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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

003 Rakstības sistēmas un raksti

Lerū-Igona, Helēna. Mandalas radošai darbībai / 
Helēna Lerū-Igona ; atb. red. Kristīne Kirkila ; 
no franču val. tulk. Astra Skrābane. — Rīga : 
Jumava. SIA «J.L.V.», 2011. — 55, viii, [2] lpp. : 
il. ; 24 cm. — Tulk. no izd.: Mandalas crèatifs. — 
ISBN 978-9984-38-876-2. — [0311000900] 003.6

06 Vispārīga rakstura organizācijas

Purvīša balva = The Purvītis Prize / red.: Inese 
Baranovska, Tabita Sīmane ; angļu teksta tulk. 
Pēteris Cedriņš ; priekšv. sarakst.: Sarmīte Ēler-
te, Māra Lāce, Jānis Zuzāns ; māksl. Kristīne 
Plūksna. — Rīga : Kultūras projektu aģentūra 
INDIE, 2011. — [54] lpp. : il., ģīm. ; 30×29 cm. — 
Paral. latviešu un angļu val. — [0311000901]

06.05:7(474.3)

08 Jaukta satura krājumi. Kolektīvi darbi

087.5 Izdevumi jauniešiem

Meža mātes uzdevumi : atmini un izkrāso, drau-
dziņ! / māksliniece Liāna Šulce ; Latvijas valsts 
meži. — Rīga : Latvijas valsts meži, [2011]. — 
[26] lpp. : krās. il. ; 14×19 cm. — Aprakstīts pēc 
vāka un izdevējziņām. — ISBN 978-9984-9969-
6-7. — [0311000980] 087.5

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

13 Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves 
metafizika

Augu maģija : koki un puķes — cilvēka draugi, 
sargi, palīgi : Lauku Avīzes tematiskā avīze / 
autori: Otvars Grava, Marija Blūma-Kauliņa, 
Līga Zītara ; red. un priekšv. aut. Ilmārs Biru-
lis. — Rīga : Lauku Avīze, 2011. — 64 lpp. : il., 
ģīm. ; 28 cm. — (Lauku Avīzes tematiskā avīze, 
ISSN 1407-4338 ; 2011/4(193)). — [0311000831]

133:58

Sēnijs, Džovanni Baptists. Sēnija horoskops / 
sagatavoja Terēza Laube. — Rīga : Zintnieks, 
2010. — 80 lpp. + 36 kārtis. Pielikumā pievi-
enotas 36 kārtis. — ISBN 978-9984-739-20-1. — 
[0311000938] 133.4

159.9 Psiholoģija

Hārvijs, Stīvs. Rīkojies kā sieviete, domā kā 
vīrietis : grāmata, kurā beidzot pateikta visa 
patiesība par vīriešiem! / Stīvs Hārvijs un De-
nīna Milnere ; redaktore Daina Borovska ; no 
angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa ; Arņa 
Kilbloka vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2011]. — 191, [1] lpp. ; 20 cm. — Tulk. no izd.: 
Act like a lady, think like a man. — ISBN 978-
9934-0-1262-4. — [0311000828] 159.922.1

Kovaļova, Gaļina. Labas omas noslēpumi : kā 
atbrīvoties no slikta garastāvokļa / Gaļina Ko-
vaļova ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; no 
krievu valodas tulkojusi Irīda Miska. — Rīga : 
Jumava. SIA «J.L.V.», [2011]. — 204, [2] lpp. ; 
20 cm. — (Praktiskā psiholoģija). — Tulk. no 
izd.: Психология хандры или выход есть. — 
ISBN 978-9984-38-896-0. — [0311000896]

159.942.53

Nikolsa, Lisa. Lai tur vai kas! : 9 soļi pretī lai-
mīgai dzīvei / Lisa Nikolsa ; no angļu valodas 
tulkojusi Ina Strautniece ; redaktore Anda Bra-
zauska ; priekšvārda, 9.-12. lpp., aut Džeks Ken-
fīlds ; vāka dizains: Artūrs Bērziņš. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2011. — 296 lpp. ; 19 cm. — Par 
autori: 295.-296. lpp. — Oriģ. nos.: No mat-
ter what!. — ISBN 978-9934-0-1489-5 (ies.). — 
[0311001026] 159.923.2

Psiholoģijas aktualitātes mūsdienu izglītībā : 
zinātnisko rakstu krājums / Liepājas universi-
tāte. Psiholoģijas katedra ; redkol. vad. Irina 
Strazdiņa ; svešval. tekstu red.: Rita Grāvelsiņa, 
Diāna Oļukalne ; vāka māksl. Imants Liepiņš. — 
Liepāja : LiePA, 2010.

2. — 174 lpp. : diagr., tab. ; 30 cm. — Bib-
liogr. norādes parindēs. — Teksts latviešu, 
krievu val. — Kopsav. latviešu, angļu val. — 
ISBN 978-9984-864-15-0. — [0311000935]

159.9(05)

17 Morāles filozofija. Ētika.  
Praktiskā filozofija

Kirkegors, Sērens. Bailes un trīsas / Sērens 
Kirkegors ; no dāņu valodas tulkojusi Inga 
Mežaraupe ; literārais redaktors Uldis Tīrons ; 
redaktors Karstens Lomholts ; priekšvārda, 9.-
14. lpp., aut. Johanness de silentio ; piezīmes un 
citi palīgmateriāli: Viestarts Vidiņš ; mākslinieki: 
Rūta Briede, Artis Briedis ; portreta autors: 
Nilss Kristians Kirkegors. — Rīga : Ad verbum, 
2010. — 246 lpp. : portr. ; 20 cm. — Bibliogr.: 
235.-246. lpp. — Oriģ. nos.: Frygt og Bæven. — 
ISBN 978-9984-49-186-8 (ies.). — [0311000917]

17+2-426

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Suntažu Vissv. Trīsvienības Romas katoļu baz-
nīca / Ogres Svētā Meinarda Romas katoļu drau-
dze ; tekstu apkopoja un sastādīja Diak. Renārs 
Circenis ; foto: Andris Linde, Līga Malāne, 
Lūcija Tumaša. — Ogre : Ogres Svētā Meinarda 
Romas katoļu draudze, 2010. — 42 lpp. : il., 
ģīm. ; 21 cm. — [0311000858] 272-9(474.3-22)

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

316 Socioloģija

How integrated is Latvian society? : an au-
dit of achievements, failures and challenges / 
editor Nils Muižnieks ; University of Latvia 
Advanced Social and Political Research In-
stitute. — Riga : University of Latvia Press, 
2010. — 292 lpp. : diagr., tab. ; 24 cm. — Bib-
liogr. norādes parindēs. — ISBN 978-9984-45-
172-5. — [0311000976] 316.4.063.3(474.3)

323 Iekšlietas. Iekšpolitika

Berdņikovs, Andrejs. Jauno informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju ietekme uz pro-
testu kustību darbību : promocijas darbs iz-
strādāts politikas zinātnes doktora (Dr.sc.pol.) 
zinātniskā grāda iegūšanai politikas zinātnes 
nozarē, salīdzināmās politikas apakšnozarē / 
Andrejs Berdņikovs ; darba zinātniskā vadītāja 
Rasma Kārkliņa ; Latvijas Universitāte. Sociālo 
zinātņu fakultāte. Politikas zinātnes nodaļa. — 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. — 204 lp. : 
tab., sh. ; 30 cm. — Bibliogr.: 186.-204. lp. un no-
rādes parindēs. — (Ies.). — [0311003348]

323.233(043.3)

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

Muižnieks, Nils. Latvian—Russian relations : 
dynamics since Latvia’s accession to the EU and 
NATO / Nils Muižnieks ; cover design: Ilze Reņ-
ģe. — Rīga : University of Latvia Press, 2011. — 
86, [1] lpp. : diagr., tab., karte ; 24 cm. — Par 
autoru teksta beigās. — Bibliogr.:83.-86. lpp. 
un norādes parindēs. — ISBN 978-9984-45-
326-2. — [0311000975] 327(474.3:470+571)”20”

33 Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

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

Greitāne, Rita. Pakalpojumu kvalitātes ekono-
miskā nodrošināšana mazos un vidējos uzņē-
mumos : promocijas darba kopsavilkums / Rita 
Greitāne ; zinātniskais vadītājs A. Magidenko ; 
recenzenti: Remigijs Počs, Andrejs Čirjevskis, 
Bronius Neverauskas ; Rīgas Tehniskā univer-
sitāte. Inženierekonomikas un vadības fakultā-
te. Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomi-
kas katedra. — Rīga : RTU Izdevniecība, 
2011. — 46 lpp. : diagr. ; 21 cm. — Bibliogr.: 9.-
12. lpp. — ISBN 978-9934-10-135-9 : 100 eks. — 
[0311000982] 338.46(043)
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Greitāne, Rita. Pakalpojumu kvalitātes eko-
nomiskā nodrošināšana mazos un vidējos uz-
ņēmumos : promocijas darbs : nozare: vadībzi-
nātne, apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība / 
Rita Greitāne ; zinātniskais vadītājs A. Ma-
gidenko ; Rīgas Tehniskā universitāte. Inženier-
ekonomikas un vadības fakultāte. Ražošanas 
un uzņēmējdarbības ekonomikas katedra. — 
Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 2011. — 143, 
[15] lp. : diagr., tab. ; 30 cm. — Bibliogr.: 134.-
143. lp. — (Ies.). — [0311003360] 338.46(043)

338.48 Tūrisms

Skaistie un bagātie : «Latvijas valsts meži» un 
mammadaba gaida tevi ciemos! / Latvijas val-
sts meži. — Rīga : Latvijas valsts meži, 2011. — 
17 lpp. : il., ģīm., kartes ; 24 cm. — Mammadaba 
dzīvo Latvijas valsts mežos. — [0311000951]

338.483.1(474.3)

339 Tirdzniecība. Starptautiskās 
ekonomiskās attiecības. Pasaules ekonomika

Dārziņa, Ērika. Vai mārketings ir lieki tēriņi? : 
idejas un ieteikumi mazbudžeta mārketingam / 
Ērika Dārziņa ; lit. red. Sandra Priedīte ; vāka 
dizains: Arvis Villa. — Rīga : Lietišķās infor-
mācijas dienests, 2011. — 120 lpp. : diagr., il., 
tab. ; 21 cm. — (Praktiskie padomi ; 10). — Bib-
liogr.: 119. lpp. (20 nos.). — ISBN 978-9984-826-
97-4. — [0311000991] 339.138+658.8

34 Tiesības. Jurisprudence

Kačevska, Inga. International commercial ar-
bitration law : summary of dissertation / Inga 
Kačevska ; scientific supervisor: A. Fogels ; re-
viewers: J. Briede, J. Rozenbergs, G. Žukova ; 
University of Latvia. Faculty of Law. — Riga : 
University of Latvia, 2010. — 30 lpp. ; 21 cm. — 
Bibliogr. norādes parindēs. — [0311000904]

341.63(043.2)

