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PRIEKŠVĀRDS 
 
Kongresa bibliotēkas priekšmetu aprakstgalvās lietotās brīvi pievienojamās apakš-

iedaļas atrodamas izdevuma Priekšmetošanas rokasgrāmata: priekšmetu saraksts (Subject 
Cataloging Manual: Subject Headings) trīsdesmit piecās atsevišķās lapās. Šis rādītājs, kuru 
izstrādājusi Politikas un Standartu nodaļa (Policy and Standards Division), ir apvienots 
visu rokasgrāmatā esošo, kā arī nesen apstiprināto un vēl nepublicēto brīvi pievienojamo 
apakšiedaļu alfabētisks uzskaitījums. Rādītāja pirmais izdevums nāca klajā 1989. gadā, un 
tam sekoja ikgadēji atkārtotie izdevumi. Šis divdesmit pirmais izdevums ietver līdz 
2008. gada decembrim (ieskaitot) apstiprinātās apakšiedaļas. 

 
Šis saraksts jālieto kā rādītājs pie rokasgrāmatas tiem, kas piešķir un izgūst brīvi 

pievienojamās apakšiedaļas. 
 

Barbara B. Tillett, 
Politikas un Standartu nodaļas vadītāja 
 
2009. gada janvārī 



IEVADS 
 
Šis rādītājs ietver visas brīvi pievienojamās apakšiedaļas, kas minētas Priekš-

metošanas rokasgrāmata: priekšmetu saraksts pēdējā izdevuma noteikumu lapās A1095–
A1200, un paredzēts lietošanai kā šī izdevuma brīvi pievienojamo apakšiedaļu rādītājs. Šis 
saraksta divdesmit pirmais izdevums ir spēkā kopš 2008. gada decembra. 

Pie katras apakšiedaļas ir norādītas rokasgrāmatas noteikumu lapas, kurās parādās 
konkrētā apakšiedaļa, kā arī katrai apakšiedaļai atbilstošā identificējošā kategorija. Tā kā 
A1095 lapās uzskaitītās apakšiedaļas nepieder tikai vienai identificējošajai kategorijai, tad 
lietotājam ar piezīmi „sk. PR:PS“ tiek norādīts lietojuma nosacījumus meklēt Priekš-
metošanas rokasgrāmatas A1095 noteikumu lapā. Apakšiedaļām, kuru lietojums skaidrots 
rokasgrāmatas speciālajās noteikumu lapās, šo lapu apzīmējumi atrodami rādītāja slejā 
„LIETOŠANAS VADLĪNIJAS PR:PS“. 

Šis rādītājs ietver sleju, kurā norādīti katrai apakšiedaļai atbilstošie MARC 21 apakš-
lauku kodi. Kongresa bibliotēka sāka lietot apakšlauka kodu v formas apakšiedaļām 
1999. gadā. Jāatzīmē, ka vairums apakšiedaļu, kas noteiktas par formas apakšiedaļām un 
šajā izdevumā kodētas ar v, var arī tikt piešķirtas kā tematiskās apakšiedaļas darbiem par 
šīm bibliogrāfiskajām formām. Šādos gadījumos bibliogrāfiskajā ierakstā šīs apakšiedaļas 
biežāk tiek kodētas ar x nekā ar v. Šeit lietotie kodi atspoguļo Kongresa bibliotēkā 
pieņemto praksi. Dažas apakšiedaļas, kuras varētu likties vairāk kā formas apakšiedaļas, 
(piemēram, –Manuskripti, –Personāllietas vai –Dzejas darbi), tiek kodētas ar x, jo 
Kongresa bibliotēka šīs apakšiedaļas piešķir tikai darbiem par formu, nevis darbiem, kuri 
runā par kādu citu tematu, bet pēc formas atbilst šai apakšiedaļai. Savukārt citas apakš-
iedaļas, kuras pirmajā acu uzmetienā var šķist kā tematiskās apakšiedaļas, (piemēram,       
–Kongresi, –Identifikācija vai –Ciltsraksti), tiek kodētas ar v, jo Kongresa bibliotēka 
tās lieto galvenokārt, lai norādītu dokumentu bibliogrāfisko formu (piemēram, konferenču 
ziņojumi, identifikācijas rokasgrāmatas vai ciltsrakstu reģistri). Kongresa bibliotēka ir pie-
ņēmusi lēmumu konsekventi uzskatīt par tematiskajām apakšiedaļām un kodēt ar x tādas 
problemātiskas apakšiedaļas kā –Vēsture, –Vēsture un kritika un –Tiesības un li-
kumdošana. Pilnīga informācija par atšķirībām starp tematiskajām, ģeogrāfiskajām, hro-
noloģiskajām un formas apakšiedaļām sniegta Priekšmetošanas rokasgrāmata: priekšmetu 
saraksts, A1075, Apakšiedaļas. 

Šis rādītājs jālieto uzmanīgi un tikai kopā ar Priekšmetošanas rokasgrāmatu. Pēc tam, 
kad apakšiedaļa atrasta rādītājā, parasti nepieciešams (īpaši tas attiecas uz A1095 uzskai-
tītajām apakšiedaļām) precizēt tās lietojumu rokasgrāmatā, lai noteiktu lietojuma ierobe-
žojumus noteiktos gadījumos. Šie ierobežojumi uzskaitīti zemteksta vai darbības lauka 
piezīmēs rokasgrāmatas brīvi pievienojamo apakšiedaļu lapās vai kādā no atsevišķajām 
noteikumu lapām, kurās aprakstītas lietošanas vadlīnijas. Šāda veida lietojuma ierobe-
žojumi šajā rādītājā nav norādīti. 

Rādītājā izmantots apzīmējums *, kas norāda, ka apakšiedaļai iespējams ģeogrāfis-
kais pakārtojums. 



ATŠIFRĒJUMS SLEJĀ „KATEGORIJA“ 
LIETOTAJIEM TERMINIEM 

 
Lietotais termins Pārstāvētā kategorija PR:PS # 
 
Augi Augi A1180 
Drāma Drāma A1156 
Dzīvnieki Dzīvnieki A1147 
Etn. grupas Etniskās grupas A1103 
Ģimenes, dzimtas Atsevišķu ģimeņu, dzimtu nosaukumi A1120 
Institūcijas Institūcijas A1105 
Izglīt. inst. Atsevišķas izglītības institūcijas A1151 
Izglīt. inst. veidi Izglītības institūciju veidi A1151.5 
Japāņu māksla Japāņu māksla A1148 
Kari Kari A1200 
Kolonijas Kolonijas A1149.5 
Korejiešu māksla Korejiešu māksla A1148 
Krist. konfes. Kristīgās konfesijas A1187 
Ķermeņa orgāni Orgāni un ķermeņa daļas A1164 
Ķīm. vielas Ķīmiskās vielas A1149 
Ķīniešu māksla Ķīniešu māksla A1148 
Likumdoš. inst. Likumdošanas institūcijas A1155 
Lit. darbi/nos. Literārie darbi/darba nosaukums A1155.8 
Lit. darbi/aut. Literārie darbi/personvārds A1155.6 
Liter. grupas Literātu grupas A1155.2 
Literatūras Literatūras A1156 
Māksla Māksla A1148 
Materiāli Materiāli A1158 
Milit. dienesti Militārie dienesti A1159 
Mūz. instr. Mūzikas instrumenti A1161 
Pers. grupas Personu grupas A1100 
Personvārdi Personvārdi A1110 
PR:PS sk. Priekšmetošanas rokasgrāmata: A1095 
      priekšmetu saraksts 
Reliģijas Reliģijas A1185 
Reliģiskie ordeņi Reliģiskie un mūku ordeņi A1186 
Rūpn. noz. Rūpniecības nozares A1153 
Skaņdarbi Skaņdarbi A1160 
Slimības Slimības A1150 
Svētie raksti Svētie raksti A1185 
Tiesības Tiesību temati A1154.5 
Transportlīdz. Sauszemes transportlīdzekļi A1195 
Ūdenstilpes Ūdenstilpes A1145.5 
Valodas Valodas A1154 
Vietas Vietu nosaukumi A1140 

 



 APAKŠIEDAĻA APAKŠIEDAĻA APAKŠ- BRĪVI KATEGORIJAS LIETOŠANAS  

 (ANGĻU VAL.) (LATV. VAL.) LAUKA PIEVIE-  VADLĪNIJAS  

   KODS(-I) NOJAMĀS  PR:PS 

    APAKŠ- 

    IEDAĻAS 

    LAPAS 

    PR:PS 

 I II III IV V VI 

 

–2-harpsichord scores –Partitūras 2 klavesīniem v A1160 Skaņdarbi 

–2-piano scores –Partitūras 2 klavierēm v A1160 Skaņdarbi 

–3-piano scores –Partitūras 3 klavierēm v A1160 Skaņdarbi 

–500-1400 –500-1400 v A1160 Skaņdarbi 

–10th century –10. gs. y A1148 Māksla 

–11th century –11. gs. y A1148 Māksla 

–12th century –12. gs. y A1148 Māksla 

–13th century –13. gs. y A1148 Māksla 

–14th century –14. gs. y A1148 Māksla 

–15th century –15. gs. y A1148 Māksla 
   A1160 Skaņdarbi 

–16th century –16. gs. y A1148 Māksla 
   A1160 Skaņdarbi 

–17th century –17. gs. y A1148 Māksla 
   A1156 Drāma 
   A1160 Skaņdarbi 

–18th century –18. gs. y A1148 Māksla 
   A1154 Valodas 
   A1155.2 Liter. grupas 
   A1156 Drāma 
   A1156 Literatūras 
   A1160 Skaņdarbi 

–19th century –19. gs. y A1148 Japāņu māksla 
   A1148 Māksla 
   A1154 Valodas 
   A1155.2 Liter. grupas 
   A1156 Drāma 
   A1156 Literatūras 
   A1160 Skaņdarbi 

–1868 –1868 y A1148 Japāņu māksla 

–20th century –20. gs. y A1148 Japāņu māksla 
   A1148 Korejiešu māksla 
   A1148 Ķīniešu māksla 
   A1148 Māksla 
   A1154 Valodas 
   A1155.2 Liter. grupas 
   A1156 Drāma 
   A1156 Literatūras 
   A1160 Skaņdarbi 
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–21st century –21. gs. y A1148 Japāņu māksla 

   A1148 Korejiešu māksla 
   A1148 Ķīniešu māksla 
   A1148 Māksla 
   A1154 Valodas 
   A1155.2 Liter. grupas 
   A1156 Drāma 
   A1156 Literatūras 
   A1160 Skaņdarbi 

–Abbreviations –Saīsinājumi x A1095 Sk. PR:PS 

–Abbreviations–Dictionaries –Saīsinājumi–Vārdnīcas x–v A1095 Sk. PR:PS 

–Abbreviations of titles –Nosaukumu saīsinājumi v A1095 Sk. PR:PS 

–Abdication, [date] –Atteikšanās no troņa, tiesībām, x A1110 Personvārdi 
 [datējums] 

–Ability testing * –Spēju pārbaude * x A1095 Sk. PR:PS 

–Abnormalities * –Anomālijas * x A1147 Dzīvnieki 
   A1164 Ķermeņa orgāni 
   A1180 Augi 

–Abridgments –Saīsinātās versijas v A1188 Svētie raksti 

–Abscess * –Abscess * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Absolute constructions –Absolūtās konstrukcijas x A1154 Valodas 

–Absorption and adsorption * –Absorbcija un adsorbcija * x A1149 Ķīm. vielas 

–Abstracting and indexing * –Referēšana un indeksēšana * x A1095 Sk. PR:PS A1205 A1670 
   A1100 Pers. grupas A1205 A1670 
   A1103 Etn. grupas A1205 A1670 
   A1140 Vietas A1205 A1670 
   A1188 Svētie raksti A1205 A1670 

–Abstracts –Kopsavilkumi v A1095 Sk. PR:PS A1205 
   A1100 Pers. grupas A1205 
   A1103 Etn. grupas A1205 
   A1105 Institūcijas A1205 
   A1110 Personvārdi A1205 
   A1140 Vietas A1205 

–Abuse of * –Ļaunprātīga izmantošana * x A1110 Pers. grupas 

–Accents and accentuation –Uzsvari un uzsvērums x A1154 Valodas 
   A1188 Svētie raksti 

–Access control * –Piekļuves kontrole * x A1095 Sk. PR:PS 

–Accidents * –Nelaimes gadījumi * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1153 Rūpn. noz. 

–Accidents–Investigation * –Nelaimes gadījumi–Izmeklēšana * x–x A1095 Sk. PR:PS 

–Accounting –Grāmatvedība x A1095 Sk. PR:PS A1624 
   A1105 Institūcijas A1624 
   A1151.5 Izglīt. inst. veidi A1624 
   A1153 Rūpn. noz. A1624 
   A1159 Milit. dienesti A1624 

–Accounting–Law and –Grāmatvedība–Tiesības un x–x A1153 Rūpn. noz. 
legislation * likumdošana * 

–Accreditation –Akreditēšana x A1105 Institūcijas 

–Accreditation * –Akreditēšana * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1151.5 Izglīt. inst. veidi 

–Acoustic properties * –Akustiskās īpašības * x A1149 Ķīm. vielas 
   A1158 Materiāli 

–Acoustics –Skanējums x A1161 Mūz. instr. 

–Acquisition –Apguve x A1154 Valodas 
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–Acronyms –Akronīmi x A1095 Sk. PR:PS A1206.5 

   A1154 Valodas A1206.5 

–Acronyms–Dictionaries –Akronīmi–Vārdnīcas x–v A1095 Sk. PR:PS A1206.5 
   A1154 Valodas A1206.5 

–Acupuncture * –Akupunktūra * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Adaptation * –Adaptācija * x A1147 Dzīvnieki 
   A1164 Ķermeņa orgāni 
   A1180 Augi 

–Adaptations –Adaptācijas v A1110 Personvārdi 
   A1155.8 Lit. darbi/nos. 
   A1156 Literatūras 

–Additives * –Piedevas * x A1158 Materiāli 

–Address, Form of –Uzrunas forma x A1154 Valodas 

–Adjectivals –Adjektivācija x A1154 Valodas 

–Adjective –Īpašības vārds x A1154 Valodas 

–Adjuvant treatment * –Papildārstēšana * x A1150 Slimības 

–Administration (1) –Nozīmēšana x A1149 Ķīm. vielas 

–Administration (2) –Pārvalde x A1095 Sk. PR:PS 
   A1105 Institūcijas 
   A1149.5 Kolonijas 
   A1151 Izglīt. inst. 
   A1151.5 Izglīt. inst. veidi 

–Administration–Law and –Pārvalde–Tiesības un x–x A1151.5 Izglīt. inst. veidi 
legislation * likumdošana * 

–Administrative and political –Administratīvais un politiskais x A1140 Vietas 
divisions iedalījums 

–Admission –Uzņemšana x A1151 Izglīt. inst. 
   A1151.5 Izglīt. inst. veidi 

–Admission–Law and –Uzņemšana–Tiesības un x–x A1151.5 Izglīt. inst. veidi 
legislation * likumdošana * 

–Adult education * –Pieaugušo izglītība * x A1187 Krist. konfes. 

–Adverb –Apstākļa vārds x A1154 Valodas 

–Adverbials –Adverbializācija x A1154 Valodas 

–Adversaries –Ienaidnieki x A1110 Personvārdi 

–Aerial exploration –Izpēte no gaisa x A1140 Vietas 

–Aerial film and video footage –Aerofilmas un aerovideo filmas v A1140 Vietas 

–Aerial gunners –Gaisa artilēristi x A1159 Milit. dienesti 

–Aerial operations –Gaisa operācijas x A1200 Kari 

–Aerial operations, American, –Gaisa operācijas, amerikāņu, x A1200 Kari 
[British, etc.] [britu utt.] 

–Aerial photographs –Aerofotogrāfijas v A1095 Sk. PR:PS 
   A1140 Vietas A1210.5 

–Aerial views –Aeroskati v A1140 Vietas A1210.5 
   A1151 Izglīt. inst. A1210.5 

–Aerodynamics –Aerodinamika x A1195 Transportlīdz. 

–Aesthetics –Estētika x A1110 Personvārdi 
   A1155.2 Liter. grupas 

–Affinity labeling * –Afinitātes apzīmēšana * x A1149 Ķīm. vielas 

–Affixes –Afiksi x A1154 Valoda 

–African American troops –Afroamerikāņu vienības x A1159 Milit. dienesti 
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–African Americans –Afroamerikāņi x A1159 Milit. dienesti 

   A1200 Kari 

–African influences –Afrikāņu ietekme x A1156 Literatūras A1675 

–Age * –Vecums * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Age determination –Vecuma noteikšana x A1147 Dzīvnieki 

–Age factors * –Vecuma faktori * x A1150 Slimības 

–Aging –Novecošana x A1147 Dzīvnieki 
   A1164 Ķermeņa orgāni 
   A1180 Augi 

–Aging–Genetic aspects –Novecošana–Ģenētiskie aspekti x–x A1180 Augi 

–Aging–Molecular aspects –Novecošana–Molekulārie aspekti x–x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Aging–Prevention –Novecošana–Novēršana x–x A1147 Dzīvnieki 

–Agonists –Agonisti x A1149 Ķīm. vielas 

–Agreement –Saskaņojums x A1154 Valodas 

–Agriculture * –Lauksaimniecība * x A1103 Etn. grupas 

–Aides –Adjutanti x A1159 Milit. dienesti 

–Air conditioning * –Gaisa kondicionēšana * x A1095 Sk. PR:PS 

–Air conditioning–Control * –Gaisa kondicionēšana–Kontrole * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1195 Transportlīdz. 

–Air content * –Gaisa saturs * x A1158 Materiāli 

–Air content–Measurement –Gaisa saturs–Mērīšana x–x A1158 Materiāli 

–Air content–Measurement– –Gaisa saturs–Mērīšana– x–x–x A1158 Materiāli 
Instruments Instrumenti 

–Air disc brakes –Pneimatiskās bremzes x A1195 Transportlīdz. 

–Air police –Gaisa policija x A1159 Milit. dienesti 

–Air suspension * –Gaisa balstiekārta * x A1195 Transportlīdz. 

–Airborne troops –Gaisa desanta karaspēks x A1159 Milit. dienesti 

–Airborne troops–Communication –Gaisa desanta karaspēks– x–x A1159 Milit. dienesti 
systems Sakaru sistēmas 

–Airmen –Lidotāji x A1159 Milit. dienesti 

–Alabama [Illinois, Texas, –Alabamas [Ilinoisas, Teksasas x A1155 Likumdoš. inst. 
etc.] delegation utt.] deleģētā likumdošana 

–Alcohol use –Alkohola lietošana x A1110 Personvārdi 

–Alcohol use * –Alkohola lietošana * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Algerian authors –Alžīriešu rakstnieki x A1156 Literatūras 

–Allegorical interpretations –Alegoriskas interpretācijas x A1188 Svētie raksti 

–Allergenicity * –Alergenitāte * x A1149 Ķīm. vielas 

–Allusions –Alūzijas x A1110 Personvārdi 

–Alluvial plain –Sanesu līdzenums x A1145.5 Ūdenstilpes 

–Almanacs –Almanahi v A1200 Kari 

–Alphabet –Alfabēts x A1154 Valodas 

–Alphabet–Religious aspects –Alfabēts–Reliģiskie aspekti x–x A1154 Valodas 

–Alphabet–Religious aspects– –Alfabēts–Reliģiskie aspekti– x–x–x A1154 Valodas 
Buddhism, [Christianity, etc.] Budisms, [Kristietība utt.] 

–Alternative treatment * –Alternatīvā ārstēšana * x A1150 Slimības 

–Altitudes –Augstienes x A1140 Vietas 
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–Alumni and alumnae * –Absolventi un absolventes * x A1151 Izglīt. inst. 

   A1151.5 Izglīt. inst. veidi 

–Amateur’s manuals –Amatieru rokasgrāmatas v A1095 Sk. PR:PS A1943.5 

–Ambulances –Lauka hospitāļi x A1159 Milit. dienesti 

–American influences –Amerikāņu ietekme x A1156 Literatūras A1675 

–Amphibious operations –Jūras desanta operācijas x A1200 Kari 

–Analogy –Analoģija x A1154 Valodas 

–Analysis –Analīze x A1095 Sk. PR:PS 
   A1149 Ķīm. vielas 
   A1158 Materiāli 
   A1180 Augi 

–Analysis, appreciation –Analīze, vērtēšana x A1160 Skaņdarbi 

–Anaphora –Anafora x A1154 Valodas 

–Anatomy –Anatomija x A1147 Dzīvnieki 
   A1164 Ķermeņa orgāni 
   A1180 Augi 

–Anecdotes –Anekdotes v A1095 Sk. PR:PS 
   A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1105 Institūcijas 
   A1110 Personvārdi 
   A1120 Ģimenes, dzimtas 
   A1140 Vietas 
   A1188 Svētie raksti 

–Animacy –Vārdu piederība pie dzīvu būtņu x A1154 Valodas 
 nosaukumiem 

–Animal models * –Dzīvnieku modeļi * x A1150 Slimības 

–Ankylosis * –Ankiloze * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Annexation to … –Vardarbīga pievienošana (kam) x A1140 Vietas 

–Anniversaries, etc. –Gadadienas utt. x A1095 Sk. PR:PS 
   A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1105 Institūcijas 
   A1110 Personvārdi 
   A1140 Vietas 
   A1187 Krist. konfes. 
   A1200 Kari 

–Anodic oxidation * –Anodoksidēšanās * x A1158 Materiāli 

–Anonyms and pseudonyms –Anonīmi un pseidonīmi x A1100 Personvārdi 

–Antagonists –Antagonisti x A1149 Ķīm. vielas 

–Anthropometry * –Antropometrija * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Antiaircraft artillery operations –Zenītartilērijas operācijas x A1200 Kari 

–Anti–theft devices –Pretaizdzīšanas ierīces x A1195 Transportlīdz. 

–Antilock brake systems –Bremžu pretbloķēšanas sistēmas x A1195 Transportlīdz. 

–Antiquities –Antikvitātes x A1103 Etn. grupas A1225 
   A1140 Vietas A1225 A715 
   A1188 Svētie raksti 
   A1200 Kari 

–Antiquities–Collection and –Antikvitātes–Kolekcionēšana un x–x A1103 Etn. grupas 
preservation * saglabāšana *  A1140 Vietas 

–Antiquities–Collectors and –Antikvitātes–Kolekcionāri un x–x A1103 Etn. grupas 
collecting * kolekcionēšana *  A1140 Vietas 
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–Antiquities, Byzantine –Antikvitātes, bizantiešu x A1140 Vietas A1225 

–Antiquities, Celtic –Antikvitātes, ķeltu x A1140 Vietas A1225 

–Antiquities, Germanic –Antikvitātes, ģermāņu x A1140 Vietas A1225 

–Antiquities, Phoenician –Antikvitātes, feniķiešu x A1140 Vietas A1225 

–Antiquities, Roman –Antikvitātes, romiešu x A1140 Vietas A1225 

–Antiquities, Slavic –Antikvitātes, slāvu x A1140 Vietas A1225 

–Antiquities, Turkish –Antikvitātes, turku x A1140 Vietas A1225 

–Apheresis –Aferēze x A1154 Valodas 

–Apologetic works –Apoloģētiskie darbi v A1185 Reliģijas A1472 
   A1187 Krist. konfes. A1472 

–Apologetic works–History and –Apoloģētiskie darbi–Vēsture x–x A1185 Reliģijas 
criticism un kritika  A1187 Krist. konfes. 

–Appointments and retirements –Iecelšana un atvaļināšanās x A1159 Milit. dienesti 

–Apposition –Apozīcija x A1154 Valodas 

–Appreciation * –Novērtējums * x A1100 Personvārdi 
   A1148 Māksla 
   A1155.8 Lit. darbi/nos. 
   A1156 Literatūras 
   A1188 Svētie raksti 

–Apprentices –Mācekļi x A1159 Milit. dienesti 

–Appropriate technology * –Atbilstošas tehnoloģijas * x A1153 Rūpn. noz. 

–Appropriations and expenditures –Asignējumi un izdevumi x A1105 Institūcijas A1624 
   A1140 Vietas A1624 

   A1155 Likumdoš. inst. A1624 
   A1159 Milit. dienesti A1624 

–Appropriations and expenditures– –Asignējumi un izdevumi– x A1105 Institūcijas 
Effect on inflation on Inflācijas ietekme  A1140 Vietas 

–Arab authors –Arābu rakstnieki x A1156 Literatūras 

–Arab influences –Arābu ietekme x A1156 Literatūras A1675 

–Archaeological collections –Arheoloģiskās kolekcijas x A1105 Institūcijas A1427 
   A1110 Personvārdi A1427 
   A1120 Ģimenes, dzimtas A1427 

–Archaisms –Arhaismi x A1154 Valodas 

–Archival resources –Arhīvu materiāli x A1095 Sk. PR:PS A1230 
   A1140 Vietas A1230 

–Archives –Arhīvi v A1095 Sk. PR:PS A1230 
   A1100 Pers. grupas A1230 
   A1103 Etn. grupas A1230 
   A1105 Institūcijas A1230 
   A1110 Personvārdi A1230 
   A1120 Ģimenes, dzimtas A1230 
   A1151.5 Izglīt. inst. veidi A1230 
   A1159 Milit. dienesti A1230 

–Archives–Microform catalogs –Arhīvi–Mikroformu katalogi x–v A1095 Sk. PR:PS 

–Area –Platība x A1140 Vietas 

–Armed Forces * –Bruņotie spēki * x A1140 Vietas 

–Armenian authors –Armēņu rakstnieki x A1156 Literatūras 

–Armistices –Pamiers x A1200 Kari 

–Armored troops –Bruņutanku karaspēks x A1159 Milit. dienesti A1250 

–Art –Māksla v A1095 Sk. PR:PS 
   A1110 Personvārdi 

Brīvi pievienojamās apakšiedaļas: alfabētiskais rādītājs, v.2 2009 ANGĻU—LATVIEŠU 6



 I II III IV V VI 

 
–Art and the war, [revolution, etc.] –Māksla un karš, [revolūcija utt] v A1200 Kari 

–Art collections –Mākslas kolekcijas x A1105 Institūcijas A1427 
   A1110 Personvārdi A1427 
   A1120 Ģimenes, dzimtas A1427 

–Art patronage –Mākslas protekcija x A1105 Institūcijas A1427 
   A1110 Personvārdi A1427 
   A1120 Ģimenes, dzimtas A1427 

–Article –Artikuls x A1154 Valodas 

–Artificial insemination * –Mākslīgā apsēklošana * x A1147 Dzīvnieki 

–Artificial spawning * –Mākslīgais nārsts * x A1147 Dzīvnieki 

–Artillery –Artilērija x A1159 Milit. dienesti 

–Artillery–Drill and tactics –Artilērija–Apmācība un taktika x–x A1159 Milit. dienesti 

–Artillery operations –Artilērijas operācijas x A1200 Kari 

–Artillery operations, American, –Artilērijas operācijas, amerikāņu, x A1200 Kari 
[British, French, etc.] [britu, franču utt.] 

–Asian Americans –Aziātu izcelsmes amerikāņi x A1159 Milit. dienesti 
   A1200 Kari 

–Asian authors –Aziātu rakstnieki x A1156 Literatūras 

–Asian influences –Aziātu ietekme x A1156 Literatūras A1675 

–Aspect –Darbības veids x A1154 Valodas 

–Aspiration –Aspirācija x A1154 Valodas 

–Assassination –Atentāti x A1110 Personvārdi 

–Assassination attempt, [date] –Atentāta mēģinājums, [datējums] x A1110 Personvārdi 

–Assassination attempts * –Atentāta mēģinājumi * x A1100 Pers. grupas 
   A1110 Personvārdi 

–Assaying * –Kvantitatīvā analīze * x A1149 Ķīm. vielas 

–Asyndeton –Asindetons x A1154 Valodas 

–Atlases –Atlanti v A1095 Sk. PR:PS A1935 

–Atrocities * –Zvērības * x A1200 Kari 

–Attitudes –Attieksme x A1103 Etn. grupas A1955 
   A1100 Pers. grupas A1955 

–Attribution –Atribūcija x A1148 Māksla 

–Audio adaptations –Audioadaptācijas v A1110 Personvārdi 
   A1156 Literatūras 

–Audio equipment * –Audioiekārta * x A1195 Transportlīdz. 

–Audio–visual aids –Audiovizuālie līdzekļi x A1095 Sk. PR:PS A2110 

–Audio–visual aids–Catalogs –Audiovizuālie līdzekļi–Katalogi x–v A1095 Sk. PR:PS A1361 

–Audiocassete catalogs –Audiokasešu katalogi v A1095 Sk. PR:PS A1361 
   A1105 Institūcijas A1361 
   A1110 Personvārdi A1361 
   A1160 Skaņdarbi A1361 

–Audiotape catalogs –Skaņu ierakstu katalogi v A1095 Sk. PR:PS A1361 
   A1103 Etn. grupas A1361 
   A1105 Institūcijas A1361 
   A1110 Personvārdi A1361 
   A1140 Vietas A1361 

–Auditing –Audits x A1095 Sk. PR:PS A1624 
   A1105 Institūcijas A1624 
   A1151.5 Izglīt. inst. veidi A1624 
   A1153 Rūpn. noz. A1624 

–Auditing–Law and legislation * –Audits–Tiesības un likumdošana * x–x A1151.5 Izglīt. inst. veidi A1675 

Brīvi pievienojamās apakšiedaļas: alfabētiskais rādītājs, v.2 2009 ANGĻU—LATVIEŠU 7



 I II III IV V VI 

 
–Augmentatives –Augmenti x A1154 Valodas 

–Australian influences –Austrāliešu ietekme x A1156 Literatūras A1675 

–Authorship –Rakstīšana un autorība x A1095 Sk. PR:PS 
   A1110 Personvārdi 
   A1155.8 Lit. darbi/nos. 
   A1188 Svētie raksti 

–Authorship–Collaboration –Rakstīšana un autorība–Sadarbība x–x A1110 Personvārdi 

–Authorship–Date of authorship –Rakstīšana un autorība– x–x A1188 Svētie raksti 
 Sarakstīšanas laiks 

–Autographs –Autogrāfi v A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1200 Kari 

–Automatic control –Automātiskā vadība x A1095 Sk. PR:PS 
   A1195 Transportlīdz. 

–Automation –Automatizācija x A1095 Sk. PR:PS 
   A1105 Institūcijas 
   A1153 Rūpn. noz. 

–Autonomous communities –Autonomās kopienas x A1095 Sk. PR:PS A713 

–Autonomous regions –Autonomie apgabali x A1095 Sk. PR:PS A713 

–Autopsy * –Autopsija * x A1147 Dzīvnieki 

–Auxiliary verbs –Palīgdarbības vārdi x A1154 Valodas 

–Aviation –Aviācija x A1159 Milit. dienesti 

–Aviation electronics technicians –Aviācijas elektronikas speciālisti x A1159 Milit. dienesti 

–Aviation mechanics –Aviācijas mehāniķi x A1159 Milit. dienesti 

–Aviation supplies and stores –Aviācijas apgāde un krājumi x A1159 Milit. dienesti 

–Aviation–Ground support –Aviācija–Sauszemes spēku atbalsts x–x A1159 Milit. dienesti 

–Aviation–Job descriptions –Aviācija–Amata apraksti x–v A1159 Milit. dienesti 

–Awards –Apbalvojumi, godalgas utt. x A1105 Institūcijas 
   A1110 Personvārdi 

–Awards * –Apbalvojumi, godalgas utt. * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1159 Milit. dienesti 

–Axles –Asis x A1195 Transportlīdz. 

