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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

001 Zinātne un zināšanas kopumā.  
Garīgā darba organizācija

Kleiborna, Anna. Izgudrojumu vēsture / Anna 
Kleiborna ; no angļu val. tulk. Ingrīda Kreicber-
ga ; tulk. red. Guntis Kalns ; Adama Larkama 
il. ; Stīva Vuda dizains ; Toma Lalonda vāka 
dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. — 95, 
[1] lpp. : il. ; 24 cm. — Rād.: 94.-[96.] lpp. — 
Tulk. no izd.: Story of invention. — ISBN 978-
9934-0-1454-3 (ies.). — [0311000004]

001.894(091)-053.2

Kleiborna, Anna. Zinātnes vēsture / Anna 
Kleiborna ; no angļu val. tulk.: Juris Bitenieks, 
Ingrīda Kreicberga, Inese Liepiņa ; tulk. red. 
Guntis Kalns ; Adama Larkama il. ; Stīva Vuda 
dizains ; Toma Lalonda vāka dizains. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2010]. — 95, [1] lpp. : il. ; 
24 cm. — Tulk. no izd.: Story of science. — ISBN 
978-9934-0-1657-8 (ies.). — [0311000005]

001(091)-053.2

Latvijas izgudrojumu izstāde (1 : 2010 : Rīga, 
Latvija). Latvijas izgudrotāju diena — 2010 : 
1. Latvijas izgudrojumu izstāde 2010. g. 16. 
decembrī 14:00-20:00, Rīgas Tehniskā Univer-
sitāte, Lielā aula Kaļķu ielā 1, Rīgā / organizē: 
Connect Latvija, Latvijas Izgudrotāju bied-
rība. — [Rīga : Latvijas Izgudrotāju biedrība, 
2010]. — [3], 78 lpp. : il. ; 30 cm. — (Spirālies.). — 
[0311000137] 001.894(474.3)(083.824)

004 Datorzinātne un datortehnoloģija. 
Skaitļošana. Datu apstrāde

Par informācijas sabiedrību Latvijā : statistisko 
datu krājums = On information society in 
Latvia : collection of statistical data / Latvijas 
Republikas Centrālā statistikas pārvalde = Cen-
tral Statistical Bureau of Latvia. — Rīga : Latvi-
jas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 
2010. — 97 lpp. : diagr., tab. ; 29 cm. — (Latvi-
jas statistika). — ISBN 978-9984-06-396-6. — 
[0311000152] 004(474.3)(083.41)(05)

087.5 Izdevumi jauniešiem

Auto : [krāsojamā grāmata]. — [Rīga] : Lamina-
tiņš, [2010]. — [8] lp. : il. ; 21 cm — ISBN 9984-
776-73-5 (spirālies.). — [0311000049] 087.5

Izkrāso pats : [krāsojamā grāmata bez tek-
sta]. — [Rīga] : Laminatiņš, [2010]. — [8] lp. : 
il. ; 21 cm. — ISBN 9984-776-72-7 (spirālies.). — 
[0311000050] 087.5

Sapinušies : krāsojamā grāmata pirmsskolas 
un jaunākā skolas vecuma bērniem / tulko-
jusi Ingūna Beķere ; Disney. — Rīga : Egmont 
Latvija, [2011]. — 32 lpp. : il. ; 30 cm. — Oriģ. 
nos.: Tangled. — ISBN 978-9984-43-339-4. — 
[0311000259] 087.5

Trons : mantojums : krāso pēc parauga! krāso-
jamā grāmata pirmsskolas un jaunākā skolas 
vecuma bērniem / Disney. — Rīga : Egmont 
Latvija, 2011. — [16] lpp. : il. ; 24 cm. — ISBN 
978-9984-43-361-5. — [0311000260] 087.5

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

13 Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves 
metafizika

Kryon (gars). Aizsega pacelšana : jaunās ener-
ģijas apokalipse / Kryon ; tulkojums no angļu 
valodas: Gundega Vētra ; Lī Kerola ievadvārdi, 
8.-41. lpp. — Rīga : ALIS, 2010. — 303, [1] lpp. : 
il. ; 22 cm. — (Kryon ; 11. grām.). — Oriģ. nos.: 
Lifting the veil. — ISBN 978-9934-8175-0-2. — 
[0311000030] 133.9

159.9 Psiholoģija

Bhagvata, Sangita. Emocionālās brīvības tehni-
kas : prāta, ķermeņa un dvēseles veselībai / San-
gita Bhagvata ; no angļu val. tulk. Nanete Nei-
mane ; red. Bārbala Simsone ; Māras Alševskas 
vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. — 
148, [1] lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: Emo-
tional freedom techniques. — ISBN 978-9934-0-
1643-1 (ies.). — [0311000163] 159.942

Bono, Edvards de. Lieliskais prāts / Edvards de 
Bono ; no angļu valodas tulk. Signe Skujeniece ; 
vāka diz. Eduards Groševs. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2011]. — 224 lpp. ; 20 cm. — Par au-
toru [1]. lpp. — ISBN 978-9934-0-1553-3. — 
[0311000086] 159.923

Byrne, Rhonda. Noslēpums katrai dienai / 
Rhonda Byrne ; no angļu val. tulk. Alda Vāc-
zemniece. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. — 
[366] lp. ; 12×15 cm. — Grāmata ar noplēša-
mām lapām. — Tulk. no izd.: The secret daily 
teachings. — ISBN 978-9934-0-1538-0 (ies.). — 
[0311000019] 159.923.2

Dua, Šivi. Tavs iekšējais spēks : Dod spēku sa-
vām domām! Dod spēku savai dzīvei! / Šivi Dua ; 
no angļu val. tulk. Normunds Pukjans ; red. Elī-
na Vanaga ; Aigara Truhina vāka dizains. — Rī-
ga : Zvaigzne ABC, 2011. — 104 lpp. ; 20 cm. — 
Oriģ. nos.: Let the power be with you. — ISBN 
978-9934-0-1618-9. — [0311000079] 159.923.2

Kalniņš, Aldis. Zili brīnumi : maziem un lie-
liem / Aldis Kalniņš ; red. Inta Rozenvalde. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. — 32 lpp. : il. ; 
22×22 cm. — ISBN 978-9934-0-1719-3 (ies.). — 
[0311000009] 159.95(02.053.2)

Osho. Grāmata par ego : atbrīvošanās no ilū-
zijām / Osho ; red. un tulk. Aija Rožlapa ; 
māksl. Toms Gūtmanis. — Rīga : Sētava, 
2010. — 280 lpp. ; 24 cm. — Oriģ. nos.: The 
book of ego. — ISBN 978-9934-8101-2-1. — 
[0311000095] 159.923.2

Šahe, Rīdigers. Sirds magnēta noslēpums / 
Rīdigers Šahe ; no vācu valodas tulk. Meldra 
Bērziņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. — 
203, [4] lpp. : il. ; 19 cm. — ISBN 978-9934-0-
1574-8. — [0311000021] 159.923.2

Vitāle, Džo. Pievilkšanās faktors : iemācieties 
ar savas zemapziņas palīdzību mainīt apkārtējo 
pasauli : 5 vienkārši soļi, kā ar savu iekšējo 
spēku radīt visu, ko vēlies / Džo Vitāle ; no angļu 
valodas tulkojusi Daina Borovska. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2011. — 310, [2] lpp. ; 19 cm. — 
ISBN 978-9934-0-1343-0. — [0311000025]

159.923.2

17 Morāles filozofija. Ētika.  
Praktiskā filozofija

Forda, Ariela. Dvēseļu radniecības noslēpums : 
atrodiet savu lielo mīlestību, izmantojot pievilk-
šanās likumu / Ariela Forda ; no angļu valo-
das tulkojusi Ligita Azovska ; redaktore Māra 
Rune ; priekšvārda, 9.-10. lpp., autore Mārsija 
Šimofa ; pēcvārda, 173.-177. lpp., autors Džeks 
Kenfīlds. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. — 182, 
[1] lpp. : il. ; 19 cm. — Oriģ. nos.: The soulmate 
secret. — ISBN 978-9934-0-1286-0 (ies.). — 
[0311000022] 177.6

Melderis, Krišs. Miers un laime : populārs filo-
zofiski ētisks apcerējums / Krišs Melderis ; red. 
Judīte Putāne. — [Atkārt. izd.]. — Rīga : Div-
padsmit, 2010. — 71 lpp. : ģīm. ; 15×21 cm. — 
ISBN 978-9934-8132-1-4. — [0311000217]

17.023.34

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Andrevs, brālis. Dievs var mainīt savus no-
domus, ja Viņa tauta sāks lūgt / brālis Andrevs, 
Susana de Vore Williams ; tulk. no vācu val.: 
Ilze Plakane. — [Rembate] : Viņa Vārds Manī, 
2010. — 124 lpp. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: And 
Good changed his mind. — ISBN 978-9984-801-
99-5. — [0311000150] 27-534.3

Baikovs, Guntars. Bērni — svētība un pienā-
kums / Guntars un Jana Baikovi ; lit. red. Inga 
Lievīte ; vāka aut.: Sandra Grunde. — Rīga : 
Luterisma mantojuma fonds, 2011 (Jelgavas ti-
pogrāfija). — 136, [4] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-
9984-753-71-3. — [0311000231] 27-45

Bakstere, K. 40 naktis ellē / K. Bakstere ; tulk. no 
krievu val. Miervaldis Zeltiņš. — [Rembate] : 
Viņa Vārds Manī, [2011]. — 111, [1] lpp. : il. ; 
20 cm. — (Brīnumainais stāsts). — «Saīsināta 
versija. Teksts iegūts, izmantojot ierakstu mag-
netofona lentē». — ISBN 978-9984-801-95-7. — 
[0311000149] 27-188.7
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Barklijs, Viljams. Mateja evaņģēlijs : ikdienas 
Bībeles studijas (nodaļas 1-10) / Viljams Bark-
lijs ; tulkojums latviešu valodā: Edīte Didrih-
sone. — [Rembate] : Viņa Vārds Manī, 2010.

1. daļa. — 334, [1] lpp. ; 20 cm. — (Ikdienas 
bībeles studijas). — Oriģ. nos.: The Gospel 
of Matthew. — ISBN 978-9984-857-00-8. — 
[0311000156] 27-247.4

Beikers, Džons. Īsta brīvība : atveseļošanās pro-
gramma, kuras astoņu principu pamatā ir Jēzus 
svētību baušļi : Purpose Driven atveseļošanās 
materiāls : dalībnieka rokasgrāmata : Džons Bei-
kers ; no angļu val. tulk. Ailita Kuka ; red. Betija 
Jurkšta ; Rika Vorena priekšv., 7. lpp. — Rīga : 
Atradums — personības attīstības resursi, 2010.

1. d., No nolieguma līdz Dieva žēlastībai. — 
55 lpp. ; 21 cm. — (Atraduma grāmatas). — 
Oriģ. nos.: Celebrate recovery. — ISBN 9984-
613-59-3. — [0311000070]

2. d., Godīga un garīga sevis pārbaude. — 
48 lpp. ; 21 cm. — (Atraduma grāmatas). — 
Oriģ. nos.: Celebrate recovery. — ISBN 9984-
613-60-7. — [0311000071]

3. d., Attiecību sakārtošana ar Dievu, sevi 
un citiem. — 59 lpp. ; 21 cm. — (Atraduma 
grāmatas). — Oriģ. nos.: Celebrate recov-
ery. — ISBN 9984-613-61-5. — [0311000069]

4. d., Pieaugt Kristū, palīdzot citiem. — 
63 lpp. ; 21 cm. — (Atraduma grāmatas). — 
Oriģ. nos.: Celebrate recovery. — ISBN 9984-
613-62-3. — [0311000068] 27-468.6

Beikers, Džons. Īsta brīvība : vadītāja rokasgrā-
mata : atveseļošanās programma, kuras astoņu 
principu pamatā ir Jēzus svētību baušļi / Džons 
Beikers ; no angļu val. tulk. Ailita Kuka ; red. 
Antra Neilande ; Rika Vorena priekšv. — Rīga : 
Atradums — personības attīstības resursi, 
2010. — 187 lpp. : il. ; 30 cm. — Purpose-Driven 
atveseļošanās palīgmateriāls. — Tulk. no izd.: 
Celebrate recovery. — ISBN 9984-613-63-1. — 
[0311000075] 27-468.6

Bertons, Bruno. Dievs ir iemīlējies jūsos, tevī, 
ikvienā no mums / Bruno Bertons ; Žans Batists 
Burgiņons ; no franču val. tulk. Inese Gagaine ; 
red. Ilze Kurša-Briede ; vāka un il. aut. Gijoms 
Albēns. — Rīga : Dzīvības Straumes, 2010. — 
159 lpp. : il. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-8150-
4-1. — [0311000178] 27-587.7

Breviārs, jeb, lūgšanas rītā, vakarā un dienas 
beigās / — [Rīga : Dzīvības Straumes, 2010]. — 
339 lpp., 1 atsev. lp. ; 17 cm. — ISBN 978-9934-
8150-0-3 (ies.). — [0311000177] 272-282.7

Būma, Korija ten. … un tomēr / Korija ten 
Būma. — [Rembate] : Viņa Vārds Manī, 2010. — 
64 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-857-15-2. — 
[0311000148] 27-76-051(492)(092)

Doļina, Sandija. Pārdomas, dzejoļi un dzies-
mas / Sandija Doļina. — [Rembate] : Viņa Vārds 
Manī, 2010. — 60 lpp. : il., notis ; 20 cm. — ISBN 
978-9984-801-80-3. — [0311000154] 27-291

Grudems, Veins A. Kristīgā ticība : divdesmit 
pamattēmas, kas jāzina katram kristietim / 
Veins A. Grudems ar Eliotu Grudemu ; no angļu 
valodas tulkojis Miervaldis Zeltiņš. — [Rem-
bate] : Viņa Vārds Manī, 2010. — 151, [1] lpp. ; 
20 cm. — Oriģ. nos.: Christian beliefs. — ISBN 
978-9984-857-29-9. — [0311000151] 27-1

Hanters, Čarlzs. Kā dziedināt slimos ; Dziedi-
nāšanas rokasgrāmata : pielikums grāmatai «Kā 
dziedināt slimos» / Čarlzs un Frensisa Hanteri ; 
tulkojums no angļu valodas: M. Zeltiņš «Kā 
dziedināt slimos» ; tulkojums no angļu valodas: 
T. Guseva «Dziedināšanas rokasgrāmata». — 
[Rembate] : Viņa Vārds Manī, 2010. — 311, 
[1] lpp. : tab. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: How to 
heal the sick. — ISBN 978-9984-801-91-9. — 
[0311000143] 27-468.6

Jaunās Derības pamattēmas : kristieša rokas-
grāmata / sastādījis Porters Barringtons ; no 
angļu val. tulk. Miervaldis Zeltiņš. — [Rem-
bate] : Viņa Vārds Manī, 2010. — 83, [1] lpp. : 
il. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: Master outlines of the 
New Testament. — ISBN 978-9984-857-01-5. — 
[0311000155] 27-246

Jencītis, Mārcis. Mājas grupu vadītāja rokas-
grāmata : kristiešu draudzes «Kristus Pasaulei» 
projekts / Mārcis Jencītis ; projekta vadītājs: 
Artūrs Danenbaums ; vāka dizains: Janeta 
Liepājniece. — [Rembate] : Viņa Vārds Manī, 
2010. — 326 lpp. : il. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-
801-98-8 (ies.). — [0311000144] 27-47

Kastaņeda, Karloss. Atsevišķā realitāte : turp-
mākās sarunas ar donu Huanu / Karloss Kas-
taņeda ; no angļu valodas tulkojis Heinrihs 
Jubels ; atbildīgā redaktore Kristīne Kirkila ; 
Laimas Šķetres vāka grafiskais noformējums. — 
Rīga : Jumava. SIA «J.L.V.», 2011. — 298, [2] lpp. ; 
20 cm. — Oriģ. nos.: A seperate reality. — ISBN 
978-9984-38-861-8. — [0311000203] 2-382+133.2

Kilpelainens, E. Ceļš uz mājām : īstenā kristīgā 
dzīve : ievads patiesajā māceklībā un kristīgajā 
izaugsmē / E. Kilpelainens ; no angļu val. tulk. 
Miervaldis Zeltiņš. — [Rembate] : Viņa Vārds 
Manī, 2010. — 76, [1] lpp. : il. ; 20 cm. — Oriģ. 
nos.: Matkalla kotiin. — ISBN 978-9984-801-
96-4. — [0311000146] 27-42

Klarks, Jonass. Jezebele — pavedinošā kara 
dieviete / Jonass Klarks. — [Rembate] : Viņa 
Vārds Manī, 2010. — 113, [1] lpp. : il. ; 20 cm. — 
(Atbrīvots). — Tulkojums no angļu valodas. — 
ISBN 978-9984-857-37-4. — [0311000157] 27-42

Klingbīls, Džeralds. Otrā plāna varoņi Vecajā 
derībā : Bībeles studiju materiāls 2010. gada 
4. ceturksnim (oktobris, novembris, decem-
bris) / Džeralds un Šantala Klingbīli. — [Rīga] : 
Septītās dienas Adventistu Baznīca, 2010. — 95, 
[1] lpp. ; 20 cm. — (Bībeles studiju materiāls 
katrai dienai). — [0311000188] 27-273

Konkordance : alfabētisks Bībeles vārdu rādī-
tājs / red. un iev. sarakst.: Milda Klampe, Ilmārs 
Zvirgzds ; Latvijas Bībeles biedrība. — Rīga : 
Latvijas Bībeles biedrība, 2010. — 607 lpp. ; 
23 cm. — ISBN 978-9984-834-09-2 (ies.). — 
[0311000205] 27-272

Libi, Rodžers. New Age ; Rokmūzika! / Ro-
džers Libi. Sātanisms / T. Romaņenko. Harijs 
Poters / Lidija Pļjaškeviča ; no krievu valodas 
tulkojis Miervaldis Zeltiņš. — [Rembate] : Viņa 
Vārds Manī, 2010. — 71, [1] lpp. : il. ; 20 cm. — 
(Patiesība par okultismu). — ISBN 978-9984-
857-59-6. — [0311000147] 27-545

Lūgšanas / no angļu val. tulk. Miervaldis Zel-
tiņš. — [Rembate] : Viņa Vārds Manī, 2010.