Kačevska, Inga. Starptautiskās komerciālās arbit-
rāžas tiesības : promocijas darba kopsavilkums 
juridisko zinātņu doktora (Dr.iur.) zinātniskā 
grāda iegūšanai / Inga Kačevska ; darba vadītājs 
A. Fogels ; recenzenti: J. Briede, J. Rozenbergs, 
G. Žukova ; Latvijas Universitāte. Juridiskā 
fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2010. — 26 lpp. ; 21 cm. — Bibliogr. norādes pa-
rindēs. — [0311000903] 341.63(043.2)

Latvija. Satversmes tiesa. Latvijas Republikas 
Satversmes tiesas spriedumi 2009. — Rīga : Lat-
vijas Republikas Satversmes tiesa : Tiesu namu 
aģentūra, 2011. — 914 lpp. ; 22 cm. — Bibliogr. 
norādes parindēs. — Palīgrād.: 739.-914. lpp. — 
ISBN 978-9984-790-88-6 (ies.). — [0311001013]

342.565.2(474.3)(094.9)

Mantrovs, Vadims. Ģeogrāfiskās izcelsmes no-
rāžu aizsardzības tiesiskie aspekti Latvijā Eiro-
pas Savienības tiesību kontekstā : promocijas 
darba kopsavilkums / Vadims Mantrovs ; darba 
vadītājs Jānis Rozenfelds ; recenzenti: Džoanna 
Gibsone, Ilma Čepāne, Jānis Načisčionis ; Lat-
vijas Universitāte. Juridiskā fakultāte. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2010. — 27 lpp. ; 21 cm. — 
Bibliogr.: 8.-9. lpp. — [0311000911]

347.77(474.3)(043.2)

Mantrovs, Vadims. Legal aspects of protec-
tion of indications of geographical origin in 
Latvia within the context of the European 
Union law : summary of the doctoral the-
sis / Vadims Mantrovs ; scientific supervisor: 
Jānis Rozenfelds ; reviewers: Johanna Gibson, 
Ilma čepāne, Jānis Načisčionis ; University of 
Latvia. Faculty of Law. — Riga : University of 
Latvia, 2010. — 31 lpp. ; 21 cm. — Bibliogr.: 10.-
11. lpp. — [0311000912] 347.77(474.3)(043.2)

Olsena, Solvita. Legal protection of the de-
ceased body and use of tissue in medicine : 
summary of the promotion thesis / Solvita 
Olsena ; scientific advisors: Valentija Liholaja, 
Anita Rodiņa ; reviewers: R. Balodis, H. Nys, 
A. Kārkliņa ; University of Latvia. Faculty of 
Law. — Riga : University of Latvia, 2010. — 
44 lpp. ; 21 cm. — Bibliogr. norādes parindēs. — 
[0311000905] 340.6(043.2)

Olsena, Solvita. Miruša cilvēka aizsardzība 
un audu izmantošana medicīnā : promocijas 
darba kopsavilkums / Solvita Olsena ; darba 
vadītājas: Valentija Liholaja, Anita Rodiņa ; re-
cenzenti: Ringolds Balodis, Herman Nys, Ann-
ija Kārkliņa ; Latvijas Universitāte. Juridiskā fa-
kultāte. Valsts tiesību zinātņu katedra. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2010. — 43 lpp. ; 21 cm. — 
Bibliogr. norādes parindēs. — [0311000906]

340.6(043.2)

Olsena, Solvita. Miruša cilvēka aizsardzība 
un audu izmantošana medicīnā : promocijas 
darbs / Solvita Olsena ; zinātniskie konsultanti 
Valentija Liholaja, Anita Rodiņa ; Latvijas Uni-
versitāte. Juridiskā fakultāte. Valsts tiesību zi-
nātņu katedra. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2010. — 263 lp. ; 30 cm. — Bibliogr.: 252.-261. lp. 
un norādes parindēs. — Anotācija paral. lat-
viešu, angļu valodā. — (Ies.). — [0311003352]

340.6(043.3)

Pētersone, Zane. Civil remedies applicable by 
court for infringements of intellectual property 
rights : summary of the doctoral thesis / Zane 
Pētersone ; scientific supervisor: Jānis Rozen-
felds ; reviewers: Kalvis Torgāns, Jānis Ro-
zenbergs, Heiki Pisuke ; University of Latvia. 
Faculty of Law. — Riga : University of Latvia, 
2010. — 57 lpp. ; 21 cm. — Bibliogr.: 10. lpp. — 
[0311000907] 347.91/.95(474.3)(043.2)

Pētersone, Zane. Civiltiesiskās aizsardzības 
līdzekļi, kas tiesā piemērojami intelektuālā 
īpašuma tiesību lietās : promocijas darba kop-
savilkums juridisko zinātņu doktora grāda 
iegūšanai / Zane Pētersone ; darba vadītājs 
Jānis Rozenfelds ; recenzenti: Kalvis Torgāns, 
Jānis Rozenbergs, Heiki Pisuke ; Latvijas Uni-
versitāte. Juridiskā fakultāte. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2010. — 49 lpp. ; 21 cm. — Bibli-
ogr.: 10. lpp. — [0311000908]

347.91/.95(474.3)(043.2)

Pleps, Jānis. Satversmes iztulkošanas konsti-
tucionāli tiesiskie un metodoloģiskie problēm-
jautājumi : promocijas darba kopsavilkums / 
Jānis Pleps ; darba vadītāja: Daiga Rezevska ; 
recenzenti: Jozs Žilis, Ringolds Balodis, Aivars 
Endziņš ; Latvijas Universitāte. Juridiskā 
fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2010. — 26 lpp. ; 21 cm. — Bibliogr.: 7.-9. lpp. — 
[0311000913] 342.4(474.3)(043.2)

Pleps, Jānis. The constitutional and methodo-
logical issues of the interpretation of the Con-
stitution of the Republic of Latvia : summary 
of PhD thesis / Jānis Pleps ; adviser of the PHD 
thesis: Daiga Rezevska ; reviewers: Jouzas Žilys, 
Ringolds Balodis, Aivars Endziņš ; University 
of Latvia. Faculty of Law. — Riga : University 
of Latvia, 2010. — 30 lpp. ; 21 cm. — Bibliogr.: 
8.-9. lpp. — [0311000914] 342.4(474.3)(043.2)

Sniedzīte, Ginta. Concept of judge-made law, 
its evolution and role within Latvian legal doc-
trine of sources of law : summary of thesis / 
Ginta Sniedzīte ; supervisor of the work: Daiga 
Rezevska ; opponents: Peter Paul Rijpkema, 
Jānis Lazdiņš, Jautrīte Briede ; University of 
Latvia. Faculty of Law. — Rīga : University of 
Latvia, 2010. — 38 lpp. ; 21 cm. — [0311000909]

347.962.1(043.2)

Sniedzīte, Ginta. Tiesnešu tiesību jēdziens, 
evolūcija un nozīme Latvijas tiesību avotu dok-
trīnā : promocijas darba kopsavilkums / Ginta 
Sniedzīte ; darba vadītājs: Daiga Rezevska ; 
recenzenti: Peter Paul Rijpkema, Jānis Lazdiņš, 
Jautrīte Briede ; Latvijas Universitāte. Juridiskā 
fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2010. — 37 lpp. ; 21 cm. — [0311000910]

347.962.1(043.2)

Zahars, Vitolds. Latvijas kriminālpolitika: ret-
rospekcija un nākotnes vīzija : monogrāfija / Vi-
tolds Zahars ; Daugavpils Universitāte. — Dau-
gavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais 
apgāds «Saule», 2011. — 134 lpp. : diagr., tab. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 122.-132. lpp. (144 nos.) un 
norādes parindēs. — Kopsav. angļu un krievu 
val. — ISBN 978-9984-14-456-6. — [0311000841]

343.9(474.3)+343.2/.7(474.3)

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

Voļskis, Edgars. Pensiju sistēmas darbības pa-
matnostādnes / Edgars Voļskis ; aut. red. ; iev. 
sarakst. Ilona Jurševska ; vāka attēls: Nikolai So-
rokin ; Ilzes Isakas vāka dizains. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, 2011. — 76, [2] lpp. : diagr., sh., tab. ; 
22 cm. — Bibliogr.: 76.-[77.] lpp. (32 nos.). — 
ISBN 978-9934-0-1863-3. — [0311001032]

368.914(474.3)

37 Izglītība

Gaga, Vladimir. How to be a leader : educa-
tional quidance / Vladimir Gaga ; editor M. 
Kaz ; reviewer E. Miller ; cover design by Andris 
Lamsters. — [Rīga] : Madris, [2011]. — 59 lpp. : 
diagr. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-31-506-5 (ies.); 
9984-31-506-1. — [0311000845] 37.035.91

Kalniņa, Daiga. Skolēna pētnieciskās prasmes 
attīstība dabaszinību mācību procesā pamatskolā 
(5.-6. klasē) : promocijas darbs pedagoģijas 
zinātņu doktora grāda iegūšanai : skolas pe-
dagoģija / Daiga Kalniņa ; darba zinātniskā 
vadītāja Irēna Žogla ; recenzenti: Rudīte Ander-
sone, Inese Jurgena, Indriķis Muižnieks ; lite-
rārā redaktore Irēna Rozenštrauha ; Latvijas 
Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un 
mākslas fakultāte. — Rīga : Latvijas Univer-
sitāte, 2010. — 259 lp. : diagr., sh., tab., veidla-
pas ; 31 cm. — Bibliogr.: 181.-206. lp. — (Ies.). — 
[0311003347] 37.037(043.3)+371.3(043.3)
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371 Audzināšanas un izglītības 
organizēšana. Skolvedība

Hahele, Rudīte. Skolēna zinātniski pētnieciskā 
darbība / Rudīte Hahele ; red. Rita Cimdiņa ; 
vāka dizains: Baiba Lazdiņa. — 2., papild. 
izd. — Rīga : RaKa, 2011. — 73 lpp. : il., tab. ; 
22 cm. — (Pedagoģiskā bibliotēka. Teorija, piere-
dze, prakse). — Bibliogr.: 47.-48. lpp. (24 nos.). — 
ISBN 978-9984-46-166-3. — [0311000952]

371.38

Kiseļova, Rita. Latvijas pamatizglītības kvali-
tātes starptautiskas novērtēšanas rezultāti un 
analīze kā informatīvā bāze izglītības vadības 
lēmumu pieņemšanai : promocijas darbs dok-
tora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē, 
apakšnozare — izglītības vadība / Rita Kise-
ļova ; zinātniskais vadītājs Andris Kangro ; 
Latvijas Universitāte. — Rīga : Latvijas Univer-
sitāte, 2011. — 166 lp. : diagr., tab., veidlapas ; 
31 cm. — Bibliogr.: 124.-137. lp. — (Ies.). — 
[0311003350] 371.1(474.3)(043.3)

Lūsēna-Ezera, Inese. Komandas darba prin-
cipi Latvijas vispārizglītojošo izglītības iestāžu 
vadīšanā : promocijas darbs / Inese Lūsēna-Eze-
ra ; darba zinātniskā vadītāja Daina Celma ; 
Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas 
un mākslas fakultāte. — Rīga : Latvijas Uni-
versitāte, 2010. — 201 lp. : krās. il., diagr., tab., 
sh., karte ; 30 cm. — Uz vāka gads: 2011. — Bib-
liogr.: 165.-176. lp. — (Ies.). — [0311003359]