–Bahai interpretations –Bahajiešu interpretācijas x A1188 Svētie raksti 

–Baloons * –Aerostati * x A1200 Kari 

–Bandmasters –Orķestra diriģenti x A1158 Milit. dienesti 

–Bands –Orķestri x A1151 Izglīt. inst. 

–Bangladeshi authors –Bangladešas rakstnieki x A1156 Literatūras 

–Barracks and quarters –Kazarmas un barakas x A1159 Milit. dienesti 

–Barracks and quarters–Furniture –Kazarmas un barakas–Iekārtojums x–x A1159 Milit. dienesti 

–Barrier–free design * –Vides pieejamība * x A1095 Sk. PR:PS 

–Baseball –Beisbols x A1151 Izglīt. inst. 

–Basketball –Basketbols x A1151 Izglīt. inst. 

–Basque authors –Basku rakstnieki x A1156 Literatūras 

–Basques * –Baski * x A1200 Kari 

–Bathymetric maps –Batimetriskās kartes v A1140 Vietas 

–Batteries * –Akumulatori * x A1195 Transportlīdz. 

–Battlefields * –Kaujas lauki * x A1200 Kari 

–Bearings * –Gultņi * x A1195 Transportlīdz. 

–Behavior * –Uzvedība * x A1147 Dzīvnieki 
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–Behavior–Climatic factors * –Uzvedība–Klimatiskie faktori * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Behavior–Endocrine aspects –Uzvedība–Endokrīnie aspekti x–x A1147 Dzīvnieki 

–Behavior–Evolution * –Uzvedība–Evolūcija * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Benefactors –Ziedotāji x A1151 Izglīt. inst. 

–Benefices * –Draudzes * x A1187 Krist. konfes. 

–Bengali authors –Bengāļu rakstnieki x A1156 Literatūras 

–Biblical teaching –Bībeles mācība x A1095 Sk. PR:PS A1295 

–Bibliography –Bibliogrāfijas v A1095 Sk. PR:PS 
   A1156 Literatūras 
   A1160 Skaņdarbi 

–Bibliography–Catalogs –Bibliogrāfijas–Katalogi v–v A1095 Sk. PR:PS A1361 

–Bibliography–Early –Bibliogrāfijas–Agrīnās v–v A1095 Sk. PR:PS A1576 

–Bibliography–Exhibitions –Bibliogrāfijas–Izstādes v–v A1095 Sk. PR:PS A1593 

–Bibliography–Graded lists –Bibliogrāfijas–Atlasītie saraksti v–v A1160 Skaņdarbi 

–Bibliography–Methodology –Bibliogrāfijas–Metodoloģija x–x A1095 Sk. PR:PS 

–Bibliography–Microform catalogs –Bibliogrāfijas–Mikroformu katalogi v–v A1095 Sk. PR:PS A1361 A1965 

–Bibliography–Union lists –Bibliogrāfijas–Koprādītāji v–v A1095 Sk. PR:PS A1361 

–Bibliography of bibliographies –Bibliogrāfiju bibliogrāfijas v A1095 Sk. PR:PS 

–Bio–bibliography –Biobibliogrāfijas v A1095 Sk. PR:PS A1328 
   A1103 Etn. grupas A1328 
   A1140 Vietas A1328 
   A1186 Reliģiskie ordeņi A1328 
   A1187 Krist. konfes. A1328 

–Bioaccumulation * –Bioakumulācija * x A1149 Ķīm. vielas 

–Bioavailability * –Biopieejamība * x A1149 Ķīm. vielas 

–Biocompatibility * –Biosaderība * x A1158 Materiāli 

–Biodegradation * –Biodegradācija * x A1149 Ķīm. vielas 
   A1158 Materiāli 

–Biography –Biogrāfijas v A1095 Sk. PR:PS A1330 
   A1100 Pers. grupas A1330 
   A1103 Etn. grupas A1330 
   A1105 Institūcijas A1330 
   A1140 Vietas A1330 A1845 
   A1147 Dzīvnieki A1330 A1720 
   A1159 Milit. dienesti A1330 
   A1188 Svētie raksti A1330 
   A1200 Kari A1330 

–Biography–Anecdotes –Biogrāfijas–Anekdotes v–v A1140 Vietas 

–Biography–Caricatures and –Biogrāfijas–Karikatūras v–v A1140 Vietas 
cartoons 

–Biography–Dictionaries –Biogrāfijas–Vārdnīcas v–v A1095 Sk. PR:PS 
   A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1105 Institūcijas 
   A1140 Vietas 

–Biography–History and criticism –Biogrāfijas–Vēsture un kritika x–x A1095 Sk. PR:PS 
   A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1105 Institūcijas 
   A1140 Vietas 

–Biography–Humor –Biogrāfijas–Humors v–v A1140 Vietas 
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–Biography–Pictorial works –Biogrāfijas–Albumi v–v A1100 Pers. grupas 

   A1103 Etn. grupas 
   A1140 Vietas 

–Biography–Portraits –Biogrāfijas–Portreti v–v A1105 Institūcijas 
   A1140 Vietas 
   A1159 Milit. dienesti 

–Biography–Sermons –Biogrāfijas–Sprediķi v–v A1188 Svētie raksti 

–Biography–Sources –Biogrāfijas–Avoti x–v A1103 Etn. grupas 
   A1110 Pers. grupas 
   A1140 Vietas 

–Biological control * –Bioloģiskā apkarošana * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Biological warfare * –Bioloģiskais karš * x A1200 Kari 

–Biopsy * –Biopsija * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Biotechnology * –Biotehnoloģija * x A1149 Ķīm. vielas 
   A1180 Augi 

–Birth –Dzimšana x A1110 Personvārdi 

–Birthplace –Dzimšanas vieta x A1110 Personvārdi 

–Bishops –Bīskapi x A1187 Krist. konfes. 

–Bishops–Appointment, call and –Bīskapi–Iecelšana, izziņošana x–x A1187 Krist. konfes. 
elections un ievēlēšana 

–Black authors –Melnādainie rakstnieki x A1156 Literatūras 

–Black interpretations –Melnādaino interpretācijas x A1188 Svētie raksti 

–Blacks * –Melnādainie * x A1200 Kari 

–Blockades * –Blokādes * x A1200 Kari 

–Blogs –Emuāri v A1095 Sk. PR:PS 
   A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1110 Personvārdi 

–Blood–vessels –Asinsvadi x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Blunt trauma * –Trulas traumas * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Boats –Laivas x A1159 Milit. dienesti 

–Boats * –Laivas * x A1103 Etn. grupas 

–Boatswain’s mates –Bocmaņa palīgi x A1159 Milit. dienesti 

–Boatswains –Bocmaņi x A1159 Milit. dienesti 

–Bodies * –Virsbūves * x A1195 Transportlīdz. 

–Bodies–Alignment * –Virsbūves–Centrēšana * x–x A1195 Transportlīdz. 

–Bodies–Parts * –Virsbūves–Daļas un detaļas * x–x A1195 Transportlīdz. 

–Boiler technicians –Tvaika katlu mašīnisti x A1159 Milit. dienesti 

–Bomb reconnaissance –Mīnu meklēšana x A1200 Kari 

–Bonding * –Garantijas * x A1100 Pers. grupas 

–Bonding * –Savienošana * x A1153 Rūpn. noz. 

–Boning * –Atkaulošana * x A1147 Dzīvnieki 

–Bonsai collections –Bonzai kolekcijas x A1105 Institūcijas A1427 
   A1110 Personvārdi A1427 
   A1120 Ģimenes, dzimtas A1427 

–Book reviews –Grāmatu apskati v A1095 Sk. PR:PS A2021 
   A1100 Pers. grupas A2021 
   A1103 Etn. grupas A2021 
   A1140 Vietas A2021 

–Books and reading –Grāmatas un lasīšana x A1110 Personvārdi A1333 

Brīvi pievienojamās apakšiedaļas: alfabētiskais rādītājs, v.2 2009 ANGĻU—LATVIEŠU 10



 I II III IV V VI 

 
–Books and reading * –Grāmatas un lasīšana * x A1100 Pers. grupas A1333 

   A1103 Etn. grupas A1333 

–Boundaries * –Robežas * x A1140 Vietas A1333.5 
   A1149.5 Kolonijas A1333.5 

–Bowing –Štrihs x A1161 Mūz. instr. 

–Brakes –Bremzes x A1195 Transportlīdz. 

–Brazilian influences –Brazīliešu ietekme x A1156 Literatūras A1675 

–Brazing * –Lodēšana * x A1149 Ķīm. vielas 

–Breaking in –Iebraukāšana x A1195 Transportlīdz. 

–Breath control –Elpas kontrole x A1161 Mūz. instr. 

–Breeding * –Selekcija * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Brittleness * –Trauslums * x A1149 Ķīm. vielas 
   A1158 Materiāli 

–Buddhist authors –Budistu rakstnieki x A1156 Literatūras 

–Buddhist influences –Budisma ietekme x A1156 Literatūras A1675 

–Buddhist interpretations –Budistu interpretācijas x A1188 Svētie raksti 

–Buildings –Celtnes x A1095 Sk. PR:PS 
   A1105 Institūcijas 
   A1151 Izglīt. inst. 

–Buildings–Barrier–free design –Celtnes–Vides pieejamība x–x A1151 Izglīt. inst. 

–Buildings, structures, etc. –Celtnes, būves utt. x A1140 Vietas A832 A1334 

–Buildings, structures etc.– –Celtnes, būves utt.– x–x A1140 Vietas A832 A1334 
Conservation and restoration Konservācija un restaurācija 

–Bumpers –Buferi x A1195 Transportlīdz. 

–Business management –Uzņēmējdarbības menedžments x A1151.5 Izglīt. inst. veidi 

–By-laws –Vietējo varas orgānu lēmumi v A1095 Sk. PR:PS 
   A1105 Institūcijas 

–By-products –Blakusprodukti x A1095 Sk. PR:PS 

–Cadenzas –Kadences v A1160 Skaņdarbi 

–Calcification * –Pārkaļķošanās * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Calendars –Kalendāri v A1095 Sk. PR:PS 
   A1105 Institūcijas 
   A1110 Personvārdi 
   A1140 Vietas 

–Calibration * –Kalibrēšana * x A1095 Sk. PR:PS 

–Camouflage –Kamuflāža x A1200 Kari 

–Campaigns * –Kampaņas * x A1200 Kari A1285 

–Cancer * –Vēzis * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Cannibalism * –Kanibālisms * x A1147 Dzīvnieki 

–Canon –Kanoni x A1188 Svētie raksti 

–Canonical criticism –Kanoniskā kritika x A1188 Svētie raksti 

–Cantons –Kantoni x A1095 Sk. PR:PS A713 

–Capital and capitol –Galvaspilsēta x A1140 Vietas 

–Capital investments * –Kapitālieguldījumi * x A1153 Rūpn. noz. 

–Capital productivity * –Kapitāla efektivitāte * x A1153 Rūpn. noz. 

–Capitalization –Lielo burtu lietošana x A1154 Valodas 

–Captivity, [dates] –Nebrīve, [no kura līdz x A1110 Personvārdi 
 kuram laikam] 
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–Carbon content * –Oglekļa saturs * x A1158 Materiāli 

–Carcasses * –Kautķermeņi * x A1147 Dzīvnieki 

–Carcasses–Biodegradation * –Kautķermeņi–Biodegradācija * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Carcasses–Grading * –Kautķermeņi–Šķirošana * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Carcasses–Handling * –Kautķermeņi–Apstrāde un x–x A1147 Dzīvnieki 
 pārkraušana * 

–Carcinogenicity * –Kancerogenitāte * x A1149 Ķīm. vielas 

–Cardiovascular system –Kardiovaskulārā sistēma x A1147 Dzīvnieki 

–Care * –Aprūpe * x A1100 Pers. grupas 

–Care and hygiene * –Aprūpe un higiēna * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Career in [specific field or –Karjera [konkrētā nozarē x A1110 Personvārdi 
discipline] vai disciplīnā] 

–Caribbean authors –Karību salu rakstnieki x A1156 Literatūras 

–Caricatures and cartoons –Karikatūras v A1095 Sk. PR:PS 
   A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1105 Institūcijas 
   A1110 Personvārdi 
   A1120 Ģimenes, dzimtas 
   A1188 Svētie raksti 

–Cartography –Kartogrāfija x A1200 Kari 

–Case –Locījums x A1154 Valodas 

–Case grammar –Locījuma gramatika x A1154 Valodas 

–Case studies –Gadījumu izpēte v A1095 Sk. PR:PS A1350 
   A1100 Pers. grupas A1350 
   A1103 Etn. grupas A1350 
   A1105 Institūcijas A1350 

–Cases –Lietas v A1154.5 Tiesības A1350 

–Casualties * –Zaudējumi * x A1200 Kari 

–Casualties–Statistics –Zaudējumi–Statistika x–v A1200 Kari A2095 

–Catalan authors –Kataloniešu rakstnieki x A1156 Literatūras 

–Catalogs –Katalogi v A1095 Sk. PR:PS A1360 A1361 
   A1105 Institūcijas A1360 A1361 
   A1110 Personvārdi A1360 A1361 
   A1148 Māksla A1360 A1361 

–Catalogs, Manufacturers’ –Katalogi, ražotāju v A1161 Mūz. instr. 

–Catalogs and collections * –Katalogi un kolekcijas * v A1095 Sk. PR:PS A1360 A1427 
   A1147 Dzīvnieki A1360 A1427 
   A1161 Mūz. instr. A1360 A1427 
   A1180 Augi A1360 A1427 

–Catalogues raisonnés –Darbu katalogi v A1110 Personvārdi 

–Catalytic converters –Katalītiskie konverteri x A1195 Transportlīdz. 

–Cataphora –Katafora x A1154 Valodas 

–Catechisms –Katehismi v A1185 Reliģijas 
   A1187 Krist. konfes. 

–Catechisms–English, [French, –Katehismi–Angļu, [Franču, v–x A1187 Krist. konfes. 
German, etc.] vācu utt.] valoda 

–Catechisms–History and criticism –Katehismi–Vēsture un kritika x–x A1187 Krist. konfes. 

–Categorial grammar –Kategoriju gramatika x A1154 Valodas 

–Catholic authors –Katoļu rakstnieki x A1156 Literatūras 

–Caucuses –Slēgtas frakciju sēdes x A1155 Likumdoš. inst. 
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–Causative –Kauzatīvs x A1154 Valodas 

–Causes –Cēloņi x A1200 Kari 

–Cavalry –Kavalērija x A1159 Milit. dienesti 

–Cavalry operations –Kavalērijas operācijas x A1200 Kari 

–Cavalry–Drill and tactics –Kavalērija–Apmācība un taktika x A1159 Milit. dienesti 

–Cavitation erosion * –Kavitācijas erozija * x A1158 Materiāli 

–CD-ROM catalogs –CD-ROM katalogi v A1095 Sk. PR:PS A1361 

–Celtic authors –Ķeltu rakstnieki x A1156 Literatūras 

–Celtic influences –Ķeltu ietekme x A1156 Literatūras A1675 

–Censorship * –Cenzūra * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1110 Personvārdi 
   A1156 Literatūras 
   A1200 Kari 

–Censures –Nosodījumi x A1155 Likumdoš. inst. 

–Census –Tautas skaitīšana v A1103 Etn. grupas A1366 
   A1140 Vietas A1366 

–Census–Law and legislation –Tautas skaitīšana–Tiesības un x–x A1140 Vietas 
 likumdošana 

–Census, [date] –Tautas skaitīšana, [datējums] v A1103 Etn. grupas A1366 
   A1140 Vietas A1366 

–Centennial celebrations, etc. –Simtgades svinības utt. x A1095 Sk. PR:PS 
   A1105 Institūcijas 
   A1140 Vietas 
   A1200 Kari 

–Certification * –Sertifikācija * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1100 Pers. grupas 
   A1153 Rūpn. noz. 

–Channelization –Gultnes iztaisnošanas darbi x A1145.5 Ūdenstilpes 

–Channels –Gultnes x A1145.5 Ūdenstilpes 

–Chapel exercises –Kapelas vingrinājumi v A1151.5 Izglīt. inst. veidi 

–Chaplain’s assistants –Kapelāna asistenti x A1159 Milit. dienesti 

–Chaplains –Kapelāni x A1105 Institūcijas 
   A1159 Milit. dienesti 

–Chaplains * –Kapelāni * x A1200 Kari 

–Characters –Tēli x A1110 Personvārdi 
   A1155.8 Lit. darbi/nos. 

–Characters–Children, [Jews, –Tēli–Bērni, [Ebreji; Ārsti utt.] x A1110 Personvārdi 
Physicians, etc.] 

–Characters–[name of individual –Tēli–[konkrēta tēla vārds] x–x A1110 Personvārdi 
character] 

–Charitable contributions * –Ziedojumi un dāvinājumi * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Charities –Labdarības iestādes x A1103 Etn. grupas 
   A1105 Institūcijas 
   A1185 Reliģijas 
   A1187 Krist. konfes. 

–Charters –Hartas v A1105 Institūcijas 
   A1140 Vietas 

–Charters, grants, privileges –Hartas, dāvinājumi, privilēģijas v A1140 Vietas 

–Charts, diagrams, etc. –Tabulas, diagrammas utt. v A1095 Sk. PR:PS 

–Chassis –Šasija x A1195 Transportlīdz. 
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–Chemical defenses * –Ķīmiskā aizsardzība * x A1147 Dzīvnieki 

   A1180 Augi 

–Chemical resistance –Ķīmiskā pretestība x A1158 Materiāli 

–Chemical warfare * –Ķīmiskais karš * x A1200 Kari 

–Chemoprevention * –Ķīmijprofilakse * x A1150 Slimības 

–Chemotaxonomy * –Ķīmiskā taksonomija * x A1180 Augi 

–Chemotherapy * –Farmakoterapija * x A1150 Slimības 

–Chemotherapy–Complications * –Farmakoterapija–Komplikācijas * x–x A1110 Personvārdi 

–Childhood and youth –Bērnība un jaunība x A1110 Personvārdi 

–Children * –Bērni * x A1200 Kari 

–Children’s sermons –Bērnu sprediķi v A1188 Svētie raksti 

–Children’s use * –Izmantošana darbā ar bērniem * x A1188 Svētie raksti 

–Chinese authors –Ķīniešu rakstnieki x A1156 Literatūras 

–Chinese influences –Ķīniešu ietekme x A1156 Literatūras A1675 

–Chiropractic treatment * –Hiropraktiskā ārstēšana * x A1150 Slimības 

–Choral organizations –Koru organizācijas x A1151 Izglīt. inst. 

–Chord diagrams –Akordu diagrammas v A1160 Skaņdarbi 

–Chorus scores with organ –Kora partitūras ar ērģelēm v A1160 Skaņdarbi 

–Chorus scores with piano –Kora partitūras ar klavierēm v A1160 Skaņdarbi 

–Chorus scores without –Kora partitūras bez pavadījuma v A1160 Skaņdarbi 
accompaniment 

–Choson dynasty, 1392-1910 –Li dinastija, 1392-1910 y A1148 Korejiešu māksla 

–Christian authors –Kristiešu rakstnieki x A1156 Literatūras 

–Christian influences –Kristietības ietekme x A1156 Literatūras A1675 

–Christian Science authors –Scientoloģijas rakstnieki x A1156 Literatūras 

–Chronology –Hronoloģija v A1095 Sk. PR:PS A1367 
   A1110 Personvārdi A1367 
   A1148 Māksla A1367 
   A1155.2 Liter. grupas A1367 
   A1156 Literatūras A1367 
   A1188 Svētie raksti A1367 
   A1200 Kari A1367 

–Church history –Baznīcas vēsture x A1140 Vietas 

–Church history–16th century –Baznīcas vēsture–16. gs. x–y A1140 Vietas 

–Church history–17th century –Baznīcas vēsture–17. gs. x–y A1140 Vietas 

–Church history–18th century –Baznīcas vēsture–18. gs. x–y A1140 Vietas 

–Church history–19th century –Baznīcas vēsture–19. gs. x–y A1140 Vietas 

–Church history–20th century –Baznīcas vēsture–20. gs. x–y A1140 Vietas 

–Church history–21st century –Baznīcas vēsture–21. gs. x–y A1140 Vietas 

–Cipher –Monogramma x A1110 Personvārdi 

–Circulation –Pārdoto eksemplāru skaits x A1095 Sk. PR:PS 

–Citizen participation –Pilsoņu līdzdalība x A1095 Sk. PR:PS A1942 

–Civic action –Pilsoņu darbība x A1159 Milit. dienesti 

–Civil functions –Pilsoņu pienākumi x A1159 Milit. dienesti 

–Civil rights * –Pilsoņtiesības * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Civilian employees –Civilie darbinieki x A1159 Milit. dienesti 

–Civilian relief * –Palīdzība civiliedzīvotājiem * x A1200 Kari 
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–Civilization –Kultūras vēsture x A1140 Vietas A1370 

–Civilization–16th century –Kultūras vēsture–16. gs. x–y A1140 Vietas A1370 

–Civilization–17th century –Kultūras vēsture–17. gs. x–y A1140 Vietas A1370 

–Civilization–18th century –Kultūras vēsture–18. gs. x–y A1140 Vietas A1370 

–Civilization–19th century –Kultūras vēsture–19. gs. x–y A1140 Vietas A1370 

–Civilization–20th century –Kultūras vēsture–20. gs. x–y A1140 Vietas A1370 

–Civilization–21st century –Kultūras vēsture–21. gs. x–y A1140 Vietas A1370 

–Civilization–Foreign influences –Kultūras vēsture–Ārzemju ietekme x–x A1140 Vietas A1370 A1675 

–Civilization–Philosophy –Kultūras vēsture–Filozofija x–x A1140 Vietas 

–Cladistic analysis * –Kladistiskā analīze * x A1180 Augi 

–Claims –Prasības x A1103 Etn. grupas 
   A1140 Vietas 
   A1200 Kari 

–Claims vs. … –Prasības pret … x A1105 Institūcijas 
   A1110 Personvārdi 
   A1140 Vietas 

–Classical influences –Klasiskā perioda ietekme x A1156 Literatūras A1675 

–Classification –Klasifikācija v A1095 Sk. PR:PS 
   A1100 Pers. grupas 
   A1147 Dzīvnieki 
   A1154 Valodas 
   A1180 Augi 

–Classification–Molecular aspects –Klasifikācija–Molekulārie aspekti x–x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Classifiers –Klasifikatori x A1154 Valodas 

–Clauses –Palīgteikumi x A1154 Valodas 

–Cleaning * –Tīrīšana * x A1095 Sk. PR:PS 

–Clergy –Garīdzniecība x A1187 Krist. konfes. 

–Clergy–Appointment, call and –Garīdzniecība–Iecelšana, x–x A1187 Krist. konfes. 
election izziņošana un vēlēšanas 

–Clergy–Degradation –Garīdzniecība–Pazemināšana x–x A1187 Krist. konfes. 
 amatā 

–Clergy–Deposition –Garīdzniecība–Atcelšana no amata x–x A1187 Krist. konfes. 

–Clergy–Deprivation of the –Garīdzniecība–Garīdznieka tērpa x–x A1187 Krist. konfes. 
clerical garb * zaudēšana * 

–Clergy–Installation * –Garīdzniecība–Ievadīšana amatā * x–x A1187 Krist. konfes. 

–Clergy–Secular employment * –Garīdzniecība–Laicīgā x–x A1187 Krist. konfes. 
 nodarbinātība * 

–Clerical work –Garīdznieku darbs x A1159 Milit. dienesti 

–Climate –Klimats x A1140 Vietas 

–Climate–Observations –Klimats–Novērojumi x–v A1140 Vietas 

–Climatic factors * –Klimatiskie faktori * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 
   A1195 Transportlīdz. 

–Clitics –Klītika x A1154 Valodas 

–Clones * –Kloni * x A1180 Augi 

–Clones–Selection * –Kloni–Selekcija * x–x A1180 Augi 

–Clones–Variation * –Kloni–Mutācija * x–x A1180 Augi 

–Cloning * –Klonēšana * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Clothing –Apģērbs x A1110 Personvārdi 
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–Clothing * –Apģērbs * x A1100 Pers. grupas 

   A1103 Etn. grupas 

–Cloture –Debašu pārtraukšana x A1155 Likumdoš. inst. 

–Clutches * –Sajūgi * x A1195 Transportlīdz. 

–Cobalt content * –Kobalta saturs * x A1158 Materiāli 

–Code numbers –Koda numuri v A1095 Sk. PR:PS 

–Code words –Koda vārdi v A1095 Sk. PR:PS 

–Codification –Kodifikācija x A1154.5 Tiesības 

–Cognate words –Radniecīgi vārdi x A1154 Valodas 

–Cognate words–Dutch, –Radniecīgi vārdi–Nīderlandiešu, x–x A11554 Valodas 
[German, etc.] [Vācu utt.] valoda 

–Coin collections –Monētu kolekcijas x A1105 Institūcijas A1427 
   A1110 Personvārdi A1427 
   A1120 Kari A1427 

–Cold weather conditions –Auksta laika apstākļi x A1095 Sk. PR:PS 

–Cold weather operation * –Ekspluatācija auksta laika x A1195 Transportlīdz. 
 apstākļos * 

–Cold working * –Aukstā apstrāde * x A1149 Ķīm. vielas 
   A1158 Materiāli 

–Collaborationists * –Kolaboracionisti * x A1200 Kari 

–Collectibles * –Kolekcionējamie priekšmeti * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1105 Institūcijas 
   A1110 Personvārdi 
   A1200 Kari 

–Collection and preservation * –Kolekcionēšana un saglabāšana * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Collective nouns –Kopības vārdi x A1154 Valodas 

–Collectors and collecting * –Kolekcionāri un kolekcionēšana * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1195 Transportlīdz. 

–Collectors and collecting– –Kolekcionāri un kolekcionēšana– x–x A1195 Transportlīdz. 
Taxation * Nodokļi * 

–Collectors and collecting– –Kolekcionāri un kolekcionēšana– x–x A1195 Transportlīdz. 
Taxation–Law and legislation * Nodokļi–Tiesības un 
 likumdošana * 

–Collier service –Ogļu kuģu dienests x A1159 Milit. dienesti 

–Collision avoidance systems * –Pretsadursmes sistēmas * x A1195 Transportlīdz. 

–Collision damage * –Sadursmes defekts * x A1195 Transportlīdz. 

–Colonial forces * –Koloniālie spēki * x A1159 Milit. dienesti 

–Colonial influences –Koloniālā ietekme x A1140 Vietas 

–Colonies –Kolonijas x A1095 Sk. PR:PS 
   A1140 Vietas 

–Colonization –Kolonizācija x A1140 Vietas 

–Colonization * –Kolonizācija * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Color * –Krāsa * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Color–Fading * –Krāsa–Izbalēšana * x–x A1180 Augi 
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–Color–Fading–Control * –Krāsa–Izbalēšana–Kontrole * x–x–x A1180 Augi 

–Color–Genetic aspects –Krāsa–Ģenētiskie aspekti x–x A1180 Augi 

–Coloring –Krāsošana x A1149 Ķīm. vielas 
   A1158 Materiāli 

–Combat sustainability –Kaujas ilgtspēja x A1159 Milit. dienesti 

–Combustion * –Degšana * x A1158 Materiāli 

–Comedies –Komēdijas x A1110 Personvārdi 

–Comic books, strips, etc. –Komiksi utt. v A1095 Sk. PR:PS 
   A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1105 Institūcijas 
   A1110 Personvārdi 
   A1188 Svētie raksti 

–Commando operations * –Sevišķu uzdevumu vienību x A1200 Kari 
 kaujas operācijas * 

–Commando troops –Sevišķu uzdevumu vienības x A1159 Milit. dienesti 

–Commentaries –Komentāri v A1188 Svētie raksti 

–Commentaries–History and –Komentāri–Vēsture un kritika x–x A1188 Svētie raksti 
criticism 

–Commerce * –Tirdzniecība * x A1103 Etn. grupas 
   A1140 Vietas 
   A1149.5 Kolonijas 

–Commercial policy –Tirdzniecības politika x A1140 Vietas 

–Commercial treaties –Tirdzniecības līgumi v A1140 Vietas A2227 

–Commissariat –Intendantūra x A1159 Milit. dienesti 

–Committees –Komitejas x A1155 Likumdoš. inst. 

–Committees–Indexes –Komitejas–Rādītāji x–v A1155 Likumdoš. inst. 

–Committees–Rules and practice –Komitejas–Noteikumi un prakse x–v A1155 Likumdoš. inst. 

–Committees–Seniority system –Komitejas–Vecākuma sistēma x A1155 Likumdoš. inst. 

–Communication –Saskarsme x A1103 Etn. grupas 

–Communication systems –Sakaru sistēmas x A1095 Sk. PR:PS 
   A1105 Institūcijas 
   A1151.5 Izglīt. inst. veidi 
   A1153 Rūpn. noz. 
   A1159 Milit. dienesti 

–Communication systems– –Sakaru sistēmas–Ārpakalpojumu x–x A1151.5 Izglīt. inst. veidi 
Contracting out * izmantošana * 

–Communications –Sakari x A1200 Kari 

–Compact disc catalogs –Kompaktdisku katalogi v A1095 Sk. PR:PS A1361 
   A1105 Institūcijas A1361 
   A1110 Personvārdi A1361 
   A1140 Vietas A1361 

–Comparative clauses –Salīdzinājuma palīgteikumi x A1154 Valodas 

–Comparative method –Salīdzinošā metode x A1095 Sk. PR:PS 

–Comparative studies –Salīdzinošie pētījumi v A1095 Sk. PR:PS 
   A1187 Krist. konfes. 
   A1188 Svētie raksti 

–Comparison –Salīdzinājums x A1154 Valodas 

–Competitions * –Konkursi, sacensības utt. * x A1095 Sk. PR:PS 

–Complaints against * –Sūdzības pret * x A1151.5 Izglīt. inst. veidi 

–Complement –Papildinātājs x A1154 Valodas 
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–Compliance costs * –Atbilstības izmaksas * x A1154.5 Tiesības 

–Complications * –Komplikācijas * x A1150 Slimības 

–Composition (1) –Ķīmiskais sastāvs x A1095 Sk. PR:PS 

–Composition (2) –Uzbūve x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Composition and exercises –Sacerēšana un vingrinājumi x A1154 Valodas 

–Compound words –Salikteņi x A1154 Valodas 

–Compression testing * –Saspiešanas pārbaude * x A1158 Materiāli 

–Computer–aided design * –Datorizētā projektēšana * x A1095 Sk. PR:PS 

–Computer–assisted instruction –Datorizētā apmācība x A1095 Sk. PR:PS 
   A1154 Valodas 

–Computer–assisted instruction –Datorizētā apmācība cittautiešiem x A1154 Valodas 
for foreign speakers 

–Computer–assisted instruction –Datorizētā apmācība franču, x A1154 Valodas 
for French, [Spanish, etc.] [spāņu utt.] valodā runājošajiem 
speakers 

–Computer games –Datorspēles v A1095 Sk. PR:PS 

–Computer network resources –Datortīklu resursi x A1095 Sk. PR:PS 

–Computer networks * –Datortīkli * x A1095 Sk. PR:PS 

–Computer networks–Security –Datortīkli–Drošības pasākumi * x–x A1095 Sk. PR:PS 
measures * 

–Computer programs –Datorprogrammas x A1095 Sk. PR:PS A2070 

–Computer simulation –Datormodelēšana x A1095 Sk. PR:PS A2040 

–Concentration camps * –Koncentrācijas nometnes * x A1200 Kari 

–Concessive clauses –Pieļāvuma palīgteikumi x A1154 Valodas 

–Concordances –Konkordances v A1095 Sk. PR:PS A1670 
   A1110 Personvārdi A1670 
   A1156 Literatūras A1670 
   A1188 Svētie raksti A1670 

–Concordances, English –Konkordances, angļu v A1188 Svētie raksti 

–Concordances, English– –Konkordances, angļu– v–x A1188 Svētie raksti 
Authorized, [Living Bible, Autorizētās, [Dzīvā Bībele, 
Revised Standart, etc.] Pārstrādātā standartversija utt.] 

