(043)+530.182.2(043)

Proskurins, Jevgenijs. Studies of quantum 
chaos and phase transitions in nuclear mod-
els : summary of the doctoral thesis : submit-
ted for doctoral degree in physics, subbranch: 
theoretical physics (nuclear physics) / Jevgenijs 
Proskurins ; scientific advisor: Tamāra Krasta ; 
reviewers: Oļģerts Dumbrājs, Anatolijs Afa-
nasjevs, Ingemar Ragnarsson ; University 
of Latvia. Faculty of Physics and Mathemat-
ics. — Rīga : University of Latvia, 2011 (Zelta 
Rudens). — 50 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — 
Bibliogr.: 45.-50. lpp. — ISBN 978-9984-45-
353-8. — [0311001224]

530.145(043)+530.182.2(043)+539.1(043.2)

55 Zemes zinātnes. Ģeoloģijas zinātnes

Lielupes baseina ūdens stāvoklis: kāds tas ir 
un ko mums darīt? / Baltijas Vides Forums ; 
teksta autori: Edgars Bojārs, Ilze Kalvāne, 
Anda Ruskule, Kristīna Veidemane ; galvenā 
redaktore Kristīna Veidemane ; valodas redak-
tore Sanda Roze ; priekšvārdu sarakstīja Raitis 
Vītoliņs ; foto: Valērijs Gabrāns, Ilze Kalvāne, 
Kristīna Veidemane, Dace Vītiņa. — Jelgava : 
Zemgales plānošanas reģions, 2010 (Jelgavas 
tipogrāfija). — 16 lpp. : il., karte ; 30 cm + piel. 
(1 atsev. saloc. lp. konvertā). — ISBN 978-9984-
9898-8-4. — [0311001147] 556.531(474.3)

58 Botānika

Krampis, Ilmārs. Boreālā un nemorālā bioma 
kokaugu sugu reģionālā izplatība Latvijā : 
promocijas darbs ģeogrāfijas nozarē, dabas 
ģeogrāfijas apakšnozarē / Krampis Ilmārs ; pro-
mocijas darba vadītājs Māris Laiviņš ; Latvijas 
Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu 
fakultāte. Ģeogrāfijas nodaļa. — Rīga : Latvi-
jas Universitāte, 2010. — 132, [5] lp. : il., diagr., 
kartes, tab. ; 31 cm. — Bibliogr.: 125.-132. lpp. — 
Anotācija latviešu, angļu valodā. — (Ies.). — 
[0311041149] 582.091(474.3)(043.3)+

+910.1:004.78(474.3)(043.3)

59 Zooloģija

Cibuļskis, Raimonds. Latvijas īsspārņu (cole-
optera: staphylinidae) faunas revīzija : promo-
cijas darbs bioloģijas doktora grāda iegūšanai 
zooloģijas apakšnozarē / Raimonds Cibuļskis ; 
zinātniskais vadītājs Arvīds Barševskis ; Dau-
gavpils Universitāte. Sistemātiskās bioloģijas 
institūts. — Daugavpils : Daugavpils Univer-
sitāte, 2010. — 388 lp. : krās. il., il., diagr., tab., 
kartes ; 30 cm. — Bibliogr.: 166.-184. lp. — (Spi-
rālies.). — [0311042865] 595.763(474.3)(043)

Pupiņa, Aija. Sarkanvēdera ugunskrupju 
Bombina Bombina L. ekoloģijas īpatnības uz 
sugas areāla ziemeļu robežas Latvijā : promo-
cijas darbs Bioloģijas doktora zinātniskā grāda 
iegūšanai Ekoloģijas apakšnozarē = Features 
of ecology of fire-bellied toad Bombina Bom-
bina L. on the north edge of the species’ area 
in Latvia : doctoral dissertation / Aija Pupiņa ; 
darba zinātniskais vadītājs Artūrs Škute ; recen-
zenti: Arvīds Barševskis, Andris Čeirāns, Victor 
Bakharev ; Daugavpils Universitāte. — Dau-
gavpils : Daugavpils Universitāte, 2011. — 131, 
70 lp. : krās. il., il., diagr., tab., kartes ; 30 cm. — 
Pielikums 70 lp. piesiets klāt promocijas dar-
bam. — Bibliogr.: 7.-8., 119.-131. lp. — Titlp. 
paral. latviešu, angļu valodā. — [0311042864]