371.1(474.3)(043.3)

373 Vispārējā izglītība

Avotiņa, Austra. Vidusskolēna kultūrkompe-
tences veidošanās kultūras vēstures mācību 
procesā : promocijas darbs pedagoģijā, skolas 
pedagoģijas apakšnozare / Austra Avotiņa ; 
promocijas darba zinātniskā vadītāja Irēna 
Žogla ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psi-
holoģijas un mākslas fakultāte. — Rīga : Latvi-
jas Universitāte, 2011. — 212 lp. : krās. il., diagr., 
tab. ; 30 cm + pielikums (170 lp.). — Bibliogr.: 
197.-209. lp. — (Ies.). — [0311003355]

373.5(043)

Skola atver durvis : Sorosa fonda—Latvija 
iniciatīvas «Pārmaiņu iespēja skolām» projektu 
pieredzes krājums : pārmaiņu skolas palīdz 
cilvēkiem Latvijā būt darbīgiem un laimīgiem / 
sastādītāja un projekta vadītāja: Aija Tūna ; 
autori: Sorosa fonda—Latvija iniciatīvas «Pār-
maiņu iespēja skolām» dalībnieki ; priekšv. sar-
akst. Liesma Ose. — Rīga : Sorosa fonds—Lat-
vija, 2010. — 170 lpp. : il. ; 23×25 cm. — ISBN 
978-9934-8119-2-0. — [0311000874] 373(474.3)

Лиепайской средней школе № 2 им. А. 
Пушкина посвящается : 1945-2010 = Liepājas 
A. Puškina 2. vidusskolai / редактор и соста-
витель Анна Протченко ; идея оформления 
обложки Анны Протченко. — Лиепая : 
Лиепайская средняя школа № 2 им. А. Пуш-
кина, [2011]. — 120 с. : илл., портр. ; 31 см. — 
Teksts krievu un latviešu val. — ISBN 978-9984-
49-160-8 (в пер.) : 1000 экз. — [0311000875]

373.5(474.3)(091)

378 Augstākā izglītība. Augstskolas. 
Akadēmiskās studijas

Augstskolas reģionos: zināšanu un prakses 
mijiedarbe / zinātniskie redaktori: Tālis Tisen-
kopfs, Baiba Bela, Ilona Kunda ; redaktores: 
Sigita Kušnere, Antra Legzdiņa ; ievadu sa-
rakstīja: Tālis Tisenkopfs, Juris Rozenvalds ; 
māksliniece Agata Muze. — Rīga : Zinātne, 
2011. — 494, [1] lpp. : il., sh., tab. ; 22 cm. — Par 
aut.: 492.-[495.] lpp. — Bibliogr. rakstu beigās 
un norādes parindēs. — ISBN 978-9984-808-
90-1. — [0311001017] 378(474.3)

Golubeva, Ausma. Studiju programmas di-
rektora kā vadītāja darbības kompetence un 
profesionālā pilnveide : promocijas darbs iz-
strādāts vadībzinātnes doktora zinātniskā grā-
da iegūšanai, nozare — vadībzinātne, apakš-
nozare — izglītības vadība / Ausma Golubeva ; 
promocijas darba zinātniskais vadītājs Oskars 
Zīds ; Latvijas Universitāte. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2011. — 252 lp. : il., diagr., tab. ; 
30 cm. — Bibliogr.: 213.-220. lp. — (Ies.). — 
[0311003357] 378.2(043)

Kangro, I. Studentu matemātiskās domāšanas 
attīstība profesionālās kompetences veidošanās 
procesā : promocijas darbs doktora zinātniskā 
grāda iegūšanai pedagoģijā, augstskolas pe-
dagoģijas apakšnozare / Ilmārs Kangro ; dar-
ba zinātniskā vadītāja R. Garleja ; Latvijas 
Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un māk-
slas fakultāte. Pedagoģijas nodaļa. — Rīga : Lat-
vijas Universitāte, 2010. — 322 lp. : il., diagr., 
sh., tab. ; 30 cm. — Bibliogr.: 302.-322. lp. — 
(Ies.). — [0311003353]

378(043.3)+37.025(043.3)

Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātes 
1991. gada absolventi : vēsturisks apskats / Latvi-
jas Lauksaimniecības universitāte. Tehniskā fa-
kultāte ; sast. un priekšv. aut. Antoņina Čukure, 
Kaspars Vārtukapteinis. — Jelgava : LLU Teh-
niskā fakultāte, 2011. — 182 lpp. : il., ģīm., faks., 
tab. ; 21 cm. — Personu rād.: 176.-182. lpp. — 
ISBN 978-9984-849-25-6. — [0311000873]

378.6:63(474.3-21)(09)

5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

Matemātika 6. klasei : darba lapas / no vācu va-
lodas tulkojusi Ilze Vācere ; redaktore Ieva Ābo-
liņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. — 48 lpp. : 
diagr., tab. ; 30 cm. — «Mācību komplektā 
«Matemātika 6. klasei» ietilpst: mācību grāmata, 
skolotāja grāmata, darba lapas, pārbaudes dar-
bu paraugi»—Uz vāka 4. lpp. — Oriģ. nos.: Fo-
kus Mathematik Jahrgangsstufe 6. — ISBN 978-
9934-0-1615-8. — [0311000820] 5(076)

51 Matemātika

Ģingulis, Edvīns. Liepājas Universitātes ma-
temātikas olimpiādes 2008-2010 : mācību līdzek-
lis / Edvīns Ģingulis, Aija Kukuka ; literārā 
redaktore Biruta Petre ; Liepājas Universitāte. 
Dabas un sociālo zinātņu fakultāte ; Jāņa Le-
tinska vāka noformējums. — Liepāja : LiePA, 
2011. — 100 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 
100. lpp. — ISBN 978-9984-864-17-4 : 150 eks. — 
[0311000933] 51(079)

Lāce, Gunta. Latvijas pamatskolas matemātikas 
skolotāju kompetence matemātikas didaktikā : 
promocijas darbs matemātikas doktora zināt-
niskā grāda iegūšanai : zinātnes nozare: ma-
temātika, zinātnes apakšnozare: modernā 
elementārā matemātika un matemātikas 
didaktika / Gunta Lāce ; zinātniskais vadītājs 
Agnis Andžāns ; [Latvijas Universitāte. Fizikas 
un matemātikas fakultāte]. — Rīga : Latvi-
jas Universitāte, 2010. — 59 lp. : diagr., sh., 
tab. ; 31 cm. — Bibliogr.: 54.-59. lp. — (Ies.). — 
[0311003361] 51:371.3(474.3)(043.3)

Matemātika 6. klasei : mācību grāmata / Ahims 
Brunnermeiers, Andreass Hercs, Frics Kam-
mermeiers, Heinrihs Kilians, Kristina Kurca, 
Jirgens Zauers, Reiners Šmēlings, Jirgens Ce-
hels ; no vācu valodas tulkojusi Ilze Vācere ; 
redaktore Līva Medne. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2011. — 224 lpp. : krās. il., diagr., tab. ; 
26 cm. — «Mūsdienīga, starptautiski atzīta 
mācību grāmata»—Uz vāka. — Rād.: 223.-
224. lpp. — Oriģ. nos.: Fokus Mathematik. — 
ISBN 978-9934-0-1135-1. — [0311000821]

51(075.2)

Matemātika 6. klasei : pārbaudes darbu parau-
gi ar atrisinājumiem / Irmgarde un Antons 
Vāgneri ; no vācu valodas tulkojusi Ilze Vācere ; 
redaktore Līva Medne. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2011. — 64 lpp. : il., diagr., tab. ; 30 cm + 1 piel. 
(16 lpp.). — Piel.: «Pārbaudes darbu paraugi 
matemātikā 6. klasei : atrisinājumi». — Autori 
uzrādīti titlp. 2. pusē. — Oriģ. nos.: Schulauf-
gabentrainer Fokus Mathematik 6. — ISBN 
978-9934-0-1313-3. — [0311000883] 51(076)

Matemātika 6. klasei : skolotāja grāmata / 
Ahims Brunnermeiers, Torstens Gebauers, 
Andreass Hercs, Frics Kammermeiers, Hein-
rihs Kilians, Kristina Kurca, Reiners Šmēlings, 
Jirgens Cehels ; no vācu valodas tulkojusi 
Ilze Vācere ; redaktore Līva Medne. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2011. — 247 lpp. dal. pag. : il., 
diagr., tab. ; 30 cm. — Metodiskais līdzeklis 
komplektizdevumā ar mācību grāmatu 
«Matemātika 6. klasei» / Brunnermeiers un 
autoru kolektīvs (ISBN 978-9934-0-1135-1). — 
Oriģ. nos.: Fokus Mathematik. — ISBN 978-
9934-0-1235-8. — [0311000882] 51(072)

Рабочие листы по математике : действия 
в пределах 100 / Anastasija Pavļenko ; SIA 
Mobīlo darbinieku ofiss. — [Daugavpils] : Ki-
osks, [2011]. — [57] л. ; 21×15 cm. — «Решай 
легко!». — ISBN 978-9934-8153-0-0. — 
[0311000988] 511.12(076)

53 Fizika

Ērglis, Kaspars. Lokanu magnētisku mikro-
stīgu īpašību un kustības eksperimentāli pē-
tījumi : disertācija doktora zinātniskā grāda 
iegūšanai fizikā, apakšnozare: šķidrumu un 
gāzu mehānika / Kaspars Ērglis ; zinātniskais 
vadītājs Andrejs Cēbers ; Latvijas Universitāte. 
Fizikas un matemātikas fakultāte. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2010. — 115 lp. : krās. 
il., diagr., sh. ; 30 cm. — Bibliogr.: 89.-96. lp. — 
(Ies.). — [0311003349] 537.622.4(043)
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57 Bioloģijas zinātnes kopumā

Vladimirs Gorskis, (1909-1981) : dzīve un 
darbs / sast. Eleonora Terēzija Vaivode ; sērijas 
veidotāja Zane Stapķeviča ; lit. red. Jana 
Butāne ; vāka aut. Līga Vērdiņa ; Daugavpils Uni-
versitāte, Daugavpils Universitātes muzejs. — 
Daugavpils : Daugavpils Universitātes Aka-
dēmiskais apgāds «Saule», 2011. — 59, [1] lpp. : 
il., ģīm., faks. ; 20 cm. — (Fotogrāfijas, atmiņas, 
fakti). — Bibliogr. norādes parindēs. — Kop-
sav. angļu, krievu, lietuviešu, poļu un igauņu 
val. — ISBN 978-9984-14-455-9. — [0311000839]

57(474.3)(092)

59 Zooloģija

Dūrītis, I. Āfrikas strausa (Struthio came-
lus var. domesticus) kuņģa un tievās zarnas 
morfofunkcionālais raksturojums no 38. em-
brionālās attīstības dienas līdz divu mēnešu ve-
cumam : promocijas darbs doktora grāda iegu-
vei Veterinārmedicīnas nozarē, Morfoloģijas 
apakšnozarē (Dr.med.vet.) / Ilmārs Dūrītis ; 
promocijas darba zinātniskais vadītājs Ar-
nis Mugurēvičs ; Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte. Veterinārmedicīnas fakultāte. 
Preklīniskais institūts. — Jelgava : Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte, 2011. — 113, 
[13] lp. : krās. il., diagr., tab. ; 31 cm. — Bibliogr.: 
103.-113. lp. — Anotācija paral. latviešu, angļu 
val. — (Ies.). — [0311003346]

