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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

001 Zinātne un zināšanas kopumā.  
Garīgā darba organizācija

Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes : 
pētījums / sastādītāja Kristīne Mārtinsone ; 
zinātniskās redaktores: Kristīne Mārtinsone, 
Anita Pipere ; redaktore Rita Cimdiņa ; di-
zains: Baiba Lazdiņa. — [Rīga] : RaKa, 2011. — 
284 lpp. : ģīm., sh., tab. ; 23 cm. — Bibliogr. 
nodaļu beigās un norādes parindēs. — ISBN 
978-9984-46-155-7. — [0311001188] 001.89

Щедровицкий, Г. П. Лекции в Латвийском 
университете «История Московского Мето-
дологического Кружка и системомыследеяте
льностной методологии» / Георгий Петрович 
Щедровицкий ; авторы предисловия, с. 5-8, 
Игорь Злотников, Марк Строжев ; дизайн 
обложки: Николай Тихонов. — Рига : Балтийс-
кий институт стратегических исследований и 
инноваций, 2010. — 117 с. : портр. ; 22 см. — 
(Записки рижского методологического 
семинара ; т. 1). — Библиогр. и примеч.: 
с. 108-116. — ISBN 978-9984-49-197-4 (в 
пер.). — [0311001124] 001.8

004 Datorzinātne un datortehnoloģija. 
Skaitļošana. Datu apstrāde

Agadžanjans, Rubens. Complexity of quantum 
query algorithms : doctoral thesis : area: compu-
ter science, sub-area: mathematical foundations 
of computer science / Rubens Agadžanjans ; 
scientific advisor Rūsiņš Mārtiņš Freivalds ; 
University of Latvia. Institute of Mathematics 
and Computer Science. — Rīga : University of 
Latvia, 2010. — 67 lp. : il., tab. ; 31 cm + piel. 
[50] lp. Pielikumā: Saistītās publikācijas. — Bib-
liogr.: 1.-2., 58.-61. lp. — Promocijas darbs un 
pievienotās publikācijas angļu val., anotācija 
arī latviešu val. — (Ies.). — [0311003368]

004.421(043.3)

Agadžanjans, Rubens. Complexity of quan-
tum query algorithms : summary of doctoral 
thesis : area: computer science, sub-area: math-
ematical foundations of computer science / 
Rubens Agadžanjans ; scientific advisor Rūsiņš 
Mārtiņš Freivalds ; reviewers: Kārlis Podnieks, 
Alexander A. Letichevsky, Marats Golovkins ; 
University of Latvia. Institute of Mathematics 
and Computer Science. — Rīga : University 
of Latvia, 2010. — 38 lpp. ; 21 cm. — Uz vāka 
gads: 2011. — Bibliogr.: 5.-6., 35.-38. lpp. — 
[0311001114] 004.421(043.2)

Agadžanjans, Rubens. Kvantu vaicājošo algo-
ritmu sarežģītība : promocijas darba kopsavil-
kums : nozare: datorzinātnes, apakšnozare: 
datorzinātņu matemātiskie pamati / Rubens 
Agadžanjans ; zinātniskais vadītājs Rūsiņš Mār-
tiņš Freivalds ; recenzenti: Kārlis Podnieks, Alek-
sandrs Letičevskis, Marats Golovkins ; Latvijas 
Universitāte. Matemātikas un informātikas in-
stitūts. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. — 
28 lpp. ; 21 cm. — Bibliogr.: 25.-28. lpp. — 
[0311001113] 004.421(043.2)+004.421(043)

Doniņš, Uldis. Topoloģiskā biznesa sistēmu 
modelēšana un programmatūras sistēmu projek-
tēšana : metodiskais līdzeklis / Uldis Doniņš ; Rī-
gas Tehniskā universitāte. Lietišķo datorsistēmu 
institūts. Lietišķo datorzinātņu katedra. — Rī-
ga : RTU Izdevniecība, 2011. — 65 lpp. : il., 
tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 53.-54. lpp. — ISBN 
978-9934-10-136-6 : 150 eks. — [0311001242]

004.414.23(075.8)

Ščeguļnaja-Dubrovska, Oksana. Kvantu 
skaitļošanas konstrukcijas : promocijas darba 
kopsavilkums datorzinātņu doktora (Dr. sc. 
comp.) zinātniskā grāda iegūšanai, nozare: 
datorzinātnes, apakšnozare: datorzinātņu ma-
temātiskie pamati / Oksana Ščeguļnaja-Dub-
rovska ; zinātniskais vadītājs Rūsiņš Mārtiņš 
Freivalds ; recenzenti: Jānis Bārzdiņš, Alek-
sandrs Letičevskis, Juris Smotrovs ; Latvijas 
Universitāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2010. — 40 lpp. : tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 39.-
40. lpp. — [0311001112]

004.3(043.2)+004.421(043.2)

Ščeguļnaja-Dubrovska, Oksana. Models 
of quantum computation : doctoral thesis : 
branch: mathematical foundations of compu-
ter science / Oksana Ščeguļnaja-Dubrovska ; 
advisor: Rūsiņš Mārtiņš Freivalds ; Univer-
sity of Latvia. — Rīga : University of Latvia, 
2010. — 62, [2] lp. : il. ; 31 cm + piel. ([94] lp.). 
Pielikumā: «Relevant publications». — Bib-
liogr.: 62.-[64.] lp. — Angļu val., anotācija arī 
latviešu val. — (Ies.). — [0311003367]

004.3(043.3)+004.421(043.3)

Ščeguļnaja-Dubrovska, Oksana. Models of 
quantum computation : summary of thesis for 
the degree of doctor of philosophy at the Uni-
versity of Latvia : field: computer science, sec-
tion: mathematical foundations of computer sci-
ence / Oksana Ščeguļnaja-Dubrovska ; scientific 
advisor Rūsiņš Mārtiņš Freivalds ; reviewers: 
Jānis Barzdiņš, Alexander A. Letichevsky, Juris 
Smotrovs ; University of Latvia. — Rīga : Uni-
versity of Latvia, 2010. — 42 lpp. : il ; 21 cm. — 
Bibliogr.: 6.-8., 41.-42. lpp. — [0311001111]

004.3(043.2)+004.421(043.2)

005 Pārvaldība. Vadzinības

Rokasgrāmata projektu iesniedzējiem un īste-
notājiem : ES fondi 2007.-2013. gads / Eiropas 
Sociālais fonds, Eiropas Reģionālās attīstības 
fonds, Kohēzijas fonds ; autoru kolektīvs: Arta 
Kronberga, Dace Ornicāne, Inese Didže, Juris 
Kālis, Mairita Pauliņa, Natālija Gerasimova, 
Santa Ozola, Kristīne Cimermane. — [Jel-
gava] : Zemgales plānošanas reģiona Eiropas 
Savienības struktūrfondu informācijas centrs, 
2010. — 120 lpp. : il., sh., tab. ; 30 cm. — (Spi-
rālies.). — [0311001149] 005.8(035)

069 Muzeji. Pastāvīgas izstādes

Zemgales un Ziemeļlietuvas muzeju katalogs / 
[Zemgales plānošanas reģions]. — [Jelgava : 
Zemgales plānošanas reģions, 2010]. — 56 lpp. : 
il. ; 21 cm. — [0311001141] 069(474.3)(03)

087.5 Izdevumi jauniešiem

Dzīvnieku mazuļi laukos : spēles, uzdevumi 
un izspiežamas detaļas rotaļām : uzlīmju un uz-
devumu grāmata : vairāk nekā 50 uzlīmju / lat-
viskojusi Eva Jansone. — Rīga : Egmont Latvi-
ja, [2011]. — [20] lpp. : krās. il. ; 27 cm. — ISBN 
978-9984-43-345-5. — [0311001090] 087.5

Dzīvnieku mazuļi mūsmājās : spēles, uzdevu-
mi un izspiežamas detaļas rotaļām : uzlīmju un 
uzdevumu grāmata : vairāk nekā 50 uzlīmju / 
latviskojusi Eva Jansone. — Rīga : Egmont 
Latvija, [2011]. — [20] lpp. : krās. il. ; 27 cm. — 
ISBN 978-9984-43-344-8. — [0311001089] 087.5

Mana tāfeļgrāmatiņa : 3-5 gadi : ar 4 krītiņiem / 
tulkojusi Diāna Pitrāne. — Rīga : Egmont Latvi-
ja, [2011]. — [10] lpp. : krās. il. ; 28 cm. — ISBN 
978-9984-43-359-2 (ies.). — [0311001097] 087.5

Mana tāfeļgrāmatiņa : 4-6 gadi : ar 4 krītiņiem / 
tulkojusi Diāna Pitrāne. — Rīga : Egmont Latvi-
ja, [2011]. — [10] lpp. : krās. il. ; 28 cm. — ISBN 
978-9984-43-360-8 (ies.). — [0311001098] 087.5