597.822(474.3)(043)



3Latvijas Jaunākās Grāmatas Nr. 9 2011. gada 1.–15. jūnijs

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. 
TEHNIKA

614.84 Ugunsgrēku bīstamība. Ugunsgrēki. 
Aizsardzība pret ugunsgrēkiem

Smiltene, Solveiga. Drosmīgo vīru laiks / Sol-
veiga Smiltene. Tuletõrje areng Eestis / Tõnu 
Kiiver ; priekšvārdu sarakstīja Staņislovs Sun-
gaila ; vāka noformējumam izmantota A. Vinka 
fotogrāfija. — Rīga : Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests, 2011 (Latgales druka). — 
442 lpp. : il., ģīm., faks. ; 25 cm. — Bibliogr.: 
374.-375., 438. lpp. — Teksts latviešu un igauņu 
val., vāka noformējums abās valodās. — ISBN 
978-9984-49-269-8 (ies.). — [0311001204]

614.84(474.3)(091)

62 Inženierija. Tehnoloģija vispār

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

Kļevecka, Irina. Neural networks for short-
term forecasting of network traffic : promotion 
thesis / Irina Klevecka ; scientific supervisor 
J. Lelis ; Riga Technical University. Faculty of 
Electronics and Telecommunications. Institute 
of Telecommunications. — Riga : Riga Techni-
cal University, 2011.

Volume 1. — 173 lp. : il., diagr., tab. ; 
30 cm + piel. Volume 2 Annexes (116 lp.). — 
Bibliogr.: 166.-173. lp. — (Spirālies.). — 
[0311003377] 621.395.31(043)+

+621.395.345(043)+004.032.26(043)

Kļevecka, Irina. Neural networks for short-
term forecasting of network traffic : summary 
of promotion thesis / Irina Klevecka ; scientific 
supervisor J. Lelis ; reviewers: V. Štrauss, M. L. 
Šneps-Šnepe, I. Jackiva ; Riga Technical Univer-
sity. Faculty of Electronics and Telecommunica-
tions. Institute of Telecommunications. — Riga : 
RTU Publishing House, 2011 (RTU Printing 
House). — 32 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 
7.-9., 31.-32. lpp. — ISBN 978-9934-10-151-9 : 40 
copies. — [0311001252] 621.395.31(043)+

+621.395.345(043)+004.032.26(043)

Kļevecka, Irina. Sakaru tīklu noslodzes īster-
miņa prognozēšana ar neironu tīkliem : pro-
mocijas darba kopsavilkums / Irina Kļevecka ; 
zinātniskais vadītājs J. Lelis ; recenzenti: V. 
Štrauss, M. L. Šneps-Šnepe, I. Jackiva ; Rīgas 
Tehniskā universitāte. Elektronikas un tele-
komunikāciju fakultāte. Telekomunikācijas 
institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2011 (RTU 
tipogrāfija). — 32 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Bibli-
ogr.: 7.-9., 31.-32. lpp. — ISBN 978-9934-10-150-
2 : 40 eks. — [0311001253] 621.395.31(043)+

+621.395.345(043)+004.032.26(043)

Stepins, Deniss. Frekvences modulēto impuls-
veida spēka pārveidotāju izpēte un kvalitātes 
uzlabošana : promocijas darbs / Deniss Ste-
pins ; zinātniskais vadītājs J. Jankovskis ; Rī-
gas Tehniskā universitāte. Elektronikas un 
telekomunikāciju fakultāte. Radioelektronikas 
institūts. — Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 
2011. — 144 lp. : il., digr., tab. ; 31 cm. — Bibli-
ogr.: 135.-144. lp. — Anotācija paral. latviešu, 
angļu valodā. — (Ies.). — [0311003378]

621.314.64(043)+621.382(043)