–Concordances, French, –Konkordances, franču, [vācu utt.] v A1188 Svētie raksti 
[German, etc.] 

–Condition scoring * –Stāvokļa noteikšana * x A1147 Dzīvnieki 

–Conditionals –Kondicionāļi x A1154 Valodas 

–Conduct of life –Dzīves veidošana x A1100 Pers. grupas 

–Conference committees –Saskaņošanas komitejas x A1155 Likumdoš. inst. 

–Confiscations and contributions * –Konfiskācijas un kontribūcijas * x A1200 Kari 

–Conformation –Konformācija x A1149 Ķīm. vielas 

–Conformation * –Eksterjers * x A1147 Dzīvnieki 

–Confucian influences –Konfūcisma ietekme x A1156 Literatūras A1675 

–Congresses –Kongresi, konferences utt. v A1095 Sk. PR:PS A1460 

–Congresses–Attendance –Kongresi, konferences utt.– x–x A1095 Sk. PR:PS 
 Apmeklētība 

–Conjunctions –Saikļi x A1154 Valodas 

–Connectives –Saistītājvārdi x A1154 Valodas 
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–Conscientious objectors * –Personas, kas atsakās no x A1200 Kari 

 mobilizācijas idejiskas 
 pārliecības dēļ * 

–Conscript labor * –Piespiedu darbs * x A1200 Kari 

–Conservation * –Saglabāšana * x A1147 Dzīvnieki 
   A1158 Materiāli 
   A1180 Augi 

–Conservation and restoration * –Konservācija un restaurācija * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1148 Māksla 
   A1195 Transportlīdz. 

–Conservation and restoration– –Konservācija un restaurācija– x A1195 Transportlīdz. 
Taxation * Nodokļi * 

–Conservation and restoration– –Konservācija un restaurācija– x A1195 Transportlīdz. 
Taxation–Law and legislation * Nodokļi–Tiesības un 
 likumdošana * 

–Consonants –Līdzskaņi x A1154 Valodas 

–Constituent communication –Komunikācija ar vēlētājiem x A1155 Likumdoš. inst. 

–Constitution –Statūti v A1105 Institūcijas 

–Construction * –Būve un izgatavošana * x A1161 Mūz. instr. 

–Construction mechanics –Būvkonstrukciju montētāji x A1159 Milit. dienesti 

–Contemporaries –Laikabiedri x A1110 Personvārdi 

–Contested elections –Apstrīdēti vēlēšanu rezultāti x A1155 Likumdoš. inst. 

–Context –Konteksts x A1154 Valodas 

–Contraction –Kontrakcija x A1154 Valodas 

–Contraction * –Kontrakcijas * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Control * –Kontrole * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Control–Environmental aspects * –Kontrole–Vides aspekti * x–x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Control–Law and legislation * –Kontrole–Tiesības un x–x A1147 Dzīvnieki 
 likumdošana *  A1180 Augi 

–Controlled release * –Ilgstoša iedarbība * x A1149 Ķīm. vielas 

–Controversial literature –Polemiskā literatūra v A1185 Reliģijas A1472 
   A1186 Reliģiskie ordeņi A1472 
   A1187 Krist. konfes. A1472 
   A1188 Svētie raksti A1472 

–Controversial literature– –Polemiskā literatūra– x–x A1185 Reliģijas 
History and criticism Vēsture un kritika  A1186 Reliģiskie ordeņi 
   A1187 Krist. konfes. 
   A1188 Svētie raksti 

–Conversation and phrase books –Sarunvārdnīcas v A1154 Valodas 

–Conversation and phrase books– –Sarunvārdnīcas–Daudzvalodu v–x A1154 Valodas 
Polyglot 

–Conversation and phrase books– –Sarunvārdnīcas–Franču, v–x A1154 Valodas 
French, [Italian, etc.] [Itāliešu utt.] valoda 

–Conversation and phrase books –Sarunvārdnīcas (grāmatvežiem) v A1154 Valodas 
(for accountants) 

–Conversation and phrase books –Sarunvārdnīcas (lidotājiem) v A1154 Valodas 
(for air pilots) 

–Conversation and phrase books –Sarunvārdnīcas v A1154 Valodas 
(for animal specialists) (dzīvnieku speciālistiem) 
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–Conversation and phrase books –Sarunvārdnīcas v A1154 Valodas 

(for bank employees) (banku darbiniekiem) 

–Conversation and phrase books –Sarunvārdnīcas (uzņēmējiem) v A1154 Valodas 
(for bussinesspeople) 

–Conversation and phrase books –Sarunvārdnīcas (aprūpētājiem) v A1154 Valodas 
(for caregivers) 

–Conversation and phrase books –Sarunvārdnīcas (garīdzniekiem v A1154 Valodas 
(for clergy, etc.) utt.) 

–Conversation and phrase books –Sarunvārdnīcas (informācijas v A1154 Valodas 
(for computer industry tehnoloģiju nozares 
employees) darbiniekiem) 

–Conversation and phrase books –Sarunvārdnīcas (celtniecības v A1154 Valodas 
(for construction industry industrijas darbiniekiem) 
employees) 

–Conversation and phrase books –Sarunvārdnīcas (labošanas v A1154 Valodas 
(for correctional personnel) iestāžu darbiniekiem) 

–Conversation and phrase books –Sarunvārdnīcas (zobārstniecības v A1154 Valodas 
(for dental personnel) darbiniekiem) 

–Conversation and phrase books –Sarunvārdnīcas (diplomātiem) v A1154 Valodas 
(for diplomats) 

–Conversation and phrase books –Sarunvārdnīcas (mājkalpotājiem) v A1154 Valodas 
(for domestics) 

–Conversation and phrase books –Sarunvārdnīcas (zemniekiem) v A1154 Valodas 
(for farmers) 

–Conversation and phrase books –Sarunvārdnīcas (ugunsdzēsējiem) v A1154 Valodas 
(for fire fighters) 

–Conversation and phrase books –Sarunvārdnīcas (zvejniekiem) v A1154 Valodas 
(for fishers) 

–Conversation and phrase books –Sarunvārdnīcas (stjuartiem) v A1154 Valodas 
(for flight attendants) 

–Conversation and phrase books –Sarunvārdnīcas (dārzniekiem) v A1154 Valodas 
(for gardeners) 

–Conversation and phrase books –Sarunvārdnīcas (ģeologiem) v A1154 Valodas 
(for geologists) 

–Conversation and phrase books –Sarunvārdnīcas (gastronomiem) v A1154 Valodas 
(for gourmets) 

–Conversation and phrase books –Sarunvārdnīcas (ainavu v A1154 Valodas 
(for landscaping industry veidotājiem) 
employees) 

–Conversation and phrase books –Sarunvārdnīcas (juristiem) v A1154 Valodas 
(for lawyers) 

–Conversation and phrase books –Sarunvārdnīcas (bibliotēku v A1154 Valodas 
(for library employees) darbiniekiem) 

–Conversation and phrase books –Sarunvārdnīcas (matemātiķiem) v A1154 Valodas 
(for mathematicians) 

–Conversation and phrase books –Sarunvārdnīcas (medicīnas v A1154 Valodas 
(for medical personnel) darbiniekiem) 

–Conversation and phrase books –Sarunvārdnīcas (tirgotājiem) v A1154 Valodas 
(for merchants) 

–Conversation and phrase books –Sarunvārdnīcas (meteorologiem) v A1154 Valodas 
(for meteorologists) 

–Conversation and phrase books –Sarunvārdnīcas (muzeju v A1154 Valodas 
(for museum employees) darbiniekiem) 
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–Conversation and phrase books –Sarunvārdnīcas (mūziķiem, v A1154 Valodas 

(for musicians, musicologists, muzikologiem utt.) 
etc.) 

–Conversation and phrase books –Sarunvārdnīcas (uztura v A1154 Valodas 
(for nutritionists) speciālistiem) 

–Conversation and phrase books –Sarunvārdnīcas (personāla v A1154 Valodas 
(for personnel department daļas darbiniekiem) 
employees) 

–Conversation and phrase books –Sarunvārdnīcas (naftas ieguves v A1154 Valodas 
(for petroleum workers) strādniekiem) 

–Conversation and phrase books –Sarunvārdnīcas (policistiem) v A1154 Valodas 
(for police) 

–Conversation and phrase books –Sarunvārdnīcas (profesionāļiem) v A1154 Valodas 
(for professionals) 

–Conversation and phrase books –Sarunvārdnīcas (restorānu un v A1154 Valodas 
(for restaurant and hotel viesnīcu personālam) 
personnel) 

–Conversation and phrase books –Sarunvārdnīcas (jūrniekiem) v A1154 Valodas 
(for sailors) 

–Conversation and phrase books –Sarunvārdnīcas (skolu v A1154 Valodas 
(for school employees) darbiniekiem) 

–Conversation and phrase books –Sarunvārdnīcas (sekretāriem) v A1154 Valodas 
(for secretaries) 

–Conversation and phrase books –Sarunvārdnīcas (sociālajiem v A1154 Valodas 
(for social workers) darbiniekiem) 

–Conversation and phrase books –Sarunvārdnīcas (karavīriem utt.) v A1154 Valodas 
(for soldiers, etc.) 

–Conversation and phrase books –Sarunvārdnīcas (tūrisma v A1154 Valodas 
(for tourism industry employees) industrijas darbiniekiem) 

–Cooling * –Dzesēšana * x A1095 Sk. PR: PA 
   A1158 Materiāli 
   A1180 Augi 

–Cooperative marketing * –Kooperatīvā tirdzniecība * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Coordinate constructions –Formu koordinācija x A1154 Valodas 

–Copies, curious –Eksemplāri, neparasti x A1188 Svētie raksti 

–Copying –Kopēšana x A1148 Māksla 

–Coronation –Kronēšana x A1110 Personvārdi 

–Correspondence –Sarakste v A1100 Pers. grupas A1480 
   A1103 Etn. grupas A1480 
   A1110 Personvārdi A1480 
   A1120 Ģimenes, dzimtas A1480 

–Correspondence–Microform –Sarakste–Mikroformu katalogi x–v A1110 Personvārdi 
catalogs 

–Corrosion * –Korozija * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1149 Ķīm. vielas 
   A1158 Materiāli 
   A1195 Transportlīdz. 

–Corrosion fatigue * –Nogurums korozijas ietekmē * x A1158 Materiāli 

–Corrupt practices –Korupcija x A1105 Institūcijas 

–Corrupt practises * –Korupcija * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1151.5 Izglīt. inst. veidi 
   A1153 Rūpn. noz. 

–Cossacks * –Kazaki * x A1200 Kari 
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–Cost control –Izmaksu kontrole x A1095 Sk. PR:PS 

   A1153 Rūpn. noz. 
   A1159 Milit. dienesti 

–Cost effectiveness –Izmaksu efektivitāte x A1095 Sk. PR:PS 
   A1153 Rūpn. noz. 

–Cost of operation –Ekspluatācijas izmaksas x A1095 Sk. PR:PS 
   A1195 Transportlīdz. 

–Costs –Izmaksas x A1095 Sk. PR:PS 
   A1153 Rūpn. noz. 

–Counseling of * –Konsultēšana * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Counterfeit money * –Viltota nauda * x A1200 Kari 

–Counting * –Uzskaite * x A1147 Dzīvnieki 

–Court and courtiers –Galms un galminieki x A1140 Vietas 

–Court and courtiers–Clothing –Galms un galminieki–Apğērbs x–x A1140 Vietas 

–Court and courtiers–Food –Galms un galminieki–Pārtika x–x A1140 Vietas 

–Court and courtiers–Language –Galms un galminieki–Valoda x–x A1140 Vietas 

–Cracking * –Plaisāšana * x A1158 Materiāli 

–Craniology * –Kranioloģija * x A1103 Etn. grupas 

–Crashworthiness * –Triecienizturība * x A1195 Transportlīdz. 

–Credit ratings –Kredītnovērtēšana x A1153 Rūpn. noz. 

–Creeds –Ticības apliecības v A1185 Reliğijas 
   A1187 Krist. konfes. 

–Creeds–History and criticism –Ticības apliecības–Vēsture un x–x A1187 Krist. konfes. 
 kritika 

–Creep * –Šļūde * x A1149 Ķīm. vielas 
   A1158 Materiāli 

–Crimes against * –Noziegumi pret * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Criminal provisions –Krimināltiesību normas x A1154.5 Tiesības 

–Criticism, Form –Kritika, formas x A1188 Svētie raksti 

–Criticism, Narrative –Analīze, naratīva x A1188 Svētie raksti 

–Criticism, Redaction –Analīze, redakcionālā x A1188 Svētie raksti 

–Criticism, Textual –Tekstoloğija x A1110 Personvārdi 
   A1155.6 Lit. darbi/aut. 
   A1155.8 Lit. darbi/nos. 
   A1156 Literatūras 
   A1188 Svētie raksti 

–Criticism and interpretation –Kritika un interpretācija x A1110 Personvārdi 

–Criticism and interpretation– –Kritika un interpretācija– x–x A1110 Personvārdi 
History Vēsture 

–Criticism and interpretation– –Kritika un interpretācija– x–x–y A1110 Personvārdi 
History–16th century Vēsture–16. gs. 

–Criticism and interpretation– –Kritika un interpretācija– x–x–y A1110 Personvārdi 
History–17th century Vēsture–17. gs. 

–Criticism and interpretation– –Kritika un interpretācija– x–x–y A1110 Personvārdi 
History–18th century Vēsture–18. gs. 

–Criticism and interpretation– –Kritika un interpretācija– x–x–y A1110 Personvārdi 
History–19th century Vēsture–19. gs. 

–Criticism and interpretation– –Kritika un interpretācija– x–x–y A1110 Personvārdi 
History–20th century Vēsture–20. gs. 
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–Criticism and interpretation– –Kritika un interpretācija– x–x–y A1110 Personvārdi 

History–21st century Vēsture–21. gs. 

–Criticism, interpretation, etc. * –Kritika, interpretācija utt. * x A1188 Svētie raksti 

–Criticism, interpretation, etc.– –Kritika, interpretācija utt.– x A1188 Svētie raksti 
Vēsture * Vēsture * 

–Criticism, interpretation, etc.– –Kritika, interpretācija utt.– x–x–y A1188 Svētie raksti 
History–16th century Vēsture–16. gs. 

–Criticism, interpretation, etc.– –Kritika, interpretācija utt.– x–x–y A1188 Svētie raksti 
History–17th century Vēsture–17. gs. 

–Criticism, interpretation, etc.– –Kritika, interpretācija utt.– x–x–y A1188 Svētie raksti 
History–18th century Vēsture–18. gs. 

–Criticism, interpretation, etc.– –Kritika, interpretācija utt.– x–x–y A1188 Svētie raksti 
History–19th century Vēsture–19. gs. 

–Criticism, interpretation, etc.– –Kritika, interpretācija utt.– x–x–y A1188 Svētie raksti 
History–20th century Vēsture–20. gs. 

–Criticism, interpretation, etc.– –Kritika, interpretācija utt.– x–x–y A1188 Svētie raksti 
History–21st century Vēsture–21. gs. 

–Criticism, interpretation, etc.– –Kritika, interpretācija utt.– x–x–y A1188 Svētie raksti 
History–Early church, Vēsture–Agrīnā baznīca, 
ca. 30-600 ap 30-600 

–Criticism, interpretation, etc.– –Kritika, interpretācija utt.– x–x–y A1188 Svētie raksti 
History–Middle Ages, Vēsture–Viduslaiki, 
600-1500 600-1500 

–Criticism, interpretation, etc.– –Kritika, interpretācija, utt.– x–x–y A1188 Svētie raksti 
History–Modern period, Vēsture–Jauno laiku periods, 
1500- 1500- 

–Criticism, interpretation, etc., –Kritika, interpretācija utt., x A1188 Svētie raksti 
Jewish ebreju 

–Cross–cultural studies –Starpkultūru pētījumi v A1095 Sk. PR:PS A1510 

–Cross references –Mijnorādes v A1188 Svētie raksti 

–Cruise, [date] –Reiss, [datējums] x A1159 Milit. dienesti 

–Cryopreservation * –Kriosaglabāšana * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Cryosurgery * –Krioķirurğija * x A1150 Slimības 
   A1164 Ķermeņa orgāni 

–Cryotherapy * –Krioterapija * x A1150 Slimības 

–Cryptography –Kriptogrāfija x A1200 Kari 

–Cult * –Kults * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1110 Personvārdi 

–Cultural assimilation * –Kultūru asimilācija * x A1103 Etn. grupas 

–Cultural control * –Apkarošana ar agrotehniskiem  x A1147 Dzīvnieki 
 paņēmieniem *  A1180 Augi 

–Cultural policy –Kultūras politika x A1140 Vietas 

–Cultures and culture media * –Kultūras un barotnes * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Curing * –Vulkanizācija * x A1158 Materiāli 

–Curricula –Mācību un studiju programmas x A1151 Izglīt. inst. 

–Curricula * –Mācību un studiju programmas * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1151.5 Izglīt. inst. veidi 

–Curricula–Catalogs –Mācību un studiju programmas– x–v A1151 Izglīt. inst. 
 Katalogi  A1151.5 Izglīt. inst. veidi 

–Customer services –Klientu apkalpošana x A1105 Institūcijas 

–Customer services * –Klientu apkalpošana * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1153 Rūpn. noz. 
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–Customizing * –Pielāgošana * x A1161 Mūz. instr. 

   A1195 Transportlīdz. 

–Customs and practices –Paražas un rituāli x A1185 Reliğijas 
   A1186 Reliģiskie ordeņi 
   A1187 Krist. konfes. 

–Cuttings * –Spraudeņi * x A1180 Augi 

–Cysts * –Cistas * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Cytochemistry –Citoķīmija x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Cytodiagnosis * –Citodiagnostika * x A1150 Slimības 

–Cytogenetics –Citoğenētika x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Cytology –Citoloğija x A1147 Dzīvnieki 
   A1164 Ķermeņa orgāni 
   A1180 Augi 

–Cytopathology –Citopatoloğija x A1150 Slimības 
   A1164 Ķermeņa orgāni 

–Cytotaxonomy * –Citotaksonomija * x A1180 Augi 

–Czech influences –Čehu ietekme x A1156 Literatūras A1675 

–Dalit authors –Dalitu rakstnieki x A1156 Literatūras 

–Data processing –Datu apstrāde x A1095 Sk. PR:PS 
   A1105 Institūcijas 

–Data tape catalogs –Datu magnētisko lenšu katalogi v A1095 Sk. PR:PS 

–Databases –Datu bāzes v A1095 Sk. PR:PS 

–Dating –Datēšana x A1095 Sk. PR:PS 

–Death –Nāve x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Death and burial –Nāve un apbedīšana x A1110 Personvārdi 

–Death mask –Pēcnāves maska x A1110 Personvārdi 

–Decay –Sairšana x A1149 Ķīm. vielas 

–Decentralization * –Decentralizācija * x A1151.5 Izglīt. inst. veidi 

–Deception * –Maldināšana * x A1200 Kari 

–Decision making –Lēmumu pieņemšana x A1095 Sk. PR:PS 
   A1105 Institūcijas 

–Declension –Deklinācija x A1154 Valodas 

–Decontamination * –Atindēšana * x A1149 Ķīm. vielas 

–Decoration * –Apdare * x A1195 Transportlīdz. 

–Defects * –Defekti * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1158 Materiāli 
   A1195 Transportlīdz. 

–Defects–Law and legislation * –Defekti–Tiesības un x–x A1195 Transportlīdz. 
 likumdošana * 

–Defects–Reporting * –Defekti–Ziņošana * x–x A1095 Sk. PR:PS 
   A1158 Materiāli 
   A1195 Transportlīdz. 

–Defense measures * –Aizsardzības pasākumi * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1153 Rūpn. noz. 

–Defenses –Aizsardzība x A1140 Vietas 
   A1149.5 Kolonijas 

–Defenses * –Aizsargāšanās * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 
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–Defenses–Economic aspects –Aizsardzība–Ekonomiskie x–x A1140 Vietas 

 aspekti 

–Defenses–Law and legislation –Aizsardzība–Tiesības un x–x A1140 Vietas 
 likumdošana 

–Definiteness –Noteiktība x A1154 Valodas 

–Degrees –Zinātniskie grādi x A1151 Izglīt. inst. 

–Deinstitutionalization * –Deinstitucionalizēšana * x A1100 Pers. grupas 

–Deixis –Norādījuma funkcija x A1154 Valodas 

–Deletion –Elidācija x A1154 Valodas 

–Demobilization –Demobilizācija x A1159 Milit. dienesti 

–Demonstratives –Norādāmie vietniekvārdi x A1154 Valodas 

–Denaturation –Denaturācija x A1149 Ķīm. vielas 

–Density –Blīvums x A1149 Ķīm. vielas 
   A1158 Materiāli 

–Dental care * –Stomatoloģiskā aprūpe * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1159 Milit. dienesti 

–Deoxidizing * –Deoksidācija * x A1158 Materiāli 

–Departments (1) –Departamenti x A1095 Sk. PR:PS A713 

–Departments (2) –Fakultātes x A1151.5 Izglīt. inst. veidi 

–Dependency grammar –Valence x A1154 Valodas 

–Dependency on [place] –Atkarība no [vieta] x A1140 Vietas 

–Dependency on foreign countries –Atkarība no ārvalstīm x A1140 Vietas 

–Deputy speakers –Spīkera vietnieki x A1155 Likumdoš. inst. 

–Deregulation * –Deregulācija * x A1153 Rūpn. noz. 

–Derivatives * –Atvasinājumi * x A1149 Ķīm. vielas 

–Description and travel –Ceļojumu apraksti x A1140 Vietas A1530 
   A1149.5 Kolonijas A1530 

–Desertions * –Dezertēšana * x A1200 Kari 

–Design –Dizains x A1095 Sk. PR:PS A1532 
   A1149 Ķīm. vielas A1532 

–Design and construction (1) –Projektēšana un celtniecība x A1095 Sk. PR:PS A1532 
 (lieto aiz celtniecības un 
 arhitektūras priekšmetiem) 

–Design and construction (2) –Projektēšana un konstruēšana x A1095 Sk. PR:PS A1532 
 (lieto aiz tehnikas  A1195 Transportlīdz. A1532 
 priekšmetiem) 

–Design and construction (3) –Projektēšana un izstrādāšana x A1095 Sk. PR:PS A1532 
 (lieto aiz priekšmeta 
 |a Eksāmeni) 

–Design and construction–Law –Projektēšana un konstruēšana– x–x A1195 Transportlīdz. 
and legislation * Tiesības un likumdošana * 

–Design and construction– –Projektēšana un konstruēšana– x–x A1195 Transportlīdz. 
Optical methods Optiskās metodes 

–Designs and plans –Projekti un plāni v A1095 Sk. PR:PS A1532 

–Destruction and pillage * –Iznīcināšana un izlaupīšana * x A1200 Kari 

–Desulphurization * –Atsērošana * x A1158 Materiāli 

–Detection * –Noteikšana * x A1147 Dzīvnieki 

–Deterioration –Bojāšanās, nolietošanās utt. x A1095 Sk. PR:PS 
   A1158 Materiāli 
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–Determiners –Norādāmie vārdi x A1154 Valodas 

–Development –Attīstība x A1147 Dzīvnieki 
   A1149 Ķīm. vielas 
   A1180 Augi 

–Development–Endocrine aspects –Attīstība–Endokrīnie aspekti x A1147 Dzīvnieki 

–Devotional literature –Reliģiskā literatūra v A1188 Svētie raksti 

–Devotional use –Izmantošana lūgšanās x A1188 Svētie raksti 

–Dewatering * –Atūdeņošana * x A1158 Materiāli 

–Diacritics –Diakritiskās zīmes x A1154 Valodas 

–Diagnosis * –Diagnostika * x A1150 Slimības 

–Diagnostic use * –Izmantošana diagnostikā * x A1149 Ķīm. vielas 

–Dialectology –Dialektoloğija x A1154 Valodas 

–Dialects * –Dialekti * x A1154 Valodas 

–Dialects–Conversation and –Dialekti–Sarunvārdnīcas x–v A1154 Valodas 
phrase books 

–Dialects–Glossaries, –Dialekti–Glosāriji, vārdnīcas utt. x–v A1154 Valodas 
vocabularies, etc. 

–Dialects–Grammar –Dialekti–Gramatika x–x A1154 Valodas 

–Dialects–Lexicology –Dialekti–Leksikoloģija x–x A1154 Valodas 

–Dialects–Morphology –Dialekti–Morfoloğija x–x A1154 Valodas 

–Dialects–Phonetics –Dialekti–Fonētika x–x A1154 Valodas 

–Dialects–Phonology –Dialekti–Fonoloğija x A1154 Valodas 

–Dialects–Research * –Dialekti–Pētniecība * x A1154 Valodas 

–Dialects–Research–Law and –Dialekti–Pētniecība–Tiesības x–x–x A1154 Valodas 
legislation * un likumdošana * 

–Dialects–Syntax –Dialekti–Sintakse x–x A1154 Valodas 

–Dialects–Texts –Dialekti–Teksti x–v A1154 Valodas 

–Diaries –Dienasgrāmatas v A1100 Pers. grupas A1538 
   A1103 Etn. grupas A1538 
   A1110 Personvārdi A1538 
   A1120 Ģimenes, dzimtas A1538 
   A1159 Milit. dienesti A1538 

–Diction –Dikcija x A1154 Valodas 

–Dictionaries –Vārdnīcas v A1095 Sk. PR:PS A1540 
   A1154 Valodas A1540 

–Dictionaries–Early works to 1700 –Vārdnīcas–Agrīnie darbi līdz 1700 v–v A1154 Valodas 

–Dictionaries–French, [Italian, etc.] –Vārdnīcas–Franču, v–x A1154 Valodas A1540 
 [Itāliešu utt.] valoda 

–Dictionaries–Polyglot –Vārdnīcas–Daudzvalodu v–x A1154 Valodas A1540 

–Dictionaries, Juvenile –Vārdnīcas, bērnu v A1095 Sk. PR:PS A1540 A1690 
   A1154 Valodas A1540 A1690 

–Dictionaries, Juvenile–Hebrew, –Vārdnīcas, bērnu–Ebreju, v–x A1154 Valodas A1540 A1690 
[Italian, etc] [Itāliešu utt.] valoda 

–Diet therapy * –Diētas terapija * x A1150 Slimības 

–Diet therapy–Recipes –Diētas terapija–Receptes x–v A1150 Slimības 

–Differentials –Diferenciāļi x A1195 Transportlīdz. 

–Differentiation –Diferenciācija x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Differentiation therapy * –Terapijas diferencēšana * x A1150 Slimības 

–Diffusion rate –Difūzijas koeficients x A1149 Ķīm. vielas 

–Digestive organs –Gremošanas orgāni x A1147 Dzīvnieki 
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–Digests –Likumkrājumi v A1154.5 Tiesības A1550 

–Digitization * –Digitalizācija * x A1095 Sk. PR:PS 

–Dilatation * –Paplašināšanās * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Diminutives –Deminutīvi x A1154 Valodas 

–Dioceses * –Diecēzes * x A1187 Krist. konfes. 

–Diphthongs –Divskaņi x A1154 Valodas 

–Diplomatic history –Diplomātiskā vēsture x A1200 Kari 

–Diplomatic service –Diplomātiskā pārstāvniecība x A1187 Krist. konfes. 

–Dipole moments –Dipola momenti x A1149 Ķīm. vielas 

–Direct object –Tiešais papildinātājs x A1154 Valodas 

–Directories –Direktoriji v A1095 Sk. PR:PS A1558 
   A1100 Pers. grupas A1558 
   A1103 Etn. grupas A1558 
   A1105 Institūcijas A1558 
   A1120 Ģimenes, dzimtas A1558 
   A1140 Vietas A1558 

–Disc brakes –Diska bremzes x A1195 Transportlīdz. 

–Disciples –Mācekļi x A1110 Personvārdi 

–Discipline –Disciplīna x A1095 Sk. PR:PS 
   A1100 Pers. grupas 
   A1105 Institūcijas 
   A1185 Reliģijas 
   A1187 Krist. konfes. 

–Discography –Diskogrāfija v A1095 Sk. PR:PS A1361 
   A1100 Pers. grupas A1361 
   A1103 Etn. grupas A1361 
   A1105 Institūcijas A1361 
   A1110 Personvārdi A1361 
   A1160 Skaņdarbi A1361 

–Discography–Methodology –Diskogrāfija–Metodoloğija x–x A1160 Skaņdarbi 

–Discourse analysis –Diskursa analīze x A1154 Valodas 

–Discovery and exploration –Atklāšana un izpēte x A1140 Vietas A1564 
   A1149.5 Kolonijas A1564 

–Discovery and exploration– –Atklāšana un izpēte–Franču, x–x A1140 Vietas A1564 
French, [Spanish, etc.] [Spāņu utt.] 

–Disease and pest resistance * –Pretošanās spējas slimībām un x A1180 Augi 
 kaitēkļiem * 

–Disease and pest resistance– –Pretošanās spējas slimībām un x–x A1180 Augi 
Genetic aspects kaitēkļiem–Ģenētiskie aspekti 

–Disease-free stock * –Pret slimībām izturīga šķirne * x A1180 Augi 

–Diseases * –Slimības * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1147 Dzīvnieki 
   A1164 Ķermeņa orgāni 

–Diseases–Alternative treatment * –Slimības–Alternatīvā ārstēšana * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Diseases–Chemotherapy * –Slimības–Farmakoterapija * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Diseases–Chiropractic treatment * –Slimības–Hiropraktiskā ārstēšana * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Diseases–Diagnosis * –Slimības–Diagnostika * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Diseases–Diet therapy * –Slimības–Diētas terapija * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Diseases–Epidemiology –Slimības–Epidemioloğija x–x A1147 Dzīvnieki 

–Diseases–Genetic aspects –Slimības–Ģenētiskie aspekti x–x A1147 Dzīvnieki 

–Diseases–Homeopathic treatment * –Slimības–Homeopātiskā ārstēšana * x–x A1147 Dzīvnieki 
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–Diseases–Nursing * –Slimības–Slimnieku kopšana * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Diseases–Nutritional aspects –Slimības–Uztura aspekti x–x A1147 Dzīvnieki 

–Diseases–Prevention –Slimības–Profilakse x–x A1147 Dzīvnieki 

–Diseases–Treatment * –Slimības–Ārstēšana * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Diseases and pests * –Slimības un kaitēkļi * x A1180 Augi 

–Diseases and pests–Biological –Slimības un kaitēkļi–Bioloģiskā x–x A1180 Augi 
control * apkarošana * 

–Diseases and pests–Control * –Slimības un kaitēkļi–Kontrole * x–x A1180 Augi 

–Diseases and pests–Control– –Slimības un kaitēkļi–Kontrole– x–x–x A1180 Augi 
Environmental aspects * Vides aspekti * 

–Diseases and pests–Cultural –Slimības un kaitēkļi–Apkarošana x–x A1180 Augi 
control * ar agrotehniskiem 
 paņēmieniem * 

–Diseases and pests–Identification –Slimības un kaitēkļi–Identifikācija x–v A1180 Augi 

–Diseases and pests–Integrated –Slimības un kaitēkļi–Integrētā x–x A1180 Augi 
control * apkarošana * 

–Diseases and pests–Monitoring * –Slimības un kaitēkļi–Monitorings * x–x A1180 Augi 

–Diseases and pests–Nutritional –Slimības un kaitēkļi–Uztura x–x A1180 Augi 
aspects aspekti 

–Dislocation * –Izmežģījums * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Dismissal of * –Atlaišana * x A1100 Pers. grupas 

–Dispersal * –Izkliedēšana * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Displacement –Pārvietošanās x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Dissection * –Secēšana * x A1147 Dzīvnieki 
   A1164 Ķermeņa orgāni 

–Dissertations –Disertācijas x A1151 Izglīt. inst. A1570 

–Dissertations–Style manuals –Disertācijas–Teksta noformēšanas x–v A1151 Izglīt. inst. 
 rokasgrāmatas 

–Dissimilation –Disimilācija x A1154 Valodas 

–Dissolution (1) –Parlamenta atlaišana x A1155 Likumdoš. inst. 

