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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

004 Datorzinātne un datortehnoloģija. 
Skaitļošana. Datu apstrāde

Bule, J. Models for adaptive computer-based 
learning management : doctoral thesis sum-
mary / Jekaterina Bule ; scientific supervisor L. 
Zaiceva ; opponents: Leonids Novickis, Boriss 
Misnevs, Demetrios Sampson ; Riga Technical 
University. Faculty of Computer and Informa-
tion Technology. Institute of Applied Compu-
ter Systems. — Riga : RTU Publishing House, 
2011. — 40 lpp. : diagr., tab. ; 121 cm. — Bibli-
ogr.: 36.-40. lpp. — ISBN 978-9934-10-126-7 : 40 
copies. — [0311001503]

004.89(043)+371.333:004

Bule, J. Modeļu kopa adaptīvās datorizētās 
mācīšanās pārvaldībai : promocijas darba kop-
savilkums / Jekaterina Bule ; zinātniskā vadītāja 
L. Zaiceva ; recenzenti: Leonīds Novickis, Boriss 
Mišņevs, Demetrios Sampson ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Datorzinātnes un informācijas 
tehnoloģijas fakultāte. Lietišķo datorsistēmu 
institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2011. — 
40 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 36.-
40. lpp. — ISBN 978-9934-10-127-4 : 40 eks. — 
[0311001502] 004.89(043)+371.333:004(043)

Bule, J. Modeļu kopa adaptīvās datorizētās mā-
cīšanās pārvaldībai : promocijas darbs / Jekate-
rina Bule ; zinātniskā vadītāja L. Zaiceva ; Rī-
gas Tehniskā universitāte. Datorzinātnes un 
informācijas tehnoloģijas fakultāte. Lietišķo 
datorsistēmu institūts. — Rīga : Rīgas Tehniskā 
universitāte, 2011. — 196, [1] lp. : il. diagr., tab. ; 
30 cm. — Bibliogr.: 120.-133. lp. — Anotācija 
paral. latviešu, angļu valodā. — (Ies.). — 
[0311003388] 004.89(043)

Ņikuļšins, Vladimirs. Approach to transfor-
mation of software development life cycle 
model in the context of model-driven archi-
tecture : doctoral thesis summary / Vladimirs 
Nikulsins ; scientific adviser O. Nikiforova ; 
opponents: Janis Grundspenkis, Audris Kaln-
ins, Victor Taratoukhine ; Riga Technical Uni-
versity. Faculty of Computer Science and In-
formation Technology. Institute of Applied 
Computer Science. — Riga : RTU Publishing 
House, 2011. — 25 lpp. : il. ; 21 cm. — Bibliogr.: 
21.-25. lpp. — ISBN 978-9934-10-164-9 : 30 cop-
ies. — [0311001528] 004.415.2(043)

Ņikuļšins, Vladimirs. Programmatūras izstrā-
des dzīves cikla modeļa transformācijas pieeja 
modeļvadāmās arhitektūras kontekstā : promo-
cijas darba kopsavilkums / Vladimirs Ņikuļšins ; 
zinātniskā vadītāja O. Ņikiforova ; recenzenti: 
Jānis Grundspeņķis, Audris Kalniņš, Viktors 
Taratuhins ; Rīgas Tehniskā universitāte. Da-
torzinātnes un informācijas tehnoloģijas fa-
kultāte. Lietišķo datorsistēmu institūts. Lietišķo 
datorzinātņu katedra. — Rīga : RTU Izdev-
niecība, 2011. — 25 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Bib-
liogr.: 21.-25. lpp. — ISBN 978-9934-10-165-6 : 
30 eks. — [0311001527] 004.415.2(043)

005 Pārvaldība. Vadzinības

Jaunzeme, Inta. Karjeras vadības un atbalsta 
sistēmas pilnveidošanas problēmas augstākajā 
izglītībā Latvijā : promocijas darbs doktora 
zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē, apakš-
nozare: sabiedrības vadība / Inta Jaunzeme ; 
promocijas darba vadītājs Juris Krūmiņš ; Latvi-
jas Universitāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2011. — 188 lp. : diagr., tab. ; 31 cm. — Bibliogr.: 
157.-165. lp. un norādes parindēs. — (Ies.). — 
[0311052663] 005.966(474.3)(043.3)

Kings, Viljams Dž. Nerakstītie biznesa likumi / 
Viljams Dž. Kings ; pārstrādājis un papildinājis 
Džeimss Skakūns ; no angļu valodas tulkojusi 
Signe Skujeniece ; redaktors Gints Tenbergs ; 
priekšvārda, 7.-8. lpp., autors Džeimss G. 
Skakūns ; vāka dizains Aigars Truhins. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2011. — 111, [1] lpp. ; 20 cm. — 
Bibliogr.: 110.-[112.] lpp. — Oriģ. nos.: The un-
written laws of business. — ISBN 978-9934-0-
1791-9 (ies.). — [0311001671] 005.32

08 Jaukta satura krājumi. Kolektīvi darbi

087.5 Izdevumi jauniešiem

Emerija, Hetere. Traktors : piedzīvojumi trīs 
trasēs : + 30 rotaļu tēli / Hetere Emerija un 
Džiliana Dohertija ; no angļu valodas tulkojusi 
Iveta Ikale ; redaktore Ilze Cine ; mākslinieks 
Stīvens Kārtraits. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2011. — 13 lpp. : krās. il. ; 32 cm. — (Lauku stās-
tiņi). — «Šajā grāmatā ir trīs interesanti stāsti un 
trīs īstas trases, pa kurām var pārvietoties. Vi-
sus stāstus var izspēlēt, izmantojot uzvelkamo 
traktoru un rotaļu tēlus»— Vāka 2. lpp. — Oriģ. 
nos.: Wind-up tractor book. — ISBN 978-9934-
0-1858-9 (ies.). — [0311001720] 087.5:793(084.1)

Wise, Graham. Spēlēsim paslēpes! : [bilžu grā-
mata ar izgrieztām detaļām un grozāmu ratu 
pirmsskolas vecuma bērniem] / teksts: Graham 
Wise ; latviskojusi Santa Kazāka ; ilustrācijas: 
Jo-Anne Shiliam. — Rīga : Egmont Latvija, 
[2011]. — [10] lpp. : krās. il. ; 23×29 cm. — ISBN 
978-9984-43-362-2 (ies.). — [0311001638] 087.5

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

14 Filozofiskās sistēmas un uzskati

Neiders, Ivars. Racionalitāte un motivācija: mo-
rāles psiholoģija Platona sokratiskajos dialogos : 
promocijas darbs filozofijā, filozofijas vēstures 
apakšnozarē / Ivars Neiders ; promocijas darba 
vadītāja Māra Rubene ; Latvijas Universitāte. 
Vēstures un filozofijas fakultāte. — Rīga : Latvi-
jas Universitāte, 2010. — 263 lp. ; 31 cm. — Bib-
liogr.: 251.-263. lp. un norādes parindēs. — 
(Ies.). — [0311003397] 141.131(043.3)

159.9 Psiholoģija

Dillarda, Šerija. Mīlestība un intuīcija : māksla 
pilnveidot savas attiecības / Šerija Dillarda ; no 
angļu valodas tulkojis Kristaps Šoriņš ; atbildīgā 
redaktore Anna Pavlovska ; Aijas Andžānes 
vāka mākslinieciskais noformējums. — Rīga : 
Jumava. SIA «J.L.V.», 2011. — 247, [1] lpp. ; 
20 cm. — Oriģ. nos.: Love and intuition. — 
ISBN 978-9984-38-941-7. — [0311001705]