Žučkova, Aelita. Esmu tīrs un kārtīgs / Aelita 
Žučkova, Dagnija Rubiķe, Ilona Laizāne ; ilustrā-
cijas Linda Kukare-Aldersone. — [Stopiņi : Ga-
ismas speciālā internātskola], 2011 (Jelgavas 
tipogrāfija). — 69 lpp. : il. ; 31 cm + pielikums 
(30 noplēšamu praktisko darbu lapu komple-
kts). — Igaunijas—Latvijas pārrobežu sadar-
bības programmas projekts «Easy together» EU 
30337. — Kopsav. latviešu, igauņu, angļu val. — 
ISBN 978-9984-9750-5-4 (ies.). — [0311001157]

087.5
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Žučkova, Aelita. Puhtaks ja korda / Aelita 
Žučkova, Dagnija Rubiķe, Ilona Laizāne ; pil-
did joonistanud Linda Kukare-Aldersone ; eesti-
keelse õppematerjali autorid Eve Morel, Epp 
Roon, Anu Kallas. — [Stopiņi : Gaismas spe-
ciālā internātskola], 2011. — 69, [1] lpp. : krās. 
il. ; 31 cm. — Igauņu val., kopsav. arī angļu un 
latviešu val. — ISBN 978-9984-9750-6-1 (ies.). — 
[0311001158] 087.5

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

13 Prāta un gara filozofija.  
Garīgās dzīves metafizika

Bario, Karloss. Likteņa grāmata, 2012 : seno 
maiju noslēpumu atminējumi un pareģojums / 
Karloss Bario, šamanis un maiju vecajo pado-
mes loceklis ; no angļu valodas tulkojusi Māra 
Rūmniece ; redaktore Ilze Čerņevska ; māk-
slinieks Uldis Baltutis. — Rīga : Avots, 2011. — 
300, [2] lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 300.-
[302.] lpp. — Oriģ. nos.: The book of destiny: 
unlocking the secrets of the ancient. — ISBN 
978-9984-859-33-0. — [0311001159] 133.52

Mikušina, Tatjana. Gudrības vārds / Tatjana 
Mikušina ; no krievu valodas tulkojusi Lauma 
Ērgle, Daina Daija, Olga Gaile ; redaktore Ieva 
Šuplinska ; pēcvārda, 441. lpp., autore Lauma 
Ērgle. — Rīga : Sol Vita, 2011.

1. — 441, [2] lpp. : krās. il. ; 22 cm. — (Gais-
mas Skolotāju vēstījumi). — Par Tatjanu Mi-
kušinu: 439.-440. lpp. — ISBN 978-9984-759-
85-2. — [0311001212] 133.9

Zima, Dmitrijs. Visi horoskopi : zodiaka ho-
roskops, ķīniešu horoskops, maiju horoskops, 
saderības horoskops / Dmitrijs Zima, Nadežda 
Zima, Marina Uspenska ; no krievu valodas 
tulkojusi Dzintra Dāvidsone ; Lienes Apines 
vāka mākslinieciskais noformējums. — Rīga : 
Vieda, Latvijas Ekoloģiskās izglītības apgāds, 
2011. — 423, [1] lpp. : il., tab. ; 20 cm. — Oriģ. 
nos.: Все гороскопы. — ISBN 978-9984-782-
55-3. — [0311001138] 133.526

14 Filozofiskās sistēmas un uzskati

Hesle, Vitorio. Tagadnes krīze un filosofijas 
atbildība : transcendentālpragmatika, galējais 
pamatojums, ētika / Vitorio Hesle ; tulkotāja 
un pēcvārda, 353.-363. lpp., autore Leonija 
Vuss-Mundeciema ; zinātniskais redaktors un 
komentāru, 347.-348. lpp., aut. Rihards Kūlis : 
literārā redaktore Indra Ozoliņa ; citvalodu — 
angļu, franču, grieķu, itāļu, latīņu — vārdu un 
izteikumu tulkotāji: Valērija Lasovska, Inga 
Melngaile, Edgars Narkevičs, Līva Sniķe ; māk-
slinieciskais noformējums, vāka dizains: Māris 
Kūlis. — Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas 
institūts, 2011. — 364 lpp. ; 19 cm. — Bibli-
ogr.: 335.-346. lpp. — Oriģ. nos.: Die Krise 
der Gegenwart und die Verantwortung der 
Philosophie. — ISBN 978-9984-624-84-6. — 
[0311001198] 14”15/20”+17”15/20”

Ievads dzīvās ētikas mācībā : zinātniskā, filozo-
fiskā un reliģiskā pasaules uzskata pamati 
Jaunā laikmeta izpratnei / sastādījis Stepons 
Stuļginskis ; tulkojums latviešu valodā: L. Riek-
stiņa ; grāmatas noformējumam izmantota 
Nikolaja Rēriha glezna. — Rīga : Vieda, Latvi-
jas Ekoloģiskās izglītības apgāds, 2011. — 219, 
[1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9984-782-56-0. — 
[0311001139] 141.339

Vēvere, Velga. Sērens Kirkegors: būt un vēs-
tīt : monogrāfija / Velga Vēvere ; zinātniskā 
redaktore Maija Kūle ; literārā redaktore Arta 
Jāne ; vāka foto: Māris Kūlis ; vāka foto: Velga Vē-
vere. — Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas in-
stitūts, 2011. — 260 lpp. ; 22 cm. — (Filosofiskā 
bibliotēka. Pētījumi). — Bibliogr.: 211.-229. lpp. 
un norādes parindēs. — Personvārdu rād.: 
243.-246. lpp. — Kopsav. angļu val. — ISBN 
978-9984-624-81-5 (ies.). — [0311001199]

141(489)”18”

159.9 Psiholoģija

Gāga, Vladimirs. Speciālista izaugsmes iespējas 
un metodes : mācību līdzeklis / Vladimirs 
Gāga ; Federālā izglītības aģentūra ; Augstākās 
profesionālās izglītības valsts izglītības iestāde. 
Tomskas Valsts universitātes biznesa augst-
skola ; no krievu valodas tulkojusi E. Jansone ; 
redaktors M. Kazs. — Rīga : Nordik, 2011. — 
70, [1] lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 
70.-[71.] lpp. — ISBN 978-9984-854-23-6. — 
[0311001161] 159.923.2(075.8)

Микелсоне, Велта Ливия. Не меняйся, 
только познай себя : руководство по отно-
шениям / Велта Ливия Микелсоне ; Социо-
ника ; редактор Марина Николаева, Элвис 
Крумхолц ; автор предисловия, с. 3-4, Ольга 
Ходырева ; оформление обложки: Элвис 
Крумхолц. — Рига : Socionika, 2011. — 219, 
[1] с. : ил., портр., табл. ; 25 см. — Библиогр.: 
с. 217-219. — ISBN 978-9984-9938-1-2. — 
[0311001125] 159.923

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Anžs, Daniels. Smieties un raudāt kopā ar Jāni 
Pāvilu II : patiesi stāsti / Daniels Anžs ; no franču 
valodas tulkojusi Sabīne Golubovska ; literārā 
redaktore Aija Balode ; teoloģiskais konsul-
tants un priekšvārda, 7.-13. lpp., autors Andris 
Kravalis ; priekšvārda, 15.-16. lpp., autors Ste-
fans Vilkanovičs ; māksliniece Laura Feldber-
ga. — Pārskatīts un papildināts izdevums. — 
Rīga : KALA Raksti, 2011. — 298, [3] lpp. : il. ; 
15 cm. — Bibliogr. norādes parindēs. — Oriģ. 
nos.: Rire et pleurer avec Jean-Paul II. — ISBN 
978-9984-871-02-8. — [0311001108]

272-732.2(092)

Dieva kalps Jānis Pāvils II : (Karols Vojtila, 
1920-2005) / literārās redaktores: Aija Balode, 
Baiba Balode, Astra Feldmane ; no itāļu valo-
das tulkojušas: Tamāra Liseka, Linda Peličoli ; 
no franču valodas tulkojušas: Baiba Balode, 
Sanita Sioneka ; teoloģiskais konsultants un 
ievaddvārdu autors Andris Marija Jeruma-
nis ; māksliniece Laura Feldberga. — Rīga : 
KALA Raksti, 2011. — 164, [4] lpp. : krās. il. ; 
21 cm. — (Mieram tuvu grāmata). — Izde-
vums tapis saistībā ar pāvesta Jāņa Pāvila II 
beatifikāciju 2011. g. 1. maijā. — Bibliogr. norā-
des parindēs. — ISBN 978-9984-871-03-5. — 
[0311001107] 272-732.2(092)