–Dissolution (2) –Sabrukšana x A1158 Materiāli 

–Distances, etc. –Attālumi utt. x A1140 Vietas 

–Divorce –Laulības šķiršana x A1110 Personvārdi 

–Doctrines –Doktrīnas x A1185 Reliģijas 
   A1187 Krist. konfes. 

–Doctrines–History –Doktrīnas–Vēsture x–x A1187 Krist. konfes. 

–Doctrines–History–Modern –Doktrīnas–Vēsture–Jauno laiku x–x–y A1187 Krist. konfes. 
period, 1500- periods, 1500- 

–Documentation * –Dokumentācija * x A1095 Sk. PR:PS 

–Domestic animals * –Mājdzīvnieki * x A1103 Etn. grupas 

–Doors –Durvis x A1195 Transportlīdz. 

–Dormancy * –Miera periods * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Dose-response relationship –Devas-reakcijas attiecība x A1149 Ķīm. vielas 

–Dosimetric treatment –Dozimetriskā ārstēšana x A1150 Slimības 

–Draft resisters * –Personas, kas izvairās no x A1200 Kari 
 iesaukuma karadienestā * 
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–Drama –Drāma v A1095 Sk. PR:PS A1780 

   A1100 Pers. grupas A1780 
   A1103 Etn. grupas A1780 
   A1105 Institūcijas A1780 
   A1110 Personvārdi A1780 
   A1120 Ģimenes, dzimtas A1780 
   A1140 Vietas A1780 

–Dramatic production –Skatuves uzvedumi x A1110 Personvārdi 
   A1155.8 Lit. darbi/nos. 

–Dramatic works –Dramatiskie darbi x A1110 Personvārdi 

–Dramaturgy –Dramaturģija x A1110 Personvārdi 

–Dravidian authors –Dravīdu rakstnieki x A1156 Literatūras 

–Drawings –Rasējumi v A1095 Sk. PR:PS 

–Drill and tactics –Apmācība un taktika x A1159 Milit. dienesti 

–Drill and tactics–Handbooks, –Apmācība un taktika– x–v A1159 Milit. dienesti 
manuals, etc. Rokasgrāmatas 

–Drought tolerance * –Sausuma izturība * x A1180 Augi 

–Drug testing * –Narkotiku noteikšana organismā * x A1100 Pers. grupas 

–Drug use –Zāļu un narkotiku lietošana x A1110 Personvārdi 

–Drug use * –Zāļu un narkotiku lietošana * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Druze authors –Drūzu rakstnieki x A1156 Literatūras 

–Drying * –Kaltēšana un žāvēšana * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1158 Materiāli 
   A1180 Augi 

–Ductility –Elastīgums x A1158 Materiāli 

–Dust control * –Putekļu kontrole * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1153 Rūpn. noz. 

–Dwellings * –Mājokļi * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Dynamics –Dinamika x A1195 Transportlīdz. 

–Early modern, 1500-1700 –Agrīnie jaunie laiki, 1500-1700 y A1154 Valodas 
   A1155.2 Liter. grupas 
   A1156 Literatūras 

–Early modern and Elizabethan, –Agrīnie jaunie laiki un Elizabetes I y A1156 Drāma 
1500-1600 laiks, 1500-1600 

–Early works to 1800 –Agrīnie darbi līdz 1800 v A1095 Sk. PR:PS A1576 
   A1100 Pers. grupas A1576 
   A1103 Etn. grupas A1576 
   A1140 Vietas A1576 

–Earthquake effects * –Zemestrīces ietekme * x A1095 Sk. PR:PS 

–Eclectic treatment * –Eklektiskā ārstēšana * x A1150 Slimības 

–Ecology * –Ekoloğija * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Econometric models –Ekonometriskie modeļi x A1095 Sk. PR:PS A2040 

   A1153 Rūpn. noz. A2040 

–Economic aspects * –Ekonomiskie aspekti * x A1095 Sk. PR:PS 

–Economic conditions –Ekonomiskais stāvoklis x A1100 Pers. grupas A1578 
   A1103 Etn. grupas A1578 
   A1140 Vietas A1578 
   A1149.5 Kolonijas A1578 
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–Economic conditions– –Ekonomiskais stāvoklis– x–y A1100 Pers. grupas A1578 

16th century 16. gs.  A1103 Etn. grupas A1578 
   A1140 Vietas A1578 

–Economic conditions– –Ekonomiskais stāvoklis– x–y A1100 Pers. grupas A1578 
17th century 17. gs.  A1103 Etn. grupas A1578 
   A1140 Vietas A1578 

–Economic conditions– –Ekonomiskais stāvoklis– x–y A1100 Pers. grupas A1578 
18th century 18. gs.  A1103 Etn. grupas A1578 
   A1140 Vietas A1578 

–Economic conditions– –Ekonomiskais stāvoklis– x–y A1100 Pers. grupas A1578 
19th century 19. gs.  A1103 Etn. grupas A1578 
   A1140 Vietas A1578 

–Economic conditions– –Ekonomiskais stāvoklis– x–y A1100 Pers. grupas A1578 
20th century 20. gs.  A1103 Etn. grupas A1578 
   A1140 Vietas A1578 

–Economic conditions– –Ekonomiskais stāvoklis– x–y A1100 Pers. grupas A1578 
21st century 21. gs.  A1103 Etn. grupas A1578 
   A1140 Vietas A1578 

–Economic conditions– –Ekonomiskais stāvoklis– x–y–x A1140 Vietas 
[period subdivision]– [perioda apakšiedaļa]– 
Regional disparities Reģionālās atšķirības 

–Economic conditions– –Ekonomiskais stāvoklis– x–x A1140 Vietas 
Regional disparities Reģionālās atšķirības 

–Economic integration –Ekonomiskā integrācija x A1140 Vietas 

–Economic policy –Ekonomiskā politika x A1140 Vietas 
   A1149.5 Kolonijas 

–Ecophysiology * –Ekofizioloğija * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Editions, Curious –Izdevumi, neparasti x A1188 Svētie raksti 

–Edo period, 1600-1868 –Edo periods, 1600-1868 y A1148 Japāņu māksla 

–Education * –Izglītība * x A1100 Pers. grupas A1579 A2217 
   A1103 Etn. grupas A1579 
   A1186 Reliģiskie ordeņi A1579 
   A1187 Krist. konfes. A1579 

–Education–Law and legislation * –Izglītība–Tiesības un x–x A1103 Etn. grupas 
 likumdošana * 

–Education (Continuing –Izglītība (turpināmizglītība) * x A1100 Pers. grupas A1579 
education) *   A1103 Etn. grupas A1579 

–Education (Early childhood) * –Izglītība (pirmmācība) * x A1100 Pers. grupas A1579 
   A1103 Etn. grupas A1579 

–Education (Elementary) * –Izglītība (pamatskola) * x A1100 Pers. grupas A1579 
   A1103 Etn. grupas A1579 

–Education (Graduate) * –Izglītība (maģistrantūra un x A1100 Pers. grupas A1579 
 doktorantūra) *  A1103 Etn. grupas A1579 

–Education (Higher) * –Izglītība (augstskola) * x A1100 Pers. grupas A1579 
   A1103 Etn. grupas A1579 

–Education (Middle school) * –Izglītība (pamatskola) * x A1100 Pers. grupas A1579 
   A1103 Etn. grupas A1579 

–Education (Preschool) * –Izglītība (pirmsskola) * x A1100 Pers. grupas A1579 
   A1103 Etn. grupas A1579 

–Education (Primary) * –Izglītība (sākumskola) * x A1100 Pers. grupas A1579 
   A1103 Etn. grupas A1579 

–Education (Secondary) * –Izglītība (vidusskola) * x A1100 Pers. grupas A1579 
   A1103 Etn. grupas A1579 
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–Education and the war, –Izglītība un karš, [revolūcija x A1200 Kari 

[revolution, etc.] utt.] 

–Effect of acid deposition on * –Skābo nosēdumu ietekme * x A1180 Augi A1580 

–Effect of acid precipitation on * –Skābo nokrišņu ietekme * x A1180 Augi A1580 

–Effect of air pollution on * –Gaisa piesārņojuma ietekme * x A1180 Augi A1580 

–Effect of air pollution on– –Gaisa piesārņojuma ietekme– x A1180 Augi 
Genetic aspects Ģenētiskie aspekti 

–Effect of aircraft on * –Aviācijas ietekme * x A1147 Dzīvnieki A1580 

–Effect of aluminium sulfate on * –Alumīnija sulfāta ietekme * x A1180 Augi 

–Effect of arsenic on * –Arsēna ietekme * x A1180 Augi A1580 

–Effect of atmospheric carbon –Atmosfēras oglekļa dioksīda x A1180 Augi A1580 
dioxide on * ietekme * 

–Effect of atmospheric –Atmosfēras nosēdumu ietekme * x A1180 Augi A1580 
deposition on * 

–Effect of atmospheric nitrogen –Atmosfēras slāpekļa dioksīda x A1180 Augi A1580 
dioxide on * ietekme * 

–Effect of atmospheric ozone on * –Atmosfēras ozona ietekme * x A1180 Augi A1580 

–Effect of automation on * –Automatizācijas ietekme * x A1100 Pers. grupas A1580 

–Effect of browsing on * –Dzinumu nograušanas ietekme * x A1180 Augi A1580 

–Effect of cadmium on * –Kadmija ietekme * x A1180 Augi A1580 

–Effect of chemicals on * –Ķīmisko vielu ietekme * x A1147 Dzīvnieki A1580 
   A1164 Ķermeņa orgāni A1580 

–Effect of cold on * –Aukstuma ietekme * x A1147 Dzīvnieki A1580 
   A1164 Ķermeņa orgāni A1580 
   A1180 Augi A1580 

–Effect of contaminated –Saindēto nogulšņu ietekme * x A1147 Dzīvnieki A1580 
sediments on * 

–Effect of dams on * –Aizsprostu un dambju ietekme * x A1147 Dzīvnieki A1580 

–Effect of dichlorophenoxyacetic –Dihlorīdfenoketiķskābes ietekme * x A1180 Augi A1580 
acid on * 

–Effect of dredging on * –Bagarēšanas ietekme * x A1147 Dzīvnieki A1580 

–Effect of drought on * –Sausuma ietekme * x A1147 Dzīvnieki A1580 
   A1180 Augi A1580 

–Effect of drugs on * –Zāļu ietekme * x A1147 Dzīvnieki A1580 
   A1164 Ķermeņa orgāni A1580 

–Effect of environment on * –Vides ietekme * x A1195 Transportlīdz. A1580 

–Effect of ethephon on * –Ētera ietekme * x A1180 Augi A1580 

–Effect of exotic animals on * –Eksotisko dzīvnieku ietekme * x A1147 Dzīvnieki A1580 

–Effect of explosive devices on * –Sprādzienbīstamu ierīču ietekme * x A1195 Transportlīdz. A1580 

–Effect of factory and trade –Ražošanas un tirdzniecības x A1180 Augi A1580 
waste on * atkritumu ietekme * 

–Effect of ferrous sulphate on * –Dzelzs sulfāta ietekme* x A1180 Augi A1580 

–Effect of fires on * –Ugunsgrēku ietekme * x A1147 Dzīvnieki A1580 
   A1180 Augi A1580 

–Effect of fires on–Genetic aspects –Ugunsgrēku ietekme– x–x A1180 Augi 
 Ģenētiskie aspekti 

–Effect of fishing on * –Zvejošanas ietekme * x A1147 Dzīvnieki A1580 

–Effect of floods on * –Plūdu ietekme * x A1180 Augi A1580 

–Effect of fluorides on * –Fluorīdu ietekme * x A1180 Augi A1580 

–Effect of fluorine on * –Fluora ietekme * x A1180 Augi A1580 
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–Effect of forest management on * –Mežsaimniecības ietekme * x A1147 Dzīvnieki A1580 

–Effect of freezes on * –Apsalšanas ietekme * x A1180 Augi A1580 

–Effect of gamma rays on * –Gamma staru ietekme * x A1180 Augi A1580 

–Effect of gases on * –Gāzu ietekme * x A1180 Augi A1580 

–Effect of global warming on * –Globālās sasilšanas ietekme * x A1180 Augi A1580 

–Effect of glyphosate * –Glifosāta ietekme * x A1180 Augi A1580 

–Effect of grazing on * –Noganīšanas ietekme * x A1180 Augi A1580 

–Effect of greenhouse gases on * –Siltumnīcas gāzu ietekme * x A1180 Augi A1580 

–Effect of habitat modification on * –Dabiskās vides izmainīšanas x A1147 Dzīvnieki A1580 
 ietekme * 

–Effect of heat on * –Karstuma ietekme * x A1164 Ķermeņa orgāni A1580 

–Effect of heavy metals on * –Smago metālu ietekme * x A1147 Dzīvnieki A1580 
   A1180 Augi A1580 

–Effect of high temperatures on * –Augsto temperatūru ietekme * x A1158 Materiāli A1580 

–Effect of human beings on * –Cilvēka ietekme * x A1147 Dzīvnieki A1580 

–Effect of hunting on * –Medību ietekme * x A1147 Dzīvnieki A1580 

–Effect of ice on * –Ledus ietekme * x A1180 Augi A1580 

–Effect of implants on * –Implantu ietekme * x A1164 Ķermeņa orgāni A1580 

–Effect of imprisonment on * –Ieslodzījuma ietekme * x A1110 Pers. grupas A1580 

–Effect of insecticides on * –Insekticīdu ietekme * x A1147 Dzīvnieki A1580 

–Effect of iron on * –Dzelzs ietekme * x A1180 Augi A1580 

–Effect of lasers on * –Lāzeru ietekme * x A1158 Materiāli 

–Effect of light on * –Gaismas ietekme * x A1147 Dzīvnieki A1580 
   A1180 Augi A1580 

–Effect of logging on * –Mežizstrādes ietekme * x A1147 Dzīvnieki A1580 

–Effect of low temperatures on * –Zemo temperatūru ietekme * x A1158 Materiāli A1580 

–Effect of magnesium on * –Magnija ietekme * x A1180 Augi A1580 

–Effect of manganese on * –Mangāna ietekme * x A1180 Augi A1580 

–Effect of metals on * –Metālu ietekme * x A1147 Dzīvnieki A1580 
   A1164 Ķermeņa orgāni A1580 

–Effect of minerals on * –Minerālvielu ietekme * x A1180 Augi A1580 

–Effect of music on * –Mūzikas ietekme * x A1147 Dzīvnieki A1580 

–Effect of noise on * –Trokšņa ietekme * x A1147 Dzīvnieki A1580 

–Effect of odors on * –Aromātu ietekme * x A1147 Dzīvnieki A1580 

–Effect of oil spills on * –Naftas izplūdumu ietekme * x A1147 Dzīvnieki A1580 

–Effect of oxygen on * –Skābekļa ietekme * x A1180 Augi A1580 

–Effect of ozone on * –Ozona ietekme * x A1180 Augi A1580 

–Effect of pesticides on * –Pesticīdu ietekme * x A1147 Dzīvnieki A1580 

–Effect of pollution on * –Piesārņojuma ietekme * x A1147 Dzīvnieki A1580 
   A1180 Augi A1580 

–Effect of potassium on * –Kālija ietekme * x A1180 Augi A1580 

–Effect of predation on * –Plēsēju ietekme * x A1147 Dzīvnieki A1580 

–Effect of radiation on * –Radiācijas ietekme * x A1147 Dzīvnieki A1580 
   A1149 Ķīm. vielas A1580 
   A1158 Materiāli A1580 
   A1164 Ķermeņa orgāni A1580 
   A1180 Augi A1580 

–Effect of radioactive pollution on –Radioaktīvā piesārņojuma ietekme x A1180 Augi A1580 

Brīvi pievienojamās apakšiedaļas: alfabētiskais rādītājs, v.2 2009 ANGĻU—LATVIEŠU 32



 I II III IV V VI 

 
–Effect of roads on * –Ceļu ietekme * x A1147 Dzīvnieki A1580 

–Effect of salt on * –Sāls ietekme * x A1147 Dzīvnieki A1580 
   A1158 Materiāli A1580 
   A1180 Augi A1580 

–Effect of sediments on * –Nogulšņu ietekme * x A1147 Dzīvnieki A1580 

–Effect of soil acidity on * –Augsnes skābuma ietekme * x A1180 Augi A1580 

–Effect of sound on * –Skaņas ietekme * x A1147 Dzīvnieki A1580 

–Effect of space flight on –Lidojuma kosmosā ietekme x A1164 Ķermeņa orgāni A1580 

–Effect of storms on * –Vētru ietekme * x A1147 Dzīvnieki A1580 

–Effect of stray currents on * –Klaidstrāvu ietekme * x A1147 Dzīvnieki A1580 

–Effect of stress on * –Stresa ietekme * x A1147 Dzīvnieki A1580 
   A1164 Ķermeņa orgāni A1580 
   A1180 Augi A1580 

–Effect of sulphur on * –Sēra ietekme * x A1180 Augi A1580 

–Effect of surface active agents –Virsmaktīvo vielu ietekme * x A1147 Dzīvnieki A1580 
on * 

–Effect of technological –Tehnoloģisko jaunievedumu x A1100 Pers. grupas A1580 
innovations on * ietekme * 

–Effect of temperature on * –Temperatūras ietekme * x A1147 Dzīvnieki A1580 
   A1158 Materiāli A1580 
   A1180 Augi A1580 

–Effect of thermal pollution on * –Termālā piesārņojuma ietekme * x A1180 Augi A1580 

–Effect of trampling on * –Nomīdīšanas ietekme * x A1180 Augi A1580 

–Effect of tricholoroethylene on * –Triholoretilēna ietekme * x A1180 Augi A1580 

–Effect of turbidity on * –Duļķainuma ietekme * x A1147 Dzīvnieki A1580 
   A1180 Augi A1580 

–Effect of ultraviolet radiation on * –Ultravioletā starojuma ietekme * x A1147 Dzīvnieki A1580 
   A1180 Augi A1580 

–Effect of vibration on * –Vibrācijas ietekme * x A1164 Ķermeņa orgāni A1580 

–Effect of volcanic eruptions on * –Vulkāna izvirdumu ietekme * x A1147 Dzīvnieki A1580 
   A1180 Augi A1580 

–Effect of water acidification on * –Ūdens paskābināšanās ietekme * x A1147 Dzīvnieki A1580 

–Effect of water currents on * –Ūdens straumju ietekme * x A1147 Dzīvnieki A1580 

–Effect of water levels on * –Ūdens līmeņu ietekme * x A1147 Dzīvnieki A1580 
   A1180 Augi A1580 

–Effect of water pollution on * –Ūdens piesārņojuma ietekme * x A1147 Dzīvnieki A1580 
   A1180 Augi A1580 

–Effect of water quality on * –Ūdens kvalitātes ietekme * x A1147 Dzīvnieki A1580 

–Effect of water waves on * –Ūdens viļņu ietekme * x A1180 Augi A1580 

–Effect of wind on * –Vēja ietekme * x A1180 Augi A1580 

–Effectiveness * –Iedarbīgums * x A1149 Ķīm. vielas 

–Eggs * –Olas * x A1147 Dzīvnieki 

–Eggs–Counting * –Olas–Uzskaite * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Eggs–Dispersal * –Olas–Izkliedēšana * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Eggs–Geographical distribution –Olas–Ģeogrāfiskā izplatība x–x A1147 Dzīvnieki 

–Eggs–Incubation * –Olas–Inkubācija * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Egyptian influences –Ēģiptiešu ietekme x A1156 Literatūras A1675 

–Elastic properties * –Elastiskās īpašības * x A1158 Materiāli 

–Election districts –Vēlēšanu iecirkņi x A1155 Likumdoš. inst. 
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–Elections –Vēlēšanas x A1105 Institūcijas 

   A1155 Likumdoš. inst. 

–Elections, [date] –Vēlēšanas, [datējums] x A1155 Likumdoš. inst. 

–Elective system –Vēlēšanu sistēma x A1151.5 Izglīt. inst. veidi 

–Electric equipment * –Elektroiekārta * x A1153 Rūp. noz. 
   A1195 Transportlīdz. 

–Electric generators * –Elektroģeneratori * x A1195 Transportlīdz. 

–Electric installations –Elektroiekārtas x A1159 Milit. dienesti 

–Electric properties * –Elektriskās īpašības * x A1149 Ķīm. vielas 
   A1158 Materiāli 
   A1164 Ķermeņa orgāni 
   A1180 Augi 

–Electric wiring –Elektroinstalācija x A1195 Transportlīdz. 

–Electromechanical analogies –Elektromehāniskās analoģijas x A1095 Sk. PR:PS A2040 

–Electrometallurgy –Elektrometalurģija x A1149 Ķīm. vielas 

–Electronic discussion groups –Elektroniskās diskusiju grupas x A1095 Sk. PR:PS 

–Electronic equipment * –Elektroniskā iekārta * x A1153 Rūpn. noz. 
   A1195 Transportlīdz. 

–Electronic information resources –Elektroniskās informācijas resursi x A1095 Sk. PR:PS 

–Electronic installations –Elektroniskās iekārtas x A1159 Milit. dienesti 

–Electronic intelligence * –Elektroniskā izlūkošana * x A1200 Kari 

–Electronic publishing * –Elektroniskā publicēšana * x A1095  Sk. PR:PS 

–Electronic technicians –Elektronikas speciālisti x A1159 Milit. dienesti 

–Elision –Elīzija x A1154 Valodas 

–Ellipsis –Elipse x A1154 Valodas 

–Embouchure –Lūpu stāvoklis x A1161 Mūz. instr. 

–Embrittlement –Trauslums x A1158 Materiāli 

–Embryology –Embrioloģija x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Embryos * –Embriji * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Embryos–Anatomy –Embriji–Anatomija x–x A1147 Dzīvnieki 

–Embryos–Effect of ultraviolet –Embriji–Ultravioletā starojuma x–x A1147 Dzīvnieki A1580 
radiation on * ietekme * 

–Embryos–Nutrition –Embriji–Uzturs un barošanās x–x A1180 Augi 

–Embryos–Physiology –Embriji–Fizioloģija x–x A1147 Dzīvnieki 

–Embryos–Transplantation * –Embriji–Transplantācija * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Emigration and immigration –Emigrācija un imigrācija x A1140 Vietas A1581 
   A1149.5 Kolonijas A1581 

–Emigration and immigration– –Emigrācija un imigrācija– x–x A1140 Vietas A1581 
Economic aspects Ekonomiskie aspekti 

–Emigration and immigration– –Emigrācija un imigrācija– x–x A1140 Vietas A1581 
Government policy Valdības politika 

–Emigration and immigration– –Emigrācija un imigrācija– x–x A1140 Vietas A1581 
Religious aspects Reliģiskie aspekti 

–Emigration and immigration– –Emigrācija un imigrācija– x–x–x A1140 Vietas A1581 
Religious aspects–Baptists, Reliģiskie aspekti–Baptisti, 
[Catholic Church, etc.] [Katoļu baznīca utt.] 

–Emigration and immigration– –Emigrācija un imigrācija– x–x–x A1140 Vietas A1581 
Religious aspects–Buddhism, Reliģiskie aspekti–Budisms, 
[Christianity, etc.] [Kristietība utt.] 
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–Emigration and immigration– –Emigrācija un imigrācija– x–x A1140 Vietas A1581 

Social aspects Sociālie aspekti 

–Emphasis –Emfāze x A1154 Valodas 

–Employees –Darbinieki x A1095 Sk. PR:PS 
   A1105 Institūcijas 
   A1110 Personvārdi 
   A1151 Izglīt. inst. 
   A1151.5 Izglīt. inst. veidi 
   A1153 Rūpn. noz. 
   A1187 Krist. konfes. 

–Employees–Diseases * –Darbinieki–Slimības * x–x A1153 Rūpn. noz. 

–Employees–Effect of technological –Darbinieki–Tehnoloģisko x–x A1153 Rūpn. noz. 
innovations on * jaunievedumu ietekme * 

–Employees–Health and hygiene * –Darbinieki–Veselība un higiēna * x–x A1153 Rūpn. noz. 

–Employees–Job descriptions * –Darbinieki–Amata apraksti * x–v A1153 Rūpn. noz. 

–Employees–Legal status, laws, –Darbinieki–Tiesiskais statuss, x–x A1153 Rūpn. noz. 
etc. * tiesības utt. * 

–Employees–Medical care * –Darbinieki–Medicīniskā aprūpe * x–x A1153 Rūpn. noz. 

–Employees–Pensions * –Darbinieki–Pensijas * x–x A1153 Rūpn. noz. 

–Employees–Pensions–Law and –Darbinieki–Pensijas–Tiesības un x–x–x A1153 Rūpn. noz. 
egislation * likumdošana * 

–Employees–Supply and demand * –Darbinieki–Piedāvājums un x–x A1153 Rūpn. noz. 
 pieprasījums * 

–Employees–Training of * –Darbinieki–Apmācība * x–x A1153 Rūpn. noz. 

–Employment * –Nodarbinātība * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Employment–Foreign countries –Nodarbinātība–Ārvalstis x–z A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Enclitics –Enklītika x A1154 Valodas 

–Encyclopedias –Enciklopēdijas v A1095 Sk. PR:PS 

–Encyclopedias, Juvenile –Enciklopēdijas, bērnu v A1095 Sk. PR:PS 

–Endocrine aspects –Endokrīnie aspekti x A1150 Slimības 

–Endocrinology –Endokrinoloģija x A1147 Dzīvnieki 

–Endoscopic surgery * –Endoskopiskā ķirurģija * x A1150 Slimības 
   A1164 Ķermeņa orgāni 

–Endoscopic surgery– –Endoskopiskā ķirurģija– x–x A1164 Ķermeņa orgāni 
Complications * Komplikācijas * 

–Endowments –Dāvinājumi un dotācijas x A1095 Sk. PR:PS 
   A1105 Institūcijas 

–Energy conservation * –Enerģijas taupīšana * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1153 Rūpn. noz. 

–Energy consumption –Enerģijas patēriņš x A1159 Milit. dienesti 

–Energy consumption * –Enerģijas patēriņš * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1153 Rūpn. noz. 

–Engineering and construction –Inženiertehniskie darbi un x A1200 Kari 
 celtniecība 

–English influences –Angļu ietekme x A1156 Literatūras A1675 

–Entrance examination –Iestājpārbaudījumi x A1151 Izglīt. inst. 
   A1151.5 Izglīt. inst. veidi 

–Entrance examinations–Law and –Iestājpārbaudījumi–Tiesības un x–x A1151.5 Izglīt. inst. veidi 
legislation * likumdošana * 
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–Entrance examinations– –Iestājpārbaudījumi– x–v A1151.5 Izglīt. inst. veidi 

Study guides Mācību palīglīdzekļi 

–Entrance requirements –Iestāšanās prasības x A1151 Izglīt. inst. 
   A1151.5 Izglīt. inst. veidi 

–Entrance requirements–[subject] –Iestāšanās prasības–[priekšmets] x A1151 Izglīt. inst. 

–Environmental aspects –Vides aspekti x A1159 Milit. dienesti 

–Environmental aspects * –Vides aspekti * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1149 Ķīm. vielas 
   A1150 Slimības 
   A1153 Rūpn. noz. 
   A1158 Materiāli 
   A1195 Transportlīdz. 
   A1200 Kari 

–Environmental conditions –Vides stāvoklis x A1140 Vietas 

–Environmental enrichment * –Vides bagātināšana * x A1147 Dzīvnieki 

–Environmental testing * –Vides testēšana * x A1158 Materiāli 

–Epidemiology –Epidemioloģija x A1150 Slimības 

–Epithets –Epiteti x A1154 Valodas 

–Eponyms –Eponīmi x A1154 Valodas 

–Equipment –Ekipējums x A1159 Milit. dienesti 

–Equipment–Quality control –Ekipējums–Kvalitātes kontrole x–x A1159 Milit. dienesti 

–Equipment and supplies –Iekārtas un apgāde x A1095 Sk. PR:PS 
   A1105 Institūcijas 
   A1147 Dzīvnieki 
   A1153 Rūpn. noz. 
   A1180 Augi 
   A1195 Transportlīdz. 
   A1200 Kari 

–Ergative constructions –Ergatīva konstrukcijas x A1154 Valodas 

–Erosion * –Erozija * x A1158 Materiāli 

–Errors of usage –Lietojuma kļūdas x A1154 Valodas 

–Eruption, [date] –Vulkāna izvirdums, [datējums] x A1140 Vietas 

–Eruptions –Vulkāna izvirdumi x A1140 Vietas 

–Essence, genius, nature –Būtība, gars, iedaba x A1185 Reliģijas 

–Estate –Īpašums x A1110 Personvārdi 

–Estimates * –Tāmes * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1153 Rūpn. noz. 

–Etching * –Gravēšana un kodināšana * x A1158 Materiāli 

–Ethics –Ētika x– A1110 Personvārdi 
   A1155 Likumdoš. inst. 