159.961

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Sandr Riga. Nonfiction : [сборник статей]. — 
Rīga : Sacramento, 2011 (Jumi). — 173, [1] с. ; 19 
см. — Текст рус., латыш. — ISBN 978-9984-30-
183-9. — [0311001494] 27-675(47+57)

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

316 Socioloģija

Landmane, Dace. Identifikācija ar trūcīgajiem, 
nabadzības atribūcija un attieksme pret trū-
cīgajiem sociālo darbinieku un trūcīgo izlasē : 
promocijas darba kopsavilkums = Attribu-
tions for poverty, attitudes toward the poor 
and identification with the poor among social 
workers and poor people : general overview of 
the dissertation / Dace Landmane ; darba zināt-
niskais vadītājs Viesturs Reņģe ; recenzenti: 
Ārija Karpova, Anita Pipere, Juris G. Draguns ; 
Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas 
un mākslas fakultāte. — Rīga : Latvijas Uni-
versitāte, 2011. — 47 lpp. : tab. ; 21 cm. — Bib-
liogr.: 23., 45.-47. lpp. — Teksts paral. latviešu, 
angļu valodā. — [0311001556]

316.64(43)+316.654:364.662(474.3)(043)
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Landmane, Dace. Identifikācija ar trūcīgajiem, 
nabadzības atribūcija un attieksme pret trū-
cīgajiem sociālo darbinieku un trūcīgo izlasē : 
promocijas darbs psiholoģijas doktora grāda 
iegūšanai psiholoģijas zinātņu nozarē sociālās 
psiholoģijas apakšnozarē / Dace Landmane ; 
darba zinātniskais vadītājs Viesturs Reņģe ; 
Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas 
un mākslas fakultāte. — Rīga : Latvijas Univer-
sitāte, 2011. — 110 lp. : tab. ; 31 cm. — Bibliogr.: 
94.-102. lp. — Kopsavilkums angļu valodā. — 
(Ies.). — [0311003395]

316.64(043)+316.654:364.662(474.3)(043)

Šķupele, Irina. Uzskatos par labu un ļaunu 
cilvēku novērojamās kopīgās realitātes saistība 
ar ideoloģisko orientāciju un morāles pamatu 
nozīmīgumu : promocijas darba kopsavilkums 
doktora grāda iegūšanai psiholoģijas zinātņu 
nozarē, sociālās psiholoģijas apakšnozarē = 
Shared reality in beliefs about a good and an 
evil person, political ideology and the impor-
tance of moral foundation : general overview 
of the dissertation / Irina Šķupele ; darba zi-
nātniskais vadītājs Ģirts Dimdiņš ; recenzenti: 
Ārija Karpova, Aleksejs Vorobjovs, Juris G. 
Draguns ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, 
psiholoģijas un mākslas fakultāte. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2011. — 50 lpp. : diagr., 
tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 25., 47.-49. lpp. — Teksts 
paral. latviešu, angļu valodā. — [0311001557]

316.64(043)

Šķupele, Irina. Uzskatos par labu un ļaunu 
cilvēku novērojamās kopīgās realitātes saistība 
ar ideoloģisko orientāciju un morāles pamatu 
nozīmīgumu : promocijas darbs psiholoģijas 
doktora grāda iegūšanai psiholoģijas zinātņu 
nozarē sociālās psiholoģijas apakšnozarē / Iri-
na Šķupele ; darba vadītājs Ģirts Dimdiņš ; 
Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas 
un mākslas fakultāte. — Rīga : Latvijas Uni-
versitāte, 2011. — 169 lp. : diagr., tab. ; 31 cm. — 
Bibliogr.: 129.-146. lp. — Kopsavilkums angļu 
valodā. — (Ies.). — [0311003389] 316.64(043)

332 Reģionālā, teritoriālā, zemes,  
dzīvokļu ekonomika

Čingule-Vinogradova, Sanda. Dienvidlatgales 
potenciāla izvērtējums un attīstības virzieni : 
promocijas darba kopsavilkums ekonomikas 
doktora (Dr.oec.) zinātniskā grāda iegūšanai= 
Evaluation of the potential of Southern Latgale 
and the directions of its development : summa-
ry of the Doctoral thesis for the scientific degree 
(Dr.oec.) / Sanda Čingule-Vinogradova ; pro-
mocijas darba zinātniskā vadītāja Baiba Rivža ; 
recenzenti: Oļģerts Krastiņš, Elita Jermolajeva, 
Remigijus Čiegis ; Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte. Ekonomikas fakultāte. — Jel-
gava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
2011. — 127 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bib-
liogr.: 6.-9. lpp. — Teksts paral. latviešu un 
angļu val. — [0311001566] 332.1(474.38)(043)

Čingule-Vinogradova, Sanda. Dienvidlatgales 
potenciāla izvērtējums un attīstības virzieni : 
promocijas darbs ekonomikas doktora (Dr.oec.) 
zinātniskā grāda iegūšanai / Sanda Čingule-
Vinogradova ; promocijas darba zinātniskā va-
dītāja Baiba Rivža ; Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte. Ekonomikas fakultāte. Ekonomikas 
katedra. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte, 2011. — 182 lp. : tab., diagr., kar-
tes ; 31 cm + pielikums (121 lp.). — Bibliogr.: 
162.-181. lp. — Anotācija paral. latviešu, angļu, 
krievu valodā. — (Ies.). — [0311052659]

332.1(474.38)(043)

338.48 Tūrisms

Kaufmane, Dace. Sadarbības sistēmas tūrismā: 
Zemgales reģiona piemērs : promocijas darba 
kopsavilkums ekonomikas doktora (Dr.oec.) 
zinātniskā grāda iegūšanai = Cooperation sys-
tems in tourism: the case of Zemgale region : 
summary of the PhD paper for the scientific 
degree of Dr.oec. / Dace Kaufmane ; promocijas 
darba zinātniskā vadītāja Aija Eglīte ; recen-
zenti: Ingrīda Jakušonoka, Elita Jermolajeva, 
Thomas Kutsch ; Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte. Ekonomikas fakultāte. — Jelga-
va : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
2011. — 109 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — Disertā-
cijas kopsavilkums (Dr.oec.)—Latvijas Lauk-
saimniecības universitāte, 2011. — Bibliogr.: 
6.-12. lpp. — Teksts paral. latviešu un angļu 
val. — [0311001563] 338.48(474.3)(043)

Kaufmane, Dace. Sadarbības sistēmas tūrismā: 
Zemgales reģiona piemērs : promocijas darbs 
ekonomikas doktora (Dr.oec.) zinātniskā grā-
da iegūšanai / Dace Kaufmane ; promocijas 
darba zinātniskā vadītāja Aija Eglīte ; Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte. Ekonomikas fa-
kultāte. Ekonomikas katedra. — Jelgava : Latvi-
jas Lauksaimniecības universitāte, 2011. — 172, 
[53] lp. : il., tab., diagr. ; 31 cm. — Bibliogr.: 158.-
171. lp — Anotācija paral. latviešu, angļu, vācu 
valodā. — (Ies.). — [0311052661]

338.48(474.3)(043)

37 Izglītība

371 Audzināšanas un izglītības 
organizēšana. Skolvedība

Millere-Hohāgena, Ingeborga. Vai Montesori 
skola ir manam bērnam vispiemērotākā? / In-
geborga un Jirgens Milleri-Hohāgeni ; no vācu 
valodas tulkojusi Brigita Kabuce ; atbildīgā 
redaktore Kristīne Kirkila ; literārā redaktore 
Iveta Kalniņa ; Zandas Marķitānes vāka māk-
slinieciskais iekārtojums. — Rīga : Jumava. SIA 
«J.L.V.», 2011. — 118, [1] lpp. ; 23 cm. — Bib-
liogr.: 117.-[119.] lpp. — Oriģ. nos.: Montesso-
ri — das Richtige für mein Kind?. — ISBN 978-
9984-38-948-6. — [0311001704] 371.4+37.015.3