624 Civilās un strukturālās inženierbūves 
kopumā

Bondars, Kaspars. Durability prognoses of 
masonry structures : summary of the doctoral 
thesis / Kaspars Bondars ; scientific supervisor: 
A. Korjakins ; opponents: Ainārs Paeglītis, Ārijs 
Videvuds Lapsa, Lina Seduikyte ; Riga Technical 
University. Faculty of Construction. Institute of 
Materials and Structures. — Riga : RTU Publish-
ing, 2011 (RTU Printing House). — 46 lpp. : il., 
diagr. ; 21 cm. — Bibliogr.: 42.-46. lpp. — ISBN 
978-9934-10-148-9 : 30 copies. — [0311001229]

624.074.3(043)+624.042:624.074.3(043)

Bondars, Kaspars. Mūra pārseguma konstruk-
ciju ilgizturības prognozēšanas metodika : 
promocijas darbs / Kaspars Bondars ; zināt-
niskais vadītājs A. Korjakins ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Būvniecības fakultāte. Materiālu 
un konstrukciju institūts. — Rīga : Rīgas Teh-
niskā universitāte, 2011. — 141 lp. : krās. il., il., 
diagr., tab. ; 30 cm. — Bibliogr.: 128.-141. lp. — 
Anotācijas latviešu, angļu, krievu valodās. — 
(Ies.). — [0311003376]

624.074.3(043)+624.042:624.074.3(043)

66 Ķīmijas tehnoloģija. Ķīmijas un 
radniecīgās saskarnozares

Baltic Conference on Silicate Materials (Rīga, 
Latvija). Book of abstracts of the 5th Baltic Con-
ference on Silicate Materials BaltSilica 2011 : 23-
25 May 2011, Riga, Latvia / edited by: G. Mezin-
skis, G. Sedmale, J. Sētiņa, I. Sperberga, L. Krage, 
I. Pavlovska, D. Andersone. — Riga : RTU Pub-
lishing House, 2011 (RTU Printing House). — 
94 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogr. tēžu 
beigās. — 100 copies. — [0311001344]

666(062)+549.6(062)+691.2(062)

7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

International Conference «Person. Color. Na-
ture. Music» (7 : 2011 : Daugavpils, Latvija). 
Catalogue of the 7th International conference 
«Person. Color. Nature. Music» / atb. par izd. 
M. Čačka ; design: Māris Čačka, Baiba Priedīte, 
Māris Stalidzāns ; cover: Danute Janaudīte. — 
Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadē-
miskais apgāds «Saule», 2011. — 56 lpp. : krās. 
il. ; 21×21 cm. — ISBN 978-9984-14-526-6. — 
[0311001299] 7.038(083.82)

Pie Dzintara jūras : 1990-2010 : Latvijas Nacio-
nālā Mākslas muzeja kolekcija : izstādes kata-
logs = By the Amber sea : 1990-2010 : Latvian 
National Museum of Art collection : catalogue 
of the exhibition / katalogam par mākslas 
darbiem rakstīja: Māra Lāce, Ginta Gerharde-
Upeniece, Ilze Putniņa, Valda Knāviņa, Daina 
Auziņa, Gundega Cēbere, Jeļena Budanceva ; 
sastādītāja un priekšvārda autore Elita An-
sone ; tulkotājs Kārlis Streips ; māksliniece 
Irēna Ansava ; fotogrāfi: Valdis Lavrinovičs, 
Normunds Brasliņš. — Rīga : Mākslas Arsenāla 
pētījuma fonds : Latvijas Nacionālais Mākslas 
muzejs, 2011. — 143, [1] lpp. : il. ; 23×25 cm. — 
Paral. latviešu un angļu val. — ISBN 978-9934-
8026-6-9. — [0311001155]

7.036/.038(474.3)(083.824)