598.221.1(043)+591.433(043)

Kā vērot putnus : putnu skola / tekstu sagata-
vojis Kaspars Funts ; foto: Andris Eglītis, Kārlis 
Millers, Ivars Brediks, Kaspars Funts ; Mam-
madaba, Latvijas Putnu fonds. — Rīga : Latvijas 
Putnu fonds : Mammadaba, 2011. — [14] lpp. : 
il., ģīm., karte ; 20 cm. — Mammadaba dzīvo 
Latvijas valsts mežos. — [0311000979]

598.2(474.3)

Latvijas putnu sugu un pasugu saraksts : 
atbilstoši 15.09.2010. datiem / Mammadaba : 
putnu skola ; Latvijas Putnu fonds. — Rīga : 
Latvijas Putnu fonds : Mammadaba, [2011]. — 
12 lpp. ; 17 cm. — [0311000978]

598.2(474.3)(083.72)

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. 
TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes

Atkarību izraisošo vielu lietošanas izplatība un 
sekas Latvijā 2009. g. tematiskais ziņojums / sa-
gat.: Aija Pelne, Līga Šulca, Una Mārtiņsone ; 
red.: Daiga Behmane, Māris Taube ; iev. sarakst. 
Daiga Behmane ; Veselības ekonomikas cen-
trs. — 18. izd. — Rīga : Veselības ekonomikas 
centrs, 2010. — 95 lpp. : diagr., tab., kartes ; 
30 cm. — Bibliogr.: 93.-95. lpp. — ISBN 978-
9984-837-26-0. — [0311000964] 613.8(474.3)

Brummers, Mati. Bērnu un jauniešu psihote-
rapija / Mati Brummers, Henriks Enckells ; 
atbildīgā redaktore Kristīne Kirkila ; literārā 
redaktore Sarmīte Medne ; no somu valodas 
tulkojusi Lelde Rozīte ; pēcvārdu sarakstīja Inta 
Zīle ; Anša Rožkalna vāka noformējums. — 
Rīga : Jumava, [2011]. — 279, [1] lpp. ; 20 cm. — 
Bibliogr. rakstu beigās. — Tulk. no izd.: Lasten 
ja nuorten psykoterapia. — ISBN 978-9984-38-
873-1. — [0311000899] 615.851-053.2

Budžeta un nebudžeta sociālās izmaksas sais-
tībā ar narkomāniju Latvijā 2008. gadā : ana-
lītisks ziņojums / Alfreds Vanags, Anna Zasova ; 
Baltijas Starptautiskais ekonomikas politikas 
studiju centrs (BICEPS) ; Veselības ekonomikas 
centrs. — Rīga : Veselības ekonomikas centrs, 
2010. — 47 lpp. : sh., tab. ; 30 cm. — Bibliogr.: 
39.-40. lpp. — ISBN 978-9984-837-22-2 (spi-
rālies.). — [0311000962] 613.83(474.3)

Fomins, Sergejs. Krāsu un formas nozīme 
attēlu atpazīšanā : promocijas darbs doktora 
zinātniskā grāda iegūšanai fizikā, apakšnozare: 
medicīniskā fizika / Sergejs Fomins ; [darba 
vadītājs Māris Ozoliņš] ; Latvijas Universitāte. 
Fizikas un matemātikas fakultāte. — Rīga : Lat-
vijas Universitāte, 2011. — 85 lp. : il., diagr. ; 
31 cm. — Bibliogr.: 76.-84. lp. — Anotācija paral. 
latviešu, angļu val. — (Ies.). — [0311003351]

617.751(043)+612.843.3(043)

Garīgā veselība Latvijā 2009.gadā : tematiskais 
ziņojums / Veselības ekonomikas centrs ; Māris 
Taube, Aija Pelne, Toms Pulmanis, Mārcis 
Trapencieris, Jana Lepiksone ; red. Daiga Beh-
mane, Māris Taube, Aija Pelne ; priekšv. sarakst. 
Daiga Behmane. — 10. izd. — Rīga : Veselības 
ekonomikas centrs, 2010. — 58 lpp. : diagr., tab. ; 
30 cm. — Bibliogr. norādes parindēs. — ISBN 
978-9984-837-25-3 (spirālies.). — [0311000961]

616.89(474.3)+614.39(474.3)

Health in the Baltic countries 2008 / National 
Institute of Health Development of Estonia. 
Health Statistics Department ; The Centre of 
Health Economics of Latvia ; Health Infor-
mation Centre of Lithuania. Institute of Hy-
giene. — 17-th ed. — Riga, 2010. — 38 lpp. : 
diagr., tab. ; 29 cm. — Bibliogr.: 37. lpp. — 
[0311000970] 614(474)(083.41)(058)

Hipoglikēmija bērniem : mācību metodiskais 
materiāls pediatrijā Medicīnas fakultātes 5.-6. 
studiju gada studentiem un rezidentiem / Rīgas 
Stradiņa universitāte. Pediatrijas katedra ; sast. 
Iveta Dzīvīte-Krišāne ; red.: Aija Lapsa, Inga 
Lievīte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 
2011. — 55 lpp. : il., sh., tab. ; 21 cm. — ISBN 
978-9984-788-74-6. — [0311000999]

616.379-008.64-053.2(075.8)

Jansone, Ilze. Baltās nāves gūstā : dari, ko da-
rīdams, apdomā galu! / Ilze Jansone. — Rīga : 
Autorizdevums, [2011]. — 117, [3] lpp. : il. ; 
17 cm. — (Valeoloģija, naturopātija). — (No 
dziednieces pieredzes). — ISBN 978-9984-868-
06-6. — [0311001012] 613.2

La salud de la población trabajadora de bajo 
nivel educativo, desafíos en su educación / 
Editado por: Elżbieta Korzeniowska, Krzysztof 
Puchalski ; LEECH, DG Educación y cultura. 
Programa de acción en el ámbito del aprendi-
zaje permanente. — Riga : The Nofer Insti-
tute of Occupational Medicine : Rīga Stradiņš 
University. Institute of Occupational safety 
and environmental health, 2010. — 150 lpp. : 
diagr., tab. ; 29 cm. — Bbibliogr.: 145.-149. lpp. 
un rakstu beigās. — ISBN 978-9984-788-83-8. — 
[0311001004] 614

Latvijas veselības aprūpes statistikas gada-
grāmata, 2009 = Yearbook of health care sta-
tistics in Latvia, 2009 / Veselības ekonomikas 
centrs ; materiālu sagat.: Anita Mauriņa, Jānis 
Misiņš, Santa Rozīte, Liene Golosujeva, Santa 
Zelmene, Zane Baltāne, Lauma Spriņģe, Irisa 
Zīle, Dace Mihalovska, Zane Lagzdiņa, Rita 
Pedāne, Baiba Zariņa, Sniedze Karlsone, Antra 
Fogele, Jānis Innus ; red. Jana Lepiksone ; iev. 
sarakst. Daiga Behmane. — 11. izd. — Rīga : 
Veselības ekonomikas centrs, 2010. — 199 lpp. : 
diagr., tab. ; 29 cm. — Bibliogr.: 199. lpp. (11 
nos.) un norādes parindēs. — Paral. latviešu, 
angļu val. — ISBN 978-9984-695-76-1 : 100 
eks. — [0311000969] 614(474.3)(083.41)(058)

Mental health care in Latvia 2009 : thematic re-
port / Maris Taube, Aija Pelne, Toms Pulmanis, 
Marcis Trapencieris, Jana Lepiksone ; edited by 
Daiga Behmane, Maris Taube, Aija Pelne ; pref-
ace by Daiga Behmane ; Veselības ekonomikas 
centrs. — 10th issue. — Riga : The Centre of 
health economics, 2010. — 58 lpp. : diagr., tab. ; 
30 cm. — Bibliogr. norādes parindēs. — ISBN 
978-9984-837-25-3 (spirālies.). — [0311000959]

616.89(474.3)+614.39(474.3)

Nisko wykształceni pracownicy a zdrowie — 
wyzwania dla edukacji zdrowotnej / redak-
torzy: Elżbieta Korzeniowska, Krzysztof Pu-
chalski ; LEECH, Education and culture DG, 
Lifelong learning programme. — Riga : The 
Nofer Institute of Occupational Medicine : 
Rīga Stradiņš University. Institute of Occu-
pational safety and environmental health, 
2010. — 141 lpp. : diagr., tab. ; 29 cm. — Bbib-
liogr.: 136.-140. lpp. un rakstu beigās. — ISBN 
978-9984-788-81-4. — [0311001003] 614

Nižje izobraženi delavci na poti k zdravju — 
izzivi za zdravstveno vzgojo / urednika: Elż-
bieta Korzeniowska, Krzysztof Puchalski ; 
LEECH ; GD Izobraževanje in kultura, Pro-
gram Vseživljenjsko učenje. — Riga : Inštitut 
za zdravje pri delu in zdravstveno ekologijo 
Stradiņove univerze v Rigi, 2010. — 131 lpp. : 
il., tab. ; 29 cm. — Bbibliogr.: 126.-130. lpp. un 
rakstu beigās. — ISBN 978-9984-788-82-1. — 
[0311001002] 614

Nucho, Aina Ozoliņa. Mākslas terapija: psi-
hokibernētiskais modelis / Aina Ozoliņa Nu-
cho, Māra Vidnere ; redaktore Rita Cimdiņa. — 
Rīga : RaKa, 2011. — 241 lpp. : il., tab. ; 
23 cm. — Bibliogr.: 229.-241. lpp. — ISBN 978-
9984-46-160-1. — [0311000953] 615.851

Pižē, Anrī. Mēness un veselība : rūpes par sevi 
saskaņā ar dabu: no A līdz Z / Anrī Pižē ; no 
franču valodas tulkojis Māris Baltiņš ; redaktore 
Biruta Siliņa ; Eduarda Groševa vāka dizains. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. — 141, [1] lpp. : il. ; 
22 cm. — Bibliogr.: 138. lpp. — Oriģ. nos.: Lune 
et santé mode d’emploi. — ISBN 978-9934-0-
1752-0 (ies.). — [0311000815] 615.8

Plaudis, Arvīds. Zilākalna Marta / Jānis Arvīds 
Plaudis ; atb. red. Mārīte Gulbe ; lit. red. Lauma 
Asare ; māksl. Arta Ozola-Jaunarāja ; izman-
totas Dzintara Viļņa Korna, Elzas Skrodeles, 
Alda Ķeviņa fotogr. — [2. izd.]. — Rīga : Juma-
va. SIA «J.L.V.», 2011. — 142, [1] lpp. : il., ģīm., 
tab. ; 20 cm. — Bibliogr.: 141.-[143]. lpp. — ISBN 
978-9984-38-535-8. — [0311000996]

615.89(474.3)(092)
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Rīgas Stradiņa universitāte. Zinātniskā kon-
ference (2011 : Rīga, Latvija). Rīgas Stradiņa 
universitātes 2011. gada zinātniskā konfe-
rence : programma : Rīgā 2011. gada 14. un 15. 
aprīlī / Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : 
Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. — 35 lpp. ; 
27 cm. — [0311001000] 61(062)(474.3)