373 Vispārējā izglītība

Bethere, Dina. Skolas mikrosistēmas pilnvei-
de izglītības pārejas posma kvalitātes nodroši-
nāšanai : promocijas darbs skolas pedagoģijā / 
Dina Bethere ; promocijas darba zinātniskā 
vadītāja Anita Līdaka ; promocijas darba zināt-
niskā konsultante Alīda Samuseviča ; Liepājas 
Universitāte. Izglītības zinātņu institūts. — 
Liepāja : Liepājas Universitāte, 2011. — 241 lp. : 
diagr., tab. ; 30 cm. — Bibliogr.: 156.-165. lp. — 
(Ies.). — [0311003396] 373(043)

374 Ārpusskolas izglītība un apmācība. 
Papildizglītība

Grīnberga-Zālīte, Gunta. Klientu orientētu 
izglītības pakalpojumu kvalitātes nodrošinā-
šana lauku konsultāciju centros : promocijas 
darba kopsavilkums ekonomikas doktora (Dr.
oec.) zinātniskā grāda iegūšanai = Assurance 
of customer-guided training services’ quality 
at rural advisory centres : resume of the Ph.D. 
thesis for the scientific degree of Dr.oec. / Gun-
ta Grīnberga-Zālīte ; promocijas darba zināt-
niskā vadītāja Baiba Rivža ; recenzenti: Oļģerts 
Krastiņš, Ligita Melece, Vilma Atkočiūniene ; 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Eko-
nomikas fakultāte. — Jelgava : Latvijas Lauk-
saimniecības universitāte, 2011. — 117 lpp. : 
diagr., kartes, tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 6.-
12. lpp. — Teksts paral. latviešu un angļu 
val. — [0311001565] 374(043)+63:659.2(043)

Grīnberga-Zālīte, Gunta. Klientu orientētu 
izglītības pakalpojumu kvalitātes nodrošinā-
šana lauku konsultāciju centros : promocijas 
darbs ekonomikas doktora (Dr.oec.) zinātniskā 
grāda iegūšanai / Gunta Grīnberga-Zālīte ; pro-
mocijas darba zinātniskā vadītāja Baiba Rivža ; 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Eko-
nomikas fakultāte. Ekonomikas katedra. — Jel-
gava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
2011. — 177 lp. : tab., diagr., kartes ; 31 cm. — 
Bibliogr.: 143.-153. lp. — Anotācija latviešu, 
angļu, krievu valodā. — (Ies.). — [0311052662]

374(043)+63:659.2(043)

378 Augstākā izglītība. Augstskolas. 
Akadēmiskās studijas

Rēzeknes Augstskola. Rēzeknes Augstsko-
las uzņemšanas noteikumi 2011./2012. studiju 
gadā / izdevumu sagatavoja Rēzeknes Augst-
skolas Studiju daļa. — Rēzekne : RA izdev-
niecība, 2011. — 39 lpp. : tab. ; 21 cm. — Bibli-
ogr.: 39. lpp. — 300 eks. — [0311001741]

378.14(474.3-21)(03)

Rīgas Tehniskā universitāte. Studentu zi-
nātniskā un tehniskā konference (52 : 2011 : 
Rīga, Latvija). 52. RTU studentu zinātniskā 
un tehniskā konference : RTU IEVF SESMI 
muitas un nodokļu katedras sekcijas, 2011. 
gada 4. aprīlis, Rīga : konferences ziņojumu 
tēžu krājums / Rīgas Tehniskā universitāte. In-
ženierekonomikas un vadības fakultāte. Starp-
tautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts. 
Muitas un nodokļu katedra ; redkolēģija: A.V. 
Krastiņš, K. Ketners, I. Jevinga, A. Gulbis. — 
Rīga : RTU Izdevniecība, 2011. — 40 lpp. : tab. ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-10-152-6 : 100 eks. — 
[0311001531] 378.6:62(474.3-25)(062)
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5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

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

Grīnberga, Laura. Vides faktoru ietekme 
uz makrofītu sugu sastāvu un sastopamību 
Latvijas vidēji lielās upēs : promocijas darbs 
doktora zinātniskā grāda iegūšanai bioloģijā, 
apakšnozare: vides zinātne, dabas aizsardzība / 
Laura Grīnberga ; darba zinātniskā vadītāja 
Gunta Spriņģe ; recenzenti: Viesturs Mele-
cis, Māris Laiviņš, Egita Zviedre ; Latvijas 
Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu 
fakultāte. Vides zinātnes nodaļa. — Rīga : 
LU Akadēmiskais apgāds, 2011. — 119 lpp. : 
diagr., tab., kartes ; 24 cm. — Bibliogr.: 75.-
82. lpp. — Anotācija paral. latviešu, angļu val. ; 
pievienotās publikācijas angļu val. — ISBN 
978-9984-45-373-6. — [0311001689]

502(474.3)(043)

57 Bioloģijas zinātnes kopumā

Nagle, Erika. Bioloģija 7. klasei : mācību grā-
mata / Erika Nagle, Regīna Gribuste ; redaktore 
Gunta Ansone ; mākslinieks Vilnis Laizāns. — 1. 
izd. — Lielvārde : Lielvārds, 2011. — 176 lpp. : 
krās. il. ; 25 cm. — Alf. rād.: 169.-175. lpp. — 
ISBN 978-9984-11-314-2. — [0311001738]

57(075.2)

58 Botānika

Megre, Dace. Anatomiskās un fizioloģiskās iz-
maiņas mūžzaļajos rododendros to veģetatīvās 
pavairošanas laikā : promocijas darbs biolo-
ģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai 
augu fizioloģijas apakšnozarē / Dace Megre ; 
darba vadītājs Uldis Kondratovičs ; Latvijas 
Universitāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2011. — 98 lp. : krās. il., diagr., tab. ; 31 cm. — 
Bibliogr.: 85.-98 lp. — Kopsavilkums paral. 
latviešu, angļu val. — (Ies.). — [0311003403]

582.688.3(043.3)+581.165(043.3)

Megre, Dace. Anatomiskās un fizioloģiskās 
izmaiņas mūžzaļajos rododendros to veģetatīvās 
pavairošanas laikā : promocijas darba kop-
savilkums bioloģijas doktora zinātniskā grāda 
iegūšanai, apakšnozare: augu fizioloģija = 
Anatomical and physiological changes in elepi-
dote rhododendron during vegetative propa-
gation : summary of the promotion paper : 
promotion to the degree of Doctor of Biology, 
plant physiology / Dace Megre ; promocijas 
darba vadītājs Uldis Kondratovičs ; recenzenti: 
Ģederts Ieviņš, Ina Alsiņa, Guna Noldt ; Latvi-
jas Universitāte. Bioloģijas fakultāte. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2011. — 86 lpp. : krās. 
il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 37.-43., 80.-
86. lpp. — Teksts paral. latviešu, angļu valodā 
(ar atsevišķām titullapām); vāka noformējums 
abās valodās. — [0311001685]

582.688.3(043.2)+581.165(043.2)