2. d. — 111 lpp. : il. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: 
Prayers that avail much. — ISBN 978-9984-
857-07-7. — [0311000158] 27-534.3

Melgosa, Džulians. Jēzus raudāja : Bībeles stud-
iju materiāls 2011. gada 1. ceturksnim (janvāris, 
februāris, marts) / Džulians Melgosa. — [Rīga] : 
Septītās dienas Adventistu Baznīca, 2011. — 95, 
[1] lpp. ; 20 cm. — (Bībeles studiju materiāls 
katrai dienai). — [0311000189] 27-273

Merovs, Deivids. Kāpēc vīrieši neiet baznīcā / 
Deivids Merovs ; no angļu val. tulk. Ronalds 
Jēkabsons ; red. Betija Jurkšta ; vāka foto: Aivis 
Ilsters ; vāka dizains: Māris Jukumsons. — 
Rīga : Atradums — personības attīstības resursi, 
2010. — 272 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — (Atra-
duma grāmatas). — Oriģ. nos.: Why men hate 
going to church. — ISBN 9984-613-65-8 27-4

Pīrsons, Artūrs T. Mācībstundas lūgšanu skolā, 
kā tās pasniedzis Kungs Jēzus Kristus / Artūrs 
T. Pīrsons ; no angļu val. tulk. Dace Rodziņa. — 
Rīga : Atradums — personības attīstības re-
sursi, 2010. — 90 lpp. ; 20 cm. — (Atraduma 
grāmatas). — Sarakstīta 19. gadsimtā. — Oriģ. 
nos.: Lessons in the School of Prayer as taught 
by the Lord Jesus Himself. — ISBN 9984-613-
50-X. — [0311000073] 27-534.3

Vaita, Elena. Ceļš pie Kristus / Elena Vaita. — 
Rīga : Patmos, 2007. — 137, [1] lpp. ; 17 cm. — 
Tulkots no angļu valodas. — Oriģ. nos.: Steps 
to Christ. — ISBN 978-9984-514-33-8; 9984-514-
33-1. — [0311000190] 27-584

Vaita, Elena. Debesu vietās : rīta sveiciena 
lasījumi / Elena Vaita ; no angļu valodas tulk. 
Jānis Zariņš. — Atkārtots izd. — [Rīga] : Aivars 
Kļaviņš, 2010. — 384 lpp. ; 22 cm. — ISBN 9984-
9650-6-6. — [0311000002] 279.13-282.5

Vendens, Moriss. 95 tēzes par taisnošanu 
ticībā : atvainošanās Mārtiņam Luteram / 
Moriss Vendens ; no angļu valodas tulkojusi 
Elīna Reķe-Bērziņa ; literārā redaktore Dace 
Morica. — Rīga : Patmos, 2010. — 387 lpp. ; 
20 cm. — Oriģ. nos.: 95 theses on righteousness 
by faith. Apologies to Martin Luther. — ISBN 
978-9984-514-56-7. — [0311000191] 27-185.52

Vezerheds, Leslijs D. Dieva gribas izprašana : 
trīs grāmatas vienā. Dieva griba / Leslijs D. 
Vezerheds. Dieva vadība : atrast Viņa gribu 
savai dzīvei / Elizabete Eliota. Ir atrasta Dieva 
griba / Džons Makartuns ; no angļu valodas 
tulkojusi Ailita Kuka ; redaktore Betija Jurkšta ; 
priekšvārda, 9.-11. lpp., autors Bils Moldins. — 
Rīga : Atradums — personības attīstības resursi, 
2010. — 47 lpp., 83 lpp., 34 lpp. ; 21 cm. — (At-
raduma grāmatas). — Oriģ. nos.: The Will of 
God. God’s guidance : Finding His Will for 
Your Life. Found : God’s Will. — ISBN 9984-
613-58-5. — [0311000072] 27-584.5

Vilkersons, Deivids. Krusts un duncis / Dei-
vids Vilkersons. — [Rembate] : Viņa Vārds Ma-
nī, 2010. — 72 lpp. : il. ; 21 cm. — Tulkojums 
no angļu val. — Oriģ. nos.: The cross and the 
switchblade. — ISBN 978-9984-857-06-0. — 
[0311000153] 27-46(73)

Zahirs, Alfrēds. Debesu noslēpumi, kā Maha 
riši no Kailašas tos atklāja sadhu Sundaram 
Singham / Alfrēds Zahirs, B.A. ; no angļu valo-
das tulkoja Miervaldis Zeltiņš ; priekšvārda, 3.-
4. lpp., autors Gvens R. Šhovs. — [Rembate] : 
Viņa Vārds Manī, 2011. — 72 lpp. : il. ; 20 cm. — 
(Brīnumainais stāsts). — ISBN 978-9984-857-
42-8. — [0311000145] 27-36
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Лашанс, Леандр. «Ради счастья избранных 
Моих, Моим» Иисус : духовные беседы / 
Леандр Лашанс ; пер. с латыш. яз. Элина 
Чулкстена и Виктория Целминская ; ред. 
Илзе Курша-Бриеде ; авт. предисл., с. 7-9, Гий 
Жиру ; рис. на обл.: Анна Мария Энкен. — 
Рига : Dzīvības straumes, 2010. — 351, [1] с. ; 
21 см. — Загл. ориг. фр. изд.: Pour le bonheur 
des miens, mes choisis, Jésus. — ISBN 978-9934-
8150-5-8. — [0311000179] 27-184

Никонов, Владимир. Староверие Латгалии в 
фотографиях / автор-составитель Владимир 
Никонов ; английский перевод: Наталья 
Шалаева ; латышский перевод: Мара Низин-
ская ; художник Дайна Салминя. — Резекне : 
Резекненская кладбищенская старообряд-
ческая община, 2010. — 383 с. : ил., портр., 
факс. ; 18×24 см. — Введение парал. рус., 
англ., латыш. — ISBN 978-9984-39-893-8 (в 
пер.). — [0311000263] 271.2(474.3-32)(084.12)

Никонов, Владимир. Староверие Латгалии : 
очерки по истории староверческих обществ 
Режицкого и Люцинского уездов (2-я по-
ловина XVII—1-я половина XX вв.) / Вла-
димир Никонов ; редактор В. Коллегова ; 
алфавитный и географический указатели: 
М. Шершнева ; английский перевод: Н. Ша-
лаева ; художник Д. Сальминя ; фото автора: 
Л. Важнайс. — Резекне : Резекненская 
кладбищенская старообрядческая община, 
2008. — 429 с. : ил., портр., карта ; 25 см. — 
В конце кн. загл. также латыш.: Latgales 
vecticībnieki : Rēzeknes un Ludzas apriņķa 
vecticībnieku draudžu vēstures apraksti (XVII 
gs. vidus—XX gs. vidus); англ.: Old believing of 
Latgale : essays on history of old-believers’ so-
cieties of Rezhitskij and Lyutsinskij of districts 
(middle of XVII—middle of XX). — Текст рус., 
послесловие также латыш. и англ. — ISBN 
978-9984-39-254-7 (в пер.). — [0311000262]

271.2-9(474.3-32)

Староверские храмы и общины Даугавпилс-
ского края / составитель Илларион Иванов ; 
фотограф Владимир Никонов ; художник 
Дайна Салминя. — Даугавпилс : ЦС ДПЦЛ, 
2010. — 60 с. : цв. ил., карта ; 20×21 см. — 350 
лет первому Древнеправославному храму 
в Латвии. — ISBN 978-9984-49-096-0. — 
[0311000264] 271.2(474.3-32)(084.12)

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Latvija un latviskais : nācija un valsts idejās, tēlos 
un simbolos : rakstu krājums / sast. un iev. aut: 
Ausma Cimdiņa, Deniss Hanovs ; redkolēģija: 
Irina Belobrovceva, Ausma Cimdiņa, Benedikts 
Kalnačs, Ann Katherine Isaacs, Maija Kūle, 
Ludmila Sproģe, Pavel Štoll ; tulkojums angļu 
val.: Edgars Kariks, Sarmīte Lietuviete, Valdis 
Bērziņš ; red.: Kristīne Ieviņa, Antra Legzdiņa ; 
māksl. Agata Muze = Latvia and latvians : a 
people and a state in ideas, images and sym-
bols. — [Rīga] : Zinātne, 2010. — [529] lpp. ; 
21 cm. — Latvijas valsts atjaunotnei — 20 = 
Latvian state renewal — 20. — ISBN 978-9984-
808-83-3. — [0311000200] 304(474.3)

31 Demogrāfija. Socioloģija. Statistika

Depopulācija Latvijā / izdevumu sagat.: Atis 
Bērziņš, Zigrīda Goša, Edvīns Vītoliņš ; atb. 
red. un priekšv., 3. lpp., aut. Pēteris Zvidriņš ; 
lit. red. Ieva Zarāne ; Latvijas Universitātes 
Statistikas un demogrāfijas katedra ; vāka 
dizainu veidojusi Ieva Tiltiņa. — Rīga : LU 
Akadēmiskais apgāds, 2010. — 58, [1] lpp. : 
diagr., tab., kartes ; 30 cm. — ISBN 978-9984-45-
286-9. — [0311000138] 314.116-022.252(474.3)

316 Socioloģija

Jolkina, Aleksandra. Piesmietā misis Eiropa / 
Aleksandra Jolkina ; red. Skaidris Valters ; 
Arņa Kilbloka vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2011]. — 584 lpp., [16] lpp. krās. il., ģīm. ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-0-1551-9 (ies.). — 
[0311000164] 316.811.113(078.7)

Kārnegijs, Deils. Panākumu māksla : kā iedves-
mot sevi un citus lieliem panākumiem / Deils 
Kārnegijs ; no angļu valodas tulkojis Mārtiņš 
Karelis ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovs-
ka. — Rīga : Jumava, [2011]. — 214, [1] lpp. ; 
20 cm. — Oriģ. nos.: Leadership mastery. — 
ISBN 978-9984-38-856-4. — [0311000204]

316.46

Pīgozne, Tamāra. Jauniešu līdzdalība integrāci-
jas procesā multikulturālā vidē : sociālā peda-
goģija : promocijas darbs pedagoģijas doktora 
grāda iegūšanai / Tamāra Pīgozne ; darba zi-
nātniskā vadītāja Irina Maslo ; Latvijas Univer-
sitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas 
fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2010. — 265 lp. : diagr., sh., tab. ; 30 cm. — 
(Ies.). — [0311008669] 316.4.063.3(474.3)(043.3)

Students International Scientific Conference 
«Youth in Science and Professional Practice» 
(Undergraduate, Graduate, Postgraduate Stu-
dents) (Jelgava, Latvija). Proceedings of the 
annual students International scientific confer-
ence «Youth in science and professional prac-
tice» (undergraduate, graduate, postgraduate 
students) [elektroniskais resurss] / Latvia Uni-
versity of Agriculture. Faculty of Social Sci-
ences. Department of Languages. — Jelgava : 
Latvia University of Agriculture. — CD-ROM ; 
12 cm. — Aprakstīts pēc diska sākumlapas. — 
ISBN 978-9984-48-031-2. — [0310004410]

316.346.32-053.6(062.537)

Students International Scientific Conference 
«Youth in Science and Professional Practice» 
(Undergraduate, Graduate, Postgraduate Stu-
dents) (Jelgava, Latvija). Proceedings of the 
annual students International scientific confer-
ence «Youth in science and professional prac-
tice» (undergraduate, graduate, postgraduate 
students) [elektroniskais resurss] / Latvia Uni-
versity of Agriculture. Faculty of Social Sci-
ences. Department of Languages. — Jelgava : 
Latvia University of Agriculture. — CD-ROM ; 
12 cm. — Aprakstīts pēc diska sākumlapas. — 
ISBN 978-9984-784-99-1. — [0310004412]

316.346.32-053.6(062.537)

328(474.3) Latvijas parlaments.  
Tautas pārstāvība. Valdība

Ūdris, Jānis. Ulmanis : Lielā Kārļa testaments : 
biogrāfisks romāns / Jānis Ūdris ; red. Anda Bra-
zauska ; māksl. Vita Lēnerte ; fotogr. aut. Vilis 
Rīdzenieks. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. — 
502, [2] lpp., [16] lpp. il., ģīm. ; 22 cm. — ISBN 
978-9934-0-1682-0 (ies.). — [0311000028]

328(474.3)(092)

33 Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Birzniece, Juta. Ekonomika vidusskolām : 
mācību grāmata / Juta Birzniece. — Rīga : Bizne-
sa augstskola «Turība», 2011. — 191 lpp. : diagr., 
tab. ; 30 cm. — «Komplektizdevums «Ekonomi-
ka vidusskolām» paredzēts izmantošanai mā-
cību procesā gan vispārējās izglītības iestādēs, 
gan profesionālajās arodizglītības iestādēs. 
Kopā ar mācību grāmatu tiek piedāvāta arī dar-
ba burtnīca»—Titlp. 2. lpp. — ISBN 978-9984-
828-49-7. — [0311000175] 330(075.3)

Jorniņa, Inta Ekonomika vidusskolām : dar-
ba burtnīca / Inta Jorniņa. — Rīga : Biznesa 
augstskola «Turība», 2010. — 208 lpp. : diagr., 
tab. ; 30 cm. — ISBN 978-9984-828-51-0. — 
[0311000176] 330(076)

331 Darbs. Nodarbinātība. Darba 
ekonomika. Darba organizācija

Seminārs «Biroju tehniskā aprīkojuma ra-
dītā iekštelpu piesārņojuma noteikšana un 
tā iespējamās ietekmes uz organismu novēr-
tējums» (2010 : Rīga, Latvija). Biroju tehniskā 
aprīkojuma radītā iekštelpu piesārņojuma 
noteikšana un tā iespējamās ietekmes uz or-
ganismu novērtējums : semināra programma : 
prezentāciju kopsavilkumi : Rīgā, 2010. gada 
22. oktobrī / RSU «Darba drošības un vides 
veselības institūts» (DDVVI), Norvēģijas Val-
sts arodveselības institūts (STAMI) ; red. Indra 
Galiņa. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 
2010. — 78, [13] lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm + 
1 CD-ROM. — ISBN 978-9984-788-75-3 (spirāl-
ies.). — [0311000185] 331.45(062)+613.6(062)

336 Finanses

Sproģe, Ilze. Nodokļu politika ekonomikas 
attīstības mainīgajos apstākļos : doktora zināt-
niskā grāda iegūšanai vadībzinātnes nozarē, 
apakšnozare: sabiedrības vadība : promocijas 
darba kopsavilkums = Tax policy under chang-
ing conditions of economic development : 
summary of the Doctoral thesis / Ilze Sproģe ; zi-
nātniskais vadītājs: Andris Sproģis, Elmārs Zel-
galvis ; recenzenti: Grigorijs Oļevskis, Tatjana 
Volkova, Kristina Levišauskaite ; Latvijas Uni-
versitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte. — 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. — 115 lpp. : 
diagr., tab., karte ; 21 cm. — ISBN 978-9984-45-
292-0. — [0311000244] 336.221.2(043)

Tkačevs, Oļegs. Fiskālās politikas ietekme uz 
tautsaimniecību : promocijas darbs ekonomikas 
doktora (dr.oec.) zinātniskā grāda iegūšanai : 
zinātņu nozare — ekonomika, apakšnozare — 
ekonometrija / Oļegs Tkačevs ; zinātniskā va-
dītāja Ismena Revina ; Latvijas Universitāte. 
Ekonomikas un vadības fakultāte. — Rīga : Lat-
vijas Universitāte, 2010. — 185 lp. : diagr., sh., 
tab. ; 31 cm. — (Ies.). — [0311008670]

336.02(474.3)(043.3)



4Latvijas Jaunākās Grāmatas Nr. 1 2011. gada janvāris

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

Čangs, Hadžūns. Sliktie samarieši : bagāto val-
stu netīrās sirdsapziņas noslēpumi / Hadžūns 
Čangs ; no angļu val. tulk. un priekšv., 14.-
18. lpp., aut. Pēteris Treijs ; māksl. Aigars Tru-
hins. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrā-
fists). — 384 lpp. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: Bad 
samaritans. — ISBN 978-9934-0-1577-9. — 
[0311000172] 338(1-773)