Korāns / no arābu valodas tulkojis, priekšvārdu, 
5.-10. lpp., un piezīmes, 485.-503. lpp., uzrak-
stījis Uldis Bērziņš ; komentāru, 505.-589. lpp., 
autors Jānis Ešots ; literārā redaktore Maima 
Grīnberga ; mākslinieks Juris Petraškevičs ; foto: 
Bahadirs Taškins. — Rīga : Neputns, 2011. — 
593, [2] lpp., [8] lpp. krās. il. : il. ; 30 cm. — Bib-
liogr.: 504., 590.-591. lpp. — ISBN 97899848075 
(ies.) (kļūda). — [0311001228] 28-234

Sekošana Kristum / literārā redaktore Marta 
Jance ; priekšvārda, 9.-13. lpp., aut. Andris 
Priede ; māksliniece Laura Feldberga ; foto: 
Laura Feldberga. — Pārstrādāts 1999. gada 
Rīgas Metropolijas kūrijas izdevums. — Rīga : 
Kala Raksti, 2011. — 186, [7] lpp. : krās. il. ; 
21 cm. — (Mieram tuvu grāmata). — ISBN 978-
9984-871-01-1. — [0311001109] 27-423+27-584

Timma, Māra. Dzīvais ūdens : [krājums] / Māra 
Timma ; vāka dizains: Aija Gulbe. — [Rīga] : 
Visual studio, 2011. — 195, [7] lpp. ; 20 cm. — 
ISBN 978-9984-873-00-8. — [0311001221] 27-29

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

316 Socioloģija

Ābele, Alfrēds. Par valsti / Alfrēds Ābele ; 
aut. red. — Rīga : Vieda, 2011 (Latgales dru-
ka). — 332, [1] lpp. : 20 cm. — (Gudra latvieša 
rokasgrāmata). — ISBN 978-9984-782-54-6. — 
[0311001140] 316.728(035)

Dubkēvičs, Lotārs. Līderība vadīšanā / Lotārs 
Dubkēvičs ; red. Rita Cimdiņa. — Rīga : RaKa, 
2011. — 120 lpp. : sh., tab. ; 22 cm. — (Peda-
goģiskā bibliotēka. Izglītības vadība). — Bib-
liogr.: 105.-112. lpp. (149 nos.) un norādes 
parindēs. — Kopsav. angļu val. — ISBN 978-
9984-46-167-0. — [0311001187] 316.46

Šūmane, Sandra. Lauku inovācija: jaunu attīs-
tības prakšu veidošana. Bioloģiskās lauksaim-
niecības piemērs : promocijas darba kopsavil-
kums : promocijas darbs izstrādāts socioloģijas 
doktora (Dr.soc.) zinātniskā grāda iegūšanai 
socioloģijas nozarē, lietišķās socioloģijas 
apakšnozarē = Rural innovation: construc-
tion of new development practices. The case 
of Latvian organic agriculture : summary of 
doctoral thesis : a thesis submitted in fulfil-
ment of the requirements for the degree of 
Doctor of Sociology, the subdiscipline of Ap-
plied Sociology / Sandra Šūmane ; promocijas 
darba vadītājs Tālis Tisenkopfs ; recenzenti: 
Brigita Zepa, Laurens Klerkx, Ligita Melece, 
Vladimirs Meņšikovs ; Latvijas Universitāte. — 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. — 70 lpp. : 
diagr., sh. ; 21 cm. — Bibliogr.: 6.-9., 38.-41., 
66.-70. lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu 
valodā. — [0311001172] 316.334.55(043.2)

Šūmane, Sandra. Lauku inovācija: jaunu attīs-
tības prakšu veidošana. Bioloģiskās lauksaim-
niecības piemērs : promocijas darbs doktora 
grāda iegūšanai socioloģijā, lietišķās socioloģijas 
apakšnozarē / Sandra Šūmane ; darba vadītājs 
Tālis Tisenkopfs ; Latvijas Universitāte. Sociālo 
zinātņu fakultāte. Socioloģijas nodaļa. — 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. — 202 lp. 
sh., tab. ; 30 cm. — Bibliogr.: 179.-197. lp. — 
Anotācija latviešu, angļu valodās. — (Ies.). — 
[0311003374] 316.334.55(043.3)

327 Starptautiskās attiecības. Pasaules, 
globālā politika. Starptautiskie jautājumi. 
Ārpolitika

Daudze, Argita. Latvija Zviedrijas politikā : 
1945-1991 : pētījums / Argita Daudze ; redak-
cijas kolēģija: Inesis Feldmanis, Ainārs Lerhis, 
Bonifācijs Daukšts ; Aigara Truhina vāka di-
zains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. — 229, 
[1] lpp. : il., faks. ; 20 cm. — (Latvijas vēstures 
mazā bibliotēka). — Bibliogr.: 192.-200. lpp. 
un norādes parindēs. — ISBN 978-9934-0-
1873-2. — [0311001183] 327(485:474.3)
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329 Politiskās partijas un kustības

Zellis, Kaspars. Nacionālsociālistiskās Vācijas 
okupācijas režīma propaganda Latvijā, (1941-
1945) : promocijas darba kopsavilkums doktora 
zinātniskā grāda iegūšanai vēstures nozarē, 
apakšnozare: vispārējā vēsture = Propaganda 
of the occupation regime of national socialis-
tic Germany in Latvia, (1941-1945) : summary 
of the Doctoral thesis / Kaspars Zellis ; darba 
zinātniskais vadītājs I. Butulis ; recenzenti: 
Ē. Jēkabsons, K. Kangeris, H. Strods ; Latvijas 
Universitāte. Vēstures un filozofijas fakultāte. 
Latvijas un Austrumeiropas jauno un jaunāko 
laiku katedra. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2011. — 50 lpp. ; 21 cm. — Bibliogr.: 23., 
50. lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu val. 
ar atsevišķām titlp., vāka noformējums abās 
val. — ISBN 978-9984-45-350-7. — [0311001213]

329.18.019.51(043)

33 Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Kalniņš, Valts. Augošas vērtības meklējumos 
valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās / 
Valts Kalniņš. — Rīga : Sabiedriskās politikas 
centrs PROVIDUS, 2011. — 31, [1] lpp. : tab. ; 
21 cm. — (Korupcijas °C : rakstu sērija par ko-
rupciju un pretkorupcijas politiku, ISSN 1691-
5305 ; Nr. 13). — Bibliogr.: 31.-[32.] lpp. un norā-
des parindēs. — [0311001162] 330.322.14(474.3)

334 Organizācijas un sadarbības veidi 
ekonomikā

Amatniecības un mākslas centri : Zemgale un 
Ziemeļlietuva : buklets / [Zemgales plānošanas 
reģions] ; foto no Māras Grīnbergas foto ar-
hīva. — [Jelgava] : Zemgales Plānošanas reģi-
ons, [2011]. — [24] lpp. : il., karte ; 15×21 cm. — 
10000 eks. — [0311001145] 334.712(474)

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

Latgales stratēģija, 2030 ; Концепция социаль-
но-экономического развития Псковской 
области на 2010-2020 годы / Latgales plāno-
šanas reģions. — [Rēzekne ; Псков : Latgales 
plānošanas reģions : Администрация Псков-
ской области, 2010]. — [48] lpp. : il., kartes ; 
21 cm. — Grāmata lasāma no abām pusēm, 
dalīta paginācija. — Teksts latviešu un krievu 
val. — [0311001208] 338(474.38)+338(470.25)

34 Tiesības. Jurisprudence

Reire, Gunda. Apvienoto Nāciju Organizācijas 
nozīme starptautiskā miera un drošības uztu-
rēšanā : promocijas darba kopsavilkums : pro-
mocijas darbs izstrādāts politikas zinātnes dok-
tora (Dr. sc. pol.) zinātniskā grāda iegūšanai 
politikas zinātnes nozarē, starptautiskās poli-
tikas apakšnozarē = The role of the United 
Nations in maintenance of international peace 
and security : summary of doctoral thesis / 
Gunda Reire ; darba zinātniskā vadītāja Žaneta 
Ozoliņa ; recenzenti: Nils Raimonds Muižnieks, 
Marika Laizāne-Jurkāne, Toms Rostoks, Čaldīns 
Mensa ; Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu 
fakultāte. Politikas zinātnes nodaļa. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2010. — 81 lpp. : diagr., 
tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 38.-40., 80.-81. lpp. un 
norādes parindēs. — Teksts paralēli latviešu un 
angļu valodā. — [0311001171] 341.123(043.2)