59 Zooloģija

Salmane, Ineta. Mesostigmata ērču (Acari, 
Parasitiformes) fauna un sadalījums dzīvotnēs 
Latvijā : promocijas darba kopsavilkums bio-
loģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, 
apakšnozare: zooloģija = Fauna and distribu-
tion of Mesostigmata mites (Acari, Parasitifor-
mes) in habitats of Latvia : summary of Doctor-
al thesis : promotion to the degree of Doctor of 
Biology, sub-branh: Zoology / Ineta Salmane ; 
darba vadītājs Viesturs Melecis ; recenzenti: 
Ināra Turka, Arvīds Barševskis, Līga Jankevica ; 
Latvijas Universitāte. Bioloģijas fakultāte. — 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. — 47 lpp. : 
diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 43.-47. lpp. — 
Teksts latviešu, angļu valodā (ar atsevišķām 
titullapām); vāka noformējums abās valodās. — 
[0311001684] 595.42(474.3)(043.2)

Salmane, Ineta. Mesostigmata ērču (Acari, 
Parasitiformes) fauna un sadalījums dzīvotnēs 
Latvijā : promocijas darba kopsavilkums biolo-
ģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, 
apakšnozare: zooloģija / Ineta Salmane; darba 
vadītājs: Viesturs Melecis ; recenzenti: Ināra 
Turka, Arvīds Barševskis, Līga Jankevica ; Latvi-
jas Universitāte. Bioloģijas fakultāte. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2011. — 42 lp., [139] lpp. : 
il., tab. ; 31 cm. — Uz vāka: Promocijas darbs. — 
Bibliogr.: 38.-42. lp. — Disertācija latviešu val.; 
pielikums (nozīmīgāko publikāciju kopijas) 
angļu val. — (Ies.). — [0311003401]

595.42(474.3)(043.3)

Skuja, Agnija. Maksteņu kāpuru (Trichoptera) 
sabiedrību ekoloģija Latvijas vidēja lieluma 
ritrāla tipa upēs : promocijas darbs doktora 
zinātniskā grāda iegūšanai bioloģijā, hidro-
bioloģijas apakšnozarē = Caddisfly (Trichop-
tera) community ecology in the medium-sized 
rhythral type streams in Latvia : doctoral the-
sis / Agnija Skuja ; darba zinātniskais vadītājs 
Voldemārs Spuņģis ; Latvijas Universitāte. — 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. — 71, 
[72] lp. : il., kartes, tab. ; 31 cm. — Bibliogr.: 
66.-71. lp. — Disertācija latviešu val., anotācijas 
arī angļu val., pievienotās publikācijas angļu 
val. — (Ies.). — [0311003402]

595.7(474.3)(043.3)

Teļnovs, Dmitrijs. Indo-Austrālijas pārejas 
zonas Anthicidae (Insecta: Coleoptera): takso-
nomija, daudzveidība un bioģeogrāfija : pro-
mocijas darba kopsavilkums bioloģijas dok-
tora zinātniskā grāda iegūšanai, apakšnozare: 
zooloģija = Anthicidae (Insecta: Coleoptera) of 
the Indo-Australian transition zone: taxonomy, 
diversity and biogeography : summary of the 
doctoral thesis / Dmitrijs Teļnovs ; zinātniskais 
darba vadītājs Voldemārs Spunģis ; recen-
zenti: Viesturs Melecis, Tatjana Zorenko, Agnis 
Šmits ; Latvijas Universitāte. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2010. — 54, [1] lpp., [134] lpp., 
[13] lp., [42] lpp. : krās. il., diagr., tab., kartes ; 
31 cm. — Uz vāka: Promocijas darbs, 2011. — 
Bibliogr.: 54.-55. lpp. — Teksts paralēli latviešu 
un angļu val., pievienotās publikācijas angļu 
val. Piel.: Atsevišķas publikācijas. — (Ies.). — 
[0311003400] 595.76(043)

Teļnovs, Dmitrijs. Indo-Austrālijas pārejas 
zonas Anthicidae (Insecta: Coleoptera): tak-
sonomija, daudzveidība un bioģeogrāfija : 
promocijas darba kopsavilkums bioloģijas dok-
tora zinātniskā grāda iegūšanai, apakšnozare: 
zooloģija = Anthicidae (Insecta: Coleoptera) of 
the Indo-Australian transition zone: taxonomy, 
diversity and biogeography : summary of the 
doctoral thesis / Dmitrijs Teļnovs ; zinātniskais 
darba vadītājs Voldemārs Spuņģis ; recen-
zenti: Viesturs Melecis, Tatjana Zorenko, Agnis 
Šmits ; Latvijas Universitāte. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2011. — 55 lpp. : krās. il., diagr., 
kartes, tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 8.-9., 39-40., 
54.-55. lpp. — Teksts latviešu, angļu valodā 
(ar atsevišķām titullapām); vāka noformējums 
abās valodās. — [0311001687] 595.76(043.2)

Ventiņš, Jānis. Slieku (Oligochaeta, Lumbrici-
dae) cenožu izmaiņas uz antropogēno un da-
bisko faktoru mijiedarbības fona : promocijas 
darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai 
bioloģijā vides zinātnes nozarē, apakšnozare: 
dabas aizsardzība = Changes of earthworm 
(Oligochaeta, Lumbricidae) communities by in-
teraction of natural and anthropogenic factors : 
summary of the Doctoral thesis / Jānis Ventiņš ; 
darba zinātniskais vadītājs Viesturs Melecis ; 
recenzenti: Oļģerts Nikodemus, Voldemārs 
Spuņģis, Elga Parele ; Latvijas Universitāte. 
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte. Vides 
zinātnes nodaļa. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2011. — 77 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 
35.-38., 74.-77. lpp. — Teksts paral. latviešu, 
angļu valodā (ar atsevišķām titullapām); vāka 
noformējums abās valodās. — ISBN 978-9984-
45-365-1. — [0311001688] 595.142(043)

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. 
TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes

Baltic Sea Region Conference in Medical 
Sciences (6 : 2011 : Riga, Latvija). 6th Baltic 
Sea region conference in medical sciences : 
abstract book : April 29—May 1, 2011, Riga, 
Latvija / Rīgas Stradiņa universitātes Studen-
tu zinātniskā biedrība, Latvijas Universitātes 
Medicīnas fakultāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa 
universitāte, 2011. — 166 lpp. : ģīm. ; 21 cm. — 
Uz vāka virstit.: 6th BSRC. — Alf. rād.: 164.-
166. lpp. — [0311001708] 61(062)

Izaicinājumi veselības apmācības organizēšanā 
nodarbinātajiem ar zemu izglītības līmeni / 
redaktori: Elżbieta Korzeniowska, Krzysz-
tof Puchalski ; tulkojums latviešu valodā: 
Vita Rudzīte ; literārā redaktore Aija Lapsa ; 
LEECH ; Izglītības un kultūras ĢD. Programma 
mūžizglītības jomā. — Rīga : Rīgas Stradiņa 
universitātes aģentūra «Darba drošības un 
vides veselības institūts», 2010. — 136 lpp. : 
diagr., tab. ; 30 cm. — «Publikācija ir sagata-
vota kā daļa no projekta «Izglītības un kompe-
tences stiprināšana veselības izglītības jomā 
nodarbinātajiem ar zemu izglītības līmeni» 
(akronīms: LEECH)»—Vāka 2. lpp. — Autoru 
saraksts: 136. lpp. — Bibliogr.: 130.-135. lpp. un 
rakstu beigās. — ISBN 978-9984-788-84-5. — 
[0311001719] 613
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Stormere, Krisa. Refleksoloģija : ķermeņa ener-
ģētiskie noslēpumi / Krisa Stormere ; no angļu 
valodas tulkojis Alberts Aldersons ; redaktors 
Jūlijs Aldersons ; Arņa Kilbloka vāka dizains. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists). — xiv, 
247 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Alf. rād.: 234.-
247. lpp. — Oriģ. nos.: Reflexology. — ISBN 
978-9934-0-1616-5. — [0311001732] 615.821