338(474.3) Latvijas ekonomika

Ignatjevs, Sergejs. Teritorijas mārketings kā 
reģiona stratēģiskās attīstības faktors : promo-
cijas darba kopsavilkums ekonomikas doktora 
(Dr.oec.) zinātniskā grāda iegūšanai = Territory 
marketing as a factor of strategic development 
of the region : summary of the doctoral the-
sis for the scientific degree of Dr.oec. / Sergejs 
Ignatjevs ; zinātniskais vadītājs Wojciech Ko-
siedowski ; recenzenti: Baiba Rivža, Valērijs 
Praude, Andžejs Šromniks ; Daugavpils Uni-
versitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. — Rēzek-
ne : RA izdevniecība, 2010. — 99 lpp. : diagr., 
tab. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-44-053-8 : 40 
eks. — [0311000261] 338(474.3)(043)

Mazs projekts lielai idejai : Norvēģijas valdības 
divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmas 
«Īstermiņa ekspertu fonds» ietvaros īstenotie 
projekti (2008-2010) / Valsts reģionālās attīstības 
aģentūra, Norway Grants ; priekšv. sarakst.: 
Jāns Grēvstads, Māris Krastiņš. — Rīga : Val-
sts reģionālās attīstības aģentūra, [2010]. — 
64 lpp. : il., ģīm. ; 21×30 cm. — (Spirālies.). — 
[0311000140] 338(474.3)

34 Tiesības. Jurisprudence

Broka, Baiba. Juridisko tekstu rakstīšana un 
analīze : mācību līdzeklis tiesību zinātņu stu-
dentiem / Baiba Broka, Stīvens Džohansens ; 
Baibas Brokas, Daigas Iļjanovas, Edmunda 
Broka tulkojums, adaptācija un pielikumi ; 
priekšv. sarakst. un tulkojuma zinātniskā re-
dakcija: Kalvis Torgāns ; māksl. noform.: Ma-
rina Selunska. — 4., papild. izd. — Rīga : Tiesu 
namu aģentūra, 2010 (Poligrāfists). — 198 lpp. : 
tab., veidlapas ; 23 cm. — ISBN 978-9984-790-
86-2 (ies.). — [0311000041] 340.113(075.8)

Civillikums. — Rīga : Firma «AFS», 2011. — 
360, [1] lpp. : tab. ; 20 cm. — ISBN 978-9984-
787-86-2. — [0311000195] 347(474.3)(094)

Dokumentu juridiskā spēka likums ; Doku-
mentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība : 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 916. — Rīga : 
AFS, 2011. — 56, [1] lpp. : tab. ; 20 cm. — ISBN 
978-9984-787-83-1. — [0311000187]

340.113(474.3)(094)

Kriminālprocesa likums. — Rīga : Firma 
«AFS», 2011. — 325, [1] lpp. ; 20 cm. — «… ar 
grozījumiem, kas izsludināti līdz 2010. gada 5. 
decembrim»—322.lpp. — ISBN 978-9984-787-
85-5. — [0311000194] 343.2/.7(474.3)(094)

Latvija. Civilprocesa likums : ar grozījumiem, 
kas izsludināti līdz 2010. gada 31. decem-
brim. — 14. izd. — Rīga : Tiesu nama aģentūra, 
2011 (A/S «Poligrāfists»). — 504 lpp. : tab. ; 
20 cm. — Bibliogr. norādes parindēs. — ISBN 
978-9984-790-87-9. — [0311000207]

347.91/.95(474.3)(094)

Latvija. Komerclikums : ar grozījumiem, kas 
izsludināti līdz 2010. gada 1. maijam / vāku 
un titlp. noform. Valerijs Nikoļskis. — Rīga : 
KIF «Biznesa komplekss», 2010. — 216 lpp. ; 
21 cm. — (Latvijas Republikas normatīvie 
akti). — (SIA KIF «Biznesa komplekss» bib-
liotēka. Likumu un normatīvo aktu sērija). — 
ISBN 978-9984-761-65-7. — [0311000047]

347.7(474.3)(094)

Latvija. Krimināllikums ; Par Krimināllikuma 
spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību : ar 
grozījumiem, kas izsludināti līdz 2010. gada 10. 
novembrim. — 11. izd. — Rīga : Tiesu namu 
aģentūra, 2010. — 259 lpp. ; 20 cm. — ISBN 
978-9984-790-74-9. — [0311000042]

343.2/.7(474.3)(094)

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta 
spriedumi un lēmumi, 2009 / sagat.: V. Krū-
miņa, K. Aperāne, E. Vernuša, Z. Indrūna, P. 
Dzalbe, N. Magone ; red. S. Terihova ; priekšv. 
sarakst.: Ivars Bičkovičs, Veronika Krūmiņa, 
Edīte Vernuša, Pāvels Gruziņš ; Latvijas Repub-
likas Augstākā tiesa. — Rīga : Latvijas Repub-
likas Augstākā tiesa : Tiesu namu aģentūra, 
2010. — xviii, [976] lpp. ; 23 cm. — Bibliogr.: 
[975.] lpp. — ISBN 978-9984-790-82-4 (ies.). — 
[0311000044] 347.991(474.3)

Litvins, Gatis. Administratīvā pārkāpuma liet-
vedība ceļu satiksmē : pētījums / Gatis Litvins, 
Kristīne Aperāne ; Sabiedriskās politikas cen-
trs Providus. — Rīga : Sabiedriskās politikas 
centrs Providus : Nordik, 2011. — 183 [1] lpp. : 
il. ; 24 cm. — ISBN 978-9984-854-21-2. — 
[0311000250] 342.9

Starptautiskā zinātniskā konference «Organi-
zētā noziedzība un noziedzīgās organizācijas» 
(2010 : Rīga, Latvija). Organizētā noziedzība 
un noziedzīgās organizācijas: teorētiskās un 
organizatoriski taktiskās problēmas. Pašrei-
zējais fenomens un attīstības tendences : Starp-
tautiskā zinātniskā konference, Rīgā, 2010. 
gada 1. decembrī : programma un tēzes = 
Organized crime and criminal organizations: 
theoretical and organizational-tactical chal-
lenges. The current phenomenon and trends : 
International Scientific Conference, Riga, De-
cember 1, 2010 : programme and abstracts / 
Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskā fakultāte, 
Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas Stratēģisko 
pētījumu centrs, Valsts policijas Galvenā kri-
minālpolicijas pārvalde, Mykolas Romeris 
universitāte (Lietuva), Drošības un politikas 
attīstības institūts (Zviedrija) ; sastādītājs un 
priekšvārda, 7. lpp., autors Andrejs Vilks ; 
redaktores: Evija Zubova (latviešu un angļu 
val.) un Inga Lievīte (krievu val.) ; redkolēģija: 
Osvalds Joksts, Viktoras Justickis, Oezkan Ce-
mal, Andrejs Vilks. — Rīga : Rīgas Stradiņa 
universitāte, 2010. — 38 lpp. ; 21 cm. — Teksts 
latviešu, angļu, krievu val. — ISBN 978-9984-
788-76-0. — [0311000184] 343.85(062)

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

Latviešu virsnieku likteņu gaitas izpēte II Pa-
saules kara gados pēc 1940. gada 17. jūnija no-
tikumiem : pārskats par zinātniski pētniecisko 
projektu / NAA Aizsardzības zinātniskās 
pētniecības centrs ; projekta vadītājs Jānis Mel-
deris ; projekta izpildītāji: Valdis Šteinbergs, 
Sarma Līne. — Rīga : NAA Aizsardzības 
zinātniskās pētniecības centrs, 2010.

1. daļa, Latvijas virsnieku likteņi Baigajā 
gadā Latvijas 1940. gada okupācijas rezultātā 
(NAA AZPC 01/02-2010). — 135 lpp. : il., tab. ; 
30 cm. — ISBN 9789934818318 (kļūda). — 
[0311000242] 355.082(474.3)

Suņdzi, 6.gs. p.m.ē. Karamāksla : ietekmīgākā 
stratēģiskās domāšanas grāmata pasaules vēs-
turē / Suņdzi ; no angļu val. tulk. Aija Vālodze ; 
red. Zinta Stikute ; priekšv., 6.-8. lpp., aut. To-
mass Klierijs ; Ilzes Isakas vāka dizains. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2011]. — 232 lpp. ; 21 cm. — 
Oriģ. nos.: The art of war. — ISBN 978-9934-0-
1487-1 (ies.). — [0311000173] 355/359

37 Izglītība

Bikše, Kaspars. Lūdzu, skolotāj… / Kaspars 
Bikše ; priekšv. Grāmata iedvesmai strādāt 
radoši, [4.] lpp., sarakst. Tatjana Koķe ; zīm.: 
Annemarta Kreituse ; dizains: Gunārs Rutkis ; 
vāks: Ričards Štrauhs. — Rīga : Pedagoģiskās 
meistarības skola, 2010.

4. daļa. — 111, [1] lpp. : il. ; 21 cm. — ISBN 
978-9984-49-123-3. — [0311000206]

37.015.3(075.8)

Strode, Aina. Studentu patstāvīga profesionālā 
darbība pedagoģiskajā praksē : promocijas 
darbs pedagoģijas zinātņu nozarē / Aina Stro-
de ; darba zinātniskā vadītāja Aleksandra Šļa-
hova ; Daugavpils Universitāte. — Daugavpils : 
Daugavpils Universitāte, 2010. — 137, [44] lp. : 
il., diagr., tab. ; 30 cm + 1 CD. — (Ies.). — 
[0311003301] 37.013(043)

Strode, Aina. Studentu patstāvīga profesionālā 
darbība pedagoģiskajā praksē = Student’s 
independent professonal activity in peda-
gogical practice : promocijas darba kopsavil-
kums pedagoģijas doktora grāda iegūšanai pe-
dagoģijas zinātņu nozarē / Aina Strode ; darba 
zinātniskā vadītāja Aleksandra Šļahova ; recen-
zenti: Irēna Žogla, Alīda Samuseviča, Irēna Ka-
tane ; Daugavpils Universitāte. — Daugavpils : 
Daugavpils Universitāte, 2010. — 64 lpp. : 
il., tab. ; 21 cm. — Teksts latviešu un angļu 
val. — ISBN 978-9984-44-052-1 : 45 eks. — 
[0311000046] 37.013(043)

371 Audzināšanas un izglītības 
organizēšana. Skolvedība

Bērziņa, Ženija. Mentorings sadarbības kul-
tūras veicināšanai iekļaujošā skolā : promocijas 
darba pedagoģijas nozares skolas pedagoģijas 
apakšnozarē kopsavilkums = Mentoring for 
promoting collaborative culture in inclusive 
school : summary of the promotion paper : 
branch: pedagogy, sub-branch: school peda-
gogy / Ženija Bērziņa ; zinātniskā vadītāja Ilga 
Salīte ; recenzenti: Inese Jurgena, Aīda Krūze, 
Irina Maslo, Deivids Džeimss ; Daugavpils Uni-
versitāte. — Daugavpils : Daugavpils Univer-
sitāte, 2010. — 50 lpp. : tab. ; 21 cm. — Teksts 
latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-44-
055-2 : 40 eks. — [031000045] 371.213.3(043)

Bērziņa, Ženija. Mentorings sadarbības kul-
tūras veicināšanai iekļaujošā skolā : promoci-
jas darbs pedagoģijas doktora grāda iegūšanai 
skolas pedagoģijas apakšnozarē / Ženija 
Bērziņa, darba zinātniskā vadītāja Ilga Salīte ; 
Daugavpils Universitāte. — Daugavpils : Dau-
gavpils Universitāte, 2010. — 152, 57 lp. : il., 
diagr., tab. ; 30 cm. — (Ies.). — [0311003302]

371.213.3(043)
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378 Augstākā izglītība. Augstskolas. 
Akadēmiskās studijas

Rīgas Tehniskā universitāte Studiju darba 
dati : 2009./2010. studiju gads / Rīgas Tehniskā 
universitāte. — Rīga : RTU Izdevniecība, 
2010. — 234 lpp. : diagr., tab. ; 25 cm. — ISBN 
978-9934-10-108-3 : 120 eks. — [0311000132]

378.6:62(474.3-25)(05)

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

Rībeņu nūvoda stuosti / sagat.: Signe Pucena, 
Ieva Vītola ; red. Inna Kabare ; māksl. Mārtiņš 
Ratniks ; fotogr.: Zane Stapķeviča, Zigmārs 
Erts. — [Rīga] : Starpnozaru mākslas grupa 
«Serde», 2010.

Nr. 2. — 30, [2] lpp. : il., ģīm., faks. ; 
21 cm. — (Tradīciju burtnīca). — Teksts 
krievu val. — ISBN 978-9934-8031-5-4. — 
[0311000039] 392(474.3)

Rībeņu nūvoda stuosti / sagat.: Signe Puce-
na, Ieva Vītola ; red. Lidija Leikuma ; māksl. 
Mārtiņš Ratniks ; fotogr.: Signe Pucena, Ieva 
Vītola, Zane Stapķeviča, Ieva Jankovska, Herta 
Galiņa, Aina Verbele, Zigmārs Erts. — [Rīga] : 
Starpnozaru mākslas grupa «Serde», 2010.

Nr. 1. — 63, [1] lpp. : il., ģīm., karte ; 
21 cm. — (Tradīciju burtnīca). — Teksts 
latviešu, latgaliešu val. — ISBN 978-9934-
8031-4-7. — [0311000038] 392(474.3)

398 Folklora

Graubiņš, Jēkabs. Grievaltas dziesmu liz-
da : Grievaltā savāktas latvju tautasdzies-
mas ar komentariem / Jēkabs Graubiņš ; red. 
Ilze Medne ; ideja: Orests Silabriedis ; Gitas 
Lanceres ievadvārdi ; māksl. Ilze Bojāre. — 
Rīga : Mūzikas un mākslas atbalsta fonds : Ne-
materiālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 
2010. — 140 lpp. : il., ģīm., notis ; 20 cm. — ISBN 
978-9984-49-210-0 (ies.). — [0311000239]

398.8(=174)

Latviešu tautas skaistākās teikas / sakārt. Inese 
Pelūde ; māksl. Viesturs Grants ; Edgara Švanka 
dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. — 
224 lpp. : il. ; 27 cm. — ISBN 978-9934-0-1716-2 
(ies.). — [0311000011] 398.22(=174)

Sunītis un kaķītis : latviešu tautas pasakas / il. 
un sast. Ilona Ceipe ; red. Lolija Soma. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2010]. — 46, [1] lpp. : il. ; 
29 cm. — Sagatavots pēc 1984. gada izdevu-
ma. — ISBN 978-9934-0-1583-0. — [0311000010]

398.21(=174)

Zīdkoka zaros : japāņu tautas pasakas / 
sastādījis, no japāņu valodas tulkojis un ievad-
vārdus, 3.-4. lpp., uzrakstījis Edgars Katajs ; 
redaktore Nīna Leimane ; māksliniece Maija 
Vītola. — Rīga : Valters un Rapa, 2010. — 311, 
[1] lpp. : il. ; 18 cm. — ISBN 978-9984-805-
74-0. — [0311000238] 398.21(=521)

5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

51 Matemātika

Ļevčenkovs, A. Programmēšanas pamati 
industriālajā elektronikā MATLAB un SIMU-
LINK vidē : metodiskais līdzeklis / Anatolijs 
Ļevčenkovs, Ivars Alps, Leonīds Ribickis ; 
Rīgas Tehniskā universitāte. Industriālās elek-
tronikas un elektrotehnikas institūts. — Rīga : 
RTU Izdevniecība, 2010. — 92 lpp. : krās. il. ; 
25 cm. — ISBN 978-9934-10-082-6 (ies.) : 300 
eks. — [0311000251] 519.6(072)

Varbūtību teorijas pamati : mācību līdzeklis : 
patstāvīgā darba uzdevumi / sastādīja S. Čer-
ņajeva ; Rīgas Tehniskā universitāte. Inženier-
matemātikas katedra. — Rīga : Rīgas Tehniskā 
universitāte, 2010. — 126 lpp. : il., tab. ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-10-089-5 : 500 eks. — 
[0311000133] 519.21(076)

53 Fizika

Kalvāns, Linards. Investigation of the charac-
teristics of magneto-optical resonances in alkali 
metal vapor : summary of the doctoral thesis : 
promotion to the degree of doctor of physics, 
subbranch: laser physics and spectroscopy / 
Linards Kalvāns ; scientific advisor Mārcis 
Auziņš ; reviewers: Vjaceslavs Kascejevs, Jev-
genijs Kaupuzs, Andris Ozols ; University of 
Latvia. Faculty of Physics and Mathematics. — 
Rīga : University of Latvia, 2011. — 41 lpp. : 
il., diagr., tab. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-45-
291-3. — [0311000128] 537.632(043)