The Art is all that is the case : dialogues with 
Vassily in the context of kim? exhibitions 2009-
2010 = Māksla ir viss, kas notiek : dialogi ar 
Vasīliju kim? 2009-2010. g. izstāžu kontekstā / 
essays by: Jānis Taz[!]urens, Zane Onckule ; 
translation: Andris Mellakauls ; design: Lesley 
Moore ; photographers: Kristaps Kalns, Ansis 
Starks, Andrejs Strokins, Didzis Grodzs. — 
Rīga : Kim? Contemporary Art Centre, 2011 
(AB Druka). — 167 lpp. : il. ; 24 cm. — Paral. 
angļu un latviešu val. — ISBN 978-9934-8200-
0-7. — [0311001201] 7.038(474.3)(083.824)

745/749 Rūpnieciskā māksla un 
daiļamatniecība. Lietišķā māksla

12 lieliski origami modeļi : ilustrētas instrukci-
jas locīšanai soli pa solim / no angļu valodas tul-
kojusi Ingrīda Kreicberga ; redaktore Elīna Van-
aga. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. — 36 lpp. : 
krās. il. ; 28 cm + piel. — Pielikumā iekļautas 
28 mākslinieciski noformētas papīra lapas 
modeļu locīšanai. — Oriģ. nos.: The book of 12 
amazing origami creations. — ISBN 978-9934-0-
1728-5. — [0311001284] 745.54

Valtere, Beāte. Floristika : pamatkurss ziedu kār-
tošanā : 183 krāsainas fotogrāfijas, 32 zīmējumi / 
Beāte Valtere ; no vācu valodas tulkojusi Sinda 
Krastiņa. — Rīga : Jumava. SIA «J.L.V.», 2011 
(Latvijas karte). — 144 lpp. : krās. il., tab. ; 
22 cm. — Oriģ. nos.: Blumen binden und steck-
en. — ISBN 978-9984-38-906-6. — [0311001259]

745.9(035)

78 Mūzika

Žune, Inese. Vijole Latvijas mūzikas kultūras 
vēsturiskajā attīstībā : promocijas darba kop-
savilkums mākslas doktora zinātniskā grāda 
(Dr.art.) iegūšanai apakšnozarē Muzikoloģija = 
Violine in der historischen Entwicklung der 
lettischen Musikkultur : Zusammenfassung 
der Promotionsarbeit zur Erlangung des Dok-
torgrades der Kunst (Dr.art.) im Fachbereich 
Musikologie / Inese Žune ; darba zinātniskā 
vadītāja Ilma Grauzdiņa ; recenzenti: Mārtiņš 
Boiko, Arnolds Laimonis Klotiņš, Jānis Torgāns ; 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija. — 
Rīga : Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 
2011. — 84 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 
38., 84. lpp. — Teksts latviešu, vācu valodā (ar 
atsevišķām titullapām); vāka noformējums 
abās valodās. — ISBN 978-9984-49-279-7. — 
[0311001232]

787.1.02(474.3)(043)+78.071.2(474.3)(043)

Žune, Inese. Vijole Latvijas mūzikas kultūras 
vēsturiskajā attīstībā : promocijas darbs mākslas 
doktora zinātniskā grāda (Dr.art) iegūšanai 
apakšnozarē muzikoloģija / Inese Žune ; darba 
zinātniskā vadītāja Ilma Grauzdiņa ; Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija. — Rīga : 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 
2010. — 491 lpp. (2 sēj.) : il., diagr., tab., faks. ; 
30 cm + pielikumi (2 sēj.). — Promocijas 
darbs iesiets 2 atsevišķos sējumos ar vienotu 
pagināciju. — Bibliogr.: 431.-491. lp. un norādes 
parindēs. — (Ies.). — [0311050701]

787.1.02(474.3)(091)+78.071.2(474.3)(091)
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792 Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski 
uzvedumi

Šalkonis, Oļģerts, 1931-. Devītā ģērbtuve / 
Oļģerts Šalkonis ; māksliniece Helga Inge-
borga Melnbārde ; Sanas Romanovskas vāka 
mākslinieciskā izveide ; izmantotas Dominika 
Gedzjuna, Gunāra Janaiša, Jāņa Krieviņa, Jura 
Krieviņa, Andra Vītiņa fotogrāfijas. — Rīga : 
Mansards, 2011. — 259, [2] lpp. : il., ģīm. ; 
22 cm. — Bibliogr.: 259. lpp. — ISBN 978-9984-
872-03-2 (ies.). — [0311001246] 792.07(474.3)