Reire, Gunda. Apvienoto Nāciju Organizācijas 
nozīme starptautiskā miera un drošības uz-
turēšanā : promocijas darbs izstrādāts politikas 
zinātnes doktora (Dr. sc. pol.) zinātniskā grāda 
iegūšanai politiskas zinātnes nozarē, starp-
tautiskās politikas apakšnozarē / Gunda Reire ; 
darba zinātniskā vadītāja Žaneta Ozoliņa ; 
Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte. 
Politikas zinātnes nodaļa. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2010. — 280 lp. : diagr., tab. ; 
30 cm + piel. 122 lp. ar tab. un diagr. atsevišķā 
iesējumā. — Bibliogr.: 253.-280. lp. un norādes 
parindēs. — (Ies.). — [0311003372]

341.123(043.3)

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

Golubeva, Marija. Pašvaldības iedzīvotāju «da-
žādības pase»: ceļš uz vienādām iespējām un 
uzlabotu pakalpojumu kvalitāti : informatīvais 
materiāls pašvaldību darbiniekiem / Marija Go-
lubeva, Iveta Kažoka. — [Rīga] : Sabiedriskās 
politikas centrs PROVIDUS : Nordik, 2011. — 
10 lpp. : tab. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-854-
24-3. — [0311001160] 352-051(474.3)

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

Sociālo pakalpojumu attīstības programma 
2010.-2016. gadam Zemgales reģionā: 2010. gada 
28. maijs ; Rokasgrāmata Zemgales reģiona 
sociālo pakalpojumu attīstības programmas 
2010.-2016. gadam ieviešanai: 2010. gada 21. 
maijs / izstrādājusi Lietišķo pētījumu aģentūra 
«Nikolo grupa». — [Rīga : Lietišķo pētījumu 
aģentūra «Nikolo grupa», 2010]. — 144 lpp. : 
diagr., sh., tab. ; 24 cm. — Izstrādājusi Lietišķo 
pētījumu aģentūra «Nikolo grupa», pateicoties 
ESF finansiālajam atbalstam darbības program-
mas «Cilvēkresursi un nodarbinātība» papil-
dinājuma 1.4.1.2.3. apakšaktivitātē «Sociālo 
pakalpojumu sistēmas attīstības plānošana 
reģionos. — Bibliogr. norādes parindēs. — 
[0311001146] 364-78(474.33)

37 Izglītība

Mūrnieks, Andrejs. Sabiedrības kultūras ietek-
me uz izglītības mērķu veidošanu izglītības 
vadībā Latvijā : promocijas darbs doktora 
zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē, apakš-
nozare: izglītības vadība / Andrejs Mūrnieks ; 
darba zinātniskā vadītāja Dainuvīte Blūma ; 
recenzenti: Andrejs Geste, Jānis Strautmanis, 
Milan Pol ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, 
psiholoģijas un mākslas fakultāte. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2011. — 247 lp. : il., diagr., 
tab. ; 31 cm. — Bibliogr.: 225.-237. lp. — (Ies.). — 
[0311003369] 37.013.43(474.3)(043)

398 Folklora

Vīķe-Freiberga, Vaira. Trejādas saules : Meteo-
roloģiskā saule. Gaišā saule / Vaira Vīķe-Frei-
berga ; galv. red. Inguna Cepīte ; red. Anita 
Rožkalne ; māksl. Ilmārs Blumbergs. — Rīga : 
Pētergailis, 2011.

[4. sējums]. — 245, [2] lpp. : il. ; 22 cm. — 
Bibliogr.: 227.-[230.] lpp. — Palīdrād.: 231.-
[243.] lpp. — Kopsav. angļu val. — ISBN 978-
9984-33-323-6 (ies.). — [0311001082]

398.8(=174)

Zaķis, ezis un… : latviešu tautas pasakas 
[pirmsskolas vecuma bērniem] / sakārtojusi 
Indra Putre ; māksliniece Agija Staka ; Māras 
Alševskas dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2011]. — 6, [2] lpp. : il. ; 22 cm. — (Es la-su 
zil-bi pa zil-bei). — ISBN 978-9934-0-1882-4. — 
[0311001175] 398.21(=174)

5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

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

Dabas vērtības Zemgalē / teksta autore Anita 
Banziņa ; sastādītājs un priekšvārda autors 
Juris Kālis ; ievadu sarakstīja Guntis Eniņš ; di-
zains: Vilnis Freimanis ; fotogrāfiju autori: Jānis 
Liepa, Juris Kālis, Anita Banziņa. — [Jelgava : 
Zemgales plānošanas reģions, 2011] (Jelgavas 
tipogrāfija). — 112, [7] lpp. : il., ģīm., kartes ; 
31 cm. — Grāmata izdota projekta «Ilgtspējīga 
dabas resursu saglabāšana Zemgalē» Nr. 0072 
ietvaros. — (Ies.). — [0311001148] 502(474.33)

Īvāns, Dainis. Dzīvības loki. AugšDaugava : 
[fotoalbums] / Dainis Īvāns ; tulkojums: Tatjana 
Dubrovska ; foto materiāli: Arvīds Barševskis, 
Aleksejs Gončarovs, Dainis Īvāns, Viktors 
Kalnišs, Vladimirs Lubgāns, Enija Podziņa, 
Džeina Saulīte, Juris Soms. — Daugavpils : Dau-
gavpils novada dome : 13. stāvs, SIA, [2011]. — 
[110] lpp. : il., ģīm. ; 33 cm + 1 DVD. DVD: Da-
bas parks «Daugavas loki». — Paral. latviešu, 
angļu un krievu val. — ISBN 978-9984-49-245-2 
(ies.). — [0311001222] 502.13(474.3)(084.12)

Vides politikas un integrācijas programma 
Latvijā [audiovizuāls materiāls] = Environ-
ment policy integration programme in Latvia / 
eea grants, VARAM. — [Rīga : Hansa Me-
dia, 2011]. — 1 DVD (44 min.) : krāsa, skaņa ; 
12 cm + teksta piel. (8 lp. : il. ; 12 cm.). — Para-
lēli latviešu un angļu val. — [0311003464]

502.1(474.3)(086.82)

51 Matemātika

Koliškins, Andrejs. Augstākā matemātika : īss 
teorijas izklāsts, uzdevumu risinājumu paraugi : 
visiem, kuri apgūst augstāko matemātiku / An-
drejs Koliškins ; redaktores: Biruta Siliņa, Līva 
Medne ; Aigara Truhina vāka un maketa diza-
ins. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists).

3. d., Varbūtību teorija un matemātiskā 
statistika. — 85, [1] lpp. : il., tab. ; 24 cm. — 
Bibliogr. teksta beigās. — ISBN 978-9934-0-
1649-3. — [0311001176] 51(075.8)

Kriķis, Dainis. Matemātika 10. klasē : skolotāja 
grāmata / Dainis Kriķis ; redaktore Biruta Sili-
ņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. — 72 lpp. : il., 
tab. ; 24 cm. — (Nāc!). — Metodisks līdzeklis. 
Komplektizdevumā ar mācību grāmatu  «Ma-
temātika 10. klasei. Mācību grāmata» / B. 
Āboltiņa, D. Kriķis, K. Šteiners (ISBN 978-
9934-0-1104-7). — ISBN 978-9934-0-1845-9. — 
[0311001174] 51(072)

Lude, Inese. Matemātika 5. klasei : mācību 
grāmata / Inese Lude, Jolanta Lapiņa ; redak-
tore Inese Liepiņa ; māksliniece Gita Treice. — 
Rīga : Pētergailis, 2011. — 251, [1] lpp. : krās. il., 
tab. ; 25 cm. — ISBN 978-9984-33-318-2 (ies.). — 
[0311001085] 51(075.2)
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Lude, Inese. Matemātika 5. klasei : skolotāja 
grāmata / Inese Lude, Jolanta Lapiņa ; redaktore 
Inese Liepiņa ; māksliniece Gita Treice. — Rīga : 
Pētergailis, 2011. — 119 lpp. : il., tab. ; 24 cm. — 
Metodiskais līdzeklis komplektizdevumā ar 
mācību grāmatu «Matemātika 5. klasei» /  I. 
Lude, J. Lapiņa (ISBN 978-9984-33-318-2). — 
ISBN 978-9984-33-319-9. — [0311001084]51(072)

Менцис, Янис, seniors. Математика, 6 класс : 
рабочая тетрадь / Янис Менцис (сен.), Янис 
Менцис (юн.) ; перевод с латышского На-
дежды Цветковой ; redaktore Jana Taperte. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2011.