Situācija narkomānijas problēmu jomā Latvijā 
2009. gadā : nacionālais ziņojums / sagat.: 
Ieva Pūgule, Mārcis Trapencieris, Agnese Zīle, 
Linda Sīle, Aija Pelne, Anda Karnīte, Andris 
Kairišs, Marija Safonova ; Eiropas Narkotiku 
un narkomānijas uzraudzības centrs, Veselības 
ekonomikas centrs — Rīga : Veselības ekonomi-
kas centrs, 2010. — 87, [1] lpp. : diagr., tab. ; 
30 cm. — Bibliogr.: 85.-87. lpp. un norādes 
parindēs. — ISBN 978-9984-837-27-7. — 
[0311000966] 613.83(474.3)(05)

Starptautiskais skolu darbinieku smēķēšanas 
pētījums, 2007. gada aptauja Latvijā : aptau-
jas rezultātu apkopojums / Biruta Velika, Iveta 
Pudule, Daiga Grīnberga, Gunta Rozentāle ; 
Veselības ekonomikas centrs. — Rīga : Veselības 
ekonomikas centrs, 2010. — 19 lpp. : tab. ; 
30 cm. — Bibliogr.: 19. lpp. (12 nos.). — ISBN 
978-9984-837-24-6 (spirālies.). — [0311000971]

613.84-053.5(474.3)

The low educated employees towards health — 
challenges for health education / edited by 
Elżbieta Korzeniowska, Krzystof Puchalski ; 
translation into English: Aleksandra Anusik, 
Monika Horbaczewska-Hajn, Donata Math-
ews ; LEECH ; Education and Culture DG, 
Lifelong Learning Programme. — Rīga : Rīga 
Stradiņš University. Institute of Occupational 
Safety and Environmental Health, 2010. — 
135 lpp. : il., tab. ; 29 cm. — Bibliogr.: 130.-
134. lpp. (111 nos.) un rakstu beigās. — ISBN 
978-9984-788-80-7. — [0311001001] 614

614.84 Ugunsgrēku bīstamība. Ugunsgrēki. 
Aizsardzība pret ugunsgrēkiem

Sulojeva, Jeļena. Methods of evaluation eco-
nomic effectiveness of fire protection system 
in Latvia : summary of the doctorate paper : 
sector: management, sub-sector: business ma-
nagement / Jelena Sulojeva ; scientific advi-
sors: Viktors Kozlovs, Jānis Ieviņš ; reviewers: 
Grigorijs Oļevskis, Vita Zariņa, Marga Živitere ; 
Riga Technical University. Faculty of Engin-
nering Economics. Institute of Labour Protec-
tion and Civil Defence. Department of Labour 
Protection and Civil Defence. — Riga : RTU 
Publishing House, 2011. — 44 lpp. : il., tab. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 11.-14. lpp. — ISBN 978-
9934-10-132-8 : 75 copies. — [0311000926]

614.841(474.3)(043)

Sulojeva, Jeļena. Ugunsdrošības sistēmas ekono-
miskās efektivitātes novērtēšanas metodes Lat-
vijā : promocijas darba kopsavilkums : nozare: 
vadībzinātne, apakšnozare: uzņēmējdarbības 
vadība / Jeļena Sulojeva ; zinātniskie vadītāji 
Viktors Kozlovs, Jānis Ieviņš ; recenzenti: Grig-
orijs Oļevskis, Vita Zariņa, Marga Živitere ; Rīgas 
Tehniskā Universitāte. Inženierekonomikas 
fakultāte. Darba un civilās aizsardzības institūts. 
Darba civilās aizsardzības katedra. — Rīga : 
RTU Izdevniecība, 2011. — 41 lpp. : il., tab. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 10.-13. lpp. — ISBN 978-
9934-10-131-1 : 100 eks. — [0311000927]

614.841(474.3)(043)

62 Inženierija. Tehnoloģija vispār

626/627 Ūdensierīcība un konstrukcijas. 
Ūdens iekārtas

Cekuls, Andris. Latvijas bākas = Lighthous-
es of Latvia / teksta autors Andris Cekuls ; 
redaktore Diāna Spertāle ; tulkotāja Maija 
Treilona ; priekšvārdu sarakstīja Ivars Putniņš ; 
mākslinieks Rauls Liepiņš ; fotogrāfi: Leons 
Balodis, Mārcis Blumbergs, Andris Cekuls, 
Visvaldis Feldmanis, Maija Frīdberga, Gunārs 
Janaitis, Didzis Kadaks, Juris Kalniņš, Roberts 
Kaniņš, Mārtiņš Krauze, Rauls Liepiņš, Arvīds 
Mitrēvics, Valdis Ošiņš, Ivars Putniņš, Lai-
monis Stīpnieks, Arvis Pope, Jānis Rutulis, Ju-
ris Urtāns. — [Rīga] : Capital, A/s, 2010. — 151, 
[1] lpp. : il., ģīm., faks. ; 30 cm. — Bibliogr.: 148.-
149. lpp. — Paral. latviešu, angļu val. — ISBN 
978-9984-49-194-3 (ies.). — [0311000876]

627.715(474.3)(035)

628 Sanitārā tehnika. Ūdens. Sanitārija. 
Apgaismes tehnika

Dubro, Nora. Bīstamo atkritumu apsaimnieko-
šanas vadīšanas ekonomiskie aspekti Latvijā : 
promocijas darba kopsavilkums : nozare: va-
dībzinātne, apakšnozare: uzņēmējdarbības va-
dība / Nora Dubro ; darba zinātniskais vadītājs 
Anatolijs Magidenko ; recenzenti: Remigijs 
Počs, Marga Živitere, Andrejs Čirjevskis ; Rīgas 
Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas un 
vadības fakultāte. Ražošanas un uzņēmējdar-
bības institūts. Ražošanas un uzņēmējdarbības 
ekonomikas katedra. — Rīga : RTU Izdevniecība, 
2011. — 48 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 
10.-13. lpp. — 100 eks. — [0311000984]

628.4.02:628.4.045(043)

Dubro, Nora. Bīstamo atkritumu apsaimnie-
košanas vadīšanas ekonomiskie aspekti Latvijā : 
promocijas darbs : nozare: vadībzinātne, 
apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība / Nora 
Dubro ; darba zinātniskais vadītājs Anatolijs 
Magidenko ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Inženierekonomikas un vadības fakultāte. 
Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts. Ra-
žošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas 
katedra. — Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 
2011. — 180, [34] lp. : diagr., tab., karte ; 
31 cm. — Bibliogr.: 165.-180. lp. — (Ies.). — 
[0311003358] 628.4.02:628.4.045(043)

629 Transportlīdzekļu inženierija

Auto, 2011 : žurnāls : laikraksta «Dienas biz-
ness» pielikums / Dienas bizness ; galv. red. 
un priekšv. aut. Indra Lazdiņa ; red. Aldis 
Zelmenis ; sagat.: Aldis Zelmenis, Normunds 
Avotiņš ; dizains: Iveta Puplovska ; foto: Ed-
munds Brencis. — Rīga : Dienas bizness, 
2011. — 101, [3] lpp. : il., ģīm. ; 30 cm. — 
[0311000972] 629.331(058)

63 Lauksaimniecība. Mežsaimniecība. 
Medības. Zivsaimniecība

630 Mežsaimniecība

Meža gudrības Tērvetes dabas parkā / Tērvetes 
meža izglītības centrs ; Latvijas valsts meži. — 
Tērvete : Tērvetes meža izglītības centrs, 
2010. — [24] lpp. : il. ; 24 cm. — [0311000977]

630*4(474.3)

Meža netīro noslēpumu burtnīca / Latvijas val-
sts meži. — [Rīga : Latvijas valsts meži, 2011]. — 
[39] lpp. : il. ; 12×12 cm. — [0311000981] 630*1

Meža veltes veselībai un uzturam / sastādījusi 
Sarmīte Koržuka ; redaktore Ilze Čerņevska ; 
Daiņa Lapsas mākslinieciskais noformējums. — 
Rīga : Avots, 2011. — 476, [1] lpp. : il. ; 17 cm. — 
ISBN 978-9984-859-06-4. — [0311000940]

630*8(474.3)

631 Lauksaimniecība kopumā

Burkāne, Iveta. Sējas : stāsts par Rundāles no-
vada zemnieku saimniecības vēsturi un attīstī-
bu Latvijā, Zemgalē / Iveta Burkāne ; izman-
totas Voldemāra Burkāna, Rozālijas Freibergas 
atmiņas un Āra Burkāna stāstījums par saim-
niekošanu «Sējās» ; Zigurda Kalmaņa māksl. 
iekārtojums. — Talsi : Aleksandra Pelēča la-
sītava, 2010. — 72 lpp. : il., ģīm., faks. ; 25 cm. — 
ISBN 978-9934-8171-3-7 (ies.). — [0311001010]

631.11(474.3)

Ko sēsi to pļausi… jeb, kāpēc gudrs saimnieks 
izvēlas sēt labu sēklu / Latvijas Sēklaudzētāju 
asociācija ; teksta redakcija: Linda Sūniņa, 
Astra Arbidāne, Zigurds Kalmanis ; il. Linda 
Berga ; māksl. noform. Anda Arbidāne ; fo-
toatt.: Sanita Zute, Zigurds Kalmanis, Ilze 
Skrabule, Iveta Gūtmane, Māra Bleidere, Ilze 
Priekule. — Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava : 
Latvijas Sēklaudzētāju asociācija, 2011. — 33, 
[1] lpp. : il. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-8171-
8-2. — [0311001009] 631.531(474.3)

633/635 Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Ulēniusa, Agnēta. Garšaugu dārzā / Agnēta 
Ulēniusa ; tulkojums latviešu valodā: Madara 
Bernharda ; fotogrāfs Jureks Holcers. — Rīga : 
Madris, [2011]. — 127, [1] lpp. : krās. il. ; 
25 cm. — Rād. teksta beigās. — ISBN 978-9984-
31-434-1 (ies.). — [0311000853] 635.7+633.8

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

Adīšana : no kamola līdz džemperim / tulkojusi 
Astra Šmite ; atbildīgā redaktore Anna Pavlov-
ska ; literārā redaktore Brigita Šoriņa. — Rīga : 
Jumava, [2011]. — 127 lpp. : krās. il. ; 19 cm. — 
Oriģ. nos.: Maglia. — ISBN 978-9984-38-869-4 
(spirālies.). — [0311000997] 646.26

Dabas līdzekļi veselībai un skaistumam : prak-
tiski padomi / sast. Ilze Vjatere ; red. Ilze Čer-
ņevska ; Ilgoņa Riņķa māksl. noform. — Rīga : 
Avots, 2011. — 173, [1] lpp. : il., tab. ; 21 cm. — 
ISBN 978-9984-859-31-6. — [0311000943]