796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Dinamo Rīga 2009/2010 : gadagrāmata / teksts 
un statistika: Aivars Pastalnieks, Kristiāns Pur-
viņš ; atbildīgais par izdevumu Uģis Purviņš ; 
priekšvārdu sarakstīja: Guntis Ulmanis, Juris 
Savickis, Nils Ušakovs ; noformējumā izmanto-
ta Unas Mednes-Zandersones fona ilustrācija ; 
fotogrāfijas: Raimonds Volonts, Ilmārs Znotiņš, 
Zigismunds Zālmanis, Romāns Kokšarovs, 
Dmitrijs Moisejevs, Renārs Koris. — Rīga : 
Dinamo Rīga, a/s : Rīgas Dinamo Fanu klubs, 
2010 (Dardedze Hologrāfija). — 225, [2] lpp. : 
krās. il., ģīm. ; 30 cm. — ISBN 978-9984-49-084-7 
(ies.). — [0311001152] 796.966(474.3)(058)

Dinamo : uzlīmju kolekcija 2010/2011. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2010] (Print Group). — [16] lpp. : 
il. ; 30 cm. — Uz vāka: Dinamo Rīga iesaka. — 
ISBN 978-9934-0-1650-9. — [0311001153]

796.966.071.2(474.3)

8 VALODAS. VALODNIECĪBA. 
LITERATŪRA

Krievu valoda, literatūra un kultūra: pagātne, 
tagadne, nākotne (XVI slāvu lasījumi), starp-
tautiskā zinātniskā konference (2011 : Dau-
gavpils, Latvija). Starptautiskā zinātniskā kon-
ference «Krievu valoda, literatūra un kultūra: 
pagātne, tagadne, nākotne» (XVI slāvu lasījumi) : 
programma = Международная научная кон-
ференция «Русский язык, литература и куль-
тура: прошлое, настоящее, будущее» (XVI 
славянские чтения) : программа : 2011. gada 
18.-20. maijā / Daugavpils Universitāte. Huma-
nitārā fakultāte. Rusistikas un slāvistikas kate-
dra. Krievu valodas un kultūras centrs. — Dau-
gavpils : Daugavpils Universitāte, 2011. — 11, 
[1] lpp. ; 21 cm. — [0311001301]80(=161.1)(062)

81 Valodniecība un valodas

Platonova, M. Term formation and application 
in the thematic field «Environment and ecol-
ogy»: contrastive analysis : doctoral thesis = 
Terminu darināšana un lietošana tematiskajā 
laukā «Vide un ekoloģija»: kontrastīvā analīze / 
Marina Platonova ; scientific adviser: A. Veis-
bergs ; University of Latvia. Faculty of Humani-
ties. — Rīga : University of Latvia, 2011. — 198, 
55, [4] lp. : il., tab. ; 30 cm. — Bibliogr.: 183.-
197. lp., Appendix 2-3. — (Ies.). — [0311003373]

81’373.46(043)

Spāņu valoda : ceļojumi & atpūta / Maria del 
Carmen Almendros de la Rosa, Claudio Blas-
co, Sonja Schuberth-Kreutser ; tulkojis Edgars 
Briška ; redaktore Sarmīte Lomovceva. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists). — 151 lpp. ; 
16 cm. — (1000 svarīgākie vārdi). — Autori 
uzrādīti titullapas otrā pusē. — Teksts latviešu 
un spāņu valodā, tulkots no vācu valo-
das. — Oriģ. nos.: Die 1000 Wichtigsten Wört-
er Spanisch. — ISBN 978-9934-0-1741-4. — 
[0311001271] 811.134.2’374.8-022.215=174

821 Daiļliteratūra

821.111 Angļu literatūra

Ostina, Džeina, 1775-1817. Lepnums un aiz-
spriedumi : romāns / Džeina Ostina ; no angļu 
valodas tulkojusi Ilga Melnbārde ; māksliniece 
Zanda Marķitāne. — Rīga : Jumava, 2011 
(Misiņa drukas darbnīca). — 394, [1] lpp. ; 
20 cm. — Oriģ. nos.: Pride and prejudice. — 
ISBN 978-9984-38-917-2. — [0311001262]