62 Inženierija. Tehnoloģija vispār

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

Dzene, Ilze. Latvijas reģionu energosistēmu 
ilgtspējīgas attīstības modelēšana un optimi-
zācija : promocijas darba kopsavilkums / Ilze 
Dzene ; zinātniskie vadītāji M. Rošā, I. Vei-
denbergs ; recenzenti: Mārtiņš Gedrovičs, 
Oļģerts Nikodemus, Georg Wagner-Lohse ; 
Rīgas Tehniskā universitāte. Enerģētikas un 
elektrotehnikas fakultāte. Vides aizsardzības 
un siltuma sistēmu institūts. — Rīga : RTU Iz-
devniecība, 2011. — 27 lpp. : il., diagr., tab. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 8.-10. lpp. — ISBN 978-9934-
10-159-5 : 100 eks. — [0311001511]

620.9(474.3)(043)

Dzene, Ilze. Simulation and optimization of 
Latvian regional energy systems for sustainable 
development : summary of thesis / Ilze Dzene ; 
scientific supervisors M. Rošā, I. Veidenbergs ; 
opponents: Mārtiņš Gedrovičs, Oļģerts Niko-
demus, Georg Wagner-Lohse ; Riga Technical 
University. Facultaty of Power and Electrical 
Engineering. Institute of Energy Systems and 
Environment. — Riga : RTU Publishing House, 
2011. — 27 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 
7.-10. lpp. — ISBN 978-9934-10-158-8 : 50 cop-
ies. — [0311001510] 620.9(474.3)(043)

Kumermanis, M. Neregulāra rakstura virsmu 
3D raupjuma parametru pētījumi : promocijas 
darba kopsavilkums : nozare: mašīnzinātne, 
apakšnozare: mēraparāti un metroloģija / Māris 
Kumermanis ; zinātniskais vadītājs J. Rudzītis ; 
recenzenti: Viktors Mironovs, Rein Laaneots, 
Aleksejs Kataševs ; Rīgas Tehniskā Universitāte. 
Transporta un mašīnzinību fakultāte. Ma-
šīnbūves tehnoloģijas institūts. — Rīga : Rīgas 
Tehniskā universitāte, 2011. — 26 lpp. : il., di-
agr., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 7., 25.-26. lpp. — 
[0311001382] 620.179.118(043)

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

Bisenieks, Lauris. Research and development 
of interface converter for PMSG based wind 
generator : doctoral thesis / Lauris Bisenieks ; 
scientific supervisor Ilya Galkin ; Riga Techni-
cal University. Faculty of Power and Electrical 
Engineering. Institute of Industrial Electronics 
and Electrical Engineering. — Riga : Riga Tech-
nical University, 2011. — 108 lp. : krās. il., diagr., 
tab. ; 31 cm. — Bibliogr.: 89.-95. lp. — Anotācija 
paral. angļu, latviešu valodā. — (Ies.). — 
[0311003405]

621.548(043)+621.314:621.548(043)

Bisenieks, Lauris. Research and development 
of interface converter for PMSG based wind 
generator : summary of doctoral thesis / Lau-
ris Bisenieks ; scientific supervisor Ilya Galkin ; 
opponents: Ivars Rankis, Ryszard Strzelecki, 
Leonards Latkovskis ; Riga Technical Universi-
ty. Faculty of Power and Electrical Engineering. 
Institute of Industrial Electronics and Electri-
cal Engineering. — Riga : Riga Technical Uni-
versity, 2011. — 49 lpp. : krās. il., diagr., tab. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 6.-8., 47.-49. lpp. — ISBN 
978-9984-49-345-9. — [0311001706]

621.548(043)+621.314:621.548(043)

Bisenieks, Lauris Vēja turbīnas pastāvīgo mag-
nētu sinhronā ģeneratora un tīkla salāgojošā 
pārveidotāja izstrāde un izpēte : promocijas 
darba kopsavilkums / Lauris Bisenieks ; zināt-
niskias vadītājs Iļja Galkins ; recenzenti: Ivars 
Raņķis, Ričards Streļeckis, Leonards Latko-
vskis ; Rīgas Tehniskā universitāte. Enerģētikas 
un elektrotehnikas fakultāte. Industriālais ele-
ktronikas un elektrotehnikas institūts. — Rīga : 
Rīgas Tehniskā universitāte, 2011. — 45 lpp. : 
krās. il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 6.-8., 
42.-45. lpp. — [0311001707]

621.548(043)+621.314:621.548(043)

Konuhova, Marina. Investigation of induction 
motor complicated dynamic regimes by means 
of mathematical modeling method : summary 
of doctoral thesis / Marina Konuhova ; scien-
tific supervisor K. Ketner ; opponents: Anasta-
sia Zhiravetska, Aleksandr Gasparjan, Viktorija 
Neimane ; Riga Technical University. Faculty of 
Power and Electrical Engineering. Institute of 
Power Engineering. — Riga : RTU Publishing 
House, 2011. — 29 lpp. : il., diagr. ; 21 cm. — 
Bibliogr.: 6.-7. lpp. — ISBN 978-9934-10-167-0 : 
50 copies. — [0311001487] 621.313.333(043)

Koņuhova, Marina. Asihn[!]rono dzinēju kom-
plicēto dinamisko režīmu izpēte, izmantojot 
matemātiskās modelēšanas metodi : promo-
cijas darba kopsavilkums / Marina Koņuhova ; 
zinātniskais vadītājs K. Ketners ; rezenzenti: 
Anastasija Žiravecka, Aleksandrs Gaspar-
jans, Viktorija Neimane ; Rīgas Tehniskā uni-
versitāte. Enerģētikas un elektrotehnikas fa-
kultāte. Enerģētikas institūts. — Rīga : RTU 
Izdevniecība, 2011. — 29 lpp. : il., diagr., tab. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 7. lpp. — ISBN 978-9934-10-
166-3 : 50 eks. — [0311001486] 621.313.333(043)

Koņuhova, Marina. Investigation of induc-
tion motor complicated dynamic regimes by 
means of mathematical modeling method : 
doctoral thesis / Marina Konuhova ; scientific 
supervisor K. Ketner ; Riga Technical Univer-
sity. Faculty of Power and Electrical Engineer-
ing. Institute of Power Engineering. — Riga : 
Riga Technical University, 2011. — 155 lp. : il., 
diagr., tab. ; 30 cm. — Bibliogr.: 123.-131. lp. — 
Anotācija paral. angļu, latviešu val. — (Ies.). — 
[0311003386] 621.313.333(043)

Stepanovs, Andrejs. Modulāras nepārtrauktas 
barošanas sistēmas ar dažādiem enerģijas avo-
tiem un uzkrājējiem izstrāde un izpēte : promo-
cijas darba kopsavilkums / Andrejs Stepanovs ; 
zinātniskais vadītājs I. Galkins ; recenzenti: Le-
onards Latkovskis, Ivars Raņķis, Dmitrijs Vin-
nikovs ; Rīgas Tehniskā universitāte. Enerģētikas 
un elektrotehnikas fakultāte. Industriālās elek-
tronikas un elektrotehnikas institūts. — Rīga : 
RTU Izdevniecība, 2011. — 37 lpp. : il., diagr., 
tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 37. lpp. — ISBN 978-
9934-10-171-7 : 50 eks. — [0311001488]