646.7+687.552

Es Tevi mīlu : manas māmiņas saldākās re-
ceptes / idejas autore Inguna Kļava ; ēdienus 
gatavoja un fotografēja Vita Lēnerte ; receptes 
sagādāja : Vija Kilbloka, Inguna Kļava, Vita 
Lēnerte, Inese Pelūde, Ilze Sausiņa, Zigrīda 
Siliņa ; redaktore Ilze Sausiņa ; Vitas Lēnertes 
dizains ; Vijas Kilblokas ziedu fotogrāfijas. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. — 64 lpp. : krās. 
il. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-1964-7 (ies.). — 
[0311000881] 641.85(083.12)
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Kornblīta, Dženifera. Svaigēšana : tas ir tik 
vienkārši / Dženifera Kornblīta ; no angļu valo-
das tulkojusi Sintija Zariņa ; redaktore Gun-
dega Sēja ; māksliniece Vita Lēnerte. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2011. — 191 lpp. ; 23 lpp. — 
Skaidrojošā vārdnīca un avoti: 157.-174. lpp. — 
Alf. rād.: 175.-191. lpp. — Oriģ. nos.: Raw food 
made easy. — ISBN 978-9934-0-1726-1. — 
[0311001027] 641.83(083.12)

Sesijons, Pjērs-Dominiks. Cepsim kūkas! : 
vienkāršas un jautras receptes / šefpavāra 
Pjēra-Dominika Sesijona receptes ; no franču 
valodas tulkojušas Daniela Godiņa un Sandra 
Godiņa ; redaktore Sarmīte Lomovceva ; Beti-
jas Brinkmanas fotogrāfijas ; vāka fotogrāfija: 
Žozē Luiss Pelaizs. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2011]. — 61 lpp. : krās. il. ; 28 cm. — Oriģ. nos.: 
La patisserie des petits. — ISBN 978-9934-0-
1611-0 (ies.). — [0311001039] 641.85(083.12)

655 Poligrāfiskā rūpniecība. Iespiešana. 
Izdevējdarbība. Grāmattirdzniecība

Zelta ābele, 2010 : grāmatu mākslas konkurss 
«Zelta ābele 2010» : katalogs / Latvijas Grāmat-
izdevēju asociācija ; māksl. Ilze Ramane. — 
Rīga : Latvijas Grāmatizdevēju asociācija, 
2011. — 59 lpp. : il., ģīm. ; 22 cm. — Paral. lat-
viešu, angļu val. — [0311000924]

655.41(474.3)(085)

658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība. 
Tirdzniecības organizācija

Rokasgrāmata uzņēmējiem [elektroniskais re-
surss] : PDF grāmatas, līgumu paraugi. — Rīga : 
Merkūrijs Info, [2011]. — 1 CD-ROM ietverē ; 
12 cm. — Apr. pēc diska uzlīmes. — Teksts lat-
viešu un krievu val. — [0311003462] 658(035)

Sulojeva, Jeļena. Ugunsdrošības sistēmas eko-
nomiskās efektivitātes novērtēšanas metodes 
Latvijā : promocijas darbs / Jeļena Sulojeva ; 
zinātniskie vadītāji V. Kozlovs, J. Ieviņš ; Rīgas 
Tehniskā Universitāte. Inženierekonomikas un 
vadības fakultāte. Darba un civilās aizsardzības 
institūts. Darba civilās aizsardzības katedra. — 
Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 2011. — 125, 
[33] lp. : diagr., tab., karte ; 30 cm. — Bibliogr.: 
118.-125. lp. — (Ies.). — [0311003356]

658.310.8(474.3)(043)

7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

5. izlaidums : Daugavpils Universitātes profe-
sionālās maģistra studiju programmas «Māk-
sla» 2011. gada absolventu maģistra un vadītāju 
radošo darbu katalogs / sast. J. Savvina ; iev. 
sarakst.: Aleksandra Šļahova, Jolanta Savvina ; 
vāka aut. Māris Čačka ; Daugavpils Univer-
sitātes Mākslas un dizaina katedra. — Dau-
gavpils : DU Akadēmiskais apgāds «Saule», 
2011. — 32 lpp. : il., ģīm. ; 30 cm. — ISBN 978-
9984-14-519-8. — [0311000846]

7.071.5(474.3)(083.82)

Latvijas Mākslas akadēmija. Latvijas Mākslas 
akadēmijas gadagrāmata 2010 : Humanitāro zi-
nātņu maģistra grāds mākslās. Diplomdarbi / 
red. un tulk. Ilze Jakuška-Kreituse ; priekšv. 
sarakst.: Aleksejs Naumovs, Kristaps Zariņš, 
Andris Teikmanis ; māksl. Aivars Sprūdžs ; fo-
togr.: Vilnis Lapiņš, Aleksejs Naumovs, Ivars 
Heinrihsons, Normunds Brasliņš, Ieva Lie-
piņa, Ojārs Pētersons. — Rīga : Latvijas Māk-
slas akadēmija, 2010. — 215 lpp. : il., ģīm. ; 
20×20 cm. — Kopsav. angļu val. — ISBN 978-
9934-8107-3-2. — [0311000921]

7.071.5(474.3)(058)

Lavrentjevs, Dmitrijs. Necaurspīdīgie objek-
ti spoguļos : personālizstāde 18.03.2011—
10.04.2011 : darbi / Dmitrijs Lavrentjevs ; teksta 
autore Emīlija Loseva ; tulkojums Daina Geiba-
ka ; foto un dizains: Edgars Ameriks. — [Latv-
ija : B.i., 2011]. — 36 lpp. : il. ; 24 cm. — Paral. 
latviešu, angļu, krievu val. — [0311000936]

7.038(474.3)(083.824)

72 Arhitektūra

Lancmanis, Imants. Bertschy : arhitekta Paula 
Maksa Berči un viņa dēlu devums Liepājai = 
Bertschy : das Werk des Architekten Paul 
Max Bertschy und seiner Söhne in Liepāja/Li-
bau / Imants Lancmanis, Angelika Berči/Bert-
schy ; redaktore Iveta Kondrāte ; tulkotāja 
Valda Kvaskova ; priekšv. sarakst. Uldis Sesks ; 
māksliniece Inese Hofmane ; fotogrāfiju au-
tors Imants Lancmanis. — Rīga : Liepājas 
pašvaldība : Valters un Rapa, 2011. — 303 lpp. : 
il., ģim., faks., plāni ; 29 cm. — Bibliogr.: 131.-
[133.] lpp. — Paral. latviešu, vācu val. — ISBN 
978-9984-805-76-4 (ies.). — [0311000916]

72.071.1(=112.2)(474.3)

Zarāns, Alberts. Gadsimtu mantojums = 
Heritage of centuries = Наследие веков / Al-
berta Zarāna teksts un foto ; Induļa Burkas 
iekārtojums. — [Rīga] : Sudraba avoti, [2011]. — 
285 lpp., 1 lp. karte vāka [3. lpp.] : krās. il., ģīm. ; 
29 cm. — Paral. latviešu, angļu, krievu val. — 
ISBN 978-9934-8185-2-3. — [0311000986]

728.82/.83(474.3)

73 Tēlniecība

Signs of identity : signs of diversity / authors of 
the project: Aleksejs Naumovs, Elina Ģibiete ; 
texts: Ilze Jakuša-Kreituse ; Art Academy of 
Latvia ; UNESCO and Latvian National Com-
mission for UNESCO present Cooperation 
project of Baltic-Caucasus countries and France ; 
photo: Normunds Brasliņš, Oskars Timbars, 
Zilgma Prēdele ; artist: Aivars Sprūdžs. — Riga : 
Art Academy of Latvia : [2011]. Latvian National 
Commission for UNESCO with the support of 
UNESCO Caucasus Project, — [71] lpp. : krās. 
il., ģīm. ; 21×21 cm + 1 CD (12 cm). — «The 
catalogue presents the works produced by 
yong artists and their professors from Armenia, 
Azerbaijan, Georgia, Latvia, Lithuania, Estonia 
and France during the artistic workshop organ-
ized in Riga, Latvia, from 22 until 27 November, 
2009»—[6.] lpp. — (Ies.). — [0311000922]

738.5(083.82)

745/749 Rūpnieciskā māksla un 
daiļamatniecība. Lietišķā māksla

Repše, Gundega. Vilka albums : Gundegas 
Repšes esejas par Dzintras Vilks darbiem : kata-
logs = Wolf ’s album / esejas: Gundega Repše ; 
mākslas darbi: Dzintra Vilks ; tulkotāji: Laura 
Plūmiņa, Tods Raiens Rosmanis ; fotogrāfi: 
Gvido Kajons, Gunārs Janaitis, Didzis Grodzs, 
Guntis Plūmiņš. — Rīga : Dzintra Vilks, 2010. — 
119 lpp. : il., ģīm., faks. ; 22×30 cm. — Par Dz. 
Vilks: 109.-112. lpp. — Paral. latviešu, angļu 
val. — ISBN 978-9984-49-058-8 (spirālies.). — 
[0311000832] 745.5.071.1(474.3)(084)

77 Fotogrāfija un līdzīgi procesi

Nosargā sapni : fotoalbums / ievadu sarakst. 
Sandis Ozoliņš ; māksl. Liena Šneidere ; fotogr.: 
E. Dzanuškāne, U. Krusts, I. Silkāns, L. Šneidere, 
M. Vanags ; Latvijas SOS Bērnu ciematu aso-
ciācija, fotoklubs «Siena». — [Rīga] : Latvijas 
SOS Bērnu ciematu asociācija : Fotoklubs «Si-
ena», 2010. — [96] lpp. : ģīm. ; 23×25 cm. — Uz 
apvāka teksts latviešu un angļu val. — ISBN 
978-9984-49-224-7 (ies.). — [0311000915]

77.041.2(084.12)

78 Mūzika

Pianisma zvaigžņu festivāls : Liepājas teātris ; 
Ventspils, Jūras vārti : 9.03.-13.03. / Liepājas 
Simfoniskais orķestris ; literārais redaktors Or-
ests Silabriedis ; tulkojums angļu valodā Toms 
Ostrovskis ; priekšv. sarakst.: Sarmīte Ēlerte, 
Uldis Sesks, Uldis Lipskis. — [Liepāja : Liepājas 
Simfoniskais orķestris, 2011]. — [24] lpp. : 
ģīm. ; 22 cm. — Paral. latviešu, angļu val. — 
[0311000950] 78.09(474.3)(083.97)

Vikmane, Blāzma. Melodijas metalafona spēlei 
vienkāršotā nošu rakstā : mācību metodiskais 
materiāls studiju programmas «Skolotājs» (kva-
lifikācijas «Pirmsskolas izglītības skolotājs») 
studentiem / Blāzma Vikmane ; Liepājas 
Universitāte. Pedagoģijas un sociālā darba 
fakultāte. — Liepāja : LiepU LiePA, 2011. — 
43 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9984-864-21-1 : 250 
eks. — [0311000932] 789.5(072)

Vikmanis, Valdis. Valdis Vikmanis. Sava mūža 
diriģents : [laikabiedru sarunu un atmiņu 
krājums] / projekta vadītāja un lit. red. San-
dra Vensko ; Sarmītes Pujēnas sarunas ar V. 
Vikmani ; Indras Imbovicas ieskats V. Vikmaņa 
dzīvē un darbībā ; bibliogr. un personu rād. 
sast.: Indra Latvele, Mirdza Morozova ; vāka 
foto: Pēteris Jaunzems. — [Liepāja] : Latvijas 
Rakstnieku savienība : [b.i.], 2010. — 152 lpp., 
[48] lpp. il., ģīm., faks. ; 22 cm. — Bibli-
ogr.: [143.]-152. lpp. — Personu rād.: [126.]-
142. lpp. — ISBN 978-9984-39-965-2 (ies.). — 
[0311000942] 78.071.2(474.3)(092)