–Ethnic identity –Etniskā identitāte x A1103 Etn. grupas 

–Ethnic relations –Etniskās attiecības x A1140 Vietas 

–Ethnic relations–Economic –Etniskās attiecības–Ekonomiskie x–x A1140 Vietas 
aspects aspekti 

–Ethnic relations–Political –Etniskās attiecības–Politiskie x–x A1140 Vietas 
aspects aspekti 

–Ethnobiology * –Etnobioloģija * x A1103 Etn. grupas 

–Ethnobotany * –Etnobotānika * x A1103 Etn. grupas 

–Ethnological collections –Etnoloģiskās kolekcijas x A1105 Institūcijas A1427 
   A1110 Personvārdi A1427 
   A1120 Ģimenes, dzimtas A1427 
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–Ethnomusicological collections –Etnomūzikas kolekcijas x A1105 Institūcijas A1427 

   A1110 Personvārdi A1427 
   A1120 Ģimenes, dzimtas A1427 

–Ethnozoology * –Etnozooloģija * x A1103 Etn. grupas 

–Etiology –Etioloģija x A1150 Slimības 

–Etymology –Etimoloģija x A1154 Valodas 

–Etymology–Names –Etimoloģija–Nosaukumi x–x A1154 Valodas 

–Euphemism –Eifēmisms x A1154 Valodas 

–European authors –Eiropiešu rakstnieki x A1156 Literatūras 

–European influences –Eiropiešu ietekme x A1156 Literatūras A1675 

–Evacuation of civilians * –Civiliedzīvotāju evakuācija * x A1200 Kari 

–Evaluation –Novērtējums x A1095 Sk. PR:PS A1591 
   A1105 Institūcijas A1591 
   A1151.5 Izglīt. inst. veidi A1591 

–Evidences, authority, etc. –Pierādījumi, avoti utt. x A1188 Svētie raksti 

–Evolution * –Evolūcija * x A1147 Dzīvnieki 
   A1149 Ķīm. vielas 
   A1164 Ķermeņa orgāni 
   A1180 Augi 

–Examination * –Izmeklēšana * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Examinations –Eksāmeni x A1095 Sk. PR:PS 
   A1100 Pers. grupas 
   A1105 Institūcijas 
   A1110 Personvārdi 
   A1151 Izglīt. inst. 
   A1151.5 Izglīt. inst. veidi 
   A1159 Milit. dienesti 

–Examinations–Law and –Eksāmeni–Tiesības un x–x A1151.5 Izglīt. inst. veidi 
legislation * likumdošana * 

–Examinations–Study guides –Eksāmeni–Mācību palīglīdzekļi x–v A1095 Sk. PR:PS 

–Examinations–[subject] –Eksāmeni–[priekšmets] x–x A1151 Izglīt. inst. 
   A1151.5 Izglīt. inst. veidi 

–Examinations, questions, etc. –Eksāmeni, jautājumi utt. v A1095 Sk. PR:PS 
   A1110 Pers. grupas 
   A1110 Personvārdi 
   A1188 Svētie raksti 

–Excerpts –Fragmenti v A1160 Skaņdarbi 

–Excerpts, Arranged –Fragmenti, aranžēti v A1160 Skaņdarbi 

–Exclamations –Izsaucieni x A1154 Valodas 

–Excretion –Ekskrēcija x A1149 Ķīm. vielas 

–Exercise * –Trenēšana * x A1147 Dzīvnieki 

–Exercise–Physiological aspects –Trenēšana–Fizioloģiskie aspekti x–x A1147 Dzīvnieki 

–Exercise therapy * –Ārstnieciskā vingrošana * x A1150 Slimības 

–Exercises for dictation –Diktāti v A1154 Valodas 

–Exhibitions –Izstādes v A1095 Sk. PR:PS A1593 

–Exile * –Trimda * x A1110 Personvārdi 

–Existential constructions –Eksistenciālie teikumi x A1154 Valodas 

–Expansion and contraction –Izplešanās un saraušanās x A1158 Materiāli 

–Experiments –Eksperimenti x A1095 Sk. PR:PS 

–Expertising * –Ekspertīze * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1148 Māksla 
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–Explication –Eksplikācija x A1156 Literatūras 

–Explosion, [date] –Sprādziens, [datējums] x A1105 Institūcijas 

–Expulsion –Izslēgšana x A1155 Likumdoš. inst. 

–Extra–canonical parallels –Ārpuskanoniskās līdzības x A1188 Svētie raksti 

–Extrusion * –Presēšana * x A1158 Materiāli 

–Facilities –Objekti x A1155 Likumdoš. inst. 
   A1159 Milit. dienesti 

–Facilities–Law and legislation –Objekti–Tiesības un likumdošana x–x A1159 Milit. dienesti 

–Facsimiles –Faksimili v A1095 Sk. PR:PS A1595 

–Faculty –Mācību spēki x A1151 Izglīt. inst. 
   A1151.5 Izglīt. inst. veidi 

–Faculty housing –Mācību spēku dzīves apstākļi x A1151 Izglīt. inst. 

–Fake books –Populāru tēmu krājumi v A1160 Skaņdarbi 

–Family –Ģimene x A1110 Personvārdi A1631 

–Family relationships –Attiecības ģimenē x A1100 Pers. grupas 

–Fatigue * –Nogurums * x A1149 Ķīm. vielas 
   A1158 Materiāli 

–Feed utilization efficiency * –Barības izmantošanas efektivitāte * x A1147 Dzīvnieki 

–Feeding and feeds * –Barošana un barība * x A1147 Dzīvnieki 

–Feeding and feeds– –Barošana un barība– x–x A1147 Dzīvnieki 
Climatic factors * Klimatiskie faktori * 

–Feeding and feeds– –Barošana un barība– x–x A1147 Dzīvnieki 
Contamination * Saindēšana * 

–Feeding and feeds–Recipes –Barošana un barība–Receptes x–v A1147 Dzīvnieki 

–Fees * –Nodevas * x A1100 Pers. grupas 

–Feminist criticism * –Feministiskā kritika * x A1188 Svētie raksti 

–Fenders –Aizsargrežģi, spārni x A1195 Transportlīdz. 

–Fertility * –Vaislība * x A1147 Dzīvnieki 

–Fertilization –Mēslošana x A1145.5 Ūdenstilpes 

–Fertilizers * –Mēslojums * x A1180 Augi 

–Fetuses –Augļi x A1147 Dzīvnieki 

–Fetuses–Anatomy –Augļi–Anatomija x A1147 Dzīvnieki 

–Fetuses–Physiology –Augļi–Fizioloģija x A1147 Dzīvnieki 

–Fibrosis * –Fibroze * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Fiction –Daiļliteratūra v A1095 Sk. PR:PS A1790 
   A1100 Pers. grupas A1790 
   A1103 Etn. grupas A1790 
   A1105 Institūcijas A1790 
   A1110 Personvārdi A1790 
   A1120 Ģimenes, dzimtas A1790 
   A1140 Vietas A1790 

–Fictional works –Daiļliteratūras darbi x A1110 Personvārdi 

–Field experiments –Lauka izmēģinājumi x A1180 Augi 

–Field service –Aktīvās armijas dienests x A1159 Milit. dienesti 

–Field work –Ekspedīcijas un lauka darbs x A1095 Sk. PR:PS 

–Figures of speech –Retoriskas figūras x A1154 Valodas 

–Film and video adaptations –Filmu un video adaptācijas v A1110 Personvārdi 
   A1156 Literatūras 
   A1160 Skaņdarbi 

–Film catalogs –Filmu katalogi v A1095 Sk. PR:PS A1361 A1670 
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–Films for foreign speakers –Filmas cittautiešiem x A1154 Valodas 

–Films for French, [Spanish, –Filmas franču, [spāņu utt.] x A1154 Valodas 
etc.] speakers valodā runājošajiem 

–Finance –Finanses x A1095 Sk. PR:PS A1624 
   A1103 Etn. grupas A1624 
   A1105 Institūcijas A1624 
   A1151 Izglīt. inst. A1624 
   A1151.5 Izglīt. inst. veidi A1624 
   A1153 Rūpn. noz. A1624 
   A1159 Milit. dienesti A1624 
   A1187 Krist. konfes. A1624 

–Finance * –Finanses * x A1200 Kari 

–Finance–Law and legislation –Finanses–Tiesības un x–x A1159 Milit. dienesti 
 likumdošana 

–Finance–Law and legislation * –Finanses–Tiesības un x–x A1103 Etn. grupas 
 likumdošana *  A1151.5 Izglīt. inst. veidi 
   A1153 Rūpn. noz. 

–Finance, Personal –Finanses, personiskās x A1100 Pers. grupas A1624 
   A1103 Etn. grupas A1624 
   A1110 Personvārdi A1624 

–Fingering –Aplikatūra x A1161 Mūz. instr. 

–Fingering–Charts, diagrams, etc. –Aplikatūra–Tabulas, x–v A1161 Mūz. instr. 
 diagrammas utt. 

–Finishing * –Beigu apdare * x A1158 Materiāli 

–Finishing–Waste disposal * –Beigu apdare–Atkritumu x A1158 Materiāli 
 iznīcināšana * 

–Finishing–Waste minimization * –Beigu apdare–Atkritumu x A1158 Materiāli 
 minimizācija * 

–Finnish influences –Somu ietekme x A1156 Literatūras A1675 

–Fire controlmen –Uguns koriģētāji x A1159 Milit. dienesti 

–Fire, [date] –Ugunsgrēks, [datējums] x A1105 Institūcijas 

–Fire fighters * –Ugunsdzēsēji * x A1200 Kari 

–Fire testing * –Ugunsizturības testēšana * x A1158 Materiāli 

–Fire use * –Uguns izmantošana * x A1103 Etn. grupas 

–Firearms –Šaujamieroči x A1159 Milit. dienesti 

–Firearms–Markings –Šaujamieroči–Marķējumi x–x A1159 Milit. dienesti 

–Firemen –Ugunsdzēsēji x A1159 Milit. dienesti 

–Fires and fire prevention * –Ugunsgrēki un to novēršana * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1153 Rūpn. noz. 
   A1195 Transportlīdz. 

–Firing regulations –Šaušanas noteikumi v A1159 Milit. dienesti 

–First editions –Pirmie izdevumi x A1110 Personvārdi 
   A1156 Literatūras 

–First editions–Bibliography –Pirmie izdevumi–Bibliogrāfijas x–v A1110 Personvārdi 
   A1156 Literatūras 

–First performances * –Pirmatskaņojumi * x A1160 Skaņdarbi 

–Fishing * –Zvejošana * x A1103 Etn. grupas 

–Flags –Karogi x A1159 Milit. dienesti 
   A1200 Kari 

–Flammability * –Uzliesmojamība * x A1158 Materiāli 

–Flight * –Lidošana * x A1147 Dzīvnieki 

–Flight officers –Gaisa spēku virsnieki x A1159 Milit. dienesti 
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–Flight surgeons –Gaisa spēku ķirurgi x A1159 Milit. dienesti 

–Flowering –Ziedēšana x A1180 Augi 

–Flowering time –Ziedēšanas laiks x A1180 Augi 

–Fluid dynamics –Hidrogāzdinamika x A1158 Materiāli 

–Fluorescence –Fluorescence x A1147 Dzīvnieki 

–Folklore –Folklora v A1095 Sk. PR:PS A1627 
   A1100 Pers. grupas A1627 
   A1103 Etn. grupas A1627 
   A1140 Vietas A1627 
   A1188 Svētie raksti A1627 

–Food * –Pārtika * x A1103 Etn. grupas 
   A1147 Dzīvnieki 

–Food service –Ēdināšana x A1155 Likumdoš. inst. 

–Food service * –Ēdināšana * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1151.5 Izglīt. inst. veidi 

–Food supply * –Pārtikas apgāde * x A1200 Kari 

–Football –Futbols x A1151 Izglīt. inst. 

–Forced repatriation –Piespiedu repatriācija x A1200 Kari 

–Forecasting –Prognozēšana x A1095 Sk. PR:PS A1628 
   A1140 Vietas A1628 

–Foreign authors –Ārzemju rakstnieki x A1156 Literatūras 

–Foreign bodies * –Svešķermeņi * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Foreign countries –Ārvalstis z A1095 Sk. PR:PS 
   A1103 Etn. grupas A1919.5 
   A1154 Valodas 
   A1156 Literatūras 
   A1159 Milit. dienesti 

–Foreign countries–History and –Ārvalstis–Vēsture un kritika z–x A1156 Literatūras 
criticism 

–Foreign economic relations * –Ārējās ekonomiskās attiecības * x A1140 Vietas 

–Foreign elements –Citvalodu elementi x A1154 Valodas 

–Foreign elements–French, –Citvalodu elementi–Franču, x–x A1154 Valodas 
[Greek, Latin, etc] [Grieķu, Latīņu utt.] valoda 

–Foreign influences –Ārzemju ietekme x A1095 Sk. PR:PS A1675 
   A1103 Etn. grupas A1675 
   A1148 Māksla A1675 
   A1156 Literatūras A1675 

–Foreign ownership –Ārvalstu īpašumtiesības x A1153 Rūpn. noz. 

–Foreign public opinion –Ārvalstu sabiedriskā doma x A1140 Vietas A1955 
   A1200 Kari A1955 

–Foreign public opinion, –Ārvalstu sabiedriskā doma, x A1140 Vietas A1955 
Austrian, [British, etc.] austriešu, [britu utt.]  A1200 Kari A1955 

–Foreign relations * –Starptautiskās attiecības * x A1140 Vietas A1629 
   A1187 Krist. konfes. A1629 

–Foreign relations–Catholic –Starptautiskās attiecības– x–x A1140 Vietas A1629 
Church Katoļu baznīca 

–Foreign relations–Executive –Starptautiskās attiecības– x–v A1140 Vietas 
agreements Izpildvaras vienošanās 

–Foreign relations–Law and –Starptautiskās attiecības– x–x A1140 Vietas 
legislation Tiesības un likumdošana 

–Foreign relations–Philosophy –Starptautiskās attiecības– x–x A1140 Vietas 
 Filozofija 
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–Foreign relations–Treaties –Starptautiskās attiecības– x–v A1140 Vietas A2227 

 Starptautiskie līgumi  A1187 Krist. konfes. A2227 

–Foreign relations administration –Starptautisko attiecību vadība x A1140 Vietas 

–Foreign service * –Dienests ārzemēs * x A1159 Milit. dienesti 

–Foreign words and phrases –Svešvārdi un frāzes x A1154 Valodas 

–Foreign words and phrases– –Svešvārdi un frāzes–Arābu, x–x A1154 Valodas 
Arabic, [Italian, etc.] [Itāliešu utt.] valoda 

–Forgeries * –Viltojumi * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1110 Personvārdi 
   A1148 Māksla 

–Formability –Formas mainīšanas iespējas x A1158 Materiāli 

–Forms –Veidlapas v A1095 Sk. PR:PS 
   A1105 Institūcijas 
   A1154.5 Tiesības 

–Fracture * –Lūzums * x A1158 Materiāli 

–Fractures * –Lūzumi * x A1147 Dzīvnieki 
   A1164 Ķermeņa orgāni 

–Freedom of debate –Debašu brīvība x A1155 Likumdoš. inst. 

–Freemasonry –Brīvmūrniecība x A1110 Personvārdi 

–French influences –Franču ietekme x A1156 Literatūras A1675 

–Freshmen –Pirmkursnieki x A1151 Izglīt. inst. 

–Friends and associates –Draugi un kolēģi x A1110 Personvārdi 

–Front–wheel drive –Priekšgaitas piedziņa x A1195 Transportlīdz. 

–Frost damage * –Salnu postījumi * x A1180 Augi 

–Frost protection * –Pretsalnu aizsardzība * x A1180 Augi 

–Frost resistance * –Salcietība * x A1180 Augi 

–Fuel –Degviela x A1159 Milit. dienesti 

–Fuel consumption –Degvielas patēriņš x A1195 Transportlīdz. 

–Fuel consumption–Law and –Degvielas patēriņš–Tiesības un x–x A1195 Transportlīdz. 
legislation * likumdošana * 

–Fuel supplies –Degvielas apgāde x A1200 Kari 

–Fuel systems –Degvielas padeves sistēmas x A1195 Transportlīdz. 

–Fuel systems–Vapor lock –Degvielas padeves sistēmas– x–x A1195 Transportlīdz. 
 Tvaika korķis 

–Fume control * –Dūmu kontrole * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1153 Rūpn. noz. 

–Fumigation * –Fumigācija * x A1180 Augi 

–Function words –Funkcionālie vārdi x A1154 Valodas 

–Funds and scholarships –Fondi un stipendijas x A1151 Izglīt. inst. 

–Funeral customs and rites * –Apbedīšanas paražas un rituāli * x A1103 Etn. grupas 

–Galician influences –Galisiešu ietekme x A1156 Literatūras A1675 

–Gallicisms –Gallicismi x A1154 Valodas 

–Galvanomagnetic properties * –Galvanomagnētiskās īpašības * x A1158 Materiāli 

–Gambling * –Azartspēles * x A1103 Etn. grupas 

–Games * –Spēles * x A1103 Etn. grupas 

–Gas producers * –Gāzģeneratori * x A1195 Transportlīdz. 

–Gay interpretations –Homoseksuālistu interpretācijas x A1180 Svētie raksti 

–Gays –Homoseksuālisti x A1159 Milit. dienesti 

–Gazetteers –Ģeogrāfisko nosaukumu rādītāji v A1140 Vietas A1630 
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–Gemination –Geminācija x A1154 Valodas 

–Gender –Dzimte x A1154 Valodas 

–Gene therapy * –Gēnu terapija * x A1150 Slimības 

–Genealogy –Ģenealoģija v A1100 Pers. grupas A1631 
   A1103 Etn. grupas A1631 
   A1105 Institūcijas 
   A1140 Vietas A1631 A1845 

–Genealogy–Religious aspects –Ģenealoģija–Reliģiskie aspekti x–x A1140 Vietas 

–General staff officers –Ģenerālštāba virsnieki x A1159 Milit. dienesti 

–Generative organs –Dzimumorgāni x A1147 Dzīvnieki 

–Genetic aspects –Ģenētiskie aspekti x A1150 Slimības 

–Genetic engineering * –Gēnu inženierija * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Genetics –Ģenētika x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Genome mapping * –Gēnu kartēšana * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Geographic information systems * –Ģeogrāfiskās informācijas x A1095 Sk. PR:PS 
 sistēmas * 

–Geographical distribution –Ģeogrāfiskā izplatība x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Geographical distribution– –Ģeogrāfiskā izplatība– x–x A1147 Dzīvnieki 
Climatic factors * Klimatiskie faktori *  A1180 Augi 

–Geography –Ģeogrāfija x A1140 Vietas 
   A1149.5 Kolonijas 
   A1188 Svētie raksti 

–German Americans –Vācu izcelsmes amerikāņi x A1159 Milit. dienesti 
   A1200 Kari 

–German authors –Vācu rakstnieki x A1156 Literatūras 

–German influences –Vācu ietekme x A1156 Literatūras A1675 

–Germplasm resources * –Ģenētiskie resursi * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Germplasm resources– –Ģenētiskie resursi– x–v A1180 Augi 
Catalogs and collections * Katalogi un krājumi * 

–Germplasm resources– –Ģenētiskie resursi– x–x A1147 Dzīvnieki 
Cryopreservation * Kriosaglabāšana *  A1180 Augi 

–Germplasm resources– –Ģenētiskie resursi– x–x A1147 Dzīvnieki 
Microbiology * Mikrobioloģija * 

–Gerund –Ģerundijs x A1154 Valodas 

–Gerundive –Ģerundīvs x A1154 Valodas 

–Gift books –Grāmatas greznā iesējumā v A1180 Augi 
   A1200 Kari 

–Globalization –Globalizācija x A1154 Valodas 

–Glossaries, vocabularies, etc. –Glosāriji, vārdnīcas utt. v A1154 Valodas 

–Glossaries, vocabularies, etc.– –Glosāriji, vārdnīcas utt.– v–x A1154 Valodas 
Polyglot Daudzvalodu 

–Gold discoveries –Zelta atradnes x A1140 Vietas 

–Golf –Golfs x A1151 Izglīt. inst. 

–Government (1) –Pārvaldījums x A1154 Valodas 

–Government (2) –Pārvalde x A1185 Reliģijas 
   A1187 Krist. konfes. 
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–Government jargon –Valdības žargons x A1154 Valodas 

–Government ownership * –Valdības īpašumtiesības * x A1153 Rūpn. noz. 

–Government policy * –Valdības politika * x A1095 Sk. PR:PS A1642 
   A1100 Pers. grupas A1642 
   A1103 Etn. grupas A1642 
   A1153 Rūpn. noz. A1642 

–Government relations –Attiecības ar valdību x A1103 Etn. grupas 

–Governments in exile –Valdības trimdā x A1200 Kari 

–Gradation –Gradācija x A1154 Valodas 

–Grading * –Šķirošana * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Graduate students –Maģistranti un doktoranti x A1151 Izglīt. inst. 

–Graduate work (1) –Maģistrantūra un doktorantūra x A1151 Izglīt. inst. 

–Graduate work (2) –Nobeiguma darbi x A1151.5 Izglīt. inst. veidi 

–Graduate work (2)–Examinations –Nobeiguma darbi–Eksāmeni x–x A1151.5 Izglīt. inst. veidi 

–Graduation requirements –Mācību iestādes beigšanas prasības x A1151.5 Izglīt. inst. veidi 

–Graffiti –Grafīti x A1200 Kari 

–Grafting * –Potēšana * x A1180 Augi 

–Grammar –Gramatika x A1154 Valodas 

–Grammar–Theory, etc. –Gramatika–Teorija utt. x A1154 Valodas 

–Grammar, Comparative –Gramatika, salīdzināmā x A1154 Valodas 

–Grammar, Comparative– –Gramatika, salīdzināmā–Franču, x–x A1154 Valodas 
French, [Latin, etc.] [Latīņu utt.] valoda 

–Grammar, Generative –Gramatika, ģeneratīvā x A1154 Valodas 

–Grammar, Historical –Gramatika, vēsturiskā x A1154 Valodas 

–Grammatical categories –Gramatiskās kategorijas x A1154 Valodas 

–Grammaticalization –Gramatikalizācija x A1154 Valodas 

–Graphemics –Grafēmika x A1154 Valodas 

–Graphic methods –Grafiskās metodes x A1095 Sk. PR:PS 

–Greek authors –Grieķu rakstnieki x A1156 Literatūras 

–Greek influences –Grieķu ietekme x A1156 Literatūras A1675 

–Grilles –Priekšējie dekoratīvie režģi x A1195 Transportlīdz. 

–Grooming * –Kopšana * x A1147 Dzīvnieki 

–Ground support –Sauszemes spēku atbalsts x A1159 Milit. dienesti 

–Growth –Augšana x A1147 Dzīvnieki 
   A1164 Ķermeņa orgāni 
   A1180 Augi 

–Growth–Molecular aspects –Augšana–Molekulārie aspekti x–x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Growth–Regulation –Augšana–Regulēšana x–x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Guard duty –Sardzes dienests x A1159 Milit. dienesti 

–Guidebooks –Ceļveži v A1095 Sk. PR:PS A1645 
   A1105 Institūcijas A1645 
   A1140 Vietas 

–Guided missile personnel –Vadāmās raķetes apkalpe x A1159 Milit. dienesti 

–Guided missile personnel– –Vadāmās raķetes apkalpe– x A1159 Milit. dienesti 
Training of * Apmācība * 

–Guided missile personnel– –Vadāmās raķetes apkalpe– x A1159 Milit. dienesti 
Training of–Aids and devices Apmācība–Palīglīdzekļi un 
 paņēmieni 
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–Gunners –Artilēristi x A1159 Milit. dienesti 

–Gymnastics –Vingrošana x A1151 Izglīt. inst. 

–Habitat * –Dabiskā vide * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Habitat–Conservation * –Dabiskā vide–Saglabāšana * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Habitat suitability index models * –Dabiskās vides piemērotības x A1147 Dzīvnieki 
 rādītāja modeļi * 

–Habitations * –Mitekļi * x A1147 Dzīvnieki 

–Hadith –Hadīss x A1110 Personvārdi 

–Handbooks, manuals, etc. –Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi v A1095 Sk. PR:PS A1646 
 utt.  A1100 Pers. grupas A1646 

–Handling * –Apiešanās * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Handling characteristics * –Vadāmības raksturojums * x A1195 Transportlīdz. 

–Haplology –Haploloģija x A1154 Valodas 

–Hardenability * –Rūdāmība * x A1158 Materiāli 

–Hardiness * –Izturība * x A1180 Augi 

–Harmonics –Flažoleti x A1161 Mūz. instr. 

–Harmonies –Harmonijas v A1188 Svētie raksti 

–Harmonies–History and criticism –Harmonijas–Vēsture un kritika x–x A1188 Svētie raksti 

–Harmonies, English, [French, –Harmonijas, angļu, [franču, v A1188 Svētie raksti 
German, etc.] vācu utt.]  

–Harmonies, English, [French, –Harmonijas, angļu, [franču, x–x A1188 Svētie raksti 
German, etc.]–History and vācu utt.]–Vēsture un kritika 
criticism 

–Harmony –Harmonija x A1110 Personvārdi 

–Harvesting * –Novākšana * x A1180 Augi 

–Harvesting–Machinery * –Novākšana–Mašīnu tehnika * x–x A1180 Augi 

–Harvesting time * –Novākšanas laiks * x A1180 Augi 

–Headquarters –Štābs x A1159 Milit. dienesti 

–Health –Veselība x A1110 Personvārdi 

–Health * –Veselība * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Health and hygiene * –Veselība un higiēna * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Health aspects * –Veselības aspekti * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1153 Rūpn. noz. 
   A1200 Kari 

–Health promotion services * –Veselības veicināšanas dienesti * x A1151.5 Izglīt. inst. veidi 

–Health risk assessment * –Veselības riska novērtējums * x A1100 Pers. grupas 

–Heat treatment * –Termiskā apstrāde * x A1158 Materiāli 

–Heating * –Sildīšana un karsēšana * x A1158 Materiāli 

–Heating and ventilation * –Apkure un ventilācija * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1195 Transportlīdzekļi 

–Heating and ventilation–Control * –Apkure un ventilācija–Kontrole * x–x A1095 Sk. PR:PS 

–Heian period, 794-1185 –Heianas periods, 794-1185 y A1148 Japāņu māksla 

–Heirloom varieties * –Sugas varietātes * x A1180 Augi 

–Helium content * –Hēlija saturs * x A1158 Materiāli 

–Hemorrhage * –Asiņošana * x A1164 Ķermeņa orgāni 
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–Heraldry –Heraldika x A1095 Sk. PR:PS 

   A1105 Institūcijas 

–Herbarium –Herbārijs x A1105 Institūcijas A1427 
   A1110 Personvārdi A1427 
   A1120 Ģimenes, dzimtas A1427 

–Herbicide injuries * –Herbicīdu bojājumi * x A1180 Augi 

–Hermeneutics –Hermeneitika x A1188 Svētie raksti 

–Heteronyms –Heteronīmi x A1154 Valodas 

–Hiatus –Hiāts x A1154 Valodas 

–Hibernation * –Ziemas guļa * x A1147 Dzīvnieki 

–Hindu authors –Indiešu rakstnieki x A1156 Literatūras 

–Hindu interpretations –Indiešu interpretācijas x A1188 Svētie raksti 

–Hispanic Americans –Spāņu izcelsmes amerikāņi x A1159 Milit. dienesti 

–Histochemistry –Histoķīmija x A1164 Ķermeņa orgāni 
   A1180 Augi 

–Histology –Histoloģija x A1147 Dzīvnieki 
   A1164 Ķermeņa orgāni 

–Histopathology –Histopatoloģija x A1147 Dzīvnieki 
   A1150 Slimības 
   A1164 Ķermeņa orgāni 

–Historical geography –Vēsturiskā ģeogrāfija x A1140 Vietas 

–Historical geography–Maps –Vēsturiskā ģeogrāfija–Kartes x–v A1140 Vietas 

–Historiography –Historiogrāfija x A1095 Sk. PR:PS 
   A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1105 Institūcijas 
   A1140 Vietas 
   A1188 Svētie raksti 

–History –Vēsture x A1095 Sk. PR:PS A1647 A1845 
   A1100 Pers. grupas A1647 
   A1103 Etn. grupas A1647 
   A1105 Institūcijas A1647 
   A1140 Vietas A1647 A1845 
   A1149.5 Kolonijas A1647 
   A1154 Valodas A1647 
   A1159 Milit. dienesti A1647 
   A1187 Krist. konfes. A1647 
   A1188 Svētie raksti A1647 

–History–[period subdivision]– –Vēsture–[perioda apakšiedaļa]– x–y–v A1140 Vietas 
Biography Biogrāfijas 

–History–[period subdivision]– –Vēsture–[perioda apakšiedaļa]– x–y–v–v A1140 Vietas 
Biography–Anecdotes Biogrāfijas–Anekdotes 

–History–[period subdivision]– –Vēsture–[perioda apakšiedaļa]– x–y–v–v A1140 Vietas 
Biography–Portraits Biogrāfijas–Portreti 

–History–[period subdivision]– –Vēsture–[perioda apakšiedaļa]– x–y–x–v A1140 Vietas 
Biography–Sources Biogrāfijas–Avoti 

–History–[period subdivision]– –Vēsture–[perioda apakšiedaļa]– x–y–v A1140 Vietas 
Chronology Hronoloģija 

–History–[period subdivision]– –Vēsture–[perioda apakšiedaļa]– x–y–x A1140 Vietas 
Historiography Historiogrāfija 

–History–[period subdivision]– –Vēsture–[perioda apakšiedaļa]– x–y–x A1140 Vietas 
Philosophy Filozofija 

–History–[period subdivision]– –Vēsture–[perioda apakšiedaļa]– x–y–v A1140 Vietas 
Sources Avoti 
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–History–To 1500 –Vēsture–Līdz 1500 x–y A1095 Sk. PR:PS A1647 

–History–Modern period, 1500- –Vēsture–Jauno laiku periods, x–y A1187 Krist. konfes. 
 1500- 

–History–16th century –Vēsture–16. gs. x–y A1095 Sk. PR:PS A1647 
   A1100 Pers. grupas A1647 
   A1103 Etn. grupas A1647 
   A1105 Institūcijas A1647 
   A1140 Vietas A1647 
   A1159 Milit. dienesti A1647 
   A1187 Krist. konfes. A1647 

–History–17th century –Vēsture–17. gs. x–y A1095 Sk. PR:PS A1647 
   A1100 Pers. grupas A1647 
   A1103 Etn. grupas A1647 
   A1105 Institūcijas A1647 
   A1140 Vietas A1647 
   A1159 Milit. dienesti A1647 
   A1187 Krist. konfes. A1647 

–History–18th century –Vēsture–18. gs. x–y A1095 Sk. PR:PS A1647 
   A1100 Pers. grupas A1647 
   A1103 Etn. grupas A1647 
   A1105 Institūcijas A1647 
   A1140 Vietas A1647 
   A1159 Milit. dienesti A1647 
   A1187 Krist. konfes. A1647 

–History–Revolution, 1775-1783, –Vēsture–Revolūcija, 1775-1783, x–y A1159 Milit. dienesti 
[War of 1812, etc.] [1812. gada karš utt.] 

–History–19th century –Vēsture–19. gs. x–y A1095 Sk. PR:PS A1647 
   A1100 Pers. grupas A1647 
   A1103 Etn. grupas A1647 
   A1105 Institūcijas A1647 
   A1140 Vietas A1647 
   A1159 Milit. dienesti A1647 
   A1187 Krist. konfes. A1647 

–History–20th century –Vēsture–20. gs. x–y A1095 Sk. PR:PS A1647 
   A1100 Pers. grupas A1647 
   A1103 Etn. grupas A1647 
   A1105 Institūcijas A1647 
   A1140 Vietas A1647 
   A1159 Milit. dienesti A1647 
   A1187 Krist. konfes. A1647 

–History–21st century –Vēsture–21. gs. x–y A1095 Sk. PR:PS A1647 
   A1100 Pers. grupas A1647 
   A1103 Etn. grupas A1647 
   A1105 Institūcijas A1647 
   A1140 Vietas A1647 
   A1159 Milit. dienesti A1647 
   A1187 Krist. konfes. A1647 

–History–1965- –Vēsture–1965- x–y A1187 Krist. konfes. A1647 

–History–Anecdotes –Vēsture–Anekdotes x–v A1140 Vietas 

–History–Autonomy and –Vēsture–Autonomijas un x–x A1140 Vietas 
independence movements neatkarības kustības 

–History–Chronology –Vēsture–Hronoloģija x–v A1095 Sk. PR:PS A1367 
   A1103 Etn. grupas A1367 
   A1105 Institūcijas A1367 
   A1140 Vietas A1367 
   A1159 Milit. dienesti A1367 

–History–Comic books, strips, etc. –Vēsture–Komiksi utt. x–v A1140 Vietas 

–History–Errors, inventions, etc. –Vēsture–Kļūdas, izdomājumi utt. x–x A1140 Vietas 
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–History–Humor –Vēsture–Humors x–v A1140 Vietas 

–History–Periodization –Vēsture–Periodizācija x–x A1140 Vietas 

–History–Philosophy –Vēsture–Filozofija x–x A1095 Sk. PR:PS 
   A1140 Vietas 

–History–Pictoral works –Vēsture–Albumi x–v A1140 Vietas 

–History–Prophecies –Vēsture–Pareģojumi x–x A1140 Vietas 

–History–Religious aspects –Vēsture–Reliģiskie aspekti x–x A1140 Vietas 

–History–Religious aspects– –Vēsture–Reliģiskie aspekti– x–x–x A1140 Vietas 
Baptists, [Catholic Church, etc.] Baptisti, [Katoļu baznīca utt.] 