1-я часть. — 56 с. : ил., табл. ; 24 см. — 
Mācību komplektizdevumā ar: Математика. 
6 класс : учебник / Я. Менцис (сен.), Я. 
Менцис (юн.) (ISBN 978-9934-0-1390-4). — 
Ориг. назв.: Darba burtnīca matemātikā 
6. klasei. — ISBN 978-9934-0-1598-4. — 
[0311001186] 51(076)

Менцис, Янис, seniors. Математика, 6 класс : 
рабочая тетрадь / Янис Менцис (сен.), Янис 
Менцис (юн.) ; перевод с латышского На-
дежды Цветковой ; redaktore Jana Taperte. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2011.

2-я часть. — 56 с. : ил., табл. ; 24 см. — 
Mācību komplektizdevumā ar: Математика. 
6 класс : учебник / Я. Менцис (сен.), Я. 
Менцис (юн.) (ISBN 978-9934-0-1390-4). — 
Ориг. назв.: Darba burtnīca matemātikā 
6. klasei. — ISBN 978-9934-0-1599-1. — 
[0311001185] 51(076)

Менцис, Янис, seniors. Проверочные 
работы и тесты по математике, 6 класс : mā-
cību līdzeklis / Янис Менцис (сен.), Янис Мен-
цис (юн.) ; перевод с латышского Надежды 
Цветковой ; redaktore Jana Taperte. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2011. — 119 с. : ил., табл. ; 
24 см. — Komplektizdevumā ar mācību 
grāmatu «Математика. 6 класс» / Я. Менцис 
(сен.), Я. Менцис (юн.) (ISBN 978-9934-0-
1390-4). — Ориг. назв.: Pārbaudes darbi un 
testi matemātikā 6. klasei. — ISBN 978-9934-0-
1391-1. — [0311001182] 51(079)

59 Zooloģija

Pupiņa, Aija. Sarkanvēdera ugunskrupju Bom-
bina bombina L. ekoloģijas īpatnības uz sugas 
areāla ziemeļu robežas Latvijā : promocijas dar-
ba kopsavilkums Bioloģijas doktora zinātniskā 
grāda iegūšanai Ekoloģijas apakšnozarē = 
Features of ecology of fire-bellied toad Bom-
bina bombina L. on the northern border of the 
species’ area in Latvia : summary of Doctoral 
dissertation / Aija Pupiņa ; darba zinātniskais 
vadītājs A. Škute ; recenzenti: Arvīds Barševskis, 
Andris Čeirāns, Victor Bakharev ; Daugavpils 
Universitāte. — Daugavpils : Daugavpils 
Universitāte, 2011. — 61 lpp. : il., diagr., kartes, 
tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 58.-61. lpp. — Teksts 
paralēli latviešu un angļu val. — [0311001214]

597.822(474.3)(043)

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. 
TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes

Amosovs, V. Atveseļošanās pēc operācijām : 
labākās rehabilitācijas metodes / V. Amosovs ; 
no krievu valodas tulkojusi Zaiga Lasenberga ; 
redaktore Jana Taperte ; Aigara Truhina vāka di-
zains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. — 104 lpp. : 
tab. ; 20 cm. — (Laba ārsta padomi). — Oriģ. 
nos.: Восстановление после операций. — 
ISBN 978-9934-0-1826-8. — [0311001181] 615.8

Ārente, Līga. Диабет : как остановить диабет 
второго типа? / Лига Аренте ; перевод: Ири-
на Гринфогеле, Лидия Маха ; дизайн об-
ложки: Артурс Мауранс. — Рига : Lietišķās 
informācijas dienests, 2010. — 80 с. : цв. ил., 
диагр., табл. ; 20 см. — (Из серии здоровья). — 
«Euro aptieka»—На обложке. — Об авторе: 
с. 79-80. — Библиогр.: с. 77-78. — ISBN 978-
9984-826-98-1. — [0311001217]

616.379-008.64-06

Erdmane, Anete. Līdzīgs palīdz līdzīgam : 
rokasgrāmata psihiatrijas pakalpojumu lieto-
tājiem / Anete Erdmane, Džeordžiana George, 
Ieva Leimane-Veldmeijere ; Resursu centrs cil-
vēkiem ar garīgiem traucējumiem «Zelda». — 
Rīga : Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem 
traucējumiem «Zelda», 2010. — 63 lpp. ; 
21 cm. — Bibliogr. norādes parindēs. — (Spirāl-
ies.). — [0311001167]

616.89(035)+342.726-056.34(035)

Erdmane, Anete. Pacientu—personāla alter-
natīvās konfliktsituāciju risināšanas metodes / 
autori: Anete Erdmane, Ieva Leimane-Veld-
meijere, Rinalds Muciņš ; vāka noform. iz-
mantota Initas Sabanskas glezna ; Resursu 
centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem 
«Zelda». — Rīga : Resursu centrs cilvēkiem ar ga-
rīgiem traucējumiem «Zelda», 2010. — 46 lpp. : 
tab. ; 24 cm. — Bibliogr. norādes parindēs. — 
[0311001168] 614.253(474.3)(094)

Jansone, Ilze. Kā atjaunot bojātu aizkuņģa dzie-
dzeri, aknas un nieres ar dabiskiem līdzekļiem : 
pēc Ilzes Jansones sistēmas / Ilze Jansone. — 
Rīga : [Ilze Jansone], 2011. — 168 lpp. : il., ģīm. ; 
24 cm. — (No dziednieces pieredzes). — Par 
aut.: 142.-149.lpp. — Bibliogr.: 150.-153. lpp. — 
ISBN 978-9984-868-11-0. — [0311001135]

615.89

Maķinska, Ingrīda. Lolojums : dienasgrāmata 
vecākiem / Ingrīda Maķinska ; lit. red. Marika 
Šmukša ; māksl. noform.: Emīls Geršinskis-
Ješinskis ; vāka foto: Ineta Līdace. — Rīga : 
Iespēju grāmata, 2011. — 92 lpp. ; 19 cm. — 
ISBN 978-9934-8166-5-9 (spirālies.). — 
[0311001121] 613.953

Teilore, Samanta. 101 seksa poza : karstas un 
jaunas pozas no visvienkāršākajām līdz vis-
mežonīgākajām / Samanta Teilore ; no angļu 
valodas tulkojis Oskars Kirkils. — Rīga : Ju-
mava, 2011. — 112 lpp. : krās. il. ; 22 cm. — Alf. 
pozu rādītājs: 112. lpp. — Oriģ. nos.: 101 
sex positions. — ISBN 978-9984-38-886-1. — 
[0311001131] 613.88

Veršiņina, S. Onkoloģiskās slimības : ceļā uz 
izveseļošanos / S. Veršiņina, J. Potjavina ; no 
krievu valodas tulkojusi Anna Kuprijenko ; 
redaktore Oļesja Burkevica ; Aigara Truhi-
na sērijas dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2011. — 128 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — (Laba 
ārsta padomi). — Par autorēm: 7. lpp. — Oriģ. 
nos.: Онкологические заболевания: пути 
к исцелению. — ISBN 978-9934-0-1167-2. — 
[0311001180] 616-006

620 Materiālu pārbaudes. Rūpnieciskas 
nozīmes materiāli. Spēkstacijas. Enerģētikas 
ekonomika

Glaskova, Tatjana. Polimēru nanokompozīt-
materiālu termofizikālo un mehānisko īpašību 
eksperimentālā izpēte un modelēšana : zināt-
nisku publikāciju kopa doktora zinātniskā 
grāda iegūšanai inženierzinātnēs, apakšnozare: 
polimēru un kompozītmateriālu mehānika = 
Experimental and theoretical investigation of 
thermophysical and mechanical properties of 
polymer nanocomposites : collection of scien-
tific papers submitted for doctoral degree in 
engineering, subbranch: mechanics of polymer 
and composite materials / Tatjana Glaskova ; 
zinātniskais vadītājs Andrejs Aņiskevičs ; Lat-
vijas Universitāte. Fizikas un matemātikas fakul-
tāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. — 
[98] lpp. : il., diagr., tab. ; 30 cm. — Apr. pēc 
vāka, dažāda paginācija. — Bibliogr. publikāciju 
beigās. — Ietvertās publikācijas angļu valodā; 
anotācija un vāka noformējums latviešu un 
angļu valodā. — (Spirālies.). — [0311003375]

620.3:678.5.067(043)

623 Militārā tehnika

Мелконов, Юрий. Балтийский Гибралтар / 
Юрий Мелконов ; серия авторских фото-
графий: Мелконов Сергей Юрьевич ; ди-
зайн: Эдуардс Страздс. — Рига : Gvards 
Group, 2011. — 64 с. : ил., карт., портр. ; 
21 см. — (Балтийский Гибралтар = The Bal-
tic Gibraltar ; 3). — На обороте тит.л. загл. 
англ.: The Baltic Gibraltar; латыш.: Baltijas 
Gibraltārs. — Библиогр.: с. 61. — Резюме: 
англ., дат., латыш., нем., швед., эст.; подписи 
к ил. парал. рус., англ. — ISBN 978-9934-8212-
1-9. — [0311001123] 623.23(474.2)