792 Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski 
uzvedumi

Tišheizere, Edīte. Režijas virzieni un personības 
Liepājas teātrī / Edīte Tišheizere, Zanda Borga ; 
māksl. Imants Liepiņš ; Liepājas Universitāte. 
Kurzemes Humanitārais institūts. — Liepāja : 
LiePA, 2010. — 105 lpp., [20] lpp. il., ģīm. ; 
21 cm. — Bibliogr. norādes parindēs. — ISBN 
978-9984-864-19-8. — [0311000934]

792.07(474.3-21)
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796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Beļinskis, Juris. Latvijas 1. skriešanas dienas-
grāmata / Juris Beļinskis. — [Ventspils] : Vents-
pils maratona klubs, 2010. — 185 lpp. : il., ģīm., 
tab. ; 24 cm. — (Spirālies.). — [0311000830]

796.422.015(035)

Puče, Armands. Ozo. Cilvēks uz ledus : Sandis 
Ozoliņš autobiogrāfiskā apcerē par dzīvi, hoke-
ju un Stenlija kausu / Armands Puče ; lit. red. 
Antra Rēķe ; māksl. Edgars Švanks ; fotogr. 
Gatis Rozenfelds. — [Rīga : Autorizdevums], 
2011. — 415, [1] lpp., [8] lpp. ģīm. ; 22 cm. — 
ISBN 978-9984-756-05-9 (ies.). — [0311000998]

796.966.071.2(474.3)

8 VALODAS. VALODNIECĪBA. 
LITERATŪRA

Antiņ, pūt stabulīt’! : anekdotes un spurainas 
domas / sastādījusi un pārstāstījusi Dzintra Voit-
kāne ; noformējums: Zane Voitkāne-Sīle. — 
Rīga : Didam, 2011. — 150, [1] lpp. ; 19 cm. — 
(Anekdotes un spurainas domas ; 32). — ISBN 
978-9984-755-71-7. — [0311000947] 82-36

Mēle ģipsī : anekdotes un spurainas domas / 
sastādījusi un pārstāstījusi Dzintra Voitkāne ; 
noformējums: Zane Voitkāne-Sīle. — Rīga : Di-
dam, 2011. — 150, [1] lpp. ; 19 cm. — (Anekdo-
tes un spurainas domas ; 30). — ISBN 978-9984-
755-69-4. — [0311000945] 82-36

Pacienti klienti : anekdotes un spurainas 
domas / sastādījusi un pārstāstījusi Dzintra 
Voitkāne ; noformējums: Zane Voitkāne-
Sīle. — Rīga : Didam, 2011. — 150, [1] lpp. ; 
19 cm. — (Anekdotes un spurainas domas ; 
31). — ISBN 978-9984-755-70-0. — [0311000946]

82-36

Trīs dakteri : anekdotes un spurainas domas / 
sastādījusi un pārstāstījusi Dzintra Voitkāne ; 
noformējums: Zane Voitkāne-Sīle. — Rīga : 
Didam, 2011. — 150, [1] lpp. ; 19 cm. — (Anek-
dotes un spurainas domas ; 29). — ISBN 978-
9984-755-68-7. — [0311000944] 82-36

81 Valodniecība un valodas

Matisāne, Velta. Challenge for secondary school 
2 : teacher’s guide : metodiskais līdzeklis / 
Velta Matisāne, Irina Bučinska, Zane Kremp-
tone ; Jāņa Holšteina-Upmaņa dziesmu teksti ; 
redaktore Sintija Buhanovska ; Jutas Tīronas 
ilustrācijas ; Lauras Akmanes dizains. — Rī-
ga : Zvaigzne ABC, 2011. — 215 lpp. : tab. ; 
29 cm. — (Nāc!). — Komplektizdevumā ar mā-
cību grāmatu Challenge for secondary school 
2 : student’s book / V. Matisāne u.c. (ISBN 978-
9934-0-0903-7). — ISBN 978-9934-0-1241-9. — 
[0311000822] 811.111’243(072)

Šavlovska, Dina. Détermination nominale en 
français: acquisition d’une catégorie grammati-
cale = Nominālā determinācija franču valodā: 
gramatiskās kategorijas apguve : promoci-
jas darbs filoloģijas doktora grāda iegūšanai 
valodniecības zinātnes nozarē, apakšnozare: 
lietišķā valodniecība / Dina Šavlovska ; Lat-
vijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fa-
kultāte ; [darba zinātniskā vadītāja Jeļena 
Vladimirska]. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2011. — 207 lp. : il., tab. ; 30 cm. — Norāde par 
darba zinātnisko vadītāju Jeļenu Vladimirsku 
2. lp. — Bibliogr.: 198.-206. lp. — Teksts franču 
valodā. — (Ies.). — [0311003354]

811.133.1’367.632(043)

811.174 Latviešu valoda

Andersone, Gita. Sāksim rakstīt! : padomi sko-
lotājiem bērnu rakstītmācīšanā / Gita Ander-
sone, Ārija Ptičkina ; redaktore Iveta Ikale ; 
Irēnas Žgutas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2011. — 23, [1] lpp. : il. ; 22 cm. — (Pirm-
skolas izglītība). — «Aktuāli!»—Uz vāka. — 
ISBN 978-9934-0-1881-7. — [0311000877]

811.174’35(072)

Uzdevumu lapas latviešu valodā / [Iveta Kras-
tiņa] ; Mobilo darbinieku ofiss. — [Daugavpils] : 
Kiosks, [2011].

1. — [48] lpp. ; 21×15 cm. — «Izpildi vieg-
li!»—Uz vāka. — ISBN 978-9934-8153-1-7. — 
[0311000989]

2. — [48] lpp. ; 21×15 cm. — «Izpildi vieg-
li!»—Uz vāka. — ISBN 978-9934-8153-2-4. — 
[0311000990] 811.174’243(076)

Zeltkalna, Ausma. Pārbaudes darbi latviešu 
valodā / Ausma Zeltkalna ; galvenais redaktors 
Vilnis Purēns ; redaktore Rita Cimdiņa. — Rīga : 
RaKa, 2011 (SIA «izdevniecība RaKa»).

3., Morfoloģija. — 84 lpp. : tab. ; 28 cm. — 
Komplektā «Pārbaudes darbi latviešu valodā» 
ietilpst 5 mācību līdzekļi: Fonētika. Leksika ; 
Morfoloģija (lietvārdi, īpašības vārdi, skaitļa 
vārdi, vietniekvārdi) ; Morfoloģija (darbības 
vārdi, apstākļa vārdi, palīgvārdi — prievārdi, 
saikļi, partikulas, izsauksmes vārdi) ; Sin-
takse ; Krustvārdu mīklas un uzdevumi. — 
ISBN 978-9984-46-161-8. — [0311000954]

811.174’342(076)+811.174’373(076)

821 Daiļliteratūra

821.111 Angļu literatūra

Di Morjē, Dafne. Rebeka : romāns / Dafne di 
Morjē ; no angļu valodas tulkojis Valdemārs 
Kārkliņš ; sagatavojusi Magda Riekstiņa ; In-
gunas Kļavas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2011]. — 566, [1] lpp. ; 18 cm. — (Ķengura 
grāmata). — Orig. nos.: Rebecca. — ISBN 978-
9934-0-0373-8. — [0311001025] 821.111-31

Opincāne, Mārīte. Džozefa Konrada jūras 
proza : promocijas darbs filoloģijas doktora 
grāda iegūšanai literatūrzinātnes nozarē, 
cittautu literatūras vēstures apakšnozarē / 
Mārīte Opincāne ; zinātniskā vadītāja Anna 
Stankeviča ; Daugavpils Universitāte. — 
Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2010. — 
183 lp. ; 30 cm. — Bibliogr.: 175.-183. lp. un norā-
des parindēs. — (Ies.). — [0311003344]

821.111.09(043)

821.111(71) Kanādiešu literatūra angļu 
valodā

Grūena, Sāra. Ūdens ziloņiem : romāns / Sāra 
Grūena ; no angļu valodas tulkojusi un re-
diģējusi Silvija Brice. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2011]. — 430, [1] lpp. : il. ; 20 cm. — Oriģ. 
nos.: Water for elephants. — ISBN 978-9934-0-
1612-7. — [0311001037] 821.111(71)-31

821.161.1 Krievu literatūra

Ваганова, Ольга. «Стихи как разговор» / О. 
Ваганова. — Рига : [авт. изд.], 2011 (Petrovskis 
un Ko). — 127, [2] с. ; 15 см. — [0311000857]

821.161.1-1(474.3)

821.161.3 Baltkrievu literatūra

Aleksijeviča, Svetlana. Černobiļa : lūgšana / 
Svetlana Aleksijeviča ; atbildīgā redaktore Kris-
tīne Kirkila ; literārā redaktore Brigita Šoriņa ; 
no krievu valodas tulkojusi Lāse Vilka ; Zandas 
Marķitānes vāka noformējums. — Rīga : Juma-
va, [2011]. — 262, [2] lpp. ; 20 cm. — Tulk. no 
izd.: Чернобыльская молитва. — ISBN 978-
9984-38-902-8. — [0311000898] 821.161.3-94

821.174 Latviešu literatūra

Aivieksts, Aivars. Aprīļa atraitne : dzejas 
krājums / Aivars Aivieksts ; sakārt. Iveta Krū-
miņa ; red. un priekšv. sarakst. Ilona Vītola. — 
[Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2010]. — 
70 lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9984-835-17-4 
(spirālies.). — [0311000811] 821.174-1

Bērsons, Ilgonis. Manuprāt : 80 piedomas un 
iedomas : 13 Māra Bērsona fotomirkļi, 3 Lai-
mas Līvenas, Andra Vējāna, Maijas Laukma-
nes veltījumi / Ilgonis Bērsons ; aut. red. ; 
Māra Bērsona fotoattēli. — Talsi : Aleksan-
dra Pelēča lasītava, 2011. — 83 lpp. : il., ģīm., 
faks. ; 14 cm. — ISBN 978-9934-8171-5-1. — 
[0311001005] 821.174(092)

Cieceres ūdensroze : dzejas krājums / priekš-
vārda un pēcvārda autore Ināra Šteinberga ; 
vāka dizains: Aija Gulbe. — [Rīga] : Visual stu-
dio, 2011. — 158, [1] lpp. : il., ģīm. ; 21 cm. — 
Teksts latviešu un krievu val. — ISBN 978-9934-
8205-4-0 (ies.). — [0311000993] 821.174-1(082)

Kreics, Antons. Stāsti ar pulvera, atmodas 
un mīlestības smaržu : izlase / Antons Kreics ; 
māksl. Imants Liepiņš ; vāka foto Krists 
Kreics. — Liepāja : LiepU LiePA, 2011. — 
273 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9984-864-25-9. — 
[0311000931] 821.174-34(081.2)

Kronentāls, Heinrihs. Atmiņu atspulgā / Hein-
rihs Kronentāls ; Zigurda Kalmaņa redakcija 
un iekārtojums. — Talsi : Aleksandra Pelēča 
lasītava, 2010.