821.111-31

Roja, Anurada. Neiespējamu ilgu atlants : 
romāns / Anurada Roja ; no angļu valodas tul-
kojusi Ieva Elsberga ; redaktore Bārbala Sim-
sone. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrā-
fists). — 413, [3] lpp. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: An 
atlas of impossible longing. — ISBN 978-9934-
0-1613-4. — [0311001281] 821.111(540)-31

Rušdi, Salmans, 1947-. Pusnakts bērni : ro-
māns / Salmans Rušdi ; no angļu valodas tulko-
jusi Ingūna Beķere ; Vitas Lēnertes maketa 
mākslinieciskais noformējums. — Rīga : Juma-
va, 2011 (Tipogrāfija Ogrē). — 605, [1] lpp. : il. ; 
21 cm. — Oriģ. nos.: Midnight’s children. — 
ISBN 978-9984-38-868-7 (ies.). — [0311001254]

821.111-31

821.111(73) Amerikāņu literatūra

Bušnela, Kendaisa. Četras blondīnes : romāns / 
Kendaisa Bušnela ; no angļu valodas tulko-
jusi Daina Borovska ; mākslinieks Arnis Za-
riņš. — 3. izd. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Po-
ligrāfists). — 314, [2] lpp. ; 18 cm. — (Ķengura 
grāmata). — Oriģ. nos.: Four blondes. — ISBN 
978-9934-0-1935-7. — [0311001272]

821.111(73)-31

Maknota, Džūdita. Pirms satiku tevi : romāns / 
Džūdita Maknota ; no angļu valodas tulko-
jusi Dina Kārkliņa ; vāka autors Artūrs Zariņš ; 
fotogrāfs Arkādijs Gluhins. — Rīga : Kontinents, 
[2011] (Jelgavas tipogrāfija). — 507, [1] lpp. ; 
21 cm. — Oriģ. nos.: Until you. — ISBN 978-
9984-35-559-7 (ies.) 821.111(73)-31

821.112.2 Vācu literatūra

Bells, Heinrihs, 1917-1985. Katarīnas Blūmas 
zaudētais gods, jeb, Kā rodas vardarbība, un 
kur var tā novest : stāsts / Heinrihs Bells ; no 
vācu valodas tulkojusi Aija Jakoviča ; atbildīgā 
redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore 
Brigita Šoriņa ; pēcvārda, 137.-[140.] lpp., au-
tore Tatjana Kuharenoka ; Lauras Silenieces 
vāka noformējums. — Rīga : Jumava, 2011 
(Rēzekne : Latgales druka). — 139, [1] lpp. ; 
20 cm. — Oriģ. nos.: Der verlorene Ehre der 
Katharina Blum oder Wie Gewahlt entstehen 
und wohin führen kann. — ISBN 978-9984-38-
910-3. — [0311001261] 821.112.2-31

821.113.4 Dāņu literatūra

Bēe, Sisela. Labākie draugi : [stāsts pirmsskolas 
vecuma bērniem] / Siselas Bēes un Petera Mad-
sena troļļu grāmata ; no dāņu valodas tulkojusi 
Rute Lediņa ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovs-
ka. — Rīga : Jumava, 2011 (Viļņa : Spauda). — 
[28] lpp. : krās. il. ; 30 cm. — (Troļļu dzīve). — 
Oriģ. nos.: Troldeliv — bedstevenner. — ISBN 
978-9984-38-908-0 (ies.). — [0311001270]

821.113.4-93-32

821.161.1 Krievu literatūra

Панченко, Вера. Из пазухи дня… : сти-
хотворения / Вера Панченко ; дизайн Влад 
Богов. — Рига : Фонд развития культуры, 
2011. — 63 с. : ил., портр. ; 22 см. — Об ав-
торе: с. 5-6. — ISBN 978-9984-49-271-1 : 250 
экз. — [0311001226] 821.161.1-1(474.3)