Kalvāns, Linards. Magneto-optisko rezonanšu 
signālu īpatnību izpēte sārmu metālu tvaikos : 
promocijas darba kopsavilkums doktora 
zinātniskā grāda iegūšanai fizikā, apakšnozare: 
lāzeru fizika un spektroskopija / Linards Kal-
vāns ; zinātniskais vadītājs Mārcis Auziņš ; 
recenzenti: Vjačeslavs Kaščejevs, Jevgēnijs 
Kaupužs, Andris Ozols ; Latvijas Universitāte. 
Fizikas un matemātikas fakultāte. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2011. — 42 lpp. : il., diagr., 
tab. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-45-290-6. — 
[0311000127] 537.632.5(043)

Umbraško, Andrejs. Heat and mass transfer 
in electromagnetically driven recirculated tur-
bulent flows : submitted for doctor of science 
in physics, subdiscipline: mechanics of fluids 
and gases : summary of the doctoral thesis / 
Andrejs Umbraško ; scientific supervisor An-
dris Jakovičs ; reviewers: Harijs Kalis, Thomas 
Wetzel, Jānis Virbulis ; University of Latvia. 
Faculty of Physics and Mathematics. — Riga : 
Latvijas Universitāte, 2011. — 53 lpp. : krās. 
il., il., diagr., tab. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-45-
294-4. — [0311000247]

532.517.4:621.745.5(043.2)

Umbraško, Andrejs. Siltuma un vielas pār-
neses procesi elektromagnētiski ierosinātās re-
cirkulatīvās plūsmās : doktora zinātniskā grāda 
iegūšanai fizikā, apakšnozare: Šķidrumu un 
gāzu mehānika : promocijas darba kopsavil-
kums / Andrejs Umbraško ; zinātniskais vadītājs 
Andris Jakovičs ; recenzenti: Harijs Kalis, Tho-
mas Wetzel, Jānis Virbulis ; Latvijas Universitāte. 
Fizikas un matemātikas fakultāte. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2011. — 43, [1] lpp. : Krās. 
il., il., diagr., tab. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-45-
293-7. — [0311000246] 532.517.4:621.745.5(043)

54 Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Elsts, Edgars. Scintilatoru materiālu spektrosko-
piskie pētījumi: CsI:Tl, CdWO4:Mo un ar Tb 
aktivēti oksifluorīdi : promocijas darba kop-
savilkums doktora zinātniskā grāda iegūšanai 
fizikā, apakšnozare: cietvielu fizika / Edgars 
Elsts ; zinātniskais vadītājs Uldis Rogulis ; re-
cenzenti: Linards Skuja, Juris Purāns, Artūrs 
Medvids ; Latvijas Universitāte. Cietvielu fi-
zikas institūts. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2010. — 40 lpp. : zīm., diagr., tab. ; 21 cm. — 
ISBN 978-9984-45-283-8. — [0311000053]

543.429.2:539.21(043.2)

Elsts, Edgars. Spectroscopic studies of scintil-
lator materials: CsI:Tl, CdWO4:Mo and Tb ac-
tivated oxyfluorides : summary of the doctoral 
thesis : doctoral thesis to attain a doctoral de-
gree in physics, subbranch: solid state physics / 
Edgars Elsts ; scientific advisor Uldis Rogulis ; 
reviewers: Linards Skuja, Juris Purāns, Artūrs 
Medvids ; University of Latvia. Institute of Sol-
id State Physics. — Rīga : University of Latvia, 
2010. — 40 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bib-
liogr.: 35.-39. lpp. — ISBN 978-9984-45-284-5. — 
[0311000054] 543.429.2:539.21(043.2)

55 Zemes zinātnes. Ģeoloģijas zinātnes

Āboltiņš, Ojārs. No leduslaikmeta līdz glo-
bālajai sasilšanai : dabas vides pagātne un ta-
gadne Latvijā / Ojārs Āboltiņš ; lit. red. Ieva Za-
rāne ; vāka dizains: Agris Dzilna. — Rīga : LU 
Akadēmiskais apgāds, 2010. — 127 lpp. : diagr., 
il., kartes ; 24 cm. — ISBN 978-9984-45-285-2. — 
[0311000052] 551.33(474.3)

Барканс, Екабс. К проблеме изменения 
климата Земли / Екабс Барканс, Диана Жа-
лостиба. — Рига : Издательство РТУ, 2010. — 
93 с. : ил., диагр. ; 22 см. — В надзаг. также: 
Rīgas Tehniskā universitāte, World Energy 
Council, Pasaules Enerģijas padomes Latvijas 
Nacionālā komiteja. — ISBN 978-9934-10-092-5 
(в пер.) : 110 экз. — [0311000134] 551.583

57 Bioloģijas zinātnes kopumā

Izzināsim dumbrāju / teksts: J. Ķuze, A. Orni-
cāns, D. Pilāte, A. Priede ; redkolēģija: V. 
Caune, S. Kordule, I. Ķuze. — [B.v.] : Dabas 
aizsardzības pārvaldes Ķemeru nacionālā 
parka administrācija, 2010. — 119 lpp. : il. ; 
9×13 cm. — (Spirālies.). — [0311000034]

574.1(285.3)(474.3)

Purviņa, Santa. Izšķīdušo organisko vielu 
bioloģiskā izmantojamība bakterioplanktona 
un fitoplanktona klātbūtnē Rīgas līcī : promo-
cijas darba kopsavilkums : promocijas darbs 
izstrādāts doktora grāda iegūšanai bioloģijā, 
apakšnozare: hidrobioloģija = Bioavailability 
of dissolved organic matter in the presence of 
bacterioplankton and phytoplankton from the 
gulf of Riga / Santa Purviņa ; darba vadītāja Ma-
ija Balode ; recenzenti: Gunta Spriņģe, Artūrs 
Škute, Zoja Štukova ; Latvijas Universitāte. 
Bioloģijas fakultāte. Hidrobioloģijas katedra. — 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. — 68 lpp. : 
diagr., tab. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-45-
288-3. — [0311000129] 574.583(261.24)(043)
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58 Botānika

Krampis, Ilmārs. Boreālā un nemorālā bioma 
kokaugu sugu reģionālā izplatība Latvijā : 
doktora zinātniskā grāda iegūšanai ģeogrāfijā, 
apakšnozare: dabas ģeogrāfija : promocijas 
darba kopsavilkums = Regional distribution 
of boreal and nemoral biome woody plants 
in Latvia : summary of the Doctoral thesis / 
Krampis Ilmārs ; promocijas darba vadītājs 
Māris Laiviņš ; recenzenti: Oļģerts Nikode-
mus, Imants Baumanis, Solvita Rūsiņa ; Latvi-
jas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu 
fakultāte. Ģeogrāfijas nodaļa. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2011 (Zelta Rudens). — 72 lpp. : 
kartes, tab. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-45-
298-2. — [0311000245] 582.091(474.3)(043)

Laime, Brigita. Latvijas kāpu un pludmaļu 
fitosocioloģiskais raksturojums Baltijas jūras 
reģiona kontekstā : promocijas darbs doktora 
zinātniskā grāda iegūšanai bioloģijas noza-
res botānikas apakšnozarē / Brigita Laime ; 
darba vadītājs Guntis Brūmelis ; Latvijas Uni-
versitāte. Bioloģijas fakultāte. — Rīga : Latvi-
jas Universitāte, 2010. — 97, [23] lp. : il., diagr., 
kartes, tab. ; 31 cm. — (Ies.). — [0311008668]

581.526.53(474.3)(043.3)

59 Zooloģija

Dzīvnieki : aizraujošā bērnu enciklopēdija, 
6-10 gadi : faktu pasaule / no angļu val. tulk. 
Gints Tenbergs ; red. Inese Liepiņa. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2011]. — 32 lpp. : krās. il. ; 
25 cm. — Oriģ. nos.: Animals. — ISBN 978-
9934-0-1689-9 (ies.). — [0311000083] 59

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. 
TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes

Andrēziņa, Raisa. Bērnu garīgā veselība : 
mācību materiāls / Raisa Andrēziņa ; galv. red. 
Maija Šetlere ; lit. red. Ginta Poriete ; bibliogr. 
Velta Pozņaka ; Latvijas Ārstu biedrība. — Rīga : 
Nacionālais apgāds, 2010. — 42, [2] lpp. : tab. ; 
30 cm. — (Personāla profesionālo zināšanu 
un prasmju pilnveide. Mācību materiāli). — 
[0311000100] 616.899(07)053.2

Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās ap-
rūpes māsas pamatspecialitāte : mācību ma-
teriāls / galv. red. Maija Šetlere ; lit. red. Inguna 
Mīlgrāve ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : 
Nacionālais apgāds, 2009 (Jelgava : Jelgavas 
tipogrāfija). — 471, [1] lpp. : diagr., il., sh., 
tab. ; 30 cm. — (Māsas pamatspecialitāšu un 
papildspecialitāšu iegūšana. Mācību materiā-
li). — [0311000123] 616-089.5(075)

Ārente, Līga. Veselības aprūpes problēmas pa-
cientiem ar endokrinoloģiskām slimībām un ar 
tām saistīto pamatvajadzību nodrošināšana : 
mācību materiāls / Līga Ārente ; galv. red. 
Maija Šetlere ; lit. red. Ginta Poriete ; bibliogr. 
Velta Pozņaka ; Latvijas Universitātes Rīgas 
Medicīnas koledža, Latvijas Ārstu biedrība. — 
Rīga : Nacionālais apgāds, 2010. — 23, [1] lpp. ; 
30 cm. — (Personāla profesionālo zināšanu 
un prasmju pilnveide. Mācību materiāli). — 
[0311000101] 616.43-008.6(07)

Balode, Arta Olga. Analītiskā procesa kva-
litātes nodrošināšana laboratoriskiem izmek-
lējumiem / Arta Olga Balode, līdzaut.: Dagne 
Grāvele, Inga Rutka ; galv. red. Maija Šetlere ; 
lit. red. Ginta Poriete ; bibliogr. Velta Pozņaka ; 
Latvijas Ārstu biedrība. — Rīga : Medicīnas 
apgāds, 2010. — 53, [1] lpp. : tab. ; 30 cm. — 
(Personāla profesionālo zināšanu un prasmju 
pilnveide. Mācību materiāli). — [0311000109]

616-074(07)

Balode, Arta Olga. Laboratorisko izmeklējumu 
rezultātu interpretācija : mācību materiāls / Arta 
Olga Balode ; līdzaut.: Dagne Grāvele, Edvīns 
Miklašēvičs, Aigars Reinis ; galv. red. Maija 
Šetlere ; lit. red. Ingūna Mīlgrāve ; bibliogr. Vel-
ta Pozņaka ; Latvijas Ārstu biedrība. — Rīga : 
Nacionālais apgāds, 2010. — 51, [1] lpp. : tab. ; 
30 cm. — (Personāla profesionālo zināšanu 
un prasmju pilnveide. Mācību materiāli). — 
[0311000104] 616-074(07)

Bregs, Pols Č. Badošanās brīnums : fiziskai, 
psihiskai un garīgai atjaunotnei / Pols Č. 
Bregs ; no angļu val. tulk. Olga Avotiņa ; red. 
Guntis Kalns ; Arņa Kilbloka vāka dizains. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. — 230, [2] lpp. ; 
22 cm. — (Veselības klasika). — Oriģ. nos.: 
The miracle of fasting. — ISBN 978-9934-0-
1392-8. — [0311000170] 613.24

Citas specialitātes ārsta pārkvalifikācija par 
neatliekamās medicīnas ārstu : mācību ma-
teriāls / galv. red. Maija Šetlere ; lit. red. Ginta 
Poriete ; bibliogr. Velta Pozņaka ; Rīgas Stradiņa 
universitāte. — Rīga : Nacionālais apgāds, 
2010. — 158, [1] lpp. : diagr., il., tab. ; 30 cm. — 
(Cilvēkresursu pārkvalifikācija. Mācību mate-
riāli). — [0311000102] 616-083.98(07)

Diedzētu graudu dzīvības spēks : diedzētu grau-
du pagatavošana un izmantošana : padomi, 
ieteikumi, receptes / sast. Patrīcija Sakne ; red. 
Oļesja Burkevica ; māksl. Vita Lēnerte. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2011]. — 55 lpp. ; 24 cm. — 
ISBN 978-9934-0-1641-7. — [0311000080]

613.2+641

Džao, Sjaolaņa. Tradicionālā ķīniešu medicīna : 
mēness atspīdumi ūdenī / Sjaolaņa Džao, 
Kanae Kinošita ; no angļu valodas tulk. Ieva 
Šmite ; latv, izd. red. Inese Liepiņa ; Māras Al-
ševskas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2011]. — 272 lpp. : il. ; 22 cm. — ISBN 978-
9934-0-1495-6. — [0311000085] 615.85

Epermane, Māra. Datortomogrāfija, radioloģijas 
drošības un kvalitātes nodrošināšana : mācību 
materiāls / Māra Epermane ; galv. red. Maija 
Šetlere ; lit. red. Jānis Loja ; bibliogr. Velta 
Pozņaka. — Rīga : Medicīnas apgāds, 2010. — 
95, [1] lpp. : il., tab. ; 30 cm. — (Personāla profe-
sionālo zināšanu un prasmju pilnveide. Mācību 
materiāli). — [0311000108] 616-073.7(07)

Firsts, Juris. Bērnu infekcijas slimības, to di-
agnostika, ārstēšanas principi un aprūpe am-
bulatorajā praksē : mācību materiāls / Juris 
Firsts ; galv. red. Maija Šetlere ; lit. red. Ingūna 
Mīlgrāve ; bibliogr. Velta Pozņaka ; Latvijas 
Ārstu biedrība. — Rīga : Medicīnas apgāds, 
2010. — 99, [1] lpp. : tab. ; 30 cm. — (Personāla 
profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide. 
Mācību materiāli). — [0311000107]

616.9-053.2(07)

Ginzburgs, Mihails. Kā pareizi notievēt? : im-
pulsu diēta / Mihails Ginzburgs ; no krievu val. 
tulk. Rita Roze ; Lauras Akmanes vāka diza-
ins. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. — 144 lpp. : 
tab. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: Как похудеть пра-
вильно. Импульсная диета. — ISBN 978-9934-
0-1246-4. — [0311000088] 613.24

Krātiņa, Monika. Homeopātija — vērtīgs in-
struments zobārstniecībā / Monika Krātiņa. — 
Rīga : Meitas un Dēli, 2010. — 89, [2] lpp. : il., 
faks., tab. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-49-013-7. — 
[0311000091] 616.314

Krīgere, Līga. Profesionālās kvalifikācijas piln-
veidošana kvalitatīvas farmaceitiskās aprūpes 
nodrošināšanai : mācību materiāls / Līga Krī-
gere, līdzaut.: Kristīne Vrubļevska ; galv. red. 
Maija Šetlere; lit. red. Ingūna Mīlgrāve ; bibli-
ogr. Velta Pozņaka ; Latvijas Ārstu biedrība. — 
Rīga : Medicīnas apgāds, 2010. — 43, [1] lpp. ; 
diagr., tab. ; 30 cm. — (Personāla profesionālo 
zināšanu un prasmju pilnveide. Mācību ma-
teriāli). — [0311000110] 615(07)

Krūmiņa, Angelika. Antimikrobiskās terapijas 
pamati, nozokomiālās infekcijas, hospitālās 
epidemioloģijas pamati : mācību materiāls / 
Angelika Krūmiņa, Aija Žileviča ; galv. red. 
Maija Šetlere ; lit. red. Jānis Loja ; bibliogr. Velta 
Pozņaka ; Latvijas Universitātes P. Stradiņa 
medicīnas koledža. — Rīga : Medicīnas apgāds, 
2010. — 62, [2] lpp. : il., diagr., sh., tab. ; 30 cm. — 
(Personāla profesionālo zināšanu un prasmju 
pilnveide. Mācību materiāli). — [0311000112]

616.9-08(07)

Laže, Inta. Pacienta aprūpe mājās / Inta Laže, 
Vita Saulīte ; galv. red. Maija Šetlere ; lit. red. 
Ginta Poriete ; bibliogr. Velta Pozņaka ; Latvijas 
Universitātes Rīgas Medicīnas koledža, Latvijas 
Ārstu biedrība. — Rīga : Nacionālais apgāds, 
2010. — 48, [1] lpp. : tab. ; 30 cm. — (Personāla 
profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide. 
Mācību materiāli). — [0311000105]

616-083(07)

Mintāle, Iveta. Kardioloģisko slodzes testu 
indikācijas, metodika, rezultātu interpretācija 
un tālāka taktika pacientu primārajā aprūpē : 
mācību materiāls / Iveta Mintāle ; galv. red. 
Maija Šetlere ; lit. red. Ginta Poriete ; bibliogr. 
Velta Pozņaka ; Latvijas Universitātes Rīgas 
Medicīnas koledža, Latvijas Ārstu biedrība. — 
Rīga : Medicīnas apgāds, 2010. — 23, [1] lpp. : 
il. ; 30 cm. — (Personāla profesionālo zināšanu 
un prasmju pilnveide. Mācību materiāli). — 
[0311000106] 616.12-079.4(07)