2. daļa. — 123 lpp. : il., ģīm. ; 20 cm. — 
ISBN 978-9934-8171-2-0. — [0311001008]

821.174-94

Kupčs, Māris. Tā tas sākās : īsa autobiogrāfiska 
apcere / Māris Kupčs ; Zigurda Kalmaņa vāka 
dizains. — Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 
2011. — 122 lpp, [1] saloc lp. ģeneol. tab. : il., 
ģīm., karte ; 20 cm. — ISBN 978-9934-8171-
7-5. — [0311001007] 821.174-94

Laukmane, Maija. Atvērt logus uz jūru : [dze-
joļu krājums] / Maijas Laukmanes dzeja ; red. 
Daina Lorence ; Ritas Blaževicas akvareļi. — 
Rīga : Annele, 2011 (Spindulys). — 76, [4] lpp. : 
il. ; 18 cm. — ISBN 978-9984-843-34-6 (ies.). — 
[0311000850] 821.174-1

Ļaha, Ilona. Latviešu literatūra Zviedrijā : mo-
nogrāfija / Ilona Ļaha ; redkolēģija: Maija Buri-
ma, Fjodors Fjodorovs, Benedikts Kalnačs ; zin. 
red. Maija Burima ; vāka dizains: Ilze Meldere ; 
Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. 
Komparatīvistikas institūts. — Daugavpils : 
Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds 
«Saule», 2011. — 143 lpp. : il., ģīm. ; 18 cm. — 
(Minimonogrāfiju sērija, ISSN 1691-9947). — 
Bibliogr.: 127.-134. lpp. (183 nos.) un norādes 
parindēs. — Personu rād.: 135.-143. lpp. — Kop-
sav. zviedru un angļu val. — ISBN 978-9984-14-
458-0. — [0311000840] 821.174.09(485)
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Mana grāmata : dzejas krājums / sastādījums 
un māksl. apdare Līga Lācekle ; iev. sarakst. 
Auguste Pūce ; vāka dizains: Aija Gulbe. — 
[Rīga] : Visual studio, 2011.

4. sējums. — 149, [1] lpp. : ģīm. ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-8205-6-4 (ies.). — 
[0311000995] 821.174-1(082)

Mana grāmata : dzejas krājums / sastādījums 
un māksl. apdare Līga Lācekle ; iev. un pēcv. 
sarakst. Ināra Seņkāne ; vāka dizains: Aija Gul-
be. — [Rīga] : Visual studio, 2011.

3. sējums. — 149 lpp. : ģīm. ; 21 cm. — ISBN 
978-9934-8205-5-7 (ies.). — [0311000994]

821.174-1(082)

Pabērza, Laila. Kurpes puķēs : dzeja / Laila 
Pabērza ; Zigurda Kalmaņa iekārtojums ; fo-
togr. Dainis Kārkluvalks ; vāka fotogr. Lidija 
Pabērza. — Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 
2011. — 110, [4] lpp. : il. ; 18 cm. — ISBN 978-
9934-8171-4-4 (ies.). — [0311001006] 821.174-1

Plaude-Janeka, Inese. Par mīkstām čībām, 
eņģeļiem, par smeldzi un sapņu zirgiem… : 
dzejoļu krājums / Inese Plaude-Janeka ; vāka 
noform. izmantoti Diānas Muleres gleznas 
fragm. — [Jūrmala] : Inese Plaude-Janeka : Har-
monija, 2010. — 61 lpp. ; 16 cm. — ISBN 978-
9984-49-188-2 (ies.). — [0311000987] 821.174-1

Praktiskā dzeja : es stāstu dzērvēm par inter-
netu / Pidragors, Herpe, Dr. Maize, Melone, 
Jānis Mednis ; iev. sarakst. Dzintra Bladaus ; 
fotogrāfs Jānis Mednis. — [Rīga] : Zappa Pub-
lishing, 2010.

1. sējums. — 160 lpp. : il. ; 17 cm. — ISBN 
978-9984-49-203-2 (ies.). — [0311000884]

821.174-1(082)

Puriņš, Kristaps. Remonts bēniņos / Kristaps 
Puriņš ; redaktore Ilze Čerņevska ; Svena Nei-
landa zīmējumi ; Ingas Šalmes vāka dizains. — 
Rīga : Avots, 2011. — 154, [1] lpp. : il. ; 23 cm. — 
ISBN 978-9984-859-29-3 (ies.). — [0311000941]

821.174-3

Rinkeviča, Rudīte. Bērnības semiotika 20. gs. 
20.-30. gadu latviešu prozā Eiropas literatūras 
kontekstā : monogrāfija / Rudīte Rinkeviča ; red-
kolēģija: Maija Burima, Fjodors Fjodorovs, Ben-
edikts Kalnačs ; zin. red. Maija Burima ; vāka 
dizains: Ilze Meldere ; Daugavpils Universitāte. 
Humanitārā fakultāte. Kopmaratīvistikas insti-
tūts. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes 
Akadēmiskais apgāds «Saule», 2011. — 233, 
[1] lpp. ; 18 cm. — (Minimonogrāfiju sērija, 
ISSN 1691-9947). — Bibliogr.: 220.-228. lpp. (192 
nos.) un norādes parindēs. — Personu rād.: 
229.-233. lpp. — Kopsav. angļu val. — ISBN 
978-9984-14-457-3. — [0311000843] 821.174.09

Viegliņa, Gaļina. Māmiņ, tēti, lūdzu, palīdzi : 
dzejoļi bērniem / Gina Viegliņa-Valliete ; Ginas 
Viegliņas-Vallietes zīm. — [Madona : b. i.], 2011 
(Erante). — 23 lpp. : il. ; 21 cm. — ISBN 978-
9934-8100-2-2. — [0311000992] 821.174-93-1

Viesiens, Jānis. Nozaudētais viļķis ; Jānis Rei-
ters : lugas ; Māla bezdelīgas : dzeja / Jānis 
Gulbītis ; pēcv. sarakst. Māris Ruks ; izmantotas 
Ulža Graša fotogr. — Rīga : Antava, 2011. — 167, 
[1] lpp. : il. ; 20 cm. — Par aut.: 165.-167. lpp. / 
sarakst. Viktors Hausmanis. — ISBN 978-9984-
9984-5-9. — [0311000861] 821.174(081.2)

Zālīte, Māra. Trīs drāmas : Lācis ; Pērs Gints nav 
mājās ; Margarēta / Māra Zālīte ; vāka dizains: 
Ivars Vimba. — Rīga : Karogs, 2011. — 215 lpp. ; 
24 cm. — ISBN 9984-505-96-0. — [0311000886]

821.174-2

Zālīte, Māra. Trīs latviskas dziesmuspēles : 
Priekules Ikars ; Tobāgo! ; Še tev Žūpu Bērtulis! / 
Māra Zālīte ; vāka dizains: Ivars Vimba. — 
Rīga : Karogs, 2011. — 195 lpp. ; 24 cm. — ISBN 
9984-505-95-2. — [0311000885] 821.174-2

82–93 Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Apburtā princese : dimanta kronis : [pasaka 
pirmsskolas vecuma bērniem] / redaktore San-
ta Kazāka ; tulkojusi Eva Jansone ; Disney. — 
Rīga : Egmont Latvija, [2011]. — 16 lpp. : 
il. ; 20 cm. — (Disney princeses). — Tulk. no 
izd.: Sleeping beauty. Aurora and the dia-
mond crown. — ISBN 978-9984-43-377-6. — 
[0311000887] 82-93-32

Karalis lauva : stāsts miedziņam [pirmsskolas 
vecuma bērniem] / redaktore Santa Kazāka ; 
tulkojusi Vineta Berga ; Disney. — Rīga : Eg-
mont Latvija, [2011]. — 15 lpp. : il. ; 20 cm. — 
(Stāsts miedziņam). — Tulk. no izd.: Lion 
king. My bedtime story. — ISBN 978-9984-43-
380-6. — [0311000888] 82-93-32

Sniegbaltīte un septiņi rūķīši : stāsts miedziņam 
[pirmsskolas vecuma bērniem] / redaktore San-
ta Kazāka ; tulkojusi Vineta Berga ; Disney. — 
Rīga : Egmont Latvija, [2011]. — 15 lpp. : 
il. ; 20 cm. — (Disney princeses). — (Stāsts 
miedziņam). — Tulk. no izd.: Snow white and 
seven dwarfs. My bedtime story. — ISBN 978-
9984-43-381-3. — [0311000889] 82-93-32

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

904 Vēsturisko laikmetu materiālās kultūras 
liecības

Kuniga, Ināra. Madalānu pilskalns, ciems un 
kapulauki 1. g.t. pr.Kr.—13. gs. / Ināra Kuniga ; 
angļu val. tulk. Ieva Kupruka ; plānu un sen-
lietu zīmētāja: Dzintra Zemīte ; dizains: Artūrs 
Hnikins ; izrakumu foto: Vladislavs Urtāns, 
Tenis Nigulis. — [Rīga : b.i.], 2010. — 176 lpp. : 
il., ģīm., faks., plāni, tab. ; 30 cm. — Bibliogr.: 
164.-168. lpp. — Kopsav. angļu val. — ISBN 
978-9984-49-078-6 (ies.). — [0311000928]

904(474.3)+903.5(474.3)

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

Čehija un Slovākija : ceļvedis / sastādītāji: Marek 
Pernal, Tomasz Darmochwal, Marek Rumiński, 
Jakub Sito, Barbara Sudnik-Wojcikowska ; tul-
kojuma redaktore Elga Rusmane ; no angļu 
valodas tulkojusi Nora Kalna ; fotogrāfi: Do-
rota un Mariusz Jarymowiczowie, Krzysztof 
Kur, Oldrich Karasek. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2011]. — 448 lpp. : il., kartes ; 23 cm. — (DK 
ceļvedis). — Alf. rād.: 432.-444. lpp. — Tulk. no 
izd.: Czech & Slovak Republics. — ISBN 978-
9934-0-1429-1 (ies.). — [0311000880]

913(437.3)(036)913(437.6)

94 Vispārīgā vēsture

94(474.3) Latvijas vēsture

Приговоренные нацизмом : сборник доку-
ментальных свидетельств о злодеяниях не-
мецких нацистов и их пособников в годы гер-
манской оккупации Латвии в 1941-1945 гг. / 
составитель и автор предисловие, с. 13-14, 
Влад Богов ; перевод на латышский язык 
Элина Бейдзале ; перевод на английский 
язык Дарья Вишнякова ; дизайн: Влад 
Богов. — Рига : Фонд «Историческая па-
мять» : Фонд развития культуры : Рижское 
краеведческое общество «Riga CV», 2011. — 
287 с. : ил., табл. ; 24 см. — Библиогр. ссыл-
ки в подстроч. примеч. — Текст рус.; преди-
словие, послесловие и содержание также 
латыш., англ. — ISBN 978-9984-49-253-7 : 1000 
экз. — [0311000939]

94(474.3)”1941/1944”(093.2)