621.311.6(043)

Stepanovs, Andrejs. Research and develop-
ment of modular uninterruptible power sup-
ply system with varied energy sources and 
storages : doctoral thesis abstract / Andrejs 
Stepanovs ; scientific supervisor I. Galkin ; op-
ponents: Leonards Latkovskis, Ivars Rankis, 
Dmitri Vinnikov ; Riga Technical University. 
Faculty of Power and Electrical Engineering. 
Institute of Industrial Electronics and Electrical 
Engineering. — Riga : RTU Publishing House, 
2011. — 37 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bib-
liogr.: 37. lpp. — ISBN 978-9934-10-172-4 : 50 
copies. — [0311001489] 621.311.6(043)

Stepanovs, Andrejs. Research and development 
of modular uninterruptible power supply sys-
tem with varied energy sources and storages : 
doctoral thesis / Andrejs Spepanovs ; scientific 
supervisor I. Galkin ; Riga Technical University. 
Faculty of Power and Electrical Engineering. 
Institute of Industrial Electronics and Electrical 
Engineering. — Riga : Riga Technical Univer-
sity, 2011. — 190 lp. : il., diagr., tab. ; 30 cm. — 
Bibliogr.: 178.-181. lp. — Anotācija paral. angļu, 
latviešu val. — (Ies.). — [0311003387]

621.311.6(043)

Stepins, Deniss. Frekvences modulēto impuls-
veida spēka pārveidotāju izpēte un kvalitātes 
uzlabošana : promocijas darba kopsavilkums / 
Deniss Stepins ; zinātniskais vadītājs J. Janko-
vskis ; recenzenti: Guntars Balodis, Alberts 
Kristiņš, Leonards Latkovskis ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Elektronikas un telekomunikāciju 
fakultāte. Radioelektronikas institūts. — Rīga : 
RTU Izdevniecība, 2011. — 37 lpp. : il., diagr., 
tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 35.-37. lpp. — ISBN 
978-9934-10-145-8 : 40 eks. — [0311001294]

621.314.64(043)+621.382(043)

Stepins, Deniss. Study and quality improve-
ment of frequency modulated switch-mode 
power converters : summary of doctoral the-
sis / Deniss Stepins ; scientific supervisor J. 
Jankovskis ; reviewers: Guntars Balodis, Alberts 
Kristiņš, Leonards Latkovskis ; Riga Technical 
University. Faculty of Electronics and Telecom-
munications. Institute of Radioelectronics. — 
Riga : RTU Printing House, 2011. — 37 lpp. : 
il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 10.-11., 35.-
37. lpp. — 40 copies. — [0311001295]

621.314.64(043)+621.382(043)

Urbaha, Margarita. Creation of nanostructured 
wear resistant ion-plasma coatings for restora-
tion and protection of machine parts : summary 
of doctoral thesis / Margarita Urbaha ; scientific 
adviser J. Martinovs ; opponents: Janis Rudzi-
tis, Juris Cimanskis, Andrey Shanyavskiy ; Riga 
Technical University. Faculty of Transport and 
Mechanical Engineering. Institute of Transport 
Vechicle Technologies. — Riga : Riga Techni-
cal University, 2011. — 37 lpp. : il., diagr., tab. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 10.-12. lpp. — ISBN 978-
9984-49-339-8. — [0311001653] 621.793.79(043)

Urbaha, Margarita. Nanostrukturēto nodilum-
izturīgo jonu-plazmas pārklājumu izveide 
mašīnu detaļu atjaunošanai un aizsardzībai : 
promocijas darba kopsavilkums / Margarita 
Urbaha ; zinātniskais vadītājs J. Martinovs ; 
recenzenti: Jānis Rudzītis, Juris Cimanskis, An-
drejs Šaņavskis ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Transporta un mašīnzinību fakultāte. Transport-
mašīnu tehnoloģiju institūts. — Rīga : Rīgas 
Tehniskā universitāte, 2011. — 37 lpp. : il., dia-
gr., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 11.-12. lpp. — ISBN 
978-9984-49-338-1. — [0311001657]

621.793.79(043)
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Urbaha, Margarita. Nanostrukturēto nodilum-
izturīgo jonu-plazmas pārklājumu izveide 
mašīnu detaļu atjaunošanai un aizsardzībai : 
promocijas darbs / Margarita Urbaha ; zināt-
niskais vadītājs J. Martinovs ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Transporta un mašīnzinību fakul-
tāte. Transportmašīnu tehnoloģiju institūts. — 
Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 2011. — 
173 lp. : graf., il., diagr., tab. ; 31 cm. — Bibliogr.: 
169.-173. lp. — Anotācija paral. latviešu, angļu 
val. — (Ies.). — [0311003399] 621.793.79(043)

629 Transportlīdzekļu inženierija

Nasibullins, Aleksejs. Akustiskās emisijas me-
todes pielietojuma izpēte aviotehnikas spēka 
konstrukciju kontrolei stendu izmēģinājumos : 
promocijas darba kopsavilkums / Aleksejs Nasi-
bullins ; zinātniskais vadītājs M. Banovs ; recen-
zenti: Valdis Priednieks, Andrejs Šaņavskis, Alek-
sandrs Sorokins ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Transporta un mašīnzinību fakultāte. Transport-
mašīnu tehnoloģiju institūts. — Rīga : Rīgas 
Tehniskā universitāte, 2011. — 27 lpp. : diagr., 
il. ; 21 cm. — Bibliogr.; 7.-8. lpp. — ISBN 978-
9984-49-340-4. — [0311001655]

629.7.018.4:620.179.17(043)

Nasibullins, Aleksejs. Using acoustic emission 
method during bench-tests of load-bearing 
aviation units : summary of the promotional 
work / Aleksejs Nasibullins ; scientific supervi-
sor M. Banovs ; reviewers: Valdis Priednieks, 
Andrew Shaniavsky, Aleksandrs Sorokins ; 
Riga Technical University. Faculty of Trans-
port and Mechanical Engineering. Institute of 
Transport Technologies. — Riga : Riga Techni-
cal University, 2011. — 30 lpp. : il., diagr. ; 
21 cm. — Bibliogr.: 7.-9. lpp. — ISBN 978-9984-
49-342-8. — [0311001656]

629.7.018.4:620.179.17(043)

Насибуллин, Алексей. Akustiskās emisijas 
metodes pielietojuma izpēte aviotehnikas 
spēka konstrukciju kontrolei stendu izmēģinā-
jumos : promocijas darbs / Aleksejs Nasibullins ; 
zinātniskais vadītājs M. Banovs ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Transporta un mašīnzinību fa-
kultāte. Transportmašīnu tehnoloģiju insti-
tūts. — Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 
2011. — 137 lp. : krās. il., graf., tab. ; 31 cm. — 
Bibliogr.: 128.-137. lp. — Anotācija paral. lat-
viešu, angļu val. — (Ies.). — [0311003398]

629.7.018.4:620.179.17(043)

Насибуллин, Алексей. Использование ме-
тода акустической эмиссии при стендовых 
испытаниях силовых авиационных кон-
струкций : автореферат диссертации / Алек-
сей Насибуллин ; научный руководитель 
М. Банов ; рецензенты: Валдис Приедниекс, 
Андрей Шанявский, Александ Сорокин ; 
Рижский Технический университет. Факуль-
тет транспорта и машиноведения. Институт 
технологий транспортных машин. — Рига : 
Рижский Технический университет, 2011. — 
30 с. : ил., диагр. ; 21 см. — Библиогр.: с. 7-
9. — ISBN 978-9984-49-341-1. — [0311001654]