633/635 Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Jansone, Ilze. C vitamīna noslēpumi : brīnumai-
nie kāļi, rāceņi, rutki, puravi / Ilze Jansone. — 
Rīga : Ilze Jansone, [2011]. — 112 lpp. : il., ģīm., 
tab. ; 17 cm. — (No dziednieces pieredzes). — 
Par aut.: 86.-106. lpp. — ISBN 978-9984-868-
10-3. — [0311001133] 635.1/.8+641.56(083.12)

Jansone, Ilze. Ēdīsim pirmos pavasara vitamīn-
augus — rabarberus un skābenes! : ko tie ārstē? / 
Ilze Jansone. — Rīga : Ilze Jansone, [2011]. — 
50, [7] lpp. : il., ģīm. ; 17 cm. — (No dziednieces 
pieredzes). — Par aut.: 31.-49. lpp. — ISBN 978-
9984-868-09-7. — [0311001134] 635.45+635.48
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64 Mājturība. Mājsaimniecība.  
Komunālā un sadzīves saimniecība.  
Sadzīves pakalpojumi

Seterstrēma, Monika. Izšūsim ar prieku / Moni-
ka Seterstrēma ; no zviedru valodas tulkojusi 
Madara Bernharda ; fotogrāfs Nisse Petešons ; 
vāka noformējums un grafiskais dizains: Torg-
nijs Kārlsons ; dizains: Anderšs Vālberjs. — 
Rīga : Madris, 2010. — 128 lpp. : krās. il. ; 
29 cm. — Oriģ. nos.: Brodera mera. — ISBN 
978-9984-31-470-9 (ies.). — [0311001154] 646.21

Unas neparastā pavārgrāmata : receptes lite-
ratūras mērcē : [žurnāla «Una» pielikums] / 
galvenā redaktore Džina Briška ; redaktores: 
Kristīne Alberte, Solvita Velde, Aiva Kalve, 
literārā redaktore Anita Horsta ; dizains: Diāna 
Druķe. — Rīga : Dienas Žurnāli, 2011. — 60, 
[3] lpp. : il., ģīm. ; 25 cm. — (Unas bibliotēka, 
ISSN 1691-6093 ; pavasaris/vasara 2011). — 
Ls 1,49. — [0311001076] 641.55(083.12)

658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība. 
Tirdzniecības organizācija

Uzņēmējdarbībai Zemgalē / Zemgales Plāno-
šanas reģions ; dizains: Vilnis Freimanis ; foto: 
Juris Kālis. — [Jelgava : Zemgales Plānošanas 
reģions, 2010]. — 15, [1] lpp. : il. ; 24 cm. — 
[0311001142] 658(474.33)

Zelgalve, Elvīra. Ražošanas uzņēmumu ka-
pitāla veidošanas problēmas : monogrāfija / 
Elvīra Zelgalve, Irina Bērzkalne ; lit. red. Indra 
Orleja. — Rīga : LU Ekonomikas un vadības fa-
kultāte, 2011. — 183, [9] lpp. : diagr., sh., tab. ; 
24 cm. — Bibliogr.: 178.-182. lpp. (97 nos.) un 
norādes parindēs. — Kopsav. angļu val. — 
ISBN 978-9984-803-08-1. — [0311001120]

658.5(474.3)

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

Cekule, Marita. Rīgas telpiskās struktūras 
analīze izmantojot ģeogrāfiskās informācijas 
sistēmas : promocijas darbs ģeogrāfijas dok-
tora zinātniskā grāda iegūšanai, apakšnozare: 
lietišķā ģeogrāfija / Marita Cekule ; darba zināt-
niskais vadītājs Oļģerts Nikodemus ; recenzen-
ti: Jānis Štrauhmanis, Ilgvars Francis, Donatas 
Burneika ; Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un 
Zemes zinātņu fakultāte. Ģeogrāfijas zinātņu 
nodaļa. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. — 
140 lp. : il., diagr., kartes, sh. ; 31 cm. — Bibliogr.: 
126.-139. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija 
arī angļu valodā. — (Ies.). — [0311041148]

711.4(474.3-25)(043.3)

745/749 Rūpnieciskā māksla un 
daiļamatniecība. Lietišķā māksla

Success stories of craftsmen from Zemgale 
and Northern Lithuania / project manager 
and foreword by Anna Builo-Holme ; photos: 
Juris Kālis, Anna Builo-Hoļme, Darius Bal-
takys. — [Jelgava] : Zemgale Planning Region, 
[2011]. — [20] lpp. : krās. il., ģīm. ; 25 cm. — Pro-
jekta menedžere minēta priekšvārda beigās. — 
[0311001144] 745-057.21(474.3)

Zemgales un Ziemeļlietuvas amatnieku veiksmes 
stāsti : buklets / projekta vadītāja un priekšvār-
da autore Anna Builo-Hoļme ; foto: Juris Kālis, 
Anna Builo-Hoļme, Darius Baltakys. — [Jel-
gava : Zemgales Plānošanas reģions, 2011]. — 
[20] lpp. : il., ģīm. ; 25 cm. — [0311001143]

745-057.21(474.3)

75 Glezniecība

CoBrA & Co : 24.09.-21.11.2010 : izstāde Latvi-
jas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zālē 
Arsenāls = exposition présentée à la salle 
d’exposition Arsenāls du Musée National des 
Beaux-Arts de Lettonie / sastādītāja Nataļja 
Sujunšalijeva ; tekstu autori: Ints Dālderis, 
Leopolds Merkss, Elio Di Rupo, Filips Suinens, 
Māra Lāce, Denī Laurē ; latviešu teksta literārā 
redaktore Māra Ņikitina ; tulkotāja latviešu 
un franču valodā Dita Podskočija, tulkotājs 
angļu valodā Andris Mellakauls ; mākslinieks 
Nikolajs Žuks ; uz vāka Lui van Linta glezna 
«Bez nosaukuma» ; fotogrāfs Philippe De For-
manoir. — Rīga : Latvijas Nacionālais mākslas 
muzejs, 2010. — 47, [1] lpp. : il. ; 29 cm. — Par-
al. latviešu, franču val. — Kopsav. angļu val. — 
[0311001156] 75.038(=1:493)(474.3)(083.824)

76 Grafiskā māksla. Lietišķā grafika

Nonkonformisms grafikā, 1944-1990 : projekts 
«Latvijas padomju perioda nonkonformisma 
grafikas krājuma pilna saglabāšana un tam 
nepieciešamās materiāli tehniskās bāzes no-
drošinājums» / projekta īstenotājs: Latvijas Na-
cionālā bibliotēka ; sastādīja Marta Dziļuma ; 
teksta autori: Dace Gasiņa, Inta Pujāte, Iveta 
Šķiņķe, Taiga Kokneviča ; tulkotājs angļu valodā 
Andris Mellakauls ; mākslinieks Gatis Burav-
covs. — Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 
2011. — 96 lpp. : il. ; 21 cm. — Bibliogr. norādes 
parindēs. — Teksts laviešu, angļu valodā. — 
ISBN 978-9984-850-05-4. — [0311001118]

76.036/.037(474.3)(083.82)

77 Fotogrāfija un līdzīgi procesi

Linda Leen. Divi : fotostāsts un dziesmu al-
bums : ekskluzīvs izdevums / Lina Leen, Cami-
lo Echeverri. — [Rīga] : Chamaleon Sounds, 
2010. — [62] lpp. : ģīm. ; 25 cm + piel. CD. — 
Fotostāsta albums un CD ievietoti kārbā. Piel.: 1 
CD: Divi : labākie dueti 2000-2010, 1 teksta piel. 
([28] lpp. : il. ; 13×13 cm). — Teksts latviešu, 
angļu val. — [0311001116] 77.041.2(084.12)

78 Mūzika

Lielā mūzikas balva, 2010 : 2011. gada 8. martā 
plkt. 19.00 Latvijas Nacionālajā operā / priekšv. 
sarakst. Sarmīte Ēlerte ; foto: Uldis Pāže. — [Rī-
ga] : Latvijas koncerti, 2011. — 27 lpp. : il., 
ģīm. ; 21 cm + 1 CD. Pielikumā CD Lielā Mū-
zikas balva 2010, kategorijā «Gada jaundarbs» 
nominētie skaņdarbi. — Paral. latviešu un an-
gļu val. — [0311001069] 78.092(474.3)(05)