Mūsdienu praktiskā transfuzioloģija : mācību 
materiāls / galv. red. Maija Šetlere ; lit. red. Ginta 
Poriete ; bibliogr. Velta Pozņaka ; Rīgas Stradiņa 
universitāte. — Rīga : Nacionālais apgāds, 
2010. — 39, [1] lpp. : tab. ; 30 cm. — (Personāla 
profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide. 
Mācību materiāli). — [0311000098] 615.38(07)

Plaudis, Arvīds. Ar mīlestību, Jūsu Zilākalna 
Marta / Jānis Arvīds Plaudis ; red. Ieva Bečere ; 
idejas, priekšv. un pēcv. aut. Enriko Plivčs ; 
māksl. Tomass Folks. — Rīga : Ameija, 2011. — 
281, [1] lpp. : il., ģīm., tab. ; 21 cm. — ISBN 978-
9934-8189-1-2 (ies.). — [0311000196]

615.85(474.3)(092)
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Praktiskā transfuzioloģija māsām : mācību ma-
teriāls / galv. red. Maija Šetlere ; lit. red. Ingūna 
Mīlgrāve ; bibliogr. Velta Pozņaka ; Rīgas Stra-
diņa universitāte. — Rīga : Nacionālais apgāds, 
2010. — 35, [2] lpp. ; tab. ; 30 cm. — (Personāla 
profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide. 
Mācību materiāli). — [0311000103] 615.38(07)

Rinka, Irēna. Jaundzimušo un zīdaiņu veselības 
aprūpe ambulatorajā praksē : mācību materiāls / 
Irēna Rinka, Ilze Kreicberga ; galv. red. Maija 
Šetlere ; lit. red. Ingūna Mīlgrāve ; bibliogr. Vel-
ta Pozņaka ; Latvijas Ārstu biedrība. — Rīga : 
Medicīnas apgāds, 2010. — 43 lpp. : il., tab. ; 
30 cm. — (Personāla profesionālo zināšanu 
un prasmju pilnveide. Mācību materiāli). — 
[0311000111] 613.953(07)

Skulme, Ksenija. Brīnišķīgais cilvēka ķermenī / 
Ksenija Skulme ; priekšv. sarakst. Aina Dāl-
mane, Jurģis Skulme. — Atkārt. izd. — Rīga : 
Jurģis Skulme : Medicīnas apgāds, 2010. — 98, 
[2] lpp. : il. ; 21 cm. — Atkārtots 1935. gada iz-
devums, AS «Valters un Rapa», Rīgā. — ISBN 
978-9984-813-36-3. — [0311000059] 611/612

Splanhnoloģija : metodiskās rekomendācijas 
anatomijā Stomatoloģijas fakultātes I kursa stu-
dentiem / sastādītāji: R. Žagare, S. Umbraško ; 
J. Vētras redakcijā ; Rīgas Stradiņa universitāte. 
Anatomijas un antropoloģijas institūts. — 2. 
izd. — Rīga : RSU, 2010. — 59 lpp. ; 30 cm. — 
ISBN 978-9984-788-73-9. — [0311000215]

611(075.8)

Tautas veselības gadagrāmata, 2011 / sast.: 
Irēna Kondrāte, Uldis Līkops ; aut.: Valdis 
Nagobads, Antra Andrējeva, Ilze Apine, Linda 
Bāliņa, u.c. ; lit. red. Ginta Poriete ; māksl. un 
fotogr. aut. Ilze Ozola. — Rīga : Latvijas Sarka-
nais Krusts : Medicīnas apgāds, 2010. — 290, 
[2] lpp. : il., tab. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-813-
37-0. — [0311000062] 613(058)

Tērauds, E. Psihisko un uzvedības traucējumu 
agrīna diagnostika primārajā veselības aprūpē : 
mācību materiāls / Elmārs Tērauds ; galv. red. 
Maija Šetlere ; lit. red. Ginta Poriete ; bibliogr. 
Velta Pozņaka ; Latvijas Ārstu biedrība. — Rīga : 
Nacionālais apgāds, 2010. — 43 lpp. : tab. ; 
30 cm. — (Personāla profesionālo zināšanu 
un prasmju pilnveide. Mācību materiāli). — 
[0311000099] 616.89-008(07)

Vācēju kultūra Viduskurzemē = Foraging in 
Central Kurzeme / sagat.: Signe Pucena, Una 
Smilgaine, Mārtiņš Laizāns ; red.: Mārtiņš 
Laizāns, Andrew Gryf Paterson ; māksl. Mār-
tiņš Ratniks ; fotogr.: Aistė Viršulytė, Andrew 
Gryf Paterson, Bartaku, Christina Stadbauer, 
Cristobal Montesinos, Ieva Bernotaite, Ossi 
Kakko, Tija Ausmane, Tuomo Tammenpää, Ulla 
Taipale, Wojtek Mejor. — [Rīga] : Starpnozaru 
mākslas grupa «Serde», 2010. — 112 lpp. : il., 
ģīm. ; 21 cm. — (Tradīciju burtnīca). — Paral. 
laviešu un angļu val. — ISBN 978-9934-8031-
6-1. — [0311000081] 615.322(474.3)

Кратыня, Моника. Гомеопатия — ценный 
инструмент в стоматологии / Моника Кра-
тыня. — Рига : «Meitas un Dēli», 2010. — 89, 
[2] с. : ил., факс., табл. ; 21 см. — ISBN 978-
9984-813-38-7. — [0311000060] 615.015.32

62 Inženierija. Tehnoloģija vispār

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

Alternative energy management solutions in 
tourism facilities [elektroniskais resurss] : edu-
cational film / directed by Guntars Graiksts ; 
moderator Māris Olte ; SETCOM Project. — 
Rīga : Vides projekti, [2010]. — 1 DVD (27 min.) : 
krāsa, skaņa ; 12 cm + teksta piel. (48 lpp.) : il. ; 
19 cm. — [0311000001] 620.9:338.48

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

Beķeris, Elmārs. Signālu teorijas pamati : 
mācību grāmata / E. Beķeris ; vāku zīm. A. 
Ozoliņa ; Rīgas Tehniskā universitāte. Elektroni-
kas pamatu katedra. — Rīga : RTU Izdevniecība, 
2010. — 229 lpp. : diagr. ; 25 cm. — ISBN 978-
9934-10-087-1 : 500 eks. — [0311000135]

621.391(075.8)

Ivanova, Tatjana. Masas etalonu starplabo-
ratoriju salīdzinošo mērījumu pētījumi : no-
zare: mašīnzinātne, apakšnozare: mēraparāti 
un metroloģija : promocijas darba kopsavil-
kums / Tatjana Ivanova ; zinātniskais vadītājs J. 
Rudzītis ; recenzenti: Aleksandrs Urbahs, Valdis 
Gedrovics, Reins Lāneots ; Rīgas Tehniskā uni-
versitāte. Transporta un mašīnzinību fakultāte. 
Mašīnbūves tehnoloģijas institūts. — Rīga : 
Rīgas Tehniskā universitāte, 2010. — 30 lpp. : 
krās. il., il. tab. ; 21 cm. — [0311000267]

621.7.08:531.422(043)

Ivanova, Tatjana. Masas etalonu starplaborato-
riju salīdzinošo mērījumu pētījumi : promocijas 
darbs / Tatjana Ivanova ; zinātniskais vadītājs J. 
Rudzītis ; Rīgas Tehniskā universitāte. Trans-
porta un mašīnzinību fakultāte. Mašīnbūves 
tehnoloģijas institūts. — Rīga, 2010. — 117 lp. : 
krās. il., il., diagr., tab. ; 31 cm. — (Ies.). — 
[0311003306] 621.7.08:531.422(043)

Ivanova, Tatjana. Research of reference weight 
interlaboratory comparisons : field: mechani-
cal engineering, subfield: measurement in-
strumentation and metrology : summary of 
doctoral thesis / Tatjana Ivanova ; scientific 
supervisor J. Rudzītis ; opponents: Aleksandr 
Urbah, Valdis Gedrovics, Rein Laaneots ; Riga 
Technical University. Faculty of Transport 
and Mechanical Engineering. Mechanical En-
gineering Institute. — Riga : Riga Technical 
University, 2010. — 31 lpp. : krās. il., il., tab. ; 
21 cm. — [0311000265] 621.7.08:531.422(043)

Kulikovs, Mihails. Research and development 
of effective managing algorithms in admis-
sion control systems for telecommunication 
networks : doctoral diploma thesis / Mihails 
Kulikovs ; supervisor Ernests Petersons ; Riga 
Technical University. Faculty of Electronics and 
Telecommunications. Department of Transport 
Electronics and Telematics. — Riga : Riga Tech-
nical University, 2010. — v, 200 lpp. : diagr., 
tab. ; 30 cm. — (Spirālies.). — [0311003303]

621.39(043)

Kuļikovs, Mihails. Piekļuves kontroles sistē-
mu efektīvu vadības algoritmu pētīšana un 
izstrāde telekomunikāciju tīkliem : promo-
cijas darba kopsavilkums / Mihails Kuļikovs ; 
vadītājs Ernests Pētersons ; recenzenti: Gunārs 
Lauks, Guntis Bārzdiņš, Algimantas Kajackas ; 
Rīgas Tehniskā universitāte. Elektronikas un 
telekomunikācijas fakultāte. Transporta ele-
ktronikas un telemātikas katedra. — Rīga : 
Rīgas Tehniskā universitāte, 2010. — 41 lpp. : 
il., diagr. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-10-107-6 : 50 
eks. — [0311000093] 621.39(043)

Kuļikovs, Mihails. Research and development 
of effective managing algorithms in admission 
control systems for telecommunication net-
works : summary of the doctoral thesis / Mi-
hails Kulikovs ; supervisor Ernests Petersons ; 
opponents: Gunars Lauks, Guntis Barzdins, 
Algimantas Kajackas ; Riga Technical Univer-
sity. Faculty of Electronics and Telecommunica-
tions. Department of Transport Electronics and 
Telematics. — Riga : Riga Technical University, 
2010. — 44 lpp. : il., diagr. ; 21 cm. — ISBN 978-
9934-10-106-9 : 50 copies. — [0311000094]

621.39(043)

Parts, Rolands. DSL tehnoloģijas : teorija un 
pielietojumi / R. Parts, J. Poriņš ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Elektronikas un telekomunikāciju 
fakultāte. Telekomunikāciju institūts. — Rīga : 
RTU Izdevniecība, 2010. — 57 lpp. : zīm., diagr., 
tab. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-10-105-2 : 250 
eks. — [0311000131] 621.395.74(075.8)

Salaspils zinātniskā kodolreaktora 50 gadi, 
1961-2011 : atmiņas, pētījumi, sasniegumi : 
rakstu krājums / AS «Latvenergo» Enerģētikas 
muzejs, Biedrība «Salaspils zinātniskais kodol-
reaktors» ; sast. Valdis Gavars ; redkolēģija: 
Valdis Gavars, Jānis Bērziņš, Zigfrīds Visvaldis 
Mozgirs, Oļģerts Vēveris, Jānis Derums ; red. 
Dzintra Birnbauma ; ietverti Ulda Ulmaņa 
no arhīviem iegūtie materiāli ; māksl. Andris 
Nikolajevs. — Rīga : Zinātne, 2010. — 359 lpp., 
[8] lpp. krās. il., ģīm. : diagr., il., ģīm., faks., 
tab. ; 22 cm. — ISBN 978-9984-808-87-1 (ies.). — 
[0311000201] 621.039.5(474.3)(091)

Иванова, Татьяна. Исследование межлабо-
раторных сравнений эталонов массы : от-
расль: машиноведение, подотрасль: измери-
тельные приборы и метрология : автореферат 
диссертации / Татьяна Иванова ; научный 
руководитель Я. Рудзитис ; оппоненты: 
Александр Урбах, Валдис Гедровиц, Рейн 
Ланеотс ; Рижский технический университет. 
Факультет транспорта и машиноведения. 
Институт технологии машиностроения. — 
Рига : Рижский технический университет, 
2010. — 32 с. : цв. ил., ил., табл. ; 21 см. — 
[0311000266] 621.7.08:531.422(043)
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63 Lauksaimniecība. Mežsaimniecība. 
Medības. Zivsaimniecība

633/635 Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Čekstere, Gunta. Vides faktoru ietekme uz 
Holandes liepu (Tilia x vulgaris) vitalitāti 
Rīgas ielu apstādījumos : promocijas darbs 
doktora zinātniskā grāda iegūšanai bioloģijā, 
apakšnozare: vides zinātne, dabas aizsardzība / 
Gunta Čekstere ; darba zinātniskais vadītājs 
Oļģerts Nikodemus ; recenzenti: Māris Kļaviņš, 
Ģederts Ieviņš, Dace Kļaviņa ; red. Anna Šmite ; 
Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un zemes 
zinātņu fakultāte. Vides zinātnes nodaļa ; vāka 
dizains: Ilze Reņģe. — Rīga : LU Akadēmiskais 
apgāds, 2011. — 225 lpp. : krās. il., diagr., tab., 
karte ; 24 cm. — ISBN 978-9984-45-280-7. — 
[0311000051] 635.927(474.3-25)(043.3)

Rukšāns, Jānis. Pirmās pavasara puķes : snieg-
pulkstenītes, anemones, īrisi, cīrulīši, kroku-
si : Lauku Avīzes tematiskā avīze / Rukšāns 
Jānis ; galv. red. un priekšv. aut. Ilmārs Biru-
lis. — Rīga : Lauku Avīze, 2011. — 64 lpp. : il. ; 
28 cm. — (Lauku Avīzes tematiskā avīze, ISSN 
1407-4338 ; 2011/1 (189)). — [0311000096]

635.92

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

Bērziņa, Dace. Helikobaktērijas suņu kuņģa 
gļotādā un kuņģa morfoloģiskais stāvoklis : 
promocijas darba kopsavilkums Dr. med. vet. 
zinātniskā grāda iegūšanai veterinārmedicīnas 
nozarē = Helicobacteria and morphological 
status of the gastric mucosa in dogs : sum-
mary of doctoral thesis for scientific degree 
Dr. med. vet. / Dace Bērziņa ; zinātniskā va-
dītāja Edīte Birģele ; recenzenti: Aleksandrs 
Jemeļjanovs, Anatolijs Danilāns, Anda Valdovs-
ka ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 
Veterinārmedicīnas fakultāte. Preklīniskais 
institūts = Latvia University of Agriculture. 
Faculty of Veterinary Medicine. Preclinical insti-
tute. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte, 2010. — 49 lpp. : il., diagr., tab. ; 
21 cm. — [0311000180] 636.7.09(043)

Bērziņa, Dace. Helikobaktērijas suņu kuņģa 
gļotādā un kuņģa morfoloģiskais stāvoklis : 
promocijas darbs doktora grāda ieguvei Vete-
rinārmedicīnas nozarē (Dr. med. vet.) / Dace 
Bērziņa ; promocijas darba zinātniskā vadītāja 
Edīte Birģele ; Latvijas Lauksaimniecības uni-
versitāte. Veterinārmedicīnas fakultāte. Pre-
klīniskais institūts. — Jelgava : Latvijas Lauk-
saimniecības universitāte, 2010. — 125 lp. : krās. 
il., tab., diagr. ; 31 cm. — (Ies.). — [0311003305]

636.7.09(043)

639 Medības. Zveja. Zivju audzēšana

Kalniņš, Arvīds. Medniecība : mednieka rokas 
grāmata ar meža zvēru un putnu, kažokādu 
zvēru audzēšanas, putnu aizsardzības, medību 
saimniecības, medību piederumu, medību 
veidu un ar medībām saistīto noteikumu ap-
skatu / Arvīds Kalniņš ; priekšv. sarakst. Elmārs 
Švēde. — Faksimilizd. — Rīga : Zvaigzne ABC : 
A. Kalniņš, mantinieki, 2010. — 703, [1] lpp. : il., 
kartes, notis, tab. ; 25 cm. — Faksimilizdevums 
sagatavots pēc 1943. gadā «Latvju Grāmatā» 
publicētā darba, saglabājot šī izdevuma īpat-
nības. — ISBN 978-9934-0-1713-1 (ies.). — 
[0311000003] 639.1(035)

Siliņš, Einārs. Makšķernieka dienasgrāmata / 
Einārs Siliņš ; galv. red. Judīte Putāne ; lit. 
red. Mirdza Streipa. — Rīga : Divpadsmit, 
2011. — 255 lpp., [16] lpp. krās. il., ģīm. : il., 
ģīm. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-8132-3-8. — 
[0311000218] 639.2.081.4

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

Gustava, V. Aukstais galds : ēdienu receptes / 
V. Gustava, I. Jansone. — 2. izd. — Rīga : Ieva 
Birzniece, 2010. — 199, [9] lpp., [8] lpp. krās. il. : 
il. ; 19 cm. — 1. izdevums: Izdevniecība «Lies-
ma», Rīga 1969. — ISBN 978-9984-868-04-2. — 
[0311000033] 641.82(083.12)

Lejnieks, Aivars. Viss par sāli : pārmēra sāls 
lietošanas kaitējumi veselībai / Aivars Lejnieks, 
Andrejs Kalvelis. — [Rīga] : Latvijas Hipertens-
ijas biedrība, 2011. — 33 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — 
Bibliogr.: 22.-25. lpp. (75 nos.). — [0311000197]

641.881+613.2

658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība. 
Tirdzniecības organizācija