629.7.018.4:620.179.17(043)

630 Mežsaimniecība

Greģe-Staltmane, Evija. Investīciju izpēte un 
novērtēšana Latvijas privātajos mežos : pro-
mocijas darbs mežzinātņu doktora (Dr.silv.) 
zinātniskā grāda iegūšanai mežzinātnes nozarē 
Meža ekonomikas un politikas apakšnozarē / 
Evija Greģe-Staltmane ; zinātniskais vadītājs 
Henns Tuherms ; Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte. Meža fakultāte. — Jelgava : Latvi-
jas Lauksaimniecības universitāte, 2011. — 
125 lp. : krās. il., tab., diagr. ; 30 cm. — Bibliogr.: 
118.-125. lp. — Anotācija paral. latviešu, angļu 
valodā. — (Ies.). — [0311052664]

630(474.3)(043)

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

Bangerte, Elizabete. Zivis un jūras veltes / Eliza-
bete Bangerte ; no vācu valodas tulkojusi Ārija 
Servuta. — Rīga : Jumava, 2011. — 143 lpp. : 
krās. il., tab. ; 22 cm. — Oriģ. nos.: Fisch & 
Meeresfrüchte. — ISBN 978-9984-38-961-5. — 
[0311001765] 641.55:637’8(083.12)

658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība. 
Tirdzniecības organizācija

Koleda, Nadežda. Theoretical and practical 
solutions of a company’s financial viability as 
the basis for sustainable development : branch: 
Management, sub-branch: Business adminis-
tration : summary of doctoral dissertation / Na-
dezhda Koleda ; research supervisor: Natalja 
Lace ; reviewers: Karlis Ketners, Marga Zivi-
tere, Manuela Tvaronaviciene ; Riga Technical 
University. Faculty of Engineering Economics 
and Management. Institute of Production and 
Entrepreneurship. Department of Economics 
of Production and Entrepreneurship. — Riga : 
RTU Publishing House, 2011. — 42 lpp. : diagr., 
tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 6.-9. lpp. — ISBN 978-
9934-10-160-1 : 75 copies. — [0311001475]

658.14/.17(043)

Koleda, Nadežda. Uzņēmuma finansiālās stabi-
litātes teorētiskie un praktiskie risinājumi kā 
ilgtspējīgas attīstības pamats : nozare: Vadīb-
zinātne, apakšnozare: Uzņēmējdarbības va-
dība : promocijas darba kopsavilkums / Nadežda 
Koleda ; zinātniskā vadītāja Nataļja Lāce ; recen-
zenti: Kārlis Ketners, Marga Živitere, Manuela 
Tvaronavičiene ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Inženierekonomikas un vadības fakultāte. 
Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts. Ra-
žošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas 
katedra. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2011. — 
42 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 6.-
9. lpp. — ISBN 978-9934-10-161-8 : 100 eks.

658.14/.17(043)

Koleda, Nadežda. Uzņēmuma finansiālās sta-
bilitātes teorētiskie un praktiskie risinājumi 
kā ilgtspējīgas attīstības pamats : promocijas 
darbs / Nadežda Koleda ; zinātniskā vadītāja 
N. Lāce ; Rīgas Tehniskā universitāte. Inže-
nierekonomikas un vadības fakultāte. Ra-
žošanas un uzņēmējdarbības institūts. — Rīga : 
Rīgas Tehniskā universitāte, 2011. — 190 lp. : 
graf., tab. ; 31 cm. — Bibliogr.: 163.-182. lp. — 
(Ies.). — [0311003385] 658.14/.17(043)

66 Ķīmijas tehnoloģija. Ķīmijas un 
radniecīgās saskarnozares

662 Sprāgstvielas. Kurināmais

Steiks, Ingars. Development of power electric 
converters for hydrogen energy equipment : 
summary of doctoral thesis / Ingars Steiks ; 
scientific supervisor L. Ribickis ; opponents: 
Anastasija Ziravecka, Andris Sniders, Leonards 
Latkovskis ; Riga Technical University. Faculty 
of Power and Electrical Engineering. Institute 
of Industrial Electronics and Electrical Engi-
neering. — Riga : Riga Technical University, 
2011. — 17 lpp. : il., diagr. ; 21 cm. — Bibliogr.: 
15.-17. lpp. — 20 copies. — [0311001712]

662.769.2(043)+621.314(043)

Steiks, Ingars. Ūdeņraža enerģētiskās iekārtas 
spēka elektronikas pārveidotāju izstrāde : pro-
mocijas darba kopsavilkums / Ingars Steiks ; 
zinātniskais vadītājs L. Ribickis ; recenzenti: 
Anastasija Žiravecka, Andris Šnīders, Leon-
ards Latkovskis ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. In-
dustriālais elektronikas un elektrotehnikas in-
stitūts. — Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 
2011. — 17 lpp. : il., diagr. ; 21 cm. — Bibliogr.: 
6.-7., 15.-17. lpp. — 20 eks. — [0311001713]

662.769.2(043)+621.314(043)

Steiks, Ingars. Ūdeņraža enerģētiskās iekārtas 
spēka elektronikas pārveidotāju izstrāde : pro-
mocijas darbs / Ingars Steiks ; zinātniskais va-
dītājs L. Ribickis ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. In-
dustriālās elektronikas un elektrotehnikas in-
stitūts. — Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 
2011. — 146 lp. : krās. il., diagr., tab. ; 31 cm. — 
Bibliogr.: 100.-108. lp. — Anotācija paral. 
latviešu, angļu val. — (Ies.). — [0311003404]

662.769.2(043)+621.314(043)

664 Pārtikas ražošana un konservēšana

Levkāne, Vita. Augsta riska pārtikas produktu 
kvalitātes izvērtējums Sous vide iepakojumā : 
promocijas darbs Inženierzinātņu doktora 
grāda iegūšanai Pārtikas zinātnes nozarē / Vita 
Levkāne ; promocijas darba vadītāja Sandra 
Muižniece-Brasava ; Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte. Pārtikas tehnoloģijas fakultāte. 
Pārtikas tehnoloģijas katedra. — Jelgava : Lat-
vijas Lauksaimniecības universitāte, 2011. — 
180 lp. : krās. il., diagr., tab. ; 31 cm. — Bibliogr.: 
147.-163. lp. — Anotācija paral. latviešu, angļu 
valodā. — (Ies.). — [0311003394]

664-021.465(043.3)+621.798(043.3)

7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

72 Arhitektūra

V*X : Latvian architecture since 1991 / Vents 
Vīnbergs, Pēteris Bajārs, Jānis Lejnieks, Ausma 
Skujiņa, Artis Zvirgzdiņš ; concept by Kristīne 
Budže, Miķelis Baštiks ; English translation 
by Rita Ruduša ; editor Kristīne Budže ; Eng-
lish language editor Mark Case ; foreword, 
p. 6-7, by Kristīne Budže ; design by Miķelis 
Baštiks. — [Rīga] : Nucleus, 2011. — 192 lpp. : 
krās. il. ; 23 cm. — Rād.: 177.-182. lpp. — ISBN 
978-9984-49-296-4. — [0311001538]

72.036/.038(474.3)
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745/749 Rūpnieciskā māksla un 
daiļamatniecība. Lietišķā māksla