791 Kinematogrāfija. Filmas (kinofilmas)

Pērkone, Inga. Inscenējumu realitāte : Latvijas 
aktierkino vēsture / Inga Pērkone, Zane Balčus, 
Agnese Surkova, Beāte Vītola ; zin. red. Inga 
Pērkone ; red. Kristīne Matīsa ; Māra Garjāņa 
vāka dizains ; fotogr.: Arnis Blumbergs, 
Aivars Čakste, Juris Dzenis, Ēriks Fridrihsons, 
Andrejs Grants, Džovita Grebzde, Guntis 
Grunte, Valdis Ilzēns, Oļegs Kotovičs, Valdis 
Lavrinovičs, Uldis Ofkants, Jānis Pilskalns, 
Aleksandrs Veisbārdis. — Rīga : Mansards, 
2011. — 599, [1] lpp. : il., ģīm. ; 22 cm. — (Kino 
raksti bibliotēka). — Bibliogr.: 593.-[597.] lpp. 
un norādes parindēs. — Filmu rād.: 445.-
[451.] lpp. — Personu rād.: 452.-462. lpp. — Fil-
mogr.: 463.-[592.] lpp. — ISBN 978-9984-812-
92-2. — [0311001122] 791(474.3)(091)”19”

792 Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski 
uzvedumi

Teātra režija pasaulē / projekta vadītāja, zi-
nātniskā redaktore un sastādītāja Silvija Rad-
zobe ; atb. red. Kristīne Kirkila ; redkol.: Gunārs 
Bībers, Valda Čakare, Lilija Dzene, Lūle Epnere, 
Ramune Marcinkevičūte, Silvija Radzobe, Līga 
Ulberte ; lit. red. Rita Kļaviņa ; kopsav. angļu 
val. tulk. Aija Abene ; māksl. Dina Ābele ; Do-
minika Gīglera, Tomasa Aurina, Iko Frēze, Arno 
Deklera foto. — Rīga : Jumava, 2011.

2. daļa. — 453, [1] lpp. : il., ģīm. ; 25 cm. — 
Bibliogr. rakstu beigās. — Personu rād.: 443.-
[454.] lpp. — Kopsav. angļu val. — ISBN 978-
9984-38-874-8 (ies.). — [0311001130]

792.02(100)”19”

796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Bula-Biteniece, Inta. Holistiskā pieeja ģimenes 
sportā pirmsskolas izglītībā : promocijas darbs 
pedagoģijas doktora grāda iegūšanai sporta 
zinātnes nozarē, sporta pedagoģijas apakš-
nozarē / Inta Bula-Biteniece ; darba vadītājs 
J. Grants ; Latvijas Sporta Pedagoģijas akadē-
mija. — Rīga : Latvijas Sporta Pedagoģijas aka-
dēmija, 2011. — 130, [58] lp. : il., diagr., tab. ; 
30 cm. — Bibliogr.: 113.-129. lp. — (Ies.). — 
[0311003370] 796.011.1-053.2(043)

Bula-Biteniece, Inta. Holistiskā pieeja ģimenes 
sportā pirmsskolas izglītībā : promocijas dar-
ba kopsavilkums pedagoģijas doktora grāda 
iegūšanai sporta zinātnes nozarē, sporta pe-
dagoģijas apakšnozarē = Holistic approach 
in family sport in pre-school education : sum-
mary of PhD thesis / Inta Bula-Biteniece ; darba 
vadītājs Juris Grants ; recenzenti: Krzystof 
Piech, Ilze Miķelsone, Aija Kļaviņa ; Latvijas 
Sporta pedagoģijas akadēmija. — Rīga : Latvi-
jas Sporta pedagoģijas akadēmija, 2011. — 
69 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 28.-30., 
63.-65. lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu 
val. ar atsevišķām titlp. — [0311001170]

796.011.1-053.2(043)

8 VALODAS. VALODNIECĪBA. 
LITERATŪRA

Tev : par laiku un dzīvi / sakārtoja Ilze Cine ; 
Vijas Kilblokas fotogrāfijas ; Aigara Truhina 
dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. — 78, 
[1] lpp. : il. ; 16 cm. — ISBN 978-9934-0-1938-8 
(ies.). — [0311001177] 82-1(082)
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81 Valodniecība un valodas

Platonova, M. Terminu darināšana un lieto-
šana tematiskajā laukā «vide un ekoloģija»: 
kontrastīvā analīze : promocijas darba kopsa-
vilkums filoloģijas doktora grāda iegūšanai 
valodniecības zinātnes nozarē, apakšnozare: 
sastatāmā valodniecība = Term formation 
and application in the thematic field «envi-
ronment and ecology»: contrastive analysis : 
summary of Ph.D. thesis / Marina Platonova ; 
darba zinātniskais vadītājs Andrejs Veisbergs ; 
recenzenti: Dace Markus, Maija Brēde, Anna 
Stafecka ; Latvijas Universitāte. Humanitāro 
zinātņu fakultāte. — Rīga : Latvijas universitāte, 
2011. — 54 lpp. ; 21 cm. — Bibliogr.: 46.-
54. lpp. — Teksts latviešu un angļu val. — ISBN 
978-9934-10-143-4 : 50 eks. — [0311001169]

81’373.46(043)

811.174 Latviešu valoda

Ābolniece, Ligita. Ar Vārda acīm : esejas par 
Bībeles motīviem / Ligita Ābolniece ; Artūra 
Hnikina vāka noformējums. — [Jēkabpils] : 
Autorizdevums, 2010. — 166 lpp. : il. ; 15 cm. — 
ISBN 99841921113 (kļūda). — [0311001194]

811.174-4+27-29

Elksnīte, Gita. Nominālās vārdkopas Georga 
Manceļa tekstos : promocijas darbs filoloģijas 
doktora grāda iegūšanai Valodniecības zinātņu 
nozares, latviešu diahroniskās valodniecības 
apakšnozarē / Gita Elksnīte ; darba zinātniskā 
vadītāja Maigone Beitiņa ; Liepājas Universitāte. 
Kurzemes Humanitārais institūts. — Liepāja : 
Liepājas Universitāte, 2011. — 182 lp. : tab., 
faks. ; 30 cm. — Bibliogr.: 169.-181. lp. — 
(Ies.). — [0311041151] 811.174’367.4(043)

821 Daiļliteratūra

821.111 Angļu literatūra

Brendrets, Džailzs. Oskars Vailds un slep-
kavības sveču gaismā : detektīvromāns / Džailzs 
Brendrets ; no angļu valodas tulkojusi Daina 
Ozoliņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. — 303, 
[1] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: Oscar Wilde and 
the candlelight murders. — ISBN 978-9984-40-
937-5 (ies.). — [0311001178] 821.111-312.4

Saimnieks Šons un Ellīgais karstums : divi 
brīnišķīgi blējamstāsti un grāmatzīme par baltu 
velti [pirmsskolas vecema bērniem] / no angļu 
valodas tulkojis Edvīns Raups ; atbildīgā redak-
tore Renāte Neimane. — Rīga : Jumava. SIA 
«J.L.V.», 2011. — 47, [1] lpp. : krās. il. ; 26 cm. — 
(Auniņš Šons). — Oriģ. nos.: Shaun the sheep. 
Shaun the farmer and can’t stand the heat. — 
ISBN 978-9984-38-904-2. — [0311001132]

821.111-93-32

821.111(73) Amerikāņu literatūra

Evanss, Nikolass. Drosmīgie : romāns / Niko-
lass Evanss ; no angļu valodas tulkojusi Elfrīda 
Melbārzde ; mākslinieks Rihards Delvers. — 
Rīga : Tapals, 2011. — 293, [1] lpp. ; 23 cm. — 
Oriģ. nos.: The brave. — ISBN 978-9984-796-
81-9 (ies.). — [0311001163] 821.111(73)-31

821.112.2(436) Austriešu literatūra

Kubelka, Zuzanna. Ofēlija mācās peldēt / Zu-
zanna Kubelka ; no vācu valodas tulkojušas 
Dace Strelēvica un Rasma Vīlipa ; redaktore 
Sarmīte Lomovceva ; Arņa Kilbloka vāka di-
zains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. — 415, 
[1] lpp. ; 18 cm. — (Ķengura grāmata). — Oriģ. 
nos.: Ophelia lernt schwimmen. — ISBN 978-
9934-0-1856-5. — [0311001173]

821.112.2(436)-31

821.161.1 Krievu literatūra

Шац-Марьяш, Рута. Черничный лес : стихи / 
Рута Марьяш ; подготовил Анатолий Крап-
чин ; редактор Инна Заславская ; автор преди-
словия, с. 3-4, Марина Шапиро. — Рига : [авт. 
изд.], 2011. — 112 с. ; 20 см. — Текст переводов 
парал. рус., латыш. — [0311001137]

821.161.1-1(474.3)