–History–Religious aspects– –Vēsture–Reliģiskie aspekti– x–x–x A1140 Vietas 
Buddhism, [Christianity, etc.] Budisms, [Kristietība utt.] 

–History–Sources –Vēsture–Avoti x–v A1095 Sk. PR:PS A1647 A2080 
   A1100 Pers. grupas A1647 A2080 
   A1103 Etn. grupas A1647 A2080 
   A1105 Institūcijas A1647 A2080 
   A1140 Vietas A1647 A2080 

–History, Local –Novadpētniecība x A1140 Vietas 

–History, Local–Collectibles –Novadpētniecība–Kolekcionējamie x–x A1140 Vietas 
 priekšmeti 

–History, Military –Vēsture, militārā x A1140 Vietas 

–History, Military–16th century –Vēsture, militārā–16. gs. x–y A1140 Vietas 

–History, Military–17th century –Vēsture, militārā–17. gs. x–y A1140 Vietas 

–History, Military–18th century –Vēsture, militārā–18. gs. x–y A1140 Vietas 

–History, Military–19th century –Vēsture, militārā–19. gs. x–y A1140 Vietas 

–History, Military–20th century –Vēsture, militārā–20. gs. x–y A1140 Vietas 

–History, Military–21st century –Vēsture, militārā–21. gs. x–y A1140 Vietas 

–History, Military–Religious –Vēsture, militārā–Reliģiskie x–x A1140 Vietas 
aspects aspekti 

–History, Naval –Vēsture, kara flotes x A1140 Vietas 

–History, Naval–16th century –Vēsture, kara flotes–16. gs. x–y A1140 Vietas 

–History, Naval–17th century –Vēsture, kara flotes–17. gs. x–y A1140 Vietas 

–History, Naval–18th century –Vēsture, kara flotes–18. gs. x–y A1140 Vietas 

–History, Naval–19th century –Vēsture, kara flotes–19. gs. x–y A1140 Vietas 

–History, Naval–20th century –Vēsture, kara flotes–20. gs. x–y A1140 Vietas 

–History, Naval–21st century –Vēsture, kara flotes–21. gs. x–y A1140 Vietas 

–History and criticism –Vēsture un kritika x A1095 Sk. PR:PS A1647 
   A1156 Literatūras A1790 
   A1160 Skaņdarbi A2190 

–History and criticism–Theory, etc. –Vēsture un kritika–Teorija utt. x–x A1156 Literatūras 

–History of Biblical events –Bībeles notikumu vēsture x A1188 Svētie raksti 

–History of Biblical events–Art –Bībeles notikumu vēsture–Māksla x–v A1188 Svētie raksti 

–History of contemporary events –Mūsdienu notikumu vēsture x A1188 Svētie raksti 

–History of doctrines –Doktrīnu vēsture x A1095 Sk. PR:PS 

–History of doctrines–Early church, –Doktrīnu vēsture–Agrīnā baznīca, x–y A1095 Sk. PR:PS 
ca. 30-600 ap 30-600 

–History of doctrines–Middle Ages, –Doktrīnu vēsture–Viduslaiki, x–y A1095 Sk. PR:PS 
600-1500 600-1500 

–History of doctrines–16th century –Doktrīnu vēsture–16. gs. x–y A1095 Sk. PR:PS 

–History of doctrines–17th century –Doktrīnu vēsture–17. gs. x–y A1095 Sk. PR:PS 

–History of doctrines–18th century –Doktrīnu vēsture–18 .gs x–y A1095 Sk. PR:PS 
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–History of doctrines–19th century –Doktrīnu vēsture–19. gs. x–y A1095 Sk. PR:PS 

–History of doctrines–20th century –Doktrīnu vēsture–20. gs. x–y A1095 Sk. PR:PS 

–History of doctrines–21st century –Doktrīnu vēsture–21. gs. x–y A1095 Sk. PR:PS 

–Hockey –Hokejs x A1151 Izglīt. inst. 

–Home care * –Mājas aprūpe * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Home range * –Izplatības areāls * x A1147 Dzīvnieki 

–Homeopathic treatment * –Homeopātiskā ārstēšana * x A1150 Slimības 

–Homes and haunts * –Mājas un uzturēšanās vietas * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1105 Institūcijas 
   A1110 Personvārdi A1334 
   A1120 Ģimenes, dzimtas 

–Homiletical use –Izmantošana sprediķos x A1188 Svētie raksti 

–Homing * –Mājas instinkts * x A1147 Dzīvnieki 

–Homonyms –Homonīmi x A1154 Valodas 

–Honor system –Eksāmenu sistēma, balstīta uz x A1151 Izglīt. inst. 
 studentu godīgumu 

–Honorific –Pieklājības forma x A1154 Valodas 

–Honorific unit titles –Parādes vienību nosaukumi x A1159 Milit. dienesti 

–Honors courses * –Izcilnieku kursi * x A1151.5 Izglīt. inst. veidi 

–Hormone therapy * –Hormonu terapija * x A1150 Slimības 

–Hormone therapy– –Hormonu terapija– x–x A1150  Slimības 
Complications * Komplikācijas * 

–Horns –Skaņas signāli x A1195 Transportlīdz. 

–Hospice care * –Nedziedināmo aprūpe hospisā * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Hospital care * –Slimnīcas aprūpe * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Hospital ships –Hospitāļu kuģi x A1159 Milit. dienesti 

–Hospitals * –Slimnīcas * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1150 Slimības 
   A1200 Kari 

–Host plants * –Saimniekaugi * x A1147 Dzīvnieki 

–Hostages * –Ķīlnieki * x A1200 Kari 

–Hot weather conditions * –Karsta laika apstākļi * x A1095 Sk. PR:PS 

–Hot working * –Karstā apstrāde * x A1158 Materiāli 

–Housing * –Izmitināšana * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1147 Dzīvnieki 

–Housing–Air conditioning * –Izmitināšana–Gaisa x–x A1147 Dzīvnieki 
 kondicionēšana * 

–Housing–Decoration * –Izmitināšana–Apdare * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Housing–Desing and construction –Izmitināšana–Projektēšana x–x A1147 Dzīvnieki 
 un celtniecība 

–Housing–Disinfection * –Izmitināšana–Dezinfekcija * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Housing–Environmental –Izmitināšana–Vides inženierija * x–x A1147 Dzīvnieki 
engineering * 

–Housing–Heating and –Izmitināšana–Apkure un x–x A1147 Dzīvnieki 
ventilation * ventilācija * 
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–Housing–Insulation * –Izmitināšana–Norobežošana * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Housing–Lighting * –Izmitināšana–Apgaismojums * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Housing–Odor control * –Izmitināšana–Dezodorācija * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Housing–Safety measures –Izmitināšana–Drošības pasākumi x–x A1147 Dzīvnieki 

–Housing–Sanitation * –Izmitināšana–Sanitārija * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Housing–Specifications * –Izmitināšana–Tehniskie noteikumi * x–v A1147 Dzīvnieki 

–Housing–Waste disposal * –Izmitināšana–Atkritumu x–x A1147 Dzīvnieki 
 iznīcināšana * 

–Humor –Humors v A1095 Sk. PR:PS 
   A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1105 Institūcijas 
   A1110 Personvārdi 
   A1140 Vietas 
   A1188 Svētie raksti 

–Hungarian influences –Ungāru ietekme x A1156 Literatūras A1675 

–Hunting * –Medības * x A1103 Etn. grupas 

–Hurricane effects –Viesuļvētras ietekme x A1095  Sk. PR:PS 

–Husking * –Lobīšana * x A1180 Augi 

–Hybridization * –Krustošana * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Hydatids –Ehinokokozes cistas x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Hydraulic equipment –Hidrauliskā iekārta x A1195 Transportlīdz. 

–Hydrogen content * –Ūdeņraža saturs * x A1158 Materiāli 

–Hydrogen embrittlement –Ūdeņraža izraisīts trauslums x A1158 Materiāli 

–Hymns –Himnas un dziesmas v A1187 Krist. konfes. 

–Hymns–History and criticism –Himnas un dziesmas– x–x A1187 Krist. konfes. 
 Vēsture un kritika 

–Hymns–Texts –Himnas un dziesmas–Teksti v–v A1187 Krist. konfes. 

–Hypertrophy * –Hipertrofija * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Ice breaking operations –Ledus laušanas operācijas x A1159 Milit. dienesti 

–Identification (1) –Identifikācija x A1095 Sk. PR:PS 
   A1100 Pers. grupas 

–Identification (2) –Identifikācija v A1095 Sk. PR:PS 
   A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Ideophone –Idiofons x A1154 Valodas 

–Idioms –Idiomas x A1154 Valodas 

–Ignition –Aizdedze x A1195 Transportlīdz. 

–Ignition–Electronic systems –Aizdedze–Elektroniskās sistēmas x–x A1195 Transportlīdz. 

–Illustrations –Ilustrācijas v A1095 Sk. PR:PS A1659 
   A1110 Personvārdi A1659 
   A1155.6 Lit. darbi/aut. A1659 
   A1155.8 Lit. darbi/nos. A1659 
   A1156 Literatūras A1659 
   A1188 Svētie raksti A1659 

–Imaging * –Attēldiagnostika * x A1150 Slimības 
   A1164 Ķermeņa orgāni 

–Immunodiagnosis * –Imunodiagnostika * x A1150 Slimības 

–Immunological aspects –Imunoloģiskie aspekti x A1150 Slimības 
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–Immunology –Imunoloģija x A1147 Dzīvnieki 

   A1149 Ķīm. vielas 
   A1164 Ķermeņa orgāni 

–Immunology–Genetic aspects –Imunoloģija–Ģenētiskie aspekti x–x A1147 Dzīvnieki 

–Immunotherapy * –Imūnterapija * x A1150 Slimības 

–Impact testing * –Triecienpārbaude * x A1158 Materiāli 

–Impeachment –Impīčments x A1110 Personvārdi 

–Imperative –Pavēles izteiksme x A1154 Valodas 

–Implements * –Darbarīki * x A1103 Etn. grupas 

–Imprints –Izdevumi v A1140 Vietas A1660 

–Imprisonment –Ieslodzījums x A1110 Personvārdi 

–In art –Mākslā v A1095 Sk. PR:PS A362 A910 
   A1105 Institūcijas A362 
   A1140 Vietas A362 A910 
   A1187 Krist. konfes. A362 

–In bookplates –Grāmatzīmēs x A1105 Institūcijas 
   A1110 Personvārdi 
   A1140 Vietas 
   A1200 Kari 

–In literature –Literatūrā x A1105 Institūcijas A362 
   A1110 Personvārdi A362 
   A1120 Ģimenes, dzimtas A362 
   A1140 Vietas A362 A910 
   A1187 Krist. konfes. A362 
   A1188 Svētie raksti A362 

–In mass media –Plašsaziņas līdzekļos x A1105 Institūcijas 
   A1110 Personvārdi 
   A1120 Ģimenes, dzimtas 
   A1140 Vietas A910 

–In motion pictures –Kinofilmās x A1105 Institūcijas 
   A1110 Personvārdi 
   A1120 Ģimenes, dzimtas 
   A1140 Vietas A910 
   A1187 Krist. konfes. 

–In opera –Operā x A1110 Personvārdi 

–In popular culture –Masu kultūrā x A1140 Vietas 

–In-service training * –Kvalifikācijas celšana darba vietā * x A1100 Pers. grupas 

–Inauguration, [date] –Inaugurācija, [datējums] x A1110 Personvārdi 

–Inclusions * –Ieslēgumi * x A1158 Materiāli 

–Indeclinable words –Nelokāmi vārdi x A1154 Valodas 

–Index maps –Indeksu kartes v A1140 Vietas 

–Indexes –Rādītāji v A1095 Sk. PR:PS A1670 

–Indian influences –Indiāņu ietekme x A1156 Literatūras A1675 

–Indian troops –Indiāņu vienības x A1159 Milit. dienesti 

–Indians –Indiāņi x A1159 Milit. dienesti 
   A1200 Kari 

–Indic influences –Indiešu ietekme x A1156 Literatūras A1675 

–Indicative –Īstenības izteiksme x A1154 Valodas 

–Indirect discourse –Netiešā runa x A1154 Valodas 

–Indirect object –Netiešais papildinātājs x A1154 Valodas 

–Induced spawning * –Stimulēts nārsts * x A1147 Dzīvnieki 
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–Industrial applications * –Rūpnieciskā izmantošana * x A1095 Sk. PR:PS 

   A1149 Ķīm. vielas 
   A1180 Augi 

–Industrial capacity * –Ražošanas jauda * x A1153 Rūpn. noz. 

–Industries * –Ražošanas nozares * x A1103 Etn. grupas 

–Infallibility –Nemaldīgums x A1187 Krist. konfes. 

–Infancy * –Mazuļi * x A1147 Dzīvnieki 

–Infantry –Kājnieki x A1159 Milit. dienesti 

–Infantry–Drill and tactics –Kājnieki–Apmācība un taktika x–x A1159 Milit. dienesti 

–Infections * –Infekcijas * x A1147 Dzīvnieki 
   A1164 Ķermeņa orgāni 

–Infertility * –Neauglība * x A1147 Dzīvnieki 

–Infinitival constructions –Infinitīva konstrukcijas x A1154 Valodas 

–Infinitive –Nenoteiksme x A1154 Valodas 

–Infixes –Infiksi x A1154 Valodas 

–Inflection –Fleksija x A1154 Valodas 

–Influences –Ietekme x A1095 Sk. PR:PS A1675 
   A1105 Institūcijas A1675 
   A1110 Personvārdi A1675 
   A1148 Māksla A1675 
   A1185 Reliģijas A1675 
   A1187 Krist. konfes. A1675 
   A1188 Svētie raksti A1675 
   A1200 Kari A1675 

–Influences–Medieval civilization –Ietekme–Viduslaiku civilizācija x–x A1188 Svētie raksti 

–Influences–Modern civilization –Ietekme–Jauno laiku civilizācija x–x A1188 Svētie raksti 

–Influences–Slavic civilization –Ietekme–Slāvu civilizācija x–x A1188 Svētie raksti 

–Influences–Western civilization –Ietekme–Rietumu civilizācija x–x A1188 Svētie raksti 

–Influences on French, [Italian, –Ietekme uz franču, [itāliešu x A1154 Valodas 
etc.] utt.] valodu 

–Influences on foreign languages –Ietekme uz svešvalodām x A1154 Valodas 

–Information resources –Informācijas resursi x A1095 Sk. PR:PS 

–Information resources –Informācijas resursu x A1095 Sk. PR:PS 
management * menedžments *  A1105 Institūcijas 
   A1153 Rūpn. noz. 

–Information services –Informācijas dienesti x A1095 Sk. PR:PS A1675.5 
   A1110 Pers. grupas A1675.5 
   A1103 Etn. grupas A1675.5 
   A1105 Institūcijas A1675.5 
   A1110 Personvārdi A1675.5 
   A1140 Vietas A1675.5 
   A1153 Rūpn. noz. A1675.5 

–Information services–Law –Informācijas dienesti–Tiesības x–x A1153 Rūpn. noz. 
and legislation * un likumdošana * 

–Information technology –Informācijas tehnoloģija x A1105 Institūcijas 

–Information technology * –Informācijas tehnoloģija * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1153 Rūpn. noz. 

–Inhibitors –Inhibitori x A1149 Ķīm. vielas 

–Innervation –Inervācija x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Inoculation * –Acošana * x A1180 Augi 

–Insect resistance * –Pretošanās spēja insektiem * x A1180 Augi 
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–Insect resistance– –Pretošanās spēja insektiem– x–x A1180 Augi 

Genetic aspects Ģenētiskie aspekti 

–Insignia –Atšķirības zīmes x A1095 Sk. PR:PS 
   A1105 Institūcijas 
   A1151.5 Izglīt. inst. veidi 
   A1159 Milit. dienesti 

–Inspection –Inspicēšana x A1159 Milit. dienesti 

–Inspection * –Inspicēšana * x A1095 Sk. PR:PS A1676.5 
   A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 
   A1195 Transportlīdz. 

–Inspiration –Atklāsme x A1188 Svētie raksti 

–Installation * –Uzstādīšana * x A1095 Sk. PR:PS 

–Institutional care * –Institucionālā aprūpe * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Instruction and study * –Apmācība * x A1160 Skaņdarbi A2110 
   A1161 Mūz. instr. A2110 

–Instruction and study–Juvenile –Apmācība–Bērniem x–v A1160 Skaņdarbi 
   A1161 Mūz. instr. 

–Instructive editions –Instruktīvi izdevumi v A1160 Skaņdarbi 

–Instrument panels –Kontrolmērinstrumentu paneļi x A1195 Transportlīdz. 

–Instrument panels–Padding –Kontrolmērinstrumentu paneļi– x–x A1195 Transportlīdz. 
 Polsterējums 

–Instrumental settings –Instrumentāli pārlikumi v A1160 Skaņdarbi 

–Instruments –Instrumenti x A1095 Sk. PR:PS 
   A1195 Transportlīdz. 

–Instruments–Display systems –Mērinstrumenti–Displeja sistēmas x–x A1195 Transportlīdz. 

–Insurance * –Apdrošināšana * x A1153 Rūpn. noz. 

–Insurance–Law and legislation * –Apdrošināšana–Tiesības un x–x A1153 Rūpn. noz. 
 likumdošana * 

–Insurance requirements * –Apdrošināšanas prasības * x A1100 Pers. grupas 

–Integrated control * –Integrētā apkarošana * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Intellectual life –Intelektuālā dzīve x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1140 Vietas 

–Intellectual life–16th century –Intelektuālā dzīve–16. gs. x–y A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1140 Vietas 

–Intellectual life–17th century –Intelektuālā dzīve–17. gs. x–y A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1140 Vietas 

–Intellectual life–18th century –Intelektuālā dzīve–18. gs. x–y A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1140 Vietas 

–Intellectual life–19th century –Intelektuālā dzīve–19. gs. x–y A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1140 Vietas 

–Intellectual life–20th century –Intelektuālā dzīve–20. gs. x–y A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1140 Vietas 

–Intellectual life–21st century –Intelektuālā dzīve–21. gs. x–y A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1140 Vietas 
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–Intelligence levels * –Intelekta līmeņi * x A1100 Pers. grupas 

   A1103 Etn. grupas 

–Intelligence specialists –Izlūkošanas speciālisti x A1159 Milit. dienesti 

–Intelligence testing * –Intelekta testēšana * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Intensification –Pastiprinājums x A1154 Valodas 

–Interactive multimedia –Interaktīvā multivide v A1095 Sk. PR:PS 

–Interiors * –Interjeri * x A1195 Transportlīdz. 

–Interjections –Izsauksmes vārdi x A1154 Valodas 

–Interlinear translations –Parindeņi v A1188 Svētie raksti 

–Interlinear translations, –Parindeņi, angļu, [franču utt.] v A1188 Svētie raksti 
English, [French, etc.] 

–Intermediate care * –Starpnieciskā aprūpe * x A1100 Pers. grupas 

–International cooperation –Starptautiskā sadarbība x A1095 Sk. PR:PS 

–International status –Starptautiskais statuss x A1140 Vietas 

–Internet marketing * –Interneta tirdzniecība * x A1153 Rūpn. noz. 

–Interpretation –Interpretācija x A1095 Sk. PR:PS 

–Interpretation (Phrasing, –Interpretācija (frāzēšana, x A1160 Skaņdarbi 
dynamics, etc.) dinamika utt.) 

–Interpretation and construction –Interpretācija un skaidrojums x A1154.5 Tiesības 

–Interrogative –Interrogatīvs x A1154 Valodas 

–Interventional radiology * –Invazīvā radioloģija * x A1150 Slimības 
   A1164 Ķermeņa orgāni 

–Interviews –Intervijas v A1100 Pers. grupas A1678 
   A1103 Etn. grupas A1678 
   A1105 Institūcijas A1678 
   A1110 Personvārdi A1678 

–Intonation –Intonācija x A1154 Valodas 
   A1161 Mūz. instr. 

–Intraoperative radiotheraphy * –Intraoperatīvā radioterapija * x A1150 Slimības 

–Introductions –Ievadi v A1188 Svētie raksti 

–Inventories –Inventārs v A1095 Sk. PR:PS 
   A1153 Rūpn. noz. 

–Inventory control –Inventarizācija x A1105 Institūcijas 
   A1159 Milit. dienesti 

–Inventory control * –Inventarizācija * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1153 Rūpn. noz. 

–Iranian influences –Irāņu ietekme x A1156 Literatūras A1675 

–Irish Americans –Īru izcelsmes amerikāņi x A1159 Milit. dienesti 

–Irish authors –Īru rakstnieki x A1156 Literatūras 

–Irish influences –Īru ietekme x A1156 Literatūras A1675 

–Irrigation * –Apūdeņošana * x A1180 Augi 

–Islamic influences –Islāma ietekme x A1156 Literatūras A1675 

–Islamic interpretations –Islāma interpretācijas x A1188 Svētie raksti 

–Isotopes * –Izotopi * x A1149 Ķīm. vielas 

–Isotopes–Half–life * –Izotopi–Pussabrukšanas periods * x A1149 Ķīm. vielas 

–Italian Americans –Itāliešu izcelsmes amerikāņi x A1200 Kari 

–Italian authors –Itāliešu rakstnieki x A1156 Literatūras 

–Italian influences –Itāliešu ietekme x A1156 Literatūras A1675 
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–Jaina authors –Džainisma rakstnieki x A1156 Literatūras 

–Japanese Americans –Japāņu izcelsmes amerikāņi x A1200 Kari 

–Japanese authors –Japāņu rakstnieki x A1156 Literatūras 

–Japanese influences –Japāņu ietekme x A1156 Literatūras A1675 

–Jargon –Žargons x A1154 Valodas 

–Jewelry * –Rotaslietas * x A1103 Etn. grupas 

–Jewish authors –Ebreju rakstnieki x A1156 Literatūras 

–Jewish Christian authors –Ebreju kristiešu rakstnieki x A1156 Literatūras 

–Jews * –Ebreji * x A1200 Kari 

–Job descriptions –Amata apraksti v A1105 Institūcijas 
   A1159 Milit. dienesti 

–Job descriptions * –Amata apraksti * v A1095 Sk. PR:PS 
   A1100 Pers. grupas 

–Job satisfaction * –Apmierinātība ar darbu * x A1100 Pers. grupas 

–Job stress * –Darba stress * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Job vacancies * –Darba vakances * x A1153 Rūpn. noz. 

–Journalism, Military * –Žurnālistika, kara * x A1200 Kari 

–Journalists –Žurnālisti x A1159 Milit. dienesti 
   A1200 Kari 

–Judging * –Bonitēšana * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Jungle warfare –Karadarbība džungļos x A1200 Kari 

–Juvenile –Bērniem v A1160 Skaņdarbi 

–Juvenile drama –Drāma bērniem v A1095 Sk. PR:PS A1690 
   A1100 Pers. grupas A1690 
   A1103 Etn. grupas A1690 
   A1105 Institūcijas A1690 
   A1110 Personvārdi A1690 
   A1140 Vietas A1690 

–Juvenile fiction –Daiļliteratūra bērniem v A1095 Sk. PR:PS A1690 
   A1100 Pers. grupas A1690 
   A1103 Etn. grupas A1690 
   A1105 Institūcijas A1690 
   A1110 Personvārdi A1690 
   A1140 Vietas A1690 

–Juvenile films –Filmas bērniem v A1095 Sk. PR:PS A1690 

–Juvenile humor –Humors bērniem v A1095 Sk. PR:PS A1690 
   A1100 Pers. grupas A1690 
   A1103 Etn. grupas A1690 
   A1105 Institūcijas A1690 
   A1110 Personvārdi A1690 
   A1140 Vietas A1690 
   A1188 Svētie raksti A1690 

–Juvenile literature –Literatūra bērniem v A1095 Sk. PR:PS A1690 

–Juvenile poetry –Dzeja bērniem v A1095 Sk. PR:PS A1690 
   A1100 Pers. grupas A1690 
   A1103 Etn. grupas A1690 
   A1105 Institūcijas A1690 
   A1110 Personvārdi A1690 
   A1140 Vietas A1690 
   A1188 Svētie raksti A1690 

–Juvenile software –Programmatūras bērniem v A1095 Sk. PR:PS A2070 
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–Juvenile sound recordings –Skaņu ieraksti bērniem v A1095 Sk. PR:PS A1690 

–Kamakura–Momoyama periods, –Kamakuras–Momojamas periodi, y A1148 Japāņu māksla 
1185-1600 1185-1600 

–Kidnapping, [date] –Nolaupīšana, [datējums] x A1110 Personvārdi 

–Kings and rulers –Karaļi un valdnieki x A1103 Etn. grupas 
   A1140 Vietas A1574 

–Kings and rulers–Abdication –Karaļi un valdnieki–Atteikšanās x–x A1140 Vietas 
 no troņa, tiesībām 

–Kings and rulers–Art patronage –Karaļi un valdnieki–Mākslas x–x A1140 Vietas 
 protekcija 

–Kings and rulers–Assassinations –Karaļi un valdnieki–Atentāti x–x A1140 Vietas 

–Kings and rulers–Brothers –Karaļi un valdnieki–Brāļi x–x A1140 Vietas 

–Kings and rulers–Children –Karaļi un valdnieki–Bērni x–x A1103 Etn. grupas 
   A1140 Vietas 

–Kings and rulers–Death and –Karaļi un valdnieki–Nāve un x–x A1103 Etn. grupas 
burial apbedīšana  A1140 Vietas 

–Kings and rulers–Deposition –Karaļi un valdnieki–Gāšana, x–x A1140 Vietas 
 atcelšana utt. 

–Kings and rulers–Dwellings –Karaļi un valdnieki–Mājokļi x–x A1140 Vietas 

–Kings and rulers–Education –Karaļi un valdnieki–Izglītība x–x A1103 Etn. grupas 
   A1140 Vietas 

–Kings and rulers–Folklore –Karaļi un valdnieki–Folklora x–v A1103 Etn. grupas 
   A1140 Vietas 

–Kings and rulers–Genealogy –Karaļi un valdnieki–Ģenealoģija x–v A1103 Etn. grupas 
   A1140 Vietas 

–Kings and rulers–Heraldry –Karaļi un valdnieki–Heraldika x–x A1140 Vietas 

–Kings and rulers–Mistresses –Karaļi un valdnieki–Mīļākās x–x A1140 Vietas 

–Kings and rulers–Mythology –Karaļi un valdnieki–Mitoloģija x–x A1103 Etn. grupas 
   A1140 Vietas 

–Kings and rulers–Paramours –Karaļi un valdnieki–Mīļākās x–x A1140 Vietas 
 un mīļākie 

–Kings and rulers–Religious –Karaļi un valdnieki–Reliģiskie x–x A1103 Etn. grupas 
aspects aspekti  A1140 Vietas 

–Kings and rulers–Sisters –Karaļi un valdnieki–Māsas x–x A1140 Vietas 

–Kings and rulers–Succession –Karaļi un valdnieki–Pēctecība x–x A1103 Etn. grupas 
   A1140 Vietas 

–Kings and rulers–Tombs –Karaļi un valdnieki–Kapi x–x A1140 Vietas 

–Kings and rulers–Travel * –Karaļi un valdnieki–Ceļojumi * x–x A1140 Vietas 

–Kinship * –Radniecība * x A1103 Etn. grupas 

–Knowledge–Agriculture, –Zināšanas–Lauksaimniecība, x A1110 Personvārdi 
[America, etc.] [Amerika utt.] 

–Knowledge and learning –Zināšanas un erudīcija x A1110 Personvārdi 

–Koranic teaching –Korāna mācība x A1095 Sk. PR:PS 

–Korean authors –Korejiešu rakstnieki x A1156 Literatūras 

–Koryõ period, 935-1392 –Korjo periods, 935-1392 y A1148 Korejiešu māksla 

–Kurdish authors –Kurdu rakstnieki x A1156 Literatūras 

–Kyrgyz authors –Kirgīzu rakstnieki x A1156 Literatūras 

–Labeling * –Marķēšana * x A1095 Sk. PR:PS 

–Labiality –Labializācija x A1154 Valodas 
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–Labor productivity * –Darba produktivitāte * x A1095 Sk. PR:PS 

   A1153 Rūpn. noz. 

–Labor unions * –Arodbiedrības * x A1100 Pers. grupas 

–Labor unions–Organizing * –Arodbiedrības–Organizēšana * x–x A1100 Pers. grupas 

–Laboratory manuals –Laboratorijas darbu rokasgrāmatas v A1095 Sk. PR:PS A1646 

–Land tenure * –Zemes īpašums * x A1103 Etn. grupas 

–Landscape architecture * –Ainavu arhitektūra * x A1095 Sk. PR:PS 

–Language –Valoda x A1095 Sk. PR:PS 
   A1100 Pers. grupas 
   A1105 Institūcijas 
   A1110 Personvārdi 
   A1151 Izglīt. inst. 
   A1154.5 Tiesības 
   A1155.8 Lit. darbi/nos. 
   A1200 Kari 

–Language–Glossaries, etc. –Valoda–Glosāriji utt. x A1110 Svētie raksti 
   A1155.8 Lit. darbi/nos. 

–Language, style –Valoda, stils x A1188 Svētie raksti 

–Languages –Valodas x A1103 Etn. grupas 
   A1140 Vietas 

–Languages–Law and legislation –Valodas–Tiesības un likumdošana x–x A1140 Vietas 

–Languages–Political aspects –Valodas–Politiskie aspekti x–x A1140 Vietas 

–Languages–Texts –Valodas–Teksti x–v A1103 Etn. grupas 
   A1140 Vietas 

–Larvae * –Kūniņas * x A1147 Dzīvnieki 

–Larvae–Dispersal * –Kūniņas–Izkliedēšana * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Larvae–Ecology * –Kūniņas–Ekoloģija * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Larvae–Effect of ultraviolet –Kūniņas–Ultravioletā starojuma x–x A1147 Dzīvnieki 
radiation on * ietekme * 

–Larvae–Endocrinology –Kūniņas–Endokrinoloģija x–x A1147  Dzīvnieki 

–Larvae–Food * –Kūniņas–Pārtika * x–x A1147  Dzīvnieki 

–Larvae–Geographical distribution –Kūniņas–Ģeogrāfiskā izplatība x–x A1147 Dzīvnieki 

–Larvae–Microbiology * –Kūniņas–Mikrobioloģija * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Laser surgery * –Lāzerķirurģija * x A1150 Slimības 

   A1164 Ķermeņa orgāni 

–Laser surgery–Instruments –Lāzerķirurģija–Instrumenti x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Last years –Pēdējie dzīves gadi x A1110 Personvārdi 

–Lateral stability –Sānslīdes noturība x A1158 Materiāli 

–Latin American influences –Latīņamerikāņu ietekme x A1156 Literatūras A1675 

–Law and legislation * –Tiesības un likumdošana * x A1147 Dzīvnieki A1705 
   A1149 Ķīm. vielas A1705 
   A1150 Slimības A1705 
   A1151.5 Izglīt. inst. veidi A1705 
   A1153 Rūpn. noz. A1705 
   A1158 Materiāli A1705 
   A1180 Augi A1705 
   A1195 Transportlīdz. A1705 
   A1200 Kari A1705 

–Lawyers –Juristi x A1159 Milit. dienesti 

–Lead content * –Svina saturs * x A1149 Ķīm. vielas 

–Lead sheets –Vienlapes v A1160 Skaņdarbi 
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–Leadership –Līderība x A1155 Likumdoš. inst. 