Prosņakova, Tatjana. Papīra figūriņas : moduļu 
origami / Tatjana Prosņakova ; no krievu valo-
das tulkojusi Irīda Miska ; atbildīgā redaktore 
Anna Pavlovska. — Rīga : Jumava, 2011. — 
94, [1] lpp. : krās. il. ; 19 cm. — Oriģ. nos.: 
Забавные фигурки. — ISBN 978-9984-38-928-8 
(spirālies.). — [0311001700] 745.54

78 Mūzika

Bernāts, Guntars. Latvijas simfoniskā orķes-
tra diriģēšanas skolas vēsturiskā attīstība mū-
zikas kultūras kontekstā : promocijas darbs 
pedagoģijas zinātnē, nozaru (mūzikas) peda-
goģijas apakšnozarē / Guntars Bernāts ; darba 
zinātniskā vadītāja Aīda Krūze ; zinātniskais kon-
sultants Jānis Kaijaks ; Latvijas Universitāte. — 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. — 210, 
[53] lp. il., sh., tab. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 201.-
208. lp. — (Ies.). — [0311051003]

785.11.071(474.3)(091)(043.3)

8 VALODAS. VALODNIECĪBA. 
LITERATŪRA

81 Valodniecība un valodas

Bērziņa, Gita. Dialoga žanra teksti sengrieķu 
prozā: lingvostilistiskais aspekts : promocijas 
darba kopsavilkums izstrādāts filoloģijas dok-
tora grāda iegūšanai valodniecības zinātņu 
nozares, klasiskās filoloģijas apakšnozarē = 
Dialogue genre texts in ancient greek prose: 
linguostylistic aspect : summary of the doc-
toral thesis / Gita Bērziņa ; darba zinātniskā 
vadītāja Ilze Rūmniece ; recenzenti: Igors 
Koškins, Pēteris Vanags, Ojārs Lāms ; Latvijas 
Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. — 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. — 73 lpp. ; 
21 lpp. — Bibliogr.: 68.-73. lpp. — Teksts paral. 
latviešu un angļu valodā. — [0311001351]

811.14’02’38(043.2)+801.82:821.14(043.2)

Bērziņa, Gita. Dialoga žanra teksti sengrieķu 
prozā: lingvostilistiskais aspekts : promocijas 
darbs filoloģijas doktora grāda iegūšanai valod-
niecības zinātņu nozares klasiskās filoloģijas 
apakšnozarē / Gita Bērziņa ; zinātniskā vadītāja: 
Ilze Rūmniece ; Latvijas Universitāte. Huma-
nitāro zinātņu fakultāte. — Rīga : Latvijas Uni-
versitāte, 2011. — 227 lp. ; 31 cm. — Bibliogr.: 
219.-227. lp. — Teksts latviešu valodā ar citātiem 
sengrieķu valodā. — (Ies.). — [0311003384]

811.14’02’38(043.3)

821 Daiļliteratūra

821.112.2 Vācu literatūra

Cīrulis, Kārlis. Naratīvā struktūra un literārā 
pašrefleksija Johannesa Bobrovska prozā = 
Narrative Struktur und Metanarration in 
der Prosa Johannes Bobrowskis = Narrative 
structure and metanarration in Johannes Bo-
browski’s prose : promocijas darbs Filoloģijas 
doktora grāda iegūšanai literatūrzinātnes 
nozarē, literatūras teorijas apakšnozarē / Kārlis 
Cīrulis ; zinātniskais vadītājs Tomass Tater-
ka ; Latvijas Universitāte. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2011. — 139 lp. : tab. ; 30 cm. — 
Bibliogr.: 123.-133. lp. un norādes parindēs. — 
(Ies.). — [0311003383] 821.112.2-3.09(043.3)

Šneidere, Liāna. Martiņa dodas uz bērnudārzu : 
[stāsts pirmsskolas vecuma bērniem] / Liāna 
Šneidere ; Evas Venceles-Birgeres ilustrācijas ; 
no vācu valodas tulkojusi Irīda Miska. — Rīga : 
Jumava. SIA «J.L.V.», 2011. — 23, [1] lpp. : krās. 
il. ; 19×19 cm. — Oriģ. nos.: Conni kommt 
in den Kindergarten. — ISBN 978-9984-38-
937-0. — [0311001615] 821.112.2-93-32

821.161.1 Krievu literatūra

Усачева, Регина. Приключения Мяу-мур-
р-чиков : рассказы для детей / Регина Уса-
чева. — Даугавпилс : [авт. изд.], 2011. — 66 с., 
[8] с. цв. ил. : ил. ; 29 см.

821.161.1-93-32(474.3)

Шестакова, Лена. Жили-были… : стихи 
для детей / Лена Шестакова ; редакторы: Га-
лина Шестакова, Елизавета Трубникова ; ху-
дожник Светлана Швабе. — Лиепая : LiePA, 
2011. — 42, [2] с. : цв. ил. ; 24 см. — ISBN 978-
9984-864-23-5. — [0311001515]

821.161.1-93-1(474.3)

82–93 Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Broderick, Kathy. Es mīlu tevi, Vinnij Pūk! : 
[bilžu grāmata ar tekstu un skaņu pogām 
pirmsskolas vecuma bērniem] / written by 
Kathy Broderick ; latviskojis Zigurds Skābardis ; 
redaktore Santa Kazāka ; Disney. — Rīga : 
Egmont Latvija, 2011. — [10] lpp. : krās. il. ; 
23 cm. — (Disney Vinnijs Pūks). — «Based on 
the «Winnie the Pooh» works by A.A. Milne and 
E.H. Shepard»—Vāka 2. lpp. — Orioģ. nos.: I 
love you, Winnie the Pooh. — ISBN 978-9984-
43-378-3 (ies.). — [0311001647] 82-93-32+087.5

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

908 Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Latgalian CV / authors: Ingars Gusāns, Sanita 
Lazdiņa, Heiko F. Marten, Sandra Murinska, 
Solvita Pošeiko, Ilga Šuplinska ; translation: 
Heiko F. Marten ; main editor: Sanita Lazdiņa ; 
Rēzeknes Augstskola (Rezekne University Col-
lege) ; photography and graphic design: Māris 
Justs. — Rēzekne : Rēzekne University College, 
2011. — 48 lpp. : krās. il., diagr., tab., kartes ; 
15×21 cm. — Bibliogr.: 45.-47. lpp. — ISBN 978-
9984-44-069-9. — [0311001634]

908(474.38)+39(=174’282)

94 Vispārīgā vēsture

Klišāns, Valdis. Vēsture vidusskolai : mācī-
bu grāmata / Valdis Klišāns ; redaktore Ināra 
Vjacira ; Alda Aleka mākslinieciskais nofor-
mējums. — 2. papildinātais izdevums. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, 2011.

1. daļa. — 149, [12] lpp. : krās. il., tab., 
kartes ; 29 cm. — Bibliogr. teksta beigās. — 
ISBN 978-9934-0-0423-0. — [0311001721]

94(100)(075.3)+94(4)(075.3)

94(474.3) Latvijas vēsture

Latvijas vēsture pamatskolai : mācību grāmata / 
Sarmīte Goldmane, Aija Kļaviņa, Ināra Misāne, 
Ligita Straube ; redaktors Juris Goldmanis ; 
Irēnas Žgutas dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
2011.

1. — 103 lpp. : krās. il., ģīm., diagr., tab., 
kartes ; 29 cm. — «Grāmata «Latvijas vēsture 
pamatskolai 1» paredzēta 6. klasei un var tikt 
izmantota paralēli ar šo pašu autoru grāma-
tu «Vēsture pamatskolai. Senie laiki»»—
Vāka 4. lpp. — ISBN 978-9934-0-2124-4. — 
[0311001722] 94(474.3)(075.2)