821.174 Latviešu literatūra

Ābolniece, Ligita. Māja : lugas / Ligita Ābol-
niece ; priekšv. sarakst. Inta Ūbele ; Artūra Hni-
kina vāka noform. — [Jēkabpils] : Autorizde-
vums, 2011. — 122 lpp. : il. ; 21 cm. — ISBN 
99841921113 (kļūda). — [0311001193] 821.174-2

Brīdaka, Lija. Sadalītā dzīve : romāns / Lija 
Brīdaka ; redaktore Eva Mārtuža ; Vitolda Kuci-
na zīmējumi. — Rīga : Lauku Avīze, 2011. — 
223 lpp. : il., ģīm., faks. ; 20 cm. — (Lata ro-
māns ; 5 (143)). — Bibliogr.: 218. lpp. — ISBN 
978-9984-827-90-2. — [0311001151] 821.174-31

Jansons, Edvīns. Dvēseles sirdspuksti : dzeja / 
Edvīns Jansons ; vāka dizains: Aija Gulbe. — 
[Rīga] : Visual studio, 2011. — 165, [1] lpp. ; 
21 cm. — Par E. Jansona dzeju: 158.-162. lpp. — 
ISBN 978-9934-8205-8-8 (ies.). — [0311001216]

821.174-1

Jansons, Edvīns Grēka maratons : [autobio-
grāfisks romāns] / Edvīns Jansons ; priekšv. 
sarakst. Ausma Melluma ; vāka dizains: Aija 
Gulbe. — [Rīga] : Visual studio, 2011.

1. grāmata, Distances sākums. — 251, 
[1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-8205-
7-1. — [0311001219] 821.174-94

Līcītis, Egils Feļetoni : [krājums] / Egils Līcītis ; 
redaktors Andorijs Dārziņš ; Ērika Oša zīmē-
jumi. — Rīga : Lauku Avīze, 2011. — 255 lpp. : 
il. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-827-88-9. — 
[0311001136] 821.174-7

Pera Ginta un Solveigas vēstules / J. Grots, 
E. Ķezbere ; pēcv. sarakst. Ingrīda Burāne ; 
māksliniece un priekšv. aut. Dzidra Ezer-
gaile. — [Rīga : Rīgas Latviešu biedrības Rīgas 
Ekslibristu biedrība], 2011. — 34, [1] lp., [10] lp. 
krās. il. : faks. ; 21 cm. — Faks. izd.: 1950. — 
[0311001110] 821.174-1

82–93 Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Ašie : klik un izkrāso! : grāmata un CD ar 
lieliskiem attēliem krāsošanai un rāmīši zī-
mējumu ievietošanai / Disney. Pixar ; tulko-
jusi Diāna Pitrāne. — Rīga : Egmont Latvija, 
2010. — [50] lpp. : il. ; 27 cm + pielikums 
CD. — (Vāģi). — «Tavam PC vai MAC»—Uz dis-
ka. — ISBN 978-9984-43-336-3. — [0311001092]

82-93-32

Burvīgās : klik un izkrāso! : grāmata un CD ar 
skaistiem attēliem krāsošanai un rāmīši zīmē-
jumu ievietošanai / Disney ; tulkojusi Diāna 
Pitrāne. — Rīga : Egmont Latvija, 2010. — 
[50] lpp. : il. ; 27 cm + pielikums CD. — (Dis-
ney princeses). — «Tavam PC vai MAC»—Uz 
diska. — Oriģ. nos.: Princess. Enchanted. Click 
and colour. — ISBN 978-9984-43-337-0. — 
[0311001091] 82-93-32+087.5

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

908 Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Grišāne, Veronika Kur Ežezers rotājas zils… : 
[atmiņu krājums] / Veronika Grišāne ; vāka 
dizains: Elita Pole ; vāka foto: Māra Pole. — 
[Rīga] : Visual studio, 2011. — 275, [2] lpp. : 
il., ģīm., faks., tab., karte ; 24 cm. — Bibliogr.: 
[277.] lpp. (30 nos.). — ISBN 978-9984-873-
01-5. — [0311001218] 908(474.386)

Князья Кропоткины и Сигулда / подготовила 
Иева Витола ; перевод на русский язык: 
Жанна Эзите ; фотографы Албертс Линартс, 
Иева Витола, Рейнис Хофманис ; художник 
Инесе Фофмане. — Сигулда : Дума Сигулд-
ского края, 2011. — [39] с. : цв. ил., карт., 
портр. ; 21 см. — ISBN 978-9984-49-278-0. — 
[0311001203] 908(470+571)

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

Kozlovska, Lolita. Trejas ezeru zemes : Latvija, 
Baltkrievija Lietuva : Lauku Avīzes tematiskā 
avīze / Lolita Kozlovska ; galvenais redaktors 
un priekšvārda autors Ilmārs Birulis. — Rīga : 
Lauku Avīze, 2011. — 79 lpp. : il., ģīm., kartes ; 
28 cm. — (Lauku Avīzes tematiskā avīze, ISSN 
1407-4338 ; 2011. Speciālizdevums (195)). — 
[0311001150] 913(474.3-32)(036)

Tavas skaistākās brīvdienas Latgalē un Aukš-
taitijā : Baltijas ezeru zeme : [tūrisma ceļvedis] / 
Latgales plānošanas reģions ; priekšv. sarakst. 
Rita Strode, Sigutis Obelevičius, Alvydas Kati-
nas ; A. Strausko, T. Tumaloviča, R. Lelecko, V. 
Eideja, N. Ribokaites, A. Samuilova, A. Ivano-
va, V. Kukonenko, D. Buičenko, V. Ščerbakova 
foto. — [Rēzekne : Latgales plānošanas reģions, 
2010]. — 152 lpp. : il., ģīm., karte ; 21 cm + 
1 saloc. lp. karte. — Pievienota Latgales un 
Augštaitijas karte ar atzīmētām naktsmītņu 
vietām. — [0311001206] 913(474.38)(03)

930.85 Civilizācijas vēsture. Kultūras 
vēsture

Ziemeļvidzemes ainavas noklusētie stāsti / 
Valsts meža dienests ; redaktore un priekšvārda 
autore Sandra Ikauniece ; 1. vāka fotogrāfija: 
Andris Grīnbergs ; 4. vāka fotogrāfija: Jānis 
Ence. — [Rīga] : Valsts meža dienests, 2011. — 
157, [2] lpp. : il., kartes ; 25 cm. — Izdevums 
sagatavots Igaunijas — Latvijas pārrobežu sa-
darbības programmas projekta «Unknown cul-
tural heritage in common natural and cultural 
space» (EU 30065) ietvaros. — Bibliogr.: [158].-
[159]. lpp. — ISBN 978-9984-9656-9-7 (ies.). — 
[0311001126] 930.85(474.3-32)
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94(474.3) Latvijas vēsture

Apals, Gints. Pēterburgas avīzes : latviešu pir-
mā saskare ar Eiropas politiskajām idejām : 
pētījums / Gints Apals ; redakcijas kolēģija: 
Inesis Feldmanis, Ainārs Lerhis, Bonifācijs 
Daukšts ; autora redakcijā. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2011. — 174, [1] lpp. ; 20 cm. — (Latvijas 
vēstures mazā bibliotēka). — Bibliogr. norā-
des parindēs. — ISBN 978-9934-0-1592-2. — 
[0311001184] 94(474.3)”1850/1890”

Biezais, Haralds. Kurelieši : nacionālās pretes-
tības liecinieki / Haralds Biezais ; priekšv. sa-
rakst. Andrejs Ķeizars ; vāka dizains: Aija Gul-
be. — 3. izd. — Ugāle ; Rīga : Rubeņa fonds : 
Visual studio, 2011. — 201, [1] lpp. : il., ģīm., 
karte ; 20 cm. — Bibliogr.: 163.-165. lpp. un no-
rādes parindēs. — Personu rād.: 195.-200. lpp. — 
ISBN 978-9934-8205-9-5. — [0311001220]

94(474.3)”1939/1945”

Рислакки, Юкка. Манипуляции фактами: 
латвийский вариант : четырнадцать ос-
трых вопросов и прямых ответов / Юкка 
Рислакки ; перевод с финского языка Генна-
дия Муравина ; перевод с английского, не-
мецкого, французского и латышского языков 
Инессы Иванчиковой ; ответственный ре-
дактор Анна Павловская ; литературный 
редактор Инесса Иванчикова. — Рига : Ju-
mava, 2011. — 283, [1] с. : ил., диагр. ; 24 см. — 
Библиогр.: с. 273-280 и в примеч. в конце 
разделов. — Именной указатель: с. 281-
[284]. — Oriģ. nos.: Tapaus Latvia. — ISBN 978-
9984-38-907-3. — [0311001129] 94(474.3)”19”