Плотниеце, Лариса. Случай в лесу : сказка-
раскраска для дошкольного и младшего 
школьного возраста / Лариса Плотниеце ; 
литературный редактор Анатолий Буйлов ; 
художник Алёна Кравчина. — Рига : Rekarts, 
2011. — 20, [1] с. : ил. ; 21 см. — ISBN 978-9934-
8214-0-0. — [0311001302]

821.161.1-93-32(474)+087.5

821.162.1 Poļu literatūra

Spurainas domas : izlase sagatavota pēc Sta-
ņislava Ježi Ļeca «Nesaķemmētām domām» / 
[Staņislavs Ježi Ļecs] ; no poļu valodas tulko-
jis un priekšvārdu, 5.-6. lpp., uzrakstījis 
Knuts Skujenieks ; mākslinieks Rihards Del-
vers. — Rīga : Nordik, 2011 (Jelgavas tipo-
grāfija). — 62, [1] lpp. ; 18 cm. — Oriģ. nos.: 
Myśli nieuczesane. — ISBN 978-9984-854-25-0 
(ies.). — [0311001291] 821.162.1-84

821.174 Latviešu literatūra

Gailīte, Skaidrīte, 1940-. Taureņa lidojums 
akmenī : [romāns] / Anna Skaidrīte Gailīte ; māk-
sliniece Vita Lēnerte. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2011 (Poligrāfists). — 303, [1] lpp. ; 21 cm. — 
ISBN 978-9984-40-797-5 (ies.). — [0311001283]

821.174-31

Ikstena, Nora, 1969-. Vīrs zilajā lietusmētelītī : 
[romāns] / Nora Ikstena ; redaktore Gundega 
Blumberga ; māksliniece Elita Šica-Vāvere ; vā-
ka noformējumā izmantota Noras Geidmanes 
fotogrāfija. — Rīga : Dienas Grāmata, 2011. — 
166, [1] lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9984-847-71-9 
(ies.). — [0311001250] 821.174-31

Kolbergs, Andris, 1938-. Klaunu maršs šausmu 
tirgū : kriminālromāns / Andris Kolbergs ; māk-
slinieks Jānis Esītis. — Rīga : Dienas Grāmata, 
2011. — 444, [4] lpp. ; 17 cm. — (A.K. Krimināl-
romānu bibliotēka). — ISBN 978-9984-847-
70-2. — [0311001249] 821.174-312.4

Sodums, Dzintars, 1922-2008. Virtuves pie-
zīmes : [atziņu krājums] / Dzintars Sodums ; 
Noras Ikstenas atlase ; Gundegas Blumbergas 
sakārtojums ; māksliniece Elita Šica Vāvere. — 
Rīga : Mansards, 2011. — 110, [1] lpp. : 
ģīm. ; 18 cm. — ISBN 978-9984-872-04-9. — 
[0311001247] 821.174-84
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Turgeņevs, Ivans, 1818-1883. Stepes karalis 
Līrs : stāsti un noveles / Ivans Turgeņevs ; no 
krievu valodas tulkojis Talrids Rullis ; atdzejo-
juma citējums: Jānis Plaudis, Andrejs Šmidre, 
Juris Birzvalks ; mākslinieks Jānis Esītis. — 
Rīga : Dienas Grāmata, 2011. — 334, [2] lpp. : 
22 cm. — Oriģ. nos.: Степной кароль Лир. — 
ISBN 978-9984-847-64-1 (ies.). — [0311001251]

821.174-32

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

908 Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Mana Sigulda / sagatavoja Sandra Ķirule ; 
Ivetas Īles zīmējumi ; iekšlapās Siguldas 3. pa-
matskolas 3. klases skolēnu zīmējumi ; vāka 
zīmējums: Niks Tenisons. — Sigulda : Siguldas 
novada dome, 2007 (Veiters). — 24 lpp. : il., 
karte ; 30 cm. — [0311001205]

908(474.3-21)+821.174-93(082)