–Leaves and furloughs –Atbrīvojumi un atvaļinājumi x A1159 Milit. dienesti 

–Legal research –Tiesību pētījumi x A1154.5 Tiesības A1710 

–Legal statuss, laws, etc. * –Tiesiskais statuss, tiesības utt. * x A1100 Pers. grupas A1705 
   A1103 Etn. grupas A1705 

–Legends –Leģendas v A1095 Sk. PR:PS A1627 A1795 
   A1110 Personvārdi A1627 A1795 
   A1188 Svētie raksti A1627 A1795 

–Legislative history –Likumdošanas vēsture x A1154.5 Tiesības 

–Lexicography –Leksikogrāfija x A1154 Valodas 
   A1185 Reliģijas 

–Lexicology –Leksikoloģija x A1154 Valodas 

–Lexicology, Historical –Leksikoloģija, vēsturiskā x A1154 Valodas 

–Libraries –Bibliotēkas x A1105 Institūcijas 
   A1200 Kari 

–Library –Bibliotēka x A1105 Institūcijas A1427 A1361 
   A1110 Personvārdi A1427 A1361 
   A1120 Ģimenes, dzimtas A1427 A1361 

–Library–Marginal notes –Bibliotēka–Marginālijas x–v A1110 Personvārdi 

–Library–Microfilm catalogs –Bibliotēka–Mikrofilmu katalogi x–v A1110 Personvārdi 

–Library resources –Bibliotēkas resursi x A1095 Sk. PR:PS 
   A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1105 Institūcijas 
   A1110 Personvārdi 
   A1140 Vietas 

–Librettos –Libreti v A1160 Skaņdarbi 

–Licenses * –Licences * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1100 Pers. grupas 
   A1153 Rūpn. noz. 
   A1195 Transportlīdz. 

–Licenses–Fees * –Licences–Nodevas * x–x A1095 Sk. PR:PS 
   A1100 Pers. grupas 
   A1153 Rūpn. noz. 
   A1195 Transportlīdz. 

–Life cycles * –Dzīves cikli * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Life skills assessment * –Dzīves prasmju novērtējums * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Life skills guides –Dzīves prasmju rokasgrāmatas v A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Lighting * –Apgaismojums * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1195 Transportlīdz. 

–Lighting–Law and legislation * –Apgaismojums–Tiesības un x–x A1195 Transportlīdz. 
 likumdošana * 

–Linear programming –Lineārā programmēšana x A1095 Sk. PR:PS 

–Lists of vessels –Kuģu saraksti v A1159 Milit. dienesti 

–Literary art –Literārā māksla x A1110 Personvārdi 
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–Literary collections –Literārie krājumi v A1095 Sk. PR:PS 

   A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1105 Institūcijas 
   A1110 Personvārdi 
   A1120 Ģimenes, dzimtas 
   A1140 Vietas A910 

–Literary style –Literārais stils x A1110 Personvārdi 

–Literary themes, motives –Literārās tēmas, motīvi x A1160 Skaņdarbi 

–Literature and the war, –Literatūra un karš, x A1200 Karš 
[revolution, etc.] [revolūcija utt.] 

–Literatures –Literatūras v A1140 Vietas A1828 

–Liturgical lessons, Dutch, –Liturģiskie lasījumi, v A1188 Svētie raksti 
[English, etc.] nīderlandiešu, [angļu utt.] 

–Liturgical objects * –Liturģiskie priekšmeti * x A1185 Reliģijas 
   A1187 Krist. konfes. 

–Liturgical use * –Izmantošana liturģijā * x A1188 Svētie raksti 

–Liturgy –Liturģija x A1095 Sk. PR:PS 
   A1186 Reliģiskie ordeņi 
   A1187 Krist. konfes. 

–Liturgy–Calendar –Liturģija–Kalendārs x–v A1187 Krist. konfes. 

–Liturgy–Texts –Liturģija–Teksti x–v A1095 Sk. PR:PS 
   A1186 Reliģiskie ordeņi 
   A1187 Krist. konfes. A2190 

–Liturgy–Texts–Concordances –Liturģija–Teksti–Konkordances x–x–v A1187 Krist. konfes. 

–Liturgy–Texts–History and –Liturģija–Teksti–Vēsture un x–x–x A1187 Krist. konfes. 
criticism kritika 

–Liturgy–Texts–Illustrations –Liturģija–Teksti–Ilustrācijas x–x–v A1187 Krist. konfes. 

–Liturgy–Texts–Manuscripts –Liturģija–Teksti–Manuskripti x–x–v A1187 Krist. konfes. 

–Liturgy–Texts–Rubrics –Liturģija–Teksti–Rubrikas x–x–v A1187 Krist. konfes. 

–Liturgy–Theology –Liturģija–Teoloģija x–x A1187 Krist. konfes. 

–Liturgy, Experimental –Liturģija, eksperimentālā x A1187 Krist. konfes. 

–Location * –Izvietojums * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1153 Rūpn. noz. 
   A1180 Augi 

–Locative constructions –Lokatīva konstrukcijas x A1154 Valodas 

–Locks –Slēdzenes x A1195 Transportlīdz. 

–Locomotion * –Pārvietošanās * x A1147 Dzīvnieki 

–Logistics * –Materiāltehniskā apgāde * x A1200 Kari 

–Long–term care * –Ilgtermiņa aprūpe * x A1100 Pers. grupas 

–Longevity * –Ilgmūžība * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Longitudinal studies –Ilglaicīgi pētījumi v A1095 Sk. PR:PS A1848 
   A1100 Pers. grupas A1848 
   A1103 Etn. grupas A1848 

–Losses * –Zudumi * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Losses–Prevention –Zudumi–Novēršana x–x A1180 Augi 

–Lubrication –Eļļošana x A1195 Transportlīdz. 

–Lutheran authors –Luterāņu rakstnieki x A1156 Literatūras 

–Luxembourg authors –Luksemburgas rakstnieki x A1156 Literatūras 
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–Lymphatics –Limfvadi x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Machinability –Apstrādājamība x A1158 Materiāli 

–Machine gun drill and tactics –Ložmetēju lietošanas apmācība x A1159 Milit. dienesti 
 un taktika 

–Machine translating * –Mašīntulkošana * x A1154 Valodas A2219 

–Machinery * –Mašīnu tehnika * x A1180 Augi 

–Magnetic fields –Magnētiskie lauki x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Magnetic properties * –Magnētiskās īpašības * x A1149 Ķīm. vielas 
   A1158 Materiāli 

–Magnetic resonance imaging * –Magnētiskās rezonanses x A1150 Slimības 
 attēldiagnostika *  A1164 Ķermeņa orgāni 

–Maintenance and repair –Ekspluatācija un remonts x A1095 Sk. PR:PS 
   A1195 Transportlīdz. 

–Maintenance and repair–Law –Ekspluatācija un remonts– x–x A1195 Transportlīdz. 
and legislation * Tiesības un likumdošana * 

–Majority leaders –Vairākuma līderi x A1155 Likumdoš. inst. 

–Majority whips –Vairākuma partijas organizatori x A1155 Likumdoš. inst. 

–Male authors –Rakstnieki x A1156 Literatūras 

–Management –Menedžments x A1095 Sk. PR:PS 
   A1105 Institūcijas 
   A1153 Rūpn. noz. 
   A1159 Milit. dienesti 

–Management–Employee –Menedžments–Nodarbināto x–x A1153 Rūpn. noz. 
participation * līdzdalība * 

–Management–Employee –Menedžments–Nodarbināto x–x–x A1153 Rūpn. noz. 
participation–Law and līdzdalība–Tiesības un 
legislation * likumdošana * 

–Maneuvers –Manevri x A1159 Milit. dienesti 

–Manpower * –Dzīvais darbaspēks * x A1200 Kari 

–Manure * –Mēsli * x A1147 Dzīvnieki 

–Manure–Environmental aspects * –Mēsli–Vides aspekti * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Manure–Handling * –Mēsli–Apstrāde un pārkraušana * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Manuscripts –Manuskripti x A1095 Sk. PR:PS A1855 
   A1100 Pers. grupas A1855 
   A1103 Etn. grupas A1855 
   A1110 Personvārdi A1855 
   A1120 Ģimenes, dzimtas A1855 
   A1156 Literatūras A1855 
   A1188 Svētie raksti A1855 

–Manuscripts–Catalogs –Manuskripti–Katalogi x–v A1095 Sk. PR:PS A1855 

–Manuscripts–Facsimiles –Manuskripti–Faksimili v–v A1095 Sk. PR:PS A1595 A1855 

–Manuscripts–Indexes –Manuskripti–Rādītāji x–v A1095 Sk. PR:PS 

–Manuscripts–Microform catalogs –Manuskripti–Mikroformu katalogi x–v A1095 Sk. PR:PS A1361 

–Manuscripts–Paragraphs –Manuskripti–Paragrāfi x–x A1188 Svētie raksti 

–Manuscripts (Papyri) –Manuskripti (papirusi) x A1188 Svētie raksti 

–Manuscripts, English, [Latin, –Manuskripti, angļu, [latīņu, x A1188 Svētie raksti A1855 
Aramaic, etc.] aramiešu utt.] 

–Maori authors –Maori rakstnieki x A1156 Literatūras 

–Map collections –Karšu kolekcijas x A1105 Institūcijas A1427 
   A1110 Personvārdi A1427 
   A1120 Ģimenes, dzimtas A1427 
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–Maps –Kartes v A1095 Sk. PR:PS 

   A1103 Etn. grupas 
   A1105 Institūcijas 
   A1140 Vietas 

–Maps–Bibliography –Kartes–Bibliogrāfijas x–v A1095 Sk. PR:PS 
   A1105 Institūcijas 
   A1140 Vietas 

–Maps–Early works to 1800 –Kartes–Agrīnie darbi līdz 1800 v–v A1095 Sk. PR:PS 

–Maps–Facsimiles –Kartes–Faksimili v–v A1095 Sk. PR:PS 
   A1140 Vietas 

–Maps–Symbols –Kartes–Simboli x–x A1095 Sk. PR:PS 

–Maps, Comparative –Kartes, salīdzinošās v A1095 Sk. PR:PS 
   A1140 Vietas 

–Maps, Manuscript –Kartes, manuskriptu v A1095 Sk. PR:PS 
   A1140 Vietas 

–Maps, Mental –Kartes, domu v A1095 Sk. PR:PS 
   A1140 Vietas 

–Maps, Outline and base –Kartes, kontūrkartes un v A1095 Sk. PR:PS 
 pamatkartes  A1140 Vietas 

–Maps, Physical –Kartes, fizioģeogrāfiskās v A1095 Sk. PR:PS 
   A1140 Vietas 

–Maps, Pictorial –Kartes, ilustratīvās v A1095 Sk. PR:PS 
   A1140 Vietas 

–Maps, Topographic –Kartes, topogrāfiskās v A1095 Sk. PR:PS 
   A1140 Vietas 

–Maps, Tourist –Kartes, tūrisma v A1095 Sk. PR:PS 
   A1140 Vietas 

–Maps for children –Kartes bērniem v A1095 Sk. PR:PS 
   A1105 Institūcijas 
   A1140 Vietas 

–Maps for people with visual –Kartes personām ar redzes v A1095 Sk. PR:PS 
disabilities traucējumiem  A1140 Vietas 

–Maps for the blind –Kartes neredzīgajiem v A1095 Sk. PR:PS 
   A1140 Vietas 

–Maratha authors –Marathu rakstnieki x A1156 Literatūras 

–Marginal readings –Marginālijas v A1188 Svētie raksti 

–Markedness –Gramatiskā pareizība x A1154 Valodas 

–Marketing –Tirgvedība x A1095 Sk. PR:PS A1870 
   A1147 Dzīvnieki A1870 
   A1180 Augi A1870 
   A1195 Transportlīdz. A1870 

–Marketing–Law and legislation * –Tirgvedība–Tiesības un x–x A1147 Dzīvnieki 
 likumdošana * 

–Marking * –Iezīmēšana * x A1147 Dzīvnieki 

–Marriage –Laulība x A1110 Personvārdi 

–Marriage customs and rites * –Laulību paražas un rituāli * x A1103 Etn. grupas 

–Mascots –Talismani x A1151 Izglīt. inst. 
   A1159 Milit. dienesti 

–Mass media and the war, –Plašsaziņas līdzekļi un karš, x A1200 Kari 
[revolution, etc.] [revolūcija utt.] 

–Massage * –Masāža * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Masters–at–arms –Vecākie virsnieki x A1159 Milit. dienesti 
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–Material culture * –Materiālā kultūra * x A1103 Etn. grupas 

–Materials –Materiāli x A1095 Sk. PR:PS 
   A1195 Transportlīdz. 

–Materials–Dynamic testing * –Materiāli–Dinamiskā pārbaude * x–x A1195 Transportlīdz. 

–Materials management * –Materiālu menedžments * x A1153 Rūpn. noz. 

–Mathematical models –Matemātiskā modelēšana x A1095 Sk. PR:PS A2040 

–Mathematics –Matemātika x A1095 Sk. PR:PS 
   A1103 Etn. grupas 

–Measurement –Mērīšana x A1095 Sk. PR:PS 

–Mechanical properties –Mehāniskās īpašības x A1158 Materiāli 
   A1164 Ķermeņa orgāni 
   A1180 Augi 

–Mechanism of action –Darbības mehānisms x A1149 Ķīm. vielas 

–Medals –Ordeņi x A1105 Institūcijas 
   A1110 Personvārdi 

–Medals * –Ordeņi * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1200 Kari 

–Medals, badges, decorations, etc. –Ordeņi, emblēmas, goda zīmes utt. x A1159 Milit. dienesti 

–Medical care * –Medicīniskā aprūpe * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1159 Milit. dienesti 
   A1200 Kari 

–Medical care–Law and legislation –Medicīniskā aprūpe–Tiesības un x–x A1159 Milit. dienesti 
 likumdošana 

–Medical examinations * –Medicīniskie izmeklējumi * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1159 Milit. dienesti 

–Medical personnel –Medicīnas darbinieki x A1159 Milit. dienesti 

–Medical personnel–Malpractice –Medicīnas darbinieki–Nelikumīga x–x A1159 Milit. dienesti 
 rīcība 

–Medical supplies –Medicīniskais nodrošinājums x A1159 Milit. dienesti 

–Medical technologists –Medicīnas inženiertehniskie x A1159 Milit. dienesti 
 darbinieki 

–Medicine * –Medicīna * x A1103 Etn. grupas 

–Medieval influences –Viduslaiku ietekme x A1156 Literatūras A1675 

–Meditations –Meditācijas v A1059 Sk. PR:PS 
   A1110 Personvārdi 
   A1188 Svētie raksti 

–Mediterranean influences –Vidusjūras kultūras ietekme x A1156 Literatūras A1675 

–Meiji period, 1868-1912 –Meidzi periods, 1868-1912 y A1148 Japāņu māksla 

–Membership –Dalība x A1059 Sk. PR:PS 
   A1105 Institūcijas 
   A1187 Krist. konfes. 

–Memorizing –Iegaumēšana x A1156 Literatūras 
   A1188 Svētie raksti 

–Mennonite authors –Menonītu rakstnieki x A1156 Literatūras 

–Mental health –Psihiskā veselība x A1110 Peronvārdi A1890 

–Mental health * –Psihiskā veselība * x A1100 Pers. grupas A1890 
   A1103 Etn. grupas A1890 
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–Mental health services * –Psihiskās veselības aprūpe * x A1100 Pers. grupas A1890 

   A1103 Etn. grupas A1890 

–Mercury content * –Dzīvsudraba saturs * x A1147 Dzīvnieki 

–Mergers * –Apvienības * x A1151.5 Izglīt. inst. veidi 
   A1153 Rūpn. noz. 

–Messes –Koptelpas x A1159 Milit. dienesti 

–Metabolic detoxification * –Metaboliskā detoksikācija * x A1149 Ķīm. vielas 

–Metabolism (1) –Metabolisms x A1149 Ķīm. vielas 

–Metabolism (2) –Vielmaiņa x A1147 Dzīvnieki 
   A1164 Ķermeņa orgāni 
   A1180 Augi 

–Metabolism–Age factors * –Metabolisms–Vecuma faktori * x–x A1149 Ķīm. vielas 

–Metabolism–Climatic factors * –Vielmaiņa–Klimatiskie faktori * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Metabolism–Disorders * (1) –Metabolisms–Traucējumi * x–x A1149 Ķīm. vielas 

–Metabolism–Disorders * (2) –Vielmaiņa–Traucējumi * x–x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Metabolism–Edocrine aspects –Vielmaiņa–Endokrīnie aspekti x–x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Metabolism–Genetic aspects –Metabolisms–Ģenētiskie aspekti x–x A1149 Ķīm. vielas 

–Metabolism–Regulation (1) –Metabolisms–Regulēšana x–x A1149 Ķīm. vielas 

–Metabolism–Regulation (2) –Vielmaiņa–Regulēšana x–x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Metallography –Metalogrāfija x A1149 Ķīm. vielas 

–Metallurgy –Metalurģija x A1149 Ķīm. vielas 

–Metamorphosis * –Metamorfoze * x A1147 Dzīvnieki 

–Metamorphosis–Enocrine aspects –Metamorfoze–Endokrīnie aspekti x–x A1147 Dzīvnieki 

–Metamorphosis–Genetic aspects –Metamorfoze–Ģenētiskie aspekti x–x A1147 Dzīvnieki 

–Metamorphosis–Molecular aspects –Metamorfoze–Molekulārie aspekti x–x A1147 Dzīvnieki 

–Methodist authors –Metodistu rakstnieki x A1156 Literatūras 

–Methodology –Metodoloģija x A1095 Sk. PR:PS 

–Methods –Spēles skolas v A1161 Mūz. instr. 

–Methods–Group instruction –Spēles skolas–Grupu apmācība v–v A1161 Mūz. instr. 

–Methods–Juvenile –Spēles skolas–Bērniem v–v A1161 Mūz. instr. 

–Methods–Self-instruction –Spēles skolas–Pašmācībai v–v A1161 Mūz. instr. 

–Methods (Alternative rock)  –Spēles skolas (alternatīvais roks) v A1161 Mūz. instr. 

–Methods (Alternative rock)–  –Spēles skolas (alternatīvais v–v A1161 Mūz. instr. 
Group instruction roks)–Grupu apmācība 

–Methods (Alternative rock)–  –Spēles skolas (alternatīvais v–v A1161 Mūz. instr. 
Self-instruction roks)– Pašmācībai 

–Methods (Big band) –Spēles skolas (bigbends) v A1161 Mūz. instr. 

–Methods (Big band)– –Spēles skolas (bigbends)– v-v A1161 Mūz. instr. 
Group instruction Grupu apmācība 

–Methods (Big band)– –Spēles skolas (bigbends)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Self-instruction Pašmācībai 

–Methods (Bluegrass) –Spēles skolas (blūgrāss) v A1161 Mūz. instr. 

–Methods (Bluegrass)– –Spēles skolas (blūgrāss)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Group instruction Grupu apmācība 

–Methods (Bluegrass)– –Spēles skolas (blūgrāss)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Self-instruction Pašmācībai 

–Methods (Blues) –Spēles skolas (blūzs) v A1161 Mūz. instr. 

–Methods (Blues)– –Spēles skolas (blūzs)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Group instruction Grupu apmācība 
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–Methods (Blues)– –Spēles skolas (blūzs)– v–v A1161 Mūz. instr. 

Self-instruction Pašmācībai 

–Methods (Blues-rock) –Spēles skolas (blūzroks) v A1161 Mūz. instr. 

–Methods (Blues-rock)– –Spēles skolas (blūzroks)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Group instruction Grupu apmācība 

–Methods (Blues-rock)– –Spēles skolas (blūzroks)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Self-instruction Pašmācībai 

–Methods (Boogie-Woogie) –Spēles skolas (bugi vugi) v A1161 Mūz. instr. 

–Methods (Boogie-Woogie)– –Spēles skolas (bugi vugi)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Group instruction Grupu apmācība 

–Methods (Boogie-Woogie)– –Spēles skolas (bugi vugi)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Self-instruction Pašmācībai 

–Methods (Bop) –Spēles skolas (bops) v A1161 Mūz. instr. 

–Methods (Bop)– –Spēles skolas (bops)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Group instruction Grupu apmācība 

–Methods (Bop)– –Spēles skolas (bops)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Self-instruction Pašmācībai 

–Methods (Celtic) –Spēles skolas (ķeltu mūzika) v A1161 Mūz. instr. 

–Methods (Celtic)– –Spēles skolas (ķeltu mūzika)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Group instruction Grupu apmācība 

–Methods (Celtic)– –Spēles skolas (ķeltu mūzika)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Self-instruction Pašmācībai 

–Methods (Country) –Spēles skolas (kantrimūzika) v A1161 Mūz. instr. 

–Methods (Country)– –Spēles skolas (kantrimūzika)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Group instruction Grupu apmācība 

–Methods (Country)– –Spēles skolas (kantrimūzika)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Self-instruction Pašmācībai 

–Methods (Dixieland) –Spēles skolas (diksilends) v A1161 Mūz. instr. 

–Methods (Dixieland)– –Spēles skolas (diksilends)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Group instruction Grupu apmācība 

–Methods (Dixieland)– –Spēles skolas (diksilends)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Self-instruction Pašmācībai 

–Methods (Folk) –Spēles skolas (folkmūzika) v A1161 Mūz. instr. 

–Methods (Folk)– –Spēles skolas (folkmūzika)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Group instruction Grupu apmācība 

–Methods (Folk)– –Spēles skolas (folkmūzika)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Self-instruction Pašmācībai 

–Methods (Funk) –Spēles skolas (fanks) v A1161 Mūz. instr. 

–Methods (Funk)– –Spēles skolas (fanks)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Group instruction Grupu apmācība 

–Methods (Funk)– –Spēles skolas (fanks)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Self-instruction Pašmācībai 

–Methods (Gospel) –Spēles skolas (gospeļi) v A1161 Mūz. instr. 

–Methods (Gospel)– –Spēles skolas (gospeļi)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Group instruction Grupu apmācība 

–Methods (Gospel)– –Spēles skolas (gospeļi)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Self-instruction Pašmācībai 

–Methods (Heavy metal) –Spēles skolas (smagais metāls) v A1161 Mūz. instr. 

–Methods (Heavy metal)– –Spēles skolas (smagais metāls)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Group instruction Grupu apmācība 

–Methods (Heavy metal)– –Spēles skolas (smagais metāls)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Self-instruction Pašmācībai 
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–Methods (Honky-tonk) –Spēles skolas (honky-tonk) v A1161 Mūz. instr. 

–Methods (Honky-tonk)– –Spēles skolas (honky-tonk)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Group instruction Grupu apmācība 

–Methods (Honky-tonk)– –Spēles skolas (honky-tonk)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Self-instruction Pašmācībai 

–Methods (Jazz) –Spēles skolas (džezs) v A1161 Mūz. instr. 

–Methods (Jazz)– –Spēles skolas (džezs)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Group instruction Grupu apmācība 

–Methods (Jazz)– –Spēles skolas (džezs)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Self-instruction Pašmācībai 

–Methods (Latin jazz) –Spēles skolas (latino džezs) v A1161 Mūz. instr. 

–Methods (Latin jazz)– –Spēles skolas (latino džezs)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Group instruction Grupu apmācība 

–Methods (Latin jazz)– –Spēles skolas (latino džezs)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Self-instruction Pašmācībai 

–Methods (Popular muzic) –Spēles skolas (populārā mūzika) v A1161 Mūz. instr. 

–Methods (Popular muzic)– –Spēles skolas (populārā mūzika)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Group instruction Grupu apmācība 

–Methods (Popular muzic)– –Spēles skolas (populārā mūzika)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Self-instruction Pašmācībai 

–Methods (Progressive rock) –Spēles skolas (progresīvais roks) v A1161 Mūz. instr. 

–Methods (Progressive rock)– –Spēles skolas (progresīvais roks)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Group instruction Grupu apmācība 

–Methods (Progressive rock)– –Spēles skolas (progresīvais roks)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Self-instruction Pašmācībai 

–Methods (Ragtime) –Spēles skolas (regtaims) v A1161 Mūz. instr. 

–Methods (Ragtime)– –Spēles skolas (regtaims)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Group instruction Grupu apmācība 

–Methods (Ragtime)– –Spēles skolas (regtaims)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Self-instruction Pašmācībai 

–Methods (Reggae) –Spēles skolas (regejs) v A1161 Mūz. instr. 

–Methods (Reggae)– –Spēles skolas (regejs)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Group instruction Grupu apmācība 

–Methods (Reggae)– –Spēles skolas (regejs)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Self-instruction Pašmācībai 

–Methods (Rhythm and blues) –Spēles skolas (ritms un blūzs) v A1161 Mūz. instr. 

–Methods (Rhythm and blues)– –Spēles skolas (ritms un blūzs)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Group instruction Grupu apmācība 

–Methods (Rhythm and blues) –Spēles skolas (ritms un blūzs)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Self-instruction Pašmācībai 

–Methods (Rock) –Spēles skolas (rokmūzika) v A1161 Mūz. instr. 

–Methods (Rock)– –Spēles skolas (rokmūzika)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Group instruction Grupu apmācība 

–Methods (Rock)– –Spēles skolas (rokmūzika)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Self-instruction Pašmācībai 

–Methods (Swing) –Spēles skolas (svings) v A1161 Mūz. instr. 

–Methods (Swing)– –Spēles skolas (svings)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Group instruction Grupu apmācība 

–Methods (Swing)– –Spēles skolas (svings)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Self-instruction Pašmācībai 

–Methods (Western swing) –Spēles skolas (western swing) v A1161 Mūz. instr. 
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–Methods (Western swing)– –Spēles skolas (western swing)– v–v A1161 Mūz. instr. 

Group instruction Grupu apmācība 

–Methods (Western swing)– –Spēles skolas (western swing)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Self-instruction Pašmācībai 

–Methylation –Metilēšana x A1149 Ķīm. vielas 

–Metonyms –Metonīmija x A1154 Valodas 

–Metrics and rhythmics –Metrika un ritmika x A1154 Valodas 

–Mexican influences –Meksikāņu ietekme x A1156 Literatūras A1675 

–Microbiology * –Mikrobioloģija * x A1147 Dzīvnieki 
   A1150 Slimības 
   A1158 Materiāli 
   A1164 Ķermeņa orgāni 
   A1180 Augi 

–Microform catalogs –Mikroformu katalogi x A1095 Sk. PR:PS A1361 A1965 
   A1105 Institūcijas A1361 A1965 

–Micropropagation * –Mikropavairošana * x A1180 Augi 

–Microscopy * –Mikroskopija * x A1158 Materiāli 
   A1164 Ķermeņa orgāni 
   A1180 Augi 

–Microstructure –Mikrostruktūra x A1158 Materiāli 

–Middle English, 1100-1500 –Vidusangļu valoda, y A1154 Valodas 
 1100-1500  A1155.2 Liter. grupas 
   A1156 Literatūras 

–Migration * –Migrācija * x A1147 Dzīvnieki 

–Migration–Climatic factors * –Migrācija–Klimatiskie faktori * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Migration–Endocrine aspects –Migrācija–Endokrīnie aspekti x–x A1147 Dzīvnieki 

–Migrations –Migrācija x A1103 Etn. grupas 

–Military aspects * –Militārie aspekti * x A1153 Rūpn. noz. 

–Military capital –Militārais kapitāls x A1159 Milit. dienesti 

–Military construction operation –Militārā celtniecība x A1159 Milit. dienesti 

–Military construction operation– –Militārā celtniecība–Tiesības un x–x A1159 Milit. dienesti 
Law and legislation likumdošana 

–Military currency * –Kara laika nauda * x A1200 Kari 

–Military intelligence * –Militārā izlūkošana * x A1200 Kari 

–Military leadership –Militārā vadība x A1110 Personvārdi 

–Military life –Militārā dzīve x A1159 Milit. dienesti 

–Military police –Militārā policija x A1159 Milit. dienesti 

–Military police–Foreign –Militārā policija–Ārvalstu x–x A1159 Milit. dienesti 
auxiliaries palīgspēki 

–Military policy –Militārā politika x A1140 Vietas 

–Military policy–Religious –Militārā politika–Reliģiskie x–x A1140 Vietas A1996 
aspects aspekti 

–Military relations * –Militārās attiecības * x A1140 Vietas 

–Military relations–Foreign –Militārās attiecības–Ārvalstis x–z A1140 Vietas 
countries 

–Militia –Zemessardze x A1140 Vietas 

–Milk yield –Piena izslaukums x A1147 Dzīvnieki 

–Milling * –Malšana * x A1180 Augi 

–Mimetic words –Mimētiskie vārdi x A1154 Valodas 

–Minangkabau influences –Minangkabavu ietekme x A1156 Literatūras A1675 
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–Ming-Qing dynasties, 1368-1912 –Minu-Cinu dinastijas, 1368-1912 y A1148 Ķīniešu māksla 

–Minorities –Minoritātes x A1159 Milit. dienesti 

–Minorities authors –Minoritāšu rakstnieki x A1159 Literatūras 

–Minority leaders –Mazākuma līderi x A1155 Likumdoš. inst. 

–Minority whips –Mazākuma partijas organizatori x A1155 Likumdoš. inst. 

–Miracles –Brīnumi x A1110 Personvārdi 

–Miscellanea –Dažādi fakti v A1095 Sk. PR:PS A1910 
   A1100 Pers. grupas A1910 
   A1103 Etn. grupas A1910 
   A1105 Institūcijas A1910 
   A1110 Personvārdi A1910 
   A1140 Vietas A1910 
   A1188 Svētie raksti A1910 

–Misfueling * –Degvielas padeves pārtrauce * x A1195 Transportlīdz. 

–Missing in action * –Bezvēsts pazudušie * x A1200 Kari 

–Missions * –Misijas * x A1103 Etn. grupas 
   A1185 Reliģijas 
   A1186 Reliģiskie ordeņi 
   A1187 Krist. konfes. 

–Mixing * –Maisīšana * x A1158 Materiāli 

–Mnemonic devices –Mnemoniskās metodes x A1188 Svētie raksti 

–Mobilization –Mobilizācija x A1159 Milit. dienesti 

–Modality –Modalitāte x A1154 Valodas 

–Models * –Modeļi * x A1095 Sk. PR:PS A2040 
   A1164 Ķermeņa orgāni 
   A1195 Transportlīdz. 

–Models–Finishing * –Modeļi–Beigu apdare * x A1195 Transportlīdz. 