Ardēns, Pols. Lai ko tu domā, domā citādi : 
par nepareiziem lēmumiem ar pareiziem re-
zultātiem / Pols Ardēns ; no angļu val. tulk. 
Aija Amoliņa ; red. Meldra Bērziņa. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2011]. — 142, [2] lpp. : il. ; 
18 cm. — Oriģ. nos.: Whatever you think, think 
the opposite. — ISBN 978-9934-0-1727-8. — 
[0311000169] 658

Sadarbība uzņēmumā / no angļu val. tulk. San-
ta Ludbārža, Jānis Greivuls ; lit. red. Regīna Jan-
mane ; fotogr. Aivars Siliņš. — Rīga : Lietišķās 
informācijas dienests, 2011. — 188 lpp. : il., 
tab. ; 21 cm. — (Harvard business review 
on). — Oriģ. nos.: Harvard business review on 
collaborating across silos. — ISBN 978-9984-
826-96-7. — [0311000078] 658

66 Ķīmijas tehnoloģija. Ķīmijas un 
radniecīgās saskarnozares

Bunga, G. Inženierizstrāžu materiāli un ap-
strādājošie sakausējumi / G. Bunga, Ē. Ge-
riņš. — Rīga : [b.i.], 2011. — 66 lpp. : tab. ; 
25 cm. — ISBN 978-9984-9990-1-2 (ies.). — 
[0311000092] 669.018.25

Sedmale, G. Keramika : ķīmija un tehnoloģija : 
mācību grāmata / G. Sedmale ; redaktore Sil-
vija Minkevica ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Silikātu materiālu institūts. — Rīga : RTU Iz-
devniecība, 2010. — 225 lpp. : il., diagr., tab. ; 
25 cm. — ISBN 978-9934-10-065-9 (ies.) : 300 
eks. — [0311000249] 666.3(075.8)

69 Celtnieka (būvēšanas) arods. 
Būvmateriāli. Būvdarbu veikšanas 
tehnoloģija un process

Fjodorova, S. Metodiskie norādījumi prak-
tisko darbu veikšanai priekšmetā «Būvniecības 
plānošana un organizēšana» / S. Fjodorova, 
S. Gusta ; Rīgas Tehniskā universitāte. Inže-
nierekonomikas un vadības fakultāte. Būv-
uzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma eko-
nomikas institūts. Būvuzņēmējdarbības un 
nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas 
katedra. — Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 
2010. — 32 lpp., [1] saloc. lp. : il., diagr., tab. ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-10-084-0 : 250 eks. — 
[0311000130] 69.05:685.513(072)

Soli pa solim līdz renovācijai : buklets / Būv-
niecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģen-
tūra. — [Rīga : Būvniecības, enerģētikas un 
mājokļu valsts aģentūra, 2010]. — 48 lpp. : il., 
sh., tab. ; 21 cm. — [0311000230] 69.059

Vilnītis, Mārtiņš. Jaunās paaudzes gāzbetona 
ar tilpummasu 350-400 kg/m3 siltumtehnis-
ko īpašību izpēte : būvzinātnes nozare, būv-
materiālu un būvtehnoloģijas apakšnozare : 
promocijas darba kopsavilkums / Mārtiņš 
Vilnītis ; zinātniskais vadītājs Juris Noviks ; 
recenzenti: Juris Smirnovs, Egils Dzelzītis, 
Genādijs Fareņuks ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Būvniecības fakultāte. Būvražošanas insti-
tūts. — Rīga : [RTU], 2011. — 22 lpp. : il., diagr. ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-10-111-3 : 50 eks. — 
[0311000182] 691.327.332(043)

Vilnītis, Mārtiņš. Jaunās paaudzes gāzbetona 
ar tilpummasu 350-400 kg/m3 siltumtehnisko 
īpašību izpēte : promocijas darbs būvzinātnes 
nozarē, būvmateriālu un būvtehnoloģijas 
apakšnozare / Mārtiņš Vilnītis ; zinātniskais vadī-
tājs Juris Noviks ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Būvniecības fakultāte. Būvražošanas insti-
tūts. — Rīga, 2010. — 130 lp. : krās. il., diagr., 
sh., tab. ; 31 cm. — (Ies.). — [0311003304]

691.327.332(043)

Vilnītis, Mārtiņš. The research of the thermal 
performance of new generation of autoclaved 
aerated concrete with bulk density 350-400 
kg/m3 : civil engineering sector, construction 
materials and building technologies subsector : 
summary of doctoral thesis / Mārtiņš Vilnītis ; 
scientific advisor Juris Noviks ; reviewers: 
Juris Smirnovs, Egils Dzelzītis, Gennadiy 
Farenyuk ; Riga Technical University. Faculty 
of Civil Engineering. Institute of Building Pro-
duction. — Riga : Riga Technical University, 
2011. — 22 lpp. : il., diagr. ; 21 cm. — ISBN 978-
9934-10-112-0 : 50 copies. — [0311000181]

691.327.332(043)

7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Ikšelis, Aivars. Ceļojums mākslas pasaulē / 
Aivars B. Ikšelis ; red. Dzintra Davidsone ; 
māksl. Gints Veilands ; vāka noform. izmantotas 
Lilitas Postažas kolāžas. — [Valka] : Stalkers A 
IK, 2010. — 827 lpp. : il., ģīm., tab. ; 25 cm. — 
ISBN 978-9984-49-144-8 (ies.). — [0311000141]

7.03(091)
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Iltnere, Anna. Kristaps Ģelzis / Anna Iltnere ; 
lit. red. Guna Pence ; sērijas red. Laima Slava ; 
tulk. angļu val. Valdis Bērziņš ; angļu teksta 
red. Ita Pelīte ; māksl. Dita Pence ; fotogr.: Jānis 
Deinats, Didzis Grodzs, Katrīna Ģelze, Kristaps 
Ģelzis, Zane Iltnere, Gvido Kajons, Kristaps 
Kalns, Armands Lācis, Indriķis Stūrmanis. — 
Rīga : Neputns, 2010. — 143, [1] lpp. : il., ģīm. ; 
22 cm. — (Studijas bibliotēka). — Paral. latviešu 
un angļu val. — ISBN 978-9984-807-75-1 
(ies.). — [0311000056] 7.071.1(474.3)

Mode mainās, klasika paliek : [interviju krā-
jums] / sast.: Inga Saksone, Orests Silabrie-
dis, Gunda Vaivode ; ievadteksti: Ilze Medne, 
Sandra Ņedzvecka, Guntars Pupa, Orests Si-
labriedis, u.c. ; fotogr.: Sarah Ainslie, Kaspars 
Balamovskis, Christina Bleier, Uldis Briedis, 
u.c. ; Radio «Klasika». — Rīga : Neputns, 
2011. — 767 lpp. : il., ģīm. ; 25 cm. — ISBN 978-
9984-807-76-8 (ies.). — [0311000066]

7.071(474.3)(047.53)

72 Arhitektūra

Lejnieks, Jānis. Krampis. Arhitekts Andris Kron-
bergs / Jānis Lejnieks ; teksta aut. par A. Kron-
bergu: Zaiga Gaile ; lit. red. Guna Pence ; tulk. 
angļu val. Filips Jānis Birzulis ; izmantotas An-
dra Kronberga skices ; māksl. Zane Ernštreite ; 
vāka foto: Martins Kudrjavcevs ; foto: Indriķis 
Stūrmanis, Jānis Lejnieks, Juris Kalniņš, Gvido 
Kajons, Valerijāns Šaicāns. — Rīga : Neputns, 
2010. — 258 lpp. : il., ģīm., plāni ; 23×26 cm. — 
Kopsav. un satura rād. arī angļu val. — ISBN 
978-9984-807-74-4 (ies.). — [0311000211]

72.071.1(474.3)

The heritage of religious architecture and art 
in Riga / Marina Levina, Jānis Zilgalvis, Agrita 
Tipāne, Dace Čoldere, Vita Banga ; scientific 
advisors Jānis Zilgalvis, Dace Čoldere ; trans-
lator: Valdis Bērziņš ; English language editor: 
Vita Limanoviča ; plans and designs by Si-
mona Čevere, Jānis Zilgalvis, Marina Levina, 
Tamāra Agriņa ; photographers: Jānis Rieksts, 
Alberts Vecsīlis, Osvalds Poļakovs, Marika Van-
aga, Aivars Holms, Gatis Greibers, Romvalds 
Salcevičs, Jānis Zilgalvis, Marina Levina, Ag-
rita Tipāne, Inese Austruma, Mārtiņš Pundurs, 
Marina Zemīte, Ivars Sarkans, Laura Lūse, 
Miloš Gavenda. — Riga : Neputns, 2010. — 
447 lpp. : il., krās. il., plāni ; 23 cm. — (Mākslas 
pieminekļi Latvijā). — ISBN 978-9984-807-
72-0. — [0311000063] 726(474.3-25)

Наследие сакрального искусства и архи-
тектуры Риги / авторы: Марина Левина 
(составитель, руководитель авторской 
группы), Янис Зилгалвис, Агрита Типане, 
Даце Чолдере, Вита Банга ; перевод с ла-
тышского: Людмила Клешнина, Марина 
Левина ; художник: Инта Саркане ; фото: 
Янис Риекстс, Альбертс Вецсилис, Освальдс 
Поляков, Марика Ванага, Айварс Холмс, 
Гатис Грейберс, Ромвальдс Салцевич, Янис 
Зилгалвис, Марина Левина, Агрита Типане, 
Инесе Ауструма, Мартиньш Пундурс, Ма-
рина Земите, Иварс Сарканс, Лаура Лусе, 
Милош Гавенда ; чертежи ситуационных 
планов и планов церквей: Симона Чевере, 
Янис Зилгалвис, Марина Левина, Тамара 
Агриня. — Рига : Neputns, 2010. — 471 с. : 
ил., цв. ил., планы ; 23 см. — (Mākslas pie-
minekļi Latvijā). — ISBN 978-9984-807-71-3. — 
[0311000064] 726(474.3-25)

741/744 Zīmēšana un rasēšana (māksla)

Boumonts, Stīvs. Kā zīmēt burvjus, varoņus, 
briesmoņus un elfus / Stīvs Boumonts ; no an-
gļu val. tulk. Elita Līdumniece ; red. Ilze Sau-
siņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. — 143, 
[1] lpp. : krās. il., il. ; 30 cm. — Oriģ. nos.: How 
to draw wizards, warriors, orcs and elves. — 
ISBN 978-9934-0-1427-7. — [0311000077] 741.02

745/749 Rūpnieciskā māksla un 
daiļamatniecība. Lietišķā māksla

Alio, Džuljāna. Dekupāža ar kraklē : idejas, me-
todes, piederumi / Džuljāna Alio, Azīza Karrāra, 
Anna Re ; no angļu val. tulk. Baiba Vītola ; red. 
Ingrīda Kreicberga. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2010]. — 63, [1] lpp. : il. ; 27 cm. — Oriģ. nos.: 
Decorare con il craclé. — ISBN 978-9934-0-
1699-8. — [0311000017] 745.54(035)

Nikitenko, Sanita. Lellītes : rokdarbi vienam 
vakaram / Sanita Nikitenko ; red. Ilze Sausiņa ; 
Sanitas Nikitenko zīm. un foto ; Vitas Lēnertes 
vāka dizains ; Aigara Truhina foto. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2010]. — 16 lpp. : il. ; 26 cm. — 
ISBN 978-9934-0-1755-1. — [0311000012] 746

Nikitenko, Sanita. Mīļlietiņas : rokdarbi vienam 
vakaram / Sanita Nikitenko ; red. Ilze Sausiņa ; 
Sanitas Nikitenko zīm. un foto ; Vitas Lēnertes 
vāka dizains ; Aigara Truhina foto. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2010]. — 16 lpp. : il. ; 26 cm. — 
ISBN 978-9934-0-1679-0. — [0311000013] 746

Sausiņa, Ilze. Dekoratīvi auduma ziedi / Ilze 
Sausiņa ; red. Elīna Vanaga ; māksl. Vita Lē-
nerte. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. — 48 lpp. : 
il. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-1652-3. — 
[0311000020] 746(035)

77 Fotogrāfija un līdzīgi procesi

Šmits, Andris. Digitālā fotogrāfija : Adobe Pho-
toshop Lightroom lietotāja rokasgrāmata / An-
dris Šmits ; red.: Ieva Janaite, Guntis Kalns, Māra 
Rūmniece ; priekšv. sarakst. Gunārs Janaitis ; 
Eduarda Groševa vāka dizains ; fotogr. un il.: 
Andris Šmits, Marlisa Šmite. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2011. — 320 lpp. : il., tab. ; 26 cm. — ISBN 
978-9934-0-1421-5. — [0311000076]

77.089:004.932(035)

78 Mūzika

Androsa, Nika. Ja Bēthovens dzīvotu Amerikā, 
jeb, mūzikas profesores sarunas ar amerikāņu 
zēnu / Nika Androsa ; tulkotāja Anna Frīden-
berga ; mūzikas pielikuma sastādītāja Tatjana 
Markovska ; māksliniece Nataļja Ļevkoviča. — 
Rīga : Literārā brālība, 2010. — 61, [3] lpp. : il., 
ģīm. ; 23 cm + 1 CD. — ISBN 978-9934-8102-3-7 
(ies.). — [0311000198] 78.071.1(430)(0.053.2)

Austra Pumpure : mana un tava / sast. un red.: 
Signe Sniedze, Ēriks Pozemkovskis ; teksts: 
Edīte Tišheizere, Anda Buševica, Ilze Šarkovska-
Liepiņa ; iev. sarakst. Olafs Gūtmanis ; māksl. 
noform.: Ineta Berkmane ; fotogr.: Uldis Brie-
dis, Māris Melngalvis, Gunārs Kopštāls, Juris 
Krieviņš, Andris Gertsons, Marts Bārtulis, Irina 
Tīre, Pēteris Jaunzems, Agris Semēvics, Guna 
Oškalna-Vējiņa, Dāvis Drazdovskis, Signe Snie-
dze, Artūrs Zeltiņš, Inese Sērdiene, Guntis 
Jozēns. — Rīga : Austras biedrība, 2010. — 
208 lpp. : il., ģīm., faks., notis ; 22 cm. — ISBN 
978-9984-49-167-7 (ies.). — [0311000036]

78.071.2(474.3)

Darba bite. Ķepītis : komponists Jānis Ķepītis 
(1908-1989) attēlos, dokumentos, vēstulēs un 
atmiņās / sast., zin. red. un priekšv. sarakst. 
Lolita Fūrmane ; sagat.: Baiba Jaunslaviete, 
Ventis Zilberts, Līga Jakovicka, Aleksandra 
Ustjaņivska, Marje Kurmis, Īrisa Vīka ; lit. red. 
Ilze Deksne ; tulk. Īrisa Vīka ; māksl. Gundega 
Kalendra ; uz vāka Andreja Rozenberga glez-
nas reprod. — Rīga : Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmija, 2010. — 296 lpp. : il., ģīm., 
faks., notis ; 23 cm. — ISBN 978-9984-49-056-4 
(ies.). — [0311000214] 78.071.1(474.3)

Lielā mūzikas balva 2009 : 2010. gada 2. martā, 
Latvijas Nacionālajā operā / tulkojums angļu 
valodā: Toms Ostrovskis ; izmantotas Kaspara 
Balamovska, Gunāra Janaiša fotogrāfijas. — 
[Rīga] : Latvijas koncerti, [2010]. — 29, [1] lpp. : 
il. ; 21 cm. — Paral. latviešu un angļu val. — 
[0311000048] 78.092(474.3)

792 Teātris. Skatuves māksla.  
Dramatiski uzvedumi

Kārkliņa, Inta. Ingrīdas Saulītes dzīves un de-
jas līkloči / teksta aut. Inta Kārkliņa ; projekta 
vadītāja Maruta Alpa ; red. Elita Priedīte ; di-
zains: Inga Poļevska ; 1. un 4. vāka foto: Im-
ants Prēdelis. — Rīga : Nemateriālā kultūras 
mantojuma valsts aģentūra, 2010. — 165 lpp. : 
il., ģīm., sh., notis ; 22 cm. — (Latviešu dejas 
meistari). — ISBN 978-9934-8169-1-8 (ies.). — 
[0311000240] 792.027.5.071.1(474.3)

793 Sabiedriskas izklaides un izpriecas. 
Kustību māksla. Deja

Sapinušies : uzdevumu grāmata ar uzlīmēm 
pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bēr-
niem / Disney ; tulkojusi Ingūna Beķere. — 
Rīga : Egmont Latvija, [2011]. — 32 lpp., [2] lp. 
ar uzlīmēm : il. ; 30 cm. — Oriģ. nos.: Tangled. 
Activity book with stickers. — ISBN 978-9984-
43-340-0. — [0311000258] 793.7

793.3 Kustību māksla. Deja

Jaunrades dejas : krājums / sast. Maruta Alpa ; 
red. Elita Priedīte. — [Rīga] : Nemateriālā kul-
tūras mantojuma valsts aģentūra, 2010.