Salas pagasts laiku lokos / sakārtoja Ligita 
Ābolniece ; priekšvārdu sarakstīja Irēna 
Sproģe ; uz vāka Gata Baloža foto. — Salas pa-
gasts : Jēkabpils rajona Salas pagasta padome, 
2007 (Jēkabpils drukātava). — 240 lpp. : il., ģīm., 
kartes ; 21 cm. — Bibliogr.: 236.-237. lpp. — 
[0311001195] 908(474.3)

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

Bērziņš, Māris. Iedzīvotāju ģeogrāfiskās mo-
bilitātes loma suburbanizācijas norisēs Latvijā : 
promocijas darbs doktora zinātniskā grāda 
iegūšanai ģeogrāfijā, apakšnozare: cilvēka 
ģeogrāfija / Māris Bērziņš ; darba zinātniskā 
vadītāja: Zaiga Krišjāne ; recenzenti: Jānis 
Štrauhmanis, Maija Rozīte, Daniel Göler ; 
Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes 
zinātņu fakultāte. Ģeogrāfijas nodaļa. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2011. — 109 lp. : diagr., 
tab., kartes ; 31 cm. — Bibliogr.: 94.-109. lp. — 
Anotācija latviešu, angļu valodā. — (Ies.). — 
[0311041152] 911.3(474.3)(043.3)+

+314.15-024.61(474.3)(043.3)

Zariņa, Anita. Ainavas pēctecīgums: ainavu 
veidošanās vēsturiskie un biogrāfiskie aspekti 
Latgalē : promocijas darbs izstrādāts doktora 
grāda iegūšanai ģeogrāfijas zinātņu nozarē 
reģionālās un vides ģeogrāfijas apakšnozarē / 
Anita Zariņa ; darba zinātniskais vadītājs Pēteris 
Šķiņķis ; Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un 
Zemes zinātņu fakultāte. Ģeogrāfijas nodaļa. — 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. — 136, 
[63] lp. : il., kartes, diagr., plāni, tab. ; 31 cm. — 
Bibliogr.: 126.-136. lp. — Anotācija latviešu, 
angļu valodā. — (Ies.). — [0311041150]

911.52(474.3)(043.3)

94 Vispārīgā vēsture

Anderss, Eduards, 1926-. Latviešu vidū holo-
kausta laikā / Eduards Anderss ; no angļu 
valodas tulkojis un ievadu, 11.-13. lpp., uz-
rakstījis Pēteris Bolšaitis ; atbildīgā redaktore 
Kristīne Kirkila ; redaktore Diāna Spertāle ; ar 
Jāņa Stradiņa pēcvārdu, 231.-233. lpp., ; Zan-
das Marķitānes vāka mākslinieciskais nofor-
mējums ; vāka noformējumam izmantota Nan-
sijas Andersas Šimanes fotogrāfija. — Rīga : 
Jumava, 2011 (Preses nams Baltic). — 238, 
[1] lpp. : il., tab., faks. ; 21 cm. — Bibliogr. 
norādes parindēs. — Alf. rād.: 234.-[239.] lpp. — 
ISBN 978-9984-38-915-8 (ies.). — [0311001260]

94(=411.16)(474.3)(092)

Mišs, Rohuss, 1917-. Hitlera telefonists, kur-
jers un miesassargs : pēdējais liecinieks / Ro-
huss Mišs ; no vācu valodas tulkojis Gunārs 
Petris ; atbildīgā redaktore Kristīne Kirkila ; 
priekšvārda, 17.-32. lpp., autors Ralfs Džordano ; 
pēcvārda, 241.-255. lpp., autore Sandra Carin-
bala ; Zandas Marķitānes vāka mākslinieciskais 
noformējums. — Rīga : Jumava. SIA «J.L.V.», 
2011 (Rēzekne : Latgales druka). — 309, [2] lpp., 
[12] lpp. krās. il. : il. ; 20 cm. — Īsas biogrāfijas: 
257.-283. lpp. — Bibliogr.: 309.-[310.] lpp. — 
Oriģ. nos.: Der letzte Zeuge. — ISBN 978-9984-
38-913-4. — [0311001264]
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