–Models–Radio control * –Modeļi–Radiovadība * x–x A1195 Transportlīdz. 

–Moisture * –Mitrums * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1158 Materiāli 
   A1180 Augi 

–Molecular aspects –Molekulārie aspekti x A1147 Dzīvnieki 
   A1150 Slimības 
   A1164 Ķermeņa orgāni 
   A1180 Augi 

–Molecular diagnosis * –Molekulārā diagnostika * x A1150 Slimības 

–Molecular genetic –Molekulārā ģenētika x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Molecular rotation –Molekulārā rotācija x A1149 Ķīm. vielas 

–Money * –Nauda * x A1103 Etn. grupas 

–Mongolian authors –Mongoļu rakstnieki x A1156 Literatūras 

–Monitoring * –Monitorings * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Monosyllables –Vienzilbes vārdi x A1154 Valodas 

–Monuments * –Pieminekļi * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1110 Personvārdi A1334 
   A1120 Ģimenes, dzimtas 
   A1200 Kari 

–Mood –Izteiksme x A1154 Valodas 

–Moral and ethical aspects * –Morālie un ētiskie aspekti * x A1095 Sk. PR:PS A1998 
   A1200 Kari A1998 

Brīvi pievienojamās apakšiedaļas: alfabētiskais rādītājs, v.2 2009 ANGĻU—LATVIEŠU 66



 I II III IV V VI 

 
–Moral conditions –Morāles normas x A1140 Vietas 

–Mormon authors –Mormoņu rakstnieki x A1156 Literatūras 

–Morphemics –Morfēmika x A1154 Valodas 

–Morphogenesis * –Morfoģenēze * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Morphology –Morfoloģija x A1147 Dzīvnieki 
   A1154 Valodas 
   A1180 Augi 

–Morphophonemics –Morfonoloģija x A1154 Valodas 

–Morphosyntax –Morfosintakse x A1154 Valodas 

–Mortality –Mirstība x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1147 Dzīvnieki 
   A1150 Slimības 

–Motion picture plays –Kinofilmu scenāriji x A1110 Personvārdi 

–Motion pictures and war, –Kinofilmas un karš, x A1200 Kari 
[revolution, etc.] [revolūcija utt.] 

–Motorcycle troops –Motociklistu vienības x A1159 Kari 

–Motors –Dzinēji x A1195 Transportlīdz. 

–Motors–Bearings * –Dzinēji–Gultņi * x–x A1195 Transportlīdz. 

–Motors–Camshafts –Dzinēji–Sadales vārpstas x–x A1195 Transportlīdz. 

–Motors–Carburetors –Dzinēji–Karburatori x–x A1195 Transportlīdz. 

–Motors–Combustion * –Dzinēji–Degšana * x–x A1195 Transportlīdz. 

–Motors–Computer control –Dzinēji–Datorizētās vadības x–x A1195 Transportlīdz. 
systems * sistēmas * 

–Motors–Control systems –Dzinēji–Vadības sistēmas x–x A1195 Transportlīdz. 

–Motors–Cooling * –Dzinēji–Dzesēšana * x–x A1195 Transportlīdz. 

–Motors–Cooling systems * –Dzinēji–Dzesēšanas sistēmas * x–x A1195 Transportlīdz. 

–Motors–Crankshafts –Dzinēji–Kloķvārpstas x–x A1195 Transportlīdz. 

–Motors–Cylinder blocks –Dzinēji–Cilindru bloki x–x A1195 Transportlīdz. 

–Motors–Cylinder heads * –Dzinēji–Cilindru galvas * x–x A1195 Transportlīdz. 

–Motors–Cylinders –Dzinēji–Cilindri x–x A1195 Transportlīdz. 

–Motors–Electronic fuel –Dzinēji–Elektroniskās degvielas x–x A1195 Transportlīdz. 
injection systems iesmidzināšanas sistēmas 

–Motors–Exhaust gas * –Dzinēji–Izplūdes gāzes * x–x A1195 Transportlīdz. 

–Motors–Exhaust gas–Law –Dzinēji–Izplūdes gāzes–Tiesības x–x A1195 Transportlīdz. 
and legislation * un likumdošana * 

–Motors–Exhaust systems –Dzinēji–Atgāzu izplūdes sistēmas x–x A1195 Transportlīdz. 

–Motors–Fuel injection systems –Dzinēji–Degvielas iesmidzināšanas x–x A1195 Transportlīdz. 
 sistēmas 

–Motors–Knock * –Dzinēji–Detonācija * x–x A1195 Transportlīdz. 

–Motors–Lubrication systems * –Dzinēji–Eļļošanas sistēmas * x–x A1195 Transportlīdz. 

–Motors–Modification * –Dzinēji–Modifikācija * x–x A1195 Transportlīdz. 

–Motors–Mufflers –Dzinēji–Trokšņa slāpētāji x–x A1195 Transportlīdz. 

–Motors–Mufflers–Acoustic –Dzinēji–Trokšņa slāpētāji– x–x A1195 Transportlīdz. 
properties * Akustiskās īpašības * 

–Motors–Oil filters –Dzinēji–Eļļas filtri x–x A1195 Transportlīdz. 

–Motors–Parts * –Dzinēji–Daļas un detaļas * x–x A1195 Transportlīdz. 

–Motors–Pistons and piston rings –Dzinēji–Virzuļi un virzuļu gredzeni x–x A1195 Transportlīdz. 
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–Motors–Soundproofing * –Dzinēji–Skaņas izolācija * x–x A1195 Transportlīdz. 

–Motors–Superchargers –Dzinēji–Kompresori x–x A1195 Transportlīdz. 

–Motors–Timing belts –Dzinēji–Piedziņas zobsiksnas x–x A1195 Transportlīdz. 

–Motors–Turbochargers –Dzinēji–Turbokompresori x–x A1195 Transportlīdz. 

–Motors–Valves * –Dzinēji–Vārsti * x–x A1195 Transportlīdz. 

–Motors–Vibration * –Dzinēji–Vibrācija * x–x A1195 Transportlīdz. 

–Motors (Compressed-gas) * –Dzinēji (saspiestas gāzes) * x A1195 Transportlīdz. 

–Motors (Diesel) –Dzinēji (dīzeļa) x A1195 Transportlīdz. 

–Motors (Diesel)–Exhaust gas * –Dzinēji (dīzeļa)–Izplūdes gāzes * x–x A1195 Transportlīdz. 

–Motors (Liquid nitrogen) * –Dzinēji (šķidrā slāpekļa) * x A1195 Transportlīdz. 

–Motors (Two–stroke cycle) –Dzinēji (divtaktu) x A1195 Transportlīdz. 

–Movements –Kustības x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Mulching * –Mulčēšana * x A1180 Augi 

–Multiphonics –Daudzbalsība x A1161 Mūz. instr. 

–Muscles –Muskuļi x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Museums –Muzeji x A1105 Institūcijas A1916 

–Museums * –Muzeji * x A1095 Sk. PR:PS A1916 
   A1100 Pers. grupas A1916 
   A1103 Etn. grupas A1916 
   A1110 Personvārdi A1916 
   A1120 Ģimenes, dzimtas A1916 
   A1187 Krist. konfes. A1916 
   A1200 Kari A1916 

–Music –Mūzika v A1103 Etn. grupas A1917 

–Music–Bibliography –Mūzika–Bibliogrāfijas x–v A1103 Etn. grupas 

–Music–Discography –Mūzika–Diskogrāfija x–v A1103 Etn. grupas 

–Music–History and criticism –Mūzika–Vēsture un kritika x–x A1103 Etn. grupas 

–Music and the war, [revolution, –Mūzika un karš, [revolūcija utt.] x A1200 Kari 
etc.] 

–Musical instrument collections –Mūzikas instrumentu kolekcijas x A1105 Institūcijas A1427 
   A1110 Personvārdi A1427 
   A1120 Ģimenes, dzimtas A1427 

–Musical settings –Tekstam komponēta mūzika v A1110 Personvārdi 
   A1156 Literatūras 

–Musical settings–History and –Tekstam komponēta mūzika– x–x A1110 Personvārdi 
criticism Vēsture un kritika  A1156 Literatūras 

–Muslim authors –Musulmaņu rakstnieki x A1156 Literatūras 

–Mutation –Pārskaņa x A1154 Valodas 

–Mutation breeding * –Mutugēnā selekcija * x A1180 Augi 

–Mutual intelligibility –Savstarpēja saprotamība x A1154 Valodas 

–Mycenaean influences –Mikēnu kultūras ietekme x A1156 Literatūras A1675 

–Mythology * –Mitoloģija * x A1095 Sk. PR:PS A1998 

–Name –Vārds un nosaukums x A1095 Sk. PR:PS A1919 
   A1103 Etn. grupas A1919 
   A1105 Institūcijas A1919 
   A1110 Personvārdi A1919 
   A1140 Vietas A1919 
   A1187 Krist. konfes. A1919 
   A1200 Kari A1919 
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–Names –Vārdi un nosaukumi x A1095 Sk. PR:PS A1919 

   A1147 Dzīvnieki A1919 
   A1151.5 Izglīt. inst. veidi A1919 

–Nasality –Nazālums x A1154 Valodas 

–National Guard –Nacionālā gvarde x A1140 Vietas 

–Natural history collections –Dabaszinātniskās kolekcijas x A1105 Institūcijas A1427 
   A1110 Personvārdi A1427 
   A1120 Ģimenes, dzimtas A1427 

–Naval militia –Jūras zemessardze x A1140 Vietas 

–Naval operations –Jūras spēku operācijas x A1200 Kari 

–Naval operations–Submarine –Jūras spēku operācijas–Zemūdens x–x A1200 Kari 

–Naval operations, American, –Jūras spēku operācijas, x A1200 Kari 
[British, etc.] amerikāņu, [britu utt.] 

–Navigation –Navigācija x A1145.5 Ūdenstilpes 

–Navigation–Law and legislation –Navigācija–Tiesības un x–x A1145.5 Ūdenstilpes 
 likumdošana 

–Nazi persecution * –Nacistiskā vajāšana * x A1186 Reliģiskie ordeņi 

–Necrology –Mirušo saraksti v A1186 Reliģiskie ordeņi 

–Necrosis * –Nekroze * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Needle biopsy * –Adatas biopsija * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Negatives –Noliegumi x A1154 Valodas 

–Nervous system –Nervu sistēma x A1147 Dzīvnieki 

–Nests * –Ligzdas * x A1147 Dzīvnieki 

–Nests–Abandonment * –Ligzdas–Pamešana * x A1147 Dzīvnieki 

–Nests–Counting * –Ligzdas–Uzskaite * x A1147 Dzīvnieki 

–Neutralization –Neitralizācija x A1154 Valodas 

–New words –Jaunvārdi x A1154 Valodas 

–Newspapers –Laikraksti v A1095 Sk. PR:PS A1920 
   A1103 Etn. grupas A1920 
   A1140 Vietas 

–Nitrogen content * –Slāpekļa saturs * x A1158 Materiāli 

–Noise –Troksnis x A1095 Sk. PR:PS 
   A1153 Rūpn. noz. 

–Nomenclature –Nomenklatūra v A1095 Sk. PR:PS 
   A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Nomenclature (Popular) –Nomenklatūra (populāra) v A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Nomenclature (Popular)– –Nomenklatūra (populāra)– v–x A1147 Dzīvnieki 
French, [Italian, etc.] Franču, [Itāliešu utt.] valoda 

–Nominals –Nomeni x A1154 Valodas 

–Nomograms –Nomogrammas v A1095 Sk. PR:PS 

–Non-commissioned officers –Apakšvirsnieki x A1159 Milit. dienesti 

–Non-commissioned officers –Apakšvirsnieku rokasgrāmatas v A1159 Milit. dienesti 
handbooks 

–Nondestructive testing * –Nesagraujošā pārbaude * x A1158 Materiāli 

–Notation –Notācija v A1095 Sk. PR:PS 

–Notebooks, sketchbooks, etc. –Piezīmju grāmatiņas, skiču v A1110 Personvārdi 
 burtnīcas utt. 

–Noun –Lietvārds x A1154 Valodas 
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–Noun phrase –Lietvārda vārdkopa x A1154 Valodas 

–Number –Skaitlis x A1154 Valodas 

–Numerals –Skaitļa vārdi x A1154 Valodas 

–Numerical division –Numeratīvais dalījums x A1188 Svētie raksti 

–Numismatic collections –Numismātiskās kolekcijas x A1105 Institūcijas A1427 
   A1110 Personvārdi A1427 
   A1120 Ģimenes, dzimtas A1427 

–Numismatics –Numismātika x A1110 Personvārdi 

–Nurses –Medicīnas māsas x A1159 Milit. dienesti 

–Nursing * –Slimnieku kopšana * x A1150 Slimības 

–Nursing home care * –Aprūpe pansionātos, x A1100 Pers. grupas 
 dziedinātavās utt. * 

–Nutrition –Uzturs un barošanās x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Nutrition–Requirements –Uzturs un barošanās–Vajadzības x–x A1100 Pers. grupas 
   A1147 Dzīvnieki 

–Nutritional aspects –Uztura aspekti x A1150 Slimības 

–Obituaries –Nekrologi v A1103 Etn. grupas 
   A1110 Pers. grupas 

–Obscene words –Lamuvārdi x A1154 Valodas 

–Observations –Novērojumi v A1095 Sk. PR:PS 

–Observers’ manuals –Novērotāju rokasgrāmatas v A1095 Sk. PR:PS A1646 

–Obsolete words –Vecvārdi x A1154 Valodas 

–Occupational specialties –Profesionālie pienākumi x A1159 Milit. dienesti 

–Occupations –Nodarbošanās x A1186 Reliģiskie ordeņi 

–Occupied territories –Okupētās teritorijas x A1200 Kari 

–Odor * –Aromāts * x A1147 Dzīvnieki 

–Off–road operation * –Bezceļu braukšana * x A1195 Transportlīdz. 

–Officer efficiency reports –Ziņojumi par virsnieku x A1159 Milit. dienesti 
 kompetenci un kvalifikāciju 

–Officers –Virsnieki x A1159 Milit. dienesti 

–Officers’ clubs –Virsnieku klubi x A1159 Milit. dienesti 

–Officers’ handbooks –Virsnieku rokasgrāmatas v A1159 Milit. dienesti 

–Officers on detached service –Speciālā norīkojuma nodaļas x A1159 Milit. dienesti 
 virsnieki 

–Officials and employees –Ierēdņi un darbinieki x A1095 Sk. PR:PS 
   A1105 Institūcijas 
   A1149.5 Kolonijas 
   A1155 Likumdoš. inst. 
   A1159 Milit. dienesti 

–Officials and employees * –Ierēdņi un darbinieki * x A1140 Vietas 

–Officials and employees– –Ierēdņi un darbinieki– x–x A1105 Institūcijas 
Accidents * Nelaimes gadījumi * 

–Officials and employees– –Ierēdņi un darbinieki–Ārvalstis x–z A1140 Vietas 
Foreign countries 

–Officials and employees– –Ierēdņi un darbinieki–Ārvalstis– x–z–x A1140 Vietas 
Foreign countries–Foreign Svešvalodu prasme 
language competency 
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–Officials and employees– –Ierēdņi un darbinieki– x–x A1105 Institūcijas 

Furloughs Atvaļinājumi  A1140 Vietas 

–Officials and employees– –Ierēdņi un darbinieki– x–x A1105 Institūcijas 
Leave regulations Atvaļinājuma piešķiršanas  A1140 Vietas 
 kārtība 

–Officials and employees– –Ierēdņi un darbinieki–Atvilkumi x–x A1140 Vietas 
Payroll deduction 

–Officials and employees– –Ierēdņi un darbinieki–Pensijas x–x A1155 Likumdoš. inst. 
Pensions 

–Officials and employees– –Ierēdņi un darbinieki–Algas utt. * x A1105 Institūcijas 
Salaries, etc. *   A1155 Likumdoš. inst. 

–Officials and employees– –Ierēdņi un darbinieki–Algas utt.– x–x–x A1140 Vietas 
Salaries, etc.–Regional Reģionālās atšķirības 
disparities 

–Officials and employees– –Ierēdņi un darbinieki– x–x A1105 Institūcijas 
Turnover Kadru mainība  A1140 Vietas 

–Officials and employees, Alien –Ierēdņi un darbinieki, ārzemju x A1140 Vietas 

–Officials and employers, Honorary –Ierēdņi un darbinieki, goda x A1140 Vietas 

–Officials and employers, Retired –Ierēdņi un darbinieki, pensionētie x A1140 Vietas 

–Old English, ca. 450-1100 –Senangļu valoda, ap 450-1100 y A1154 Valodas 
   A1155.2 Liter. grupas 
   A1156 Literatūras 

–Old Norse influences –Senskandināvu ietekme x A1156 Literatūras A1675 

–On postage stamps –Pastmarkās x A1105 Institūcijas A1945 
   A1110 Personvārdi A1945 
   A1140 Vietas A1945 
   A1187 Krist. konfes. A1945 

–On television –Televīzijā x A1140 Vietas 

–Online chat groups –Tiešsaistes tērzēšanas grupas x A1095 Sk. PR:PS 

–Onomatopoeic words –Onomatopoētiskie vārdi x A1154 Valodas 

–Open admission –Atklātā uzņemšana x A1151 Izglīt. inst. 

–Open admision * –Atklātā uzņemšana * x A1151.5 Izglīt. inst. veidi 

–Operational readiness –Kaujas gatavība x A1159 Milit. dienesti 

–Operations other than war –Nemilitāras operācijas x A1159 Milit. dienesti 

–Optical instrument repairers –Optisko instrumentu labotāji x A1159 Milit. dienesti 

–Optical properties –Optiskās īpašības x A1149 Ķīm. vielas 
   A1158 Materiāli 

–Oratory –Oratora māksla x A1110 Personvārdi 

–Orbit –Orbīta x A1095 Sk. PR:PS 

–Orchestral excerpts –Orķestra fragmenti v A1161 Mūz. instr. 

–Orchestras –Orķestri x A1151 Izglīt. inst. 

–Order-books –Pavēļu reģistrācijas grāmatas x A1159 Milit. dienesti 

–Ordnance and ordnance stores –Munīcija un munīcijas krājumi x A1159 Milit. dienesti 

–Ordnance and ordnance stores– –Munīcija un munīcijas krājumi– x A1159 Milit. dienesti A1580 
Effect of environment on * Vides ietekme * 

–Ordnance and ordnance stores– –Munīcija un munīcijas krājumi– x A1159 Milit. dienesti 
Quality control Kvalitātes kontrole 

–Ordnance facilities –Munīcijas noliktavas x A1159 Milit. dienesti 

–Organ scores –Ērģeļu partitūras v A1160 Mūz. instr. 

–Organization –Organizācija x A1159 Milit. dienesti 

–Organs –Ērģeles x A1105 Institūcijas 
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–Orientation * –Orientēšanās * x A1147 Dzīvnieki 

–Origin –Izcelsme x A1103 Etn. grupas 
   A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 
   A1185 Reliģijas 

–Orthodox Eastern authors –Pareizticīgie rakstnieki x A1156 Literatūras 

–Orthography and spelling –Pareizrakstība x A1154 Valodas 

–Osmotic potential * –Osmotiskais potenciāls * x A1180 Augi 

–Outlines, syllabi, etc. –Uzmetumi, konspekti utt. v A1095 Sk. PR:PS 
   A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1110 Personvārdi 
   A1188 Svētie raksti 

–Overdose * –Pārdozēšana * x A1149 Ķīm. vielas 

–Ownership * –Īpašumtiesības * x A1153 Rūpn. noz. 

–Oxidation * –Oksidēšanās * x A1149 Ķīm. vielas 

–Oxygen content * –Skābekļa saturs * x A1158 Materiāli 

–Packaging * –Iepakošana * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1180 Augi 

–Packing * –Iepakošana * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1180 Augi 

–Painting –Krāsošana x A1158 Materiāli 
   A1195 Transportlīdz. 

–Painting of vessels –Kuģu krāsošana x A1159 Milit. dienesti 

–Palaces * –Pilis * x A1110 Personvārdi 

–Palatalization –Palatalizācija x A1154 Valodas 

–Palliative treatment * –Paliatīvā ārstēšana * x A1150 Slimības 

–Palynotaxonomy * –Palinotaksonomija * x A1180 Augi 

–Pamphlets –Pamfleti v A1095 Sk. PR:PS 
   A1200 Kari 

–Papal documents –Pāvesta dokumenti v A1095 Sk. PR:PS 

–Parables –Līdzības x A1188 Svētie raksti 

–Parachute troops –Izpletņlēcēju vienības x A1159 Milit. dienesti 

–Paragraphs –Paragrāfi x A1154 Valodas 
   A1188 Svētie raksti 

–Parallel versions, English, –Paralēlās versijas, angļu, x A1188 Svētie raksti 
[French, etc.] [franču utt.] 

–Parallelism –Paralēlisms x A1154 Valodas 

–Paralysis * –Paralīze * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Paraphrase –Parafrāze x A1154 Valodas 

–Paraphrases –Parafrāzes v A1188 Svētie raksti 

–Paraphrases–History and –Parafrāzes–Vēsture un kritika x–x A1188 Svētie raksti 
criticism 

–Paraphrases, English, [French, –Parafrāzes, angļu, [franču, v A1188 Svētie raksti 
German, etc.] vācu utt.] 

–Paraphrases, English, [French, –Parafrāzes, angļu, [franču, x–x A1188 Svētie raksti 
German, etc.]–History and vācu utt.]–Vēsture un kritika 
criticism 

–Parasites * –Parazīti * x A1147 Dzīvnieki 
   A1164 Ķermeņa orgāni 

–Parasites–Biological control * –Parazīti–Bioloģiskā apkarošana * x–x A1147 Dzīvnieki 
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–Parasites–Control * –Parazīti–Kontrole * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Parasites–Control–Environmental –Parazīti–Kontrole–Vides x–x–x A1147 Dzīvnieki 
aspects * aspekti * 

–Parasites–Identification –Parazīti–Identificēšana x–v A1147 Dzīvnieki 

–Parasites–Life cycles * –Parazīti–Dzīves cikli * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Parasites–Molecular aspects –Parazīti–Molekulārie aspekti x–x A1147 Dzīvnieki 

–Pardon –Apžēlošana x A1110 Personvārdi 

–Parenthetical constructions –Iespraudumi un iestarpinājumi x A1154 Valodas 

–Parking –Automobiļu novietošana x A1151 Izglīt. inst. 

–Parodies, imitations, etc. –Parodijas, atdarinājumi utt. v A1095 Sk. PR:PS 
   A1110 Personvārdi 
   A1155.8 Lit. darb./ nos. 
   A1188 Svētie raksti 

–Paronyms –Paronīmi x A1154 Valodas 

–Parsee authors –Parsu rakstnieki x A1156 Literatūras 

–Parsing –Morfoloģiskā analīze x A1154 Valodas 

–Participation, African American, –Līdzdalība, afroamerikāņu, x A1200 Kari 
[Indian, etc.] [indiešu utt.] 

–Participation, Communist –Līdzdalība, komunistu x A1200 Kari 

–Participation, Female –Līdzdalība, sieviešu x A1200 Kari 

–Participation, Foreign –Līdzdalība, ārzemnieku x A1200 Kari 

–Paricipation, Gay –Līdzdalība, homoseksuālistu x A1200 Kari 

–Participation, German, [Irish, –Līdzdalība, vāciešu, [īru, x A1200 Kari 
Swiss, etc.] šveiciešu utt.] 

–Participation, Immigrant –Līdzdalība, imigrantu x A1200 Kari 

–Participation, Jewish –Līdzdalība, ebreju x A1200 Kari 

–Participation, Juvenile –Līdzdalība, bērnu x A1200 Kari 

–Participle –Divdabis x A1154 Valodas 

–Particles –Partikulas x A1154 Valodas 

–Partitives –Partitīvi x A1154 Valodas 

–Parts –Balsis v A1160 Skaņdarbi 

–Parts * –Daļas un detaļas * x A1195 Transportlīdz. 

–Parts (solo) –Balsis (solo) v A1160 Skaņdarbi 

–Parts–Law and legislation * –Daļas un detaļas–Tiesības un x–x A1195 Transportlīdz. 
likumdošana * 

–Parts of speech –Vārdšķiras x A1154 Valodas 

–Parturition * –Atnešanās * x A1147 Dzīvnieki 

–Party work –Komandas darbs x A1105 Institūcijas 

–Passenger lists –Pasažieru saraksti x A1095 Sk. PR:PS 

–Passive voice –Ciešamā kārta x A1154 Valodas 

–Pastoral counseling of * –Pastorālā padomdošana * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Pastoral letters and charges –Bīskapu vēstījumi un priekšraksti v A1187 Krist. konfes. 

–Patents –Patenti v A1095 Sk. PR:PS 

–Pathogenesis –Patoģenēze x A1150 Slimības 

–Pathogens * –Patogēni * x A1147 Dzīvnieki 

–Pathophysiology –Patofizioloģija x A1149 Ķīm. vielas 
   A1150 Slimības 
   A1164 Ķermeņa orgāni 
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–Pathophysiology–Animal models –Patofizioloģija–Dzīvnieku modeļi x–x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Patients * –Pacienti * x A1150 Slimības 

–Pay, allowances, etc. –Atalgojums, pabalsti utt. x A1159 Milit. dienesti 

–Pay, allowances, etc.–Law and –Atalgojums, pabalsti utt.– x A1159 Milit. dienesti 
legislation Tiesības un likumdošana 

–Peace –Miers x A1200 Kari 

–Pedaling –Pedalizācija x A1161 Mūz. instr. 

–Pedigrees –Ciltsraksti v A1147 Dzīvnieki 

–Pejoration –Pejoratīvs x A1154 Valodas 

–Penetration resistence –Noturība pret iespiešanos x A1158 Materiāli 

–Pensions –Pensijas x A1155 Likumdoš. instit. 

–Pensions * –Pensijas * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Pensions–Cost–of–living –Pensijas–Iztikas minimuma x–x A1100 Pers. grupas 
adjustments * nodrošināšana * 

–Pensions–Effect of inflation on * –Pensijas–Inflācijas ietekme * x–x A1100 Pers. grupas 

–Pensions–Unclaimed benefits * –Pensijas–Nepieprasīti pabalsti * x–x A1100 Pers. grupas 

–Performance (1) * –Ekspluatācijas raksturojums * x A1195 Transportlīdz. 

–Performance (2) * –Izpildījums * x A1161 Mūz. instr. 

–Performance records –Uzstāšanās ieraksti v A1147 Dzīvnieki 

–Performances (1) * –Priekšnesumi * x A1105 Institūcijas 
   A1110 Personvārdi 

–Performances (2) * –Izpildījums *  A1160 Skaņdarbi 

–Periodicals –Periodiskie izdevumi v A1095 Sk. PR:PS A1927 

–Periodicals–Abbreviations –Periodiskie izdevumi– x–v A1095 Sk. PR:PS 
of titles Nosaukumu saīsinājumi 

–Periodicals–Bibliography –Periodiskie izdevumi– x–v A1095 Sk. PR:PS 
 Bibliogrāfijas 

–Periodicals–Bibliography– –Periodiskie izdevumi– x–v–v A1095 Sk. PR:PS A1361 
Catalogs Bibliogrāfijas–Katalogi 

–Periodicals–Bibliography– –Periodiskie izdevumi– x–v–v A1095 Sk. PR:PS A1361 
Union lists Bibliogrāfijas–Koprādītāji 

–Periodicals–Indexes –Periodiskie izdevumi–Rādītāji x–v A1095 Sk. PR:PS A1670 

–Periodization –Periodizācija x A1156 Literatūras 

–Permeability –Caurlaidība x A1149 Ķīm. vielas 
   A1158 Materiāli 
   A1164 Ķermeņa orgāni 

–Peroxidation –Peroksidēšanās x A1149 Ķīm. vielas 

–Persian authors –Persiešu rakstnieki x A1156 Literatūras 

–Persian influences –Persiešu ietekme x A1156 Literatūras A1675 

–Person –Persona x A1154 Valodas 

–Personal narratives –Atmiņas v A1095 Sk. PR:PS A1928 
   A1200 Kari A1928 

–Personal narratives, American, –Atmiņas, amerikāņu, v A1200 Kari A1928 
[French, etc.] [franču utt.] 

–Personal narratives, Confederate –Atmiņas, dienvidštatu piekritēju v A1200 Kari A1928 

–Personal narratives, Jewish –Atmiņas, ebreju v A1200 Kari A1928 
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–Personnel management –Personāla vadība x A1095 Sk. PR:PS 

   A1105 Institūcijas 
   A1153 Rūpn. noz. 
   A1159 Milit. dienesti 

–Personnel management–Law –Personāla vadība–Tiesības un x–x A1159 Milit. dienesti 
and legislation likumdošana 

–Personnel records –Personāllietas x A1105 Institūcijas 
   A1159 Milit. dienesti 

–Petty officers –Jūras spēku apakšvirsnieki v A1159 Milit. dienesti 

–Petty officer’s handbooks –Jūras spēku apakšvirsnieku x A1159 Milit. dienesti 
 rokasgrāmatas 

–Pharmacokinetics –Farmakokinētika x A1149 Ķīm. vielas 

–Phenology –Fenoloģija x A1180 Augi 

–Philosophy –Filozofija x A1095 Sk. PR:PS A1929 
   A1110 Personvārdi A1929 
   A1155.2 Liter. grupas A1929 
   A1188 Svētie raksti A1929 

–Phonemics –Fonēmika x A1154 Valodas 

–Phonetic transcription –Fonētiskā transkripcija v A1154 Valodas 

–Phonetics –Fonētika x A1154 Valodas 

–Phonology –Fonoloģija x A1154 Valodas 

–Phonology, Comparative –Fonoloģija, salīdzināmā x A1154 Valodas 

–Phonology, Comparative– –Fonoloģija, salīdzināmā– x A1154 Valodas 
French, [German, etc.] Franču, [Vācu utt.] valoda 

–Phonology, Historical –Fonoloģija, vēsturiskā x A1154 Valodas 

–Photochemotherapy * –Fotofarmakoterapija * x A1150 Slimības 

–Photograph collections –Fotogrāfiju kolekcijas x A1105 Institūcijas 
   A1110 Personvārdi 
   A1120 Ģimenes, dzimtas 

–Photographers –Fotogrāfi x A1159 Milit. dienesti 

–Photographic identification –Fotogrāfiskā identifikācija x A1147 Dzīvnieki 

–Photographs –Fotogrāfijas v A1095 Sk. PR:PS A1935 

–Photographs from space –Fotogrāfijas no kosmosa v A1095 Sk. PR:PS 

–Photography –Fotogrāfija x A1200 Kari 

–Photomorphogenesis –Fotomorfoģenēze x A1180 Augi 

–Phototherapy * –Fototerapija * x A1150 Slimības 

–Phraseology –Frazeoloģija x A1154 Valodas 

–Phylogeny –Filoģenēze x A1147 Dzīvnieki 
   A1164 Ķermeņa orgāni 
   A1180 Augi 

–Phylogeny–Molecular aspects –Filoģenēze–Molekulārie aspekti x–x A1147 Dzīvnieki 

–Physical therapy * –Fizikālā terapija * x A1150 Slimības 

–Physical training * –Fiziskā sagatavošana * x A1159 Milit. dienesti 

–Physiological aspects –Fizioloģiskie aspekti x A1095 Sk. PR:PS 

–Physiological effect * –Fizioloģiskā iedarbība * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1149 Ķīm. vielas 
   A1158 Materiāli 
   A1180 Augi 

–Physiological