10. — 172 lpp. : il., notis ; 21 cm + skaņu 
CD, DVD. — ISBN 978-9934-8169-0-1 (spirāl-
ies.). — [0311000241] 793.31(474.3)

796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Bērnu un pusaudžu trenera rokasgrāmata / 
galv. red. un priekšv. sarakst.: Jānis Žīdens ; 
red.: Nils Grasis, Uldis Grāvītis, Dace Kaspare ; 
lit. red. Andris Dzenis ; priekšv. aut.: An-
dris Dzenis, Nils Grasis, Uldis Grāvītis, Dace 
Kaspare ; vāka dizains: Dace Kaspare ; vāku 
foto: Juris Bērziņš-Soms, Romāns Kokšarovs, 
Aivars Liepiņš. — Rīga : Latvijas Treneru 
tālākizglītības centrs, 2008 (Imanta). — 215 lpp. : 
diagr., tab., veidlapas ; 30 cm + 1 DVD-ROM. 
Piel.: DVD-ROM: Bērnu un pusaudžu trenera 
rokasgrāmata. — [0311000139]

796-053.2(035)
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Oficiālie volejbola sacensību noteikumi, 2009.-
2012. : apstiprināti FIVB 31. kongresā 2008. 
gadā = Rules of the game : official volleyball 
rules, 2009-2012 / no angļu val. tulk. Valdis 
Jankovskis, Ilma Lokmane, Ritvars Alksnis ; 
Latvijas Volejbola federācija ; [Fédération in-
ternationale de volleyball]. — [Rīga : Latvijas 
Volejbola federācija, 2011]. — 136, [1] lpp. : il., 
sh., tab. ; 20 cm. — Paral. angļu un latviešu 
val. — [0311000192] 796.325.063

Ziemas spēles / sast. un iev. sarakst. Inta 
Kušnere ; atb. red. Kristīne Kirkila ; noform. 
izmantoti Ingas Actiņas zīm. — Rīga : Jumava. 
SIA «J.L.V.», [2010]. — 117, [2] lpp. : il. ; 24 cm. — 
ISBN 978-9984-38-837-3. — [0311000202] 796.1

8 VALODAS. VALODNIECĪBA. 
LITERATŪRA

Beridze, Lewan. Филиппариа : одноактная 
пьеса / Леван Беридзе, Нора Икстена = Fili-
paria : viencēliens / Levans Beridze, Nora Ik-
stena ; red. Roalds Dobrovenskis. — [Rīga] : 
Mansards, 2010. — 102, [1] lpp. ; 18 cm. — (Lu-
gas). — Paral. krievu un latviešu val. — ISBN 
978-9984-812-89-2. — [0311000058] 82-2

Ezergailis, Inta Miške. Raksti : sievišķais / vī-
rišķais un feminisms / Inta Ezergaile ; no angļu 
val. tulk.: Dagnija Dreika, Ingūna Beķere ; 
zin red.: Anda Kubuliņa, Jolanta Treile ; sast., 
priekšv. priekšmetu rād.: Anda Kubuliņa ; 
māksl. Aldis Aleks. — Rīga : Zinātne, 2011. — 
603, [1] lpp. ; 25 cm. — ISBN 978-9984-808-88-8 
(ies.). — [0311000213] 82-3.09

81 Valodniecība un valodas

Matisāne, Velta. Challenge for secondary 
school 2 : language development book & lis-
tening workout CD / Velta Matisāne, Irina 
Bučinska, Zane Kremptone ; red. Sintija Buh-
anovska ; Lauras Akmanes dizains. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2010 (Poligrāfists). — 144 lpp. : 
tab. ; 29 cm + 1 CD (12 cm). — (Nāc!). — ISBN 
978-9934-0-0960-0. — [0311000015]

811.111’243(076)

Matisāne, Velta. Challenge for secondary 
school 2 : student’s book : mācību grāmata / 
Velta Matisāne, Irina Bučinska, Zane Kremp-
tone ; red. Sintija Buhanovska ; fotogr.: Laura 
Akmane, Marija Alševska, Sintija Buhanovska, 
Eduards Groševs, Jānis Vidmants Kalniņš, Vija 
Kilbloka, Māris Resnis, Anna Trapenciere ; Jutas 
Tīronas il. ; Lauras Akmanes dizains. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2010. — 144 lpp. : krās. il., 
tab. ; 29 cm + piel. Mini-dictionary (50 lpp. ; 
22 cm). — (Nāc!). — ISBN 978-9934-0-0903-7. — 
[0311000016] 811.111’243(075.3)

811.174 Latviešu valoda

Depkin, Liborius. Lettisches Wörterbuch / Li-
borius Depkin ; the original manuscript tran-
scribed and annotated by Trevor G. Fennell. — 
Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2011.

Vol. 6, (Addenda II): Errata. Nachricht. Ap-
pendices D—H. — VIII, 338 lpp. ; 30 cm. — 
Vācu un latviešu, daļēji latīņu val.; ievads 
un koment. angļu val. — ISBN 978-9984-45-
297-5. — [0311000248]

811.174’374.8-022.215=112.2

Markus-Narvila, L. Rucavas izloksnes vārdnīca: 
leksikogrāfiskais un leksiskais aspekts : promo-
cijas darba kopsavilkums filoloģijas doktora 
grāda iegūšanai valodniecības zinātņu noza-
res latviešu diahroniskās valodniecības apakš-
nozarē = Das Mundartwörterbuch von Ruca-
va: lexikographische und lexikalische Aspekte : 
zusammenfassung der Promotionsarbeit / Liene 
Markus-Narvila ; darba zinātniskā vadītāja Be-
nita Laumane ; recenzenti: Brigita Bušmane, 
Dace Markus, Jānis Sīlis ; Liepājas Universitāte. 
Kurzemes Humanitārais institūts. — Liepāja : 
Liepājas Universitāte, 2011. — 109 lpp. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 99.-109. lpp. — Teksts latvie-
šu, vācu valodā. — ISBN 978-9984-864-14-3. — 
[0311000183] 811.174’282(474.3-22)(043)

Markus-Narvila, L. Rucavas izloksnes vārdnīca: 
leksikogrāfiskais un leksiskais aspekts : promo-
cijas darbs filoloģijas doktora grāda iegūšanai 
valodniecības nozares latviešu diahroniskās 
valodniecības apakšnozarē / Liene Markus-
Narvila ; zinātniskā vadītāja Benita Laumane ; 
Liepājas Universitāte. Kurzemes Humanitārais 
institūts. — Liepāja, 2011. — 278, [8] lp. : il., 
diagr., tab., faks., kartes ; 30 cm. — (Ies.). — 
[0311011277] 811.174’282(474.3-22)(043)

Sproģe, Indra. Joka pēc alfabēts / Indra Sproģe ; 
red. Iveta Ikale ; autores ilustrācijas. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2010] (Preses nams Baltic). — 
[32] lpp. : il. ; 22×22 cm + DVD, plakāts. — 
ISBN 978-9934-0-1717-9 (ies.). — [0311000007]

811.174’351(02.053.2)

Stāraste, Margarita. Burtiņš pie burtiņa / zī-
mējumi: Margarita Stāraste ; teksts: Jāzeps Os-
manis ; kontūrzīmējumi: Anita Alksne. — Rīga : 
Annele, 2011. — 36 lpp. : il. ; 30 cm. — ISBN 
978-9984-843-30-8. — [0311000212] 811.174’351

821 Daiļliteratūra

821.111 Angļu literatūra

Faidžīss, Orlando.  Čukstētāji : privātā dzīve 
Staļina Krievijā / Orlando Faidžīss ; no angļu 
valodas tulk. Silvija Brice ; Ilzes Isakas vāka 
diz. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Jelga-
vas tipogrāfija). — 1000 lpp. : il., ģeneal. tab. ; 
kartes ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-1485-7. — 
[0311000029] 821.111-94

Geimens, Nīls. Kapsētas grāmata / Nīls Gei-
mens ; Krisa Ridela ilustrācijas ; no angļu 
valodas tulk. Daina Ozoliņa ; red. Anda Bra-
zauska. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. — 318, 
[2] lpp. : il. ; 21 cm. — (Lasītprieks!, ISSN 
1407-3730). — ISBN 978-9934-0-1401-7. — 
[0311000084] 821.111-93-32

Hilla, Melisa. Zem citām zvaigznēm : romāns / 
Melisa Hilla ; no angļu valodas tulkojusi Gunita 
Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. — Rīga : 
Kontinents, [2011]. — 409, [2] lpp. ; 21 cm. — 
Oriģ. nos.: The last to know. — ISBN 978-9984-
35-533-7 (ies.). — [0311000253] 821.111(417)-31

Makjuans, Ians. Česilas pludmalē : romāns / 
Ians Makjuans ; no angļu val. tulk. Aija 
Vālodze ; red. Ligita Bērziņa ; Arņa Kilblo-
ka vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2011]. — 174, [2] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: 
On Chesil beach. — ISBN 978-9934-0-1094-1 
(ies.). — [0311000171] 821.111-31

Mensela, Džila. Kā no zila gaisa : romāns / 
Džila Mensela ; no angļu valodas tulkojusi Dina 
Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. — Rīga : 
Kontinents, [2011] — 412, [1] lpp. ; 21 cm. — 
Oriģ. nos.: Head over heels. — ISBN 978-9984-
35-539-9 (ies.). — [0311000252] 821.111-31

Nokss, Toms. Kaina zīmes : vēsturisks romāns / 
Toms Nokss ; no angļu val. tulk. Uldis Šēns ; 
vāka dizains: Dairis Hofmanis. — Rīga : Kon-
tinents, 2010. — 413, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. 
nos.: The Marks of Cain. — ISBN 978-9984-35-
534-4 (ies.). — [0311000125] 821.111-31

821.111(73) Amerikāņu literatūra

Bušnela, Kendaisa. Kerijas dienasgrāmatas / 
Kendaisa Bušnela ; no angļu valodas tulk. 
Zane Rozenberga. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2011]. — 396, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-
9934-0-1488-8. — [0311000023] 821.111(73)-31

Džibrāns, Hadžārs. Pravieša atgriešanās / Ha-
džārs Džibrāns ; no angļu val. tulk. Raimonds 
Auškāps ; red. Māra Rune ; māksl. Aigars Tru-
hins ; vāka noform. izmantota Alda Plauža 
fotogr. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. — 94, 
[2] lpp. ; 19 cm. — Tulk. no izd.: Return of the 
prophet. — ISBN 978-9934-0-1706-3 (ies.). — 
[0311000027] 821.111(73)-994

Kostova, Elizabete. Gulbja nolaupītāji : ro-
māns / Elizabete Kostova ; no angļu val. tulk. 
Māra Poļakova ; red. Dace Sparāne ; māksl. 
Jānis Esītis. — Rīga : Dienas Grāmata, 2011. — 
500, [1] lpp. ; 22 cm. — (Jaunā gadsimta trill-
eris). — Oriģ. nos.: The Swan thieves. — ISBN 
978-9984-847-59-7 (ies.). — [0311000142]

821.111(73)-31

Londons, Džeks. Mārtins Īdens : romāns / 
Džeks Londons ; no angļu val. tulk. Lūcija Ram-
beka ; sagat.: G. Rudzīte, M. Riekstiņa ; Ingunas 
Kļavas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2011]. — 534, [1] lpp. ; 18 cm. — (Ķengura 
grāmata). — (Zvaigznes mazā klasika). — 
Oriģ. nos.: Martin Eden. — ISBN 978-9934-0-
0268-7. — [0311000161] 821.111(73)-31

Plāta, Silvija. Stikla kupols / Silvija Plāta ; no 
angļu valodas tulk. Silvija Brice ; tulkotājas 
red. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. — 375, 
[1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-0-0365-3. — 
[0311000089] 821.111(73)-31

Robertsa, Nora. Svētlaimes sala : romāns / Nora 
Robertsa ; no angļu val. tulk. Liāna Niedra ; 
vāka dizains: Artūrs Zariņš. — Rīga : Konti-
nents, 2010. — 426, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. 
nos.: The search. — ISBN 978-9984-35-532-0 
(ies.). — [0311000124] 821.111(73)-31

821.112.2 Vācu literatūra

Alvas zaldātiņš : brāļu Grimmu pasakas 
pārstāsts [pirmsskolas vecuma bērniem] / 
atbildīgā redaktore Antra Čigure ; redaktore 
Santa Kazāka ; tulkojusi Jana Bērziņa. — Rīga : 
Egmont Latvija, [2011]. — 32 lpp. : krās. il. ; 
31 cm + 1 CD. — ISBN 978-9984-43-297-7 
(ies.). — [0311000254] 821.112.2-93-343

Aržuni, Jakobs. Idioti : piecas pasakas / Ja-
kobs Aržuni ; no vācu valodas tulk. Silvija 
Brice ; tulkotājas red. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2011]. — 143, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-
9934-0-1102-3. — [0311000024] 821.112.2-343
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Cellere, Elizabete. Kima var būt stipra : [stāsts 
pirmsskolas vecuma bērniem] / Elizabete Cel-
lere ; red. Sarmīte Lomovceva ; no vācu val. 
tulk. Meldra Bērziņa ; Dagmāras Geisleres il. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. — [24] lpp. : il. ; 
30 cm. — Tulk. no izd.: Kim kann stark sein. — 
ISBN 978-9934-0-1718-6 (ies.). — [0311000160]

821.112.2-93-32

Varžu princis : brāļu Grimmu pasakas pārstāsts 
[pirmsskolas vecuma bērniem] / atbildīgā redak-
tore Antra Čigure ; redaktore Santa Kazāka ; 
tulkojusi Jana Bērziņa. — Rīga : Egmont Latvi-
ja, [2011]. — 32 lpp. : krās. il. ; 31 cm + 1 CD. — 
ISBN 978-9984-43-299-1 (ies.). — [0311000256]

821.112.2-93-343

Vilks un septiņi kazlēni : brāļu Grimmu pasa-
kas pārstāsts [pirmsskolas vecuma bērniem] / 
atbildīgā redaktore Antra Čigure ; redaktore 
Santa Kazāka ; tulkojusi Jana Bērziņa. — Rīga : 
Egmont Latvija, [2011]. — 32 lpp. : krās. il. ; 
31 cm + 1 CD. — ISBN 978-9984-43-298-4 
(ies.). — [0311000257] 821.112.2-93-343

Zeltmate un trīs lāči : brāļu Grimmu pasa-
kas pārstāsts [pirmsskolas vecuma bērniem] / 
atbildīgā redaktore Antra Čigure ; redaktore 
Santa Kazāka ; tulkojusi Jana Bērziņa. — Rīga : 
Egmont Latvija, [2011]. — 32 lpp. : krās. il. ; 
31 cm + 1 CD. — ISBN 978-9984-43-300-4 
(ies.). — [0311000255] 821.112.2-93-343

821.133.1 Franču literatūra

Barts, Rolāns. Sēru dienasgrāmata : 1977. gada 
26. oktobris—1979. gada 15. septembris / Rolāns 
Barts ; sast. un piez. aut. Natalī Ležē ; tulk. no 
franču val.: Ieva Lapinska, Vineta Berga ; zin. 
red. un pēcv. aut. Elga Freiberga ; pēcv. sar-
akst. Vineta Berga ; lit. red. Arta Jāne ; dizains: 
Ingrīda Zābere. — Rīga : Laikmetīgās mākslas 
centrs, 2010. — 272 lpp. ; 18 cm. — (Tulkojumu 
sērija / Laikmetīgās mākslas centrs). — Tulk. no 
izd.: Journal de deuil. — ISBN 978-9934-8078-
5-5. — [0311000032] 821.133.1(092)

Fransuā, Roze-Marija. Šūpoles pelnos : auto-
biogrāfisks vēstījums / Roze-Marija Fransuā ; no 
franču valodas tulkojusi Astra Skrābane ; redak-
tore un dzejas fragmentus atdzejojusi Dagnija 
Dreika ; mākslinieks Aldis Aleks ; autores foto: 
Jānis Cekuls. — [Rīga] : Daugava, [2011]. — 71, 
[1] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: La cendre. — 
ISBN 978-9984-41-042-5. — [0311000220]

821.133.1-94

Sent-Ekziperī, Antuāns de. Cilvēku zeme : 
stāsts / Antuāns de Sent-Ekziperī ; no franču 
val. tulk. Maija Silmale ; red. Diāna Spertāle ; 
māksl. Arnis Zariņš. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2011]. — 213, [1] lpp. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: 
Terre des hommes. — ISBN 978-9934-0-0503-9 
(ies.). — [0311000168] 821.133.1-34

Sent-Ekziperī, Antuāns de. Dienvidu kurjers : 
[stāsts] / Antuāns de Sent-Ekziperī ; no franču 
val. tulk. Maija Silmale ; red. Diāna Spertāle ; 
māksl. Arnis Zariņš. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2011]. — 151, [1] lpp. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: 
Courrier sud. — ISBN 978-9934-0-0505-3 
(ies.). — [0311000166] 821.133.1-31

Sent-Ekziperī, Antuāns de. Kara lidotājs : 
[stāsts] / Antuāns de Sent-Ekziperī ; no franču 
val. tulk. Maija Silmale ; red. Diāna Spertāle ; 
māksl. Arnis Zariņš. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2011]. — 214, [1] lpp. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: 
Pilote de guerre. — ISBN 978-9934-0-0506-0 
(ies.). — [0311000165] 821.133.1-94

Sent-Ekziperī, Antuāns de. Vēstule ķīlniekam : 
[autobiogrāfisks stāsts] / Antuāns de Sent-Ek-
ziperī ; no franču val. tulk. Maija Silmale ; red. 
Diāna Spertāle ; iev., 5.-17. lpp., aut. Fransuāza 
Žerbo ; iev. tulk. Maija Indraša ; māksl. Arnis 
Zariņš. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. — 45, 
[1] lpp. ; 20 cm. — Oriģ. nos.: Lettre à un 
otage. — ISBN 978-9934-0-0507-7 (ies.). — 
[0311000167] 821.133.1-94

821.133.1(493) Beļģu literatūra franču valodā

Karēms, Moriss. Stikla lode : pasaka / Moriss 
Karēms ; no franču valodas tulkojusi Dagnija 
Dreika ; mākslinieks Aldis Aleks. — [Rīga] : 
Daugava, [2011]. — 111 lpp. : il. ; 21 cm. — 
Oriģ. nos.: La bille de verre. — ISBN 978-9984-
41-041-8. — [0311000221] 821.133.1(493)-343

821.152.2 Skotu literatūra

Millers, Rasels. Artura Konana Doila piedzī-
vojumi / Rasels Millers ; no angļu valodas tul-
kojusi Maija Andersone ; atdzejojumi: Jānis 
Elsbergs ; redaktore Dace Sparāne ; mākslinieks 
Jānis Esītis. — Rīga : Dienas Grāmata, 2011. — 
511, [1] lpp. ; 22 cm. — Oriģ. nos.: The adven-
tures of Arthur Conan Doyle. — ISBN 978-
9984-847-58-0 (ies.). — [0311000223]

821.152.2(092)

821.161.1 Krievu literatūra

Kozlovs, Sergejs. Ezītis miglā : [pasaka pirms-
skolas vecuma bērniem] / Sergejs Kozlovs, 
Jurijs Noršteins ; Frančeskas Jarbusovas il. — 
Rīga : ALIS : STIMULA, 2010. — [46] lpp. : il. ; 
31 cm. — Tulk. no izd.: Ёжик в тумане. — ISBN 
978-9934-8175-2-6 (ies.). — [0311000031]

821.161.1-93-32

Голубев, Евгений. Муравей пришел в кино : 
стихи для детей младшего и среднего воз-
раста = Skudra atnāca uz kino : dzejoļi bēr-
niem / Евгений Голубев, Lidija Vasaraudze ; 
рисунки Ольги Евсеевой ; оформление 
обложки: Владимир Новиков. — Даугавпилс : 
Ассоциация творческой интеллигенции Дау-
гавпилса «Dina-Art», 2010. — [72] с. : цв. ил. ; 
30 см. — ISBN 978-9984-49-149-3 (spirālies.). — 
[0311000065]

821.161.1-93-1=030.161.1=174(474.3)

821.174 Latviešu literatūra

Akatova, Helēna. Latviešu dzejoļu krājumu 
rādītājs / Helēna Akatova ; red. Mārīte Āboltiņa ; 
iev. sarakst.: Ieva E. Kalniņa, Māra Grudule, 
Helēna Akatova ; sērijas dizaina un vāka aut. 
Aivars Plotka. — Rīga : Latvijas Universitātes 
Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 
2010. — 575 lpp. ; 24 cm. — (Personālijas, ter-
mini, avoti). — ISBN 978-9934-8032-7-7. — 
[0311000040] 821.174-1(01)

Anmanis, Jānis. Bildes un haikas / Jānis Anma-
nis ; sast. Judīte Putāne. — Rīga : Divpadsmit, 
2010. — 78, [1] lpp. : il. ; 8×6 cm. — ISBN 978-
9934-8132-2-1 (ies.) : 700 eks. — [0311000216]

821.174-1

Avotiņa, Daina. Melnā saulespuķe : romāns / 
Daina Avotiņa ; red. Eva Mārtuža ; Aleksandra 
Stankeviča zīm. — Rīga : Lauku Avīze, 2011 (Rē-
zekne : Latgales druka). — 223 lpp. : il., ģīm., 
faks. ; 20 cm. — (Lata romāns ; 1(139)). — ISBN 
978-9984-827-82-7. — [0311000208] 821.174-31

Baibusa, Aija. Mīļumkamoliņš un Gribulītis : 
trejpasaka : [pirmsskolas vecuma bērniem] / Ai-
jas Baibusas teksts, il. un dizains ; vāka māksl. 
noform.: Roberts Indričāns ; vāka foto: Evija 
Gruzna. — Rīga : Iespēju grāmata, 2010. — 
59 lpp. : il. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-8166-0-4 
(ies.). — [0311000174] 821.174-93-343

Brūveris, Pēters. Mēs te ap eglīti : Ziemassvētku 
dzejoļi visai ģimenei : izlase / Pēters Brūveris ; 
red. Māra Rune ; māksl.: Signe Ērmane-Ļitvina, 
Sandra Jaundaldere, Una Leitāne, Māra 
Alševska. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. — 
64 lpp. : il. ; 25 cm. — ISBN 978-9934-0-1725-4 
(ies.). — [0311000006] 821.174-1

Celle, Māra. Ilgais ceļš mājup : rakstu krājums / 
Māra Celle ; red. Gundega Saulīte ; māksl. 
Daiga Brinkmane. — Rīga : VESTA-LK : Laika 
Grāmata, 2010. — 390 lpp. : il., ģīm. ; 21 cm. — 
ISBN 978-9934-8139-3-1 (ies.). — [0311000209]

821.174-94

Freimane, Valentīna. Ardievu, Atlantīda! : at-
miņas / Valentīna Freimane sadarbībā ar Guntu 
Strautmani ; Māra Jonova vāka dizains. — 
Rīga : Atēna, 2010. — 380, [2] lpp., , [32] lpp. 
il., ģīm. : il. ; 23 cm. — ISBN 978-9984-34-410-2 
(ies.). — [0311000061] 821.174-94

Grietēna, Margarita. Kad visi striķi trūkst jeb 
Atentāts Burgteātrī : [romāns] / Margarita Grie-
tēna ; red. Daina Borovska ; māksl. Arnis Kil-
bloks. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. — 230, 
[1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-1345-4 
(ies.). — [0311000162] 821.174-312.4

Jaundāldere, Sandra. Kampūrijas stāsti un pa-
sakas : [jaunākā skolas vecuma bērniem] / San-
dra Sabīne Jaundaldere ; red. Māra Rune ; San-
dras Sabīnes Jaundalderes ilustrācijas. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2010]. — 237, [1] lpp., [8] lp. 
krās. il. : il. ; 25 cm. — ISBN 978-9934-0-0481-0 
(ies.). — [0311000008] 821.174-93-32

Kaže, Daiga. Grāmata par prieku : brīnumaini 
stāsti un patiesas pasakas svētīgai laika pava-
dīšanai lieliem un maziem / Dace Kaže ; ilustrā-
ciju aut. Jekaterina Grjazeva. — Rīga : Patmos, 
2010. — 38, [2] lpp. : il. ; 24 cm. — ISBN 978-
9984-514-53-6. — [0311000186] 821.174-93-32

Krustkalns, Kārlis. Mūža ritumā : [dzejoļu 
krājums] / Kārlis Krustkalns ; vāka grafika: Ive-
ta Šmēla ; vāka noform.: Didzis Cinovskis. — 
[B.v.] : autorizdevums, 2010. — 145 lpp. : il., 
ģīm. ; 20 cm. — ISBN 978-9984-9690-2-2. — 
[0311000126] 821.174-1

Muciniece, Kristīne. Eņģeļu acis : [stāsts jaunie-
šiem] / Kristīne Muciniece ; red. Ieva Bečere ; 
il. izmantotas Ulda Mucinieka, Gunta Švītiņa 
fotogr. — Rīga : Ameija, 2011.

1. grāmata, Kristālu glabātāji. — 266, 
[1] lpp., [5] lp. krās. il. : il. ; 21 cm. — ISBN 
978-9934-8189-0-5 (ies.). — [0311000199]

821.174-31

Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno ga-
du! : apsveikumi, vēlējumi un īsziņas / sakārt. 
Gundega Sēja ; māksl. Inguna Kļava. — Rī-
ga : Zvaigzne ABC, [2011]. — 61, [2] lpp. : 
il. ; 13 cm. — ISBN 978-9934-0-1770-4. — 
[0311000018] 821.174-1(082)
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Pungas, Piret. Kalli un Modra piedzīvojumi 
mitrājos : [pasaku grāmata bērniem] / Pireta 
Pungas, Indra Čekstere, Kristīne Detkova ; il. 
Trīnu Sarve, Ilze Dambe, Daiga Segliņa, Diāna 
Punga. — [B.v. : Gaujas nacionālā parka fonds], 
2010. — 139, [1] lpp. : il., kartes ; 15×22 cm. — 
[0311000035] 821.174-93-32

Sanders, Vitālijs. Ūdensrožu gatve : vēsturisks 
romāns / Vitālijs Sanders ; māksl. Aldis Ale-
ks. — [Rīga] : Daugava, [2011]. — 151 lpp. : 
il., ģīm. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-41-047-0. — 
[0311000219] 821.174-31

Venters, Egīls. Zemeslēkts : esejas / Egīls 
Venters ; red. Inguna Sekste ; māksl. Māris 
Garjānis. — Rīga : Mansards, 2010. — 111, 
[1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-812-90-8. — 
[0311000057] 821.174-4

Светочъ : литературный изборникъ / Об-
щество (Союз) литераторов «Светоч». Меж-
дународного сообщества писательских сою-
зов ; гл. ред. и сост. Пётр Межиньш ; лит. 
ред. Людмила Межиньш. — Рига : Светоч, 
2010. — 212 с. ; 21 см. — [0311000055]

821.174(474.3)(082)

82–93 Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Samauska, Ieva. Princešu grāmata / Ieva Sa-
mauska ; red. Māra Rune ; Lindas Freibergas 
gleznu reprod. ; Agneses Apines il. ; Māras 
Alševskas dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2011]. — 143 lpp. : il., ģīm. ; 25 cm. — ISBN 
978-9934-0-0116-1 (ies.). — [0311000014] 82-93

Volfs, Mets. Lauku stāstiņi : [bilžu grāmata ar 
tekstu pirmsskolas vecuma bērniem] / il. Mets 
Volfs ; teksta aut. Anna Kasalisa ; idejas aut. An-
drea Dami ; no itāļu val. tulk. Astra Šmite ; red. 
Ilze Cine. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. — 50, 
[5] lpp. : krās. il. ; 18 cm. — Oriģ. nos.: Farm. — 
ISBN 978-9934-0-1156-6 (ies.). — [0311000087]

82-93-32

Volfs, Tonijs. Sirsnīgie stāstiņi : [bilžu grāmata 
ar tekstu pirmsskolas vecuma bērniem] / il. 
Tonijs Volfs ; teksta aut. Anna Kasalisa ; ide-
jas aut. Andrea Dami ; no itāļu val. tulk. Astra 
Šmite ; red. Ilze Cine. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2011]. — 53, [2] lpp. : krās. il. ; 18 cm. — Oriģ. 
nos.: Golden cuddles. — ISBN 978-9934-0-
1155-9 (ies.). — [0311000090] 82-93-32

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

908 Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Senā Jelgava : rakstu krājums / sast. un iev. 
sarakst. Elita Grosmane ; teksta aut.: Margarita 
Barzdeviča, Kristians Bornmans, Aija Brasliņa, 
Almūta Būsa, Elita Grosmane, Ināra Klekere, 
Ieva Lancmane, Imants Lancmanis, Kristīne 
Ogle, Edvarda Šmite, Guntis Švītiņš, Pēters Ver-
sters, Valda Vilīte, Jānis Zilgalvis ; tulk.: Valdis 
Bisenieks, Elita Grosmane, Ināra Korsaka, Ed-
varda Šmite, Valda Vilīte ; lit. red. Ināra Kor-
saka ; māksl. Juris Petraškevičs ; uz vāka Johans 
Kristofs Broce. Jelgavas pilsētas plāns. 1763 ; 
Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures 
institūts. — Rīga : Neputns, 2010. — 336 lpp. : 
il., ģīm., faks., kartes, plāni ; 31 cm. — ISBN 
978-9984-807-73-7 (ies.). — [0311000067]

908(474.3-21)

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

Strubergs, Pēteris. Āfrika : kristīgā un mežonīgā 
Etiopija, senā kultūras zeme Ēģipte / Pēteris 
Strubergs ; red. Marika Taube ; kartogr. Rita Sau-
rova ; Aigara Truhina dizains ; noform. izman-
totas Pētera un Valdas Strubergu fotogr. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2011]. — 159 lpp., [48] lpp. krās. 
il., ģīm. : kartes ; 21 cm. — (Zvaigzne travel). — 
ISBN 978-9934-0-1648-6 (ies.). — [0311000026]

913(63)

Бисениеце, Анита География континентов 
для 7-го класса : задания и практические 
работы / Анита Бисениеце ; пер. с латыш. 
Ирины Трескиной ; red. Margita Krasnā ; kar-
togr. Rita Saurova ; фотогр. В. Килблоки. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2010.

2 тетрадь. — 80 с. : ил., диагр., табл., 
карт. ; 24 см. — ISBN 978-9934-0-1585-4. — 
[0311000082] 911.2(076.5)

929 Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi

Manas dzimtas grāmata / teksta aut.: Elmārs 
Zvaigzne, Mārtiņš Vesperis ; māksl. noform.: 
Vilnis Lapiņš ; vāka noform.: Ieva Lapiņa. — 
Rīga : 3 muskatrieksti, 2010. — 96 lp. : il. ; 
31 cm + 1 saloc. lp. — ISBN 978-9984-49-209-4 
(ies.). — [0311000243] 929.52

94 Vispārīgā vēsture

Starptautiskā konference «Okupācija, ko-
laborācija, pretošanās: vēsture un vēstures 
uztvere» (2009 : Rīga, Latvija). Okupācija, 
kolaborācija, pretošanās: vēsture un vēstures 
uztvere : starptautiskās konferences materiāli, 
2009. gada 27.-28. oktobrī, Rīgā = Occupation, 
collaboration, resistance: history and percep-
tion : proceedings of an international confer-
ence, 27-28 October 2009 in Riga / redakcijas 
kolēģija: Daina Bleiere, Inesis Feldmanis (atb. 
red.), Valters Nollendorfs, Ervīns Oberlend-
ers, Heinrihs Strods, Antonijs Zunda ; red. un 
priekšv. sarakst.: Valters Nollendorfs, Ervīns 
Oberlenders ; tulk. Eva Eihmane ; lit. red. 
Dzintra Auziņa ; māksl. Ināra Jēgere ; Latvi-
jas Vēsturnieku komisija, Latvijas Okupācijas 
muzejs, Latvijas Valsts arhīvs, Gētes institūts 
Rīgā. — Rīga : Latvijas Okupācijas muzeja 
biedrība, 2010. — 190, [1] lpp. ; 25 cm. — (Latvi-
jas Vēsturnieku komisijas raksti ; 26. sēj. = Sym-
posium of the Commission of the Historians 
of Latvia ; Vol. 26). — ISBN 978-9984-9931-9-5 
(ies.). — [0311003101] 94(4)”19”(062)

Vēsture pamatskolai : viduslaiki : darba burt-
nīca / Sarmīte Goldmane, Aija Kļaviņa, Ināra 
Misāne, Ligita Straube ; redaktors Juris Gold-
manis ; Eduarda Groševa mākslinieciskais 
noformējums. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2010. — 63 lpp. : il., tab., kartes ; 29 cm. — ISBN 
978-9934-0-1751-3. — [0311000159]

94(100)”04/14”(076)

94(474.3) Latvijas vēsture

Tā mēs gājām uz neatkarību : [fotoalbums] = 
Our path to independence = C’est ainsi que 
nous sommes allés vers l’indépendance = Наш 
путь к независимости / ideja, fotomateriāla 
atlase un sakārtojums: Ilmārs Znotiņš ; teksti: 
Gundega Blumberga ; tekstu tulkojumi: Mar-
gita Gailitis (angļu val.), Gita Grīnberga (franču 
val.), Sergejs Folks (krievu val.) ; priekšv. sar-
akst. Gundega Blumberga, Ilmārs Znotiņš ; 
māksl. Juris Petraškevičs ; fotogr.: Uldis Briedis, 
Andris Eglītis, Andris Eglītis, Ričardas Grigas, 
Ilgvars Gradovskis, Gunārs Janaitis, Kristaps 
Kalns, Boriss Koļesņikovs, Aivars Liepiņš, Vil-
helms Mihailovskis, Imants Prēdelis, Valdis 
Semjonovs, Vitālijs Stīpnieks, Andris Tenass, 
Tiit Veeramae, Zigismunds Zālmanis, Māris 
Zemgalietis, Ilmārs Znotiņš. — [Rīga] : PIX, 
2011. — 199 lpp. : il., ģīm. ; 20×25 cm. — Paral. 
latviešu, angļu, franču, krievu val. — ISBN 978-
9984-49-214-8. — [0311000228]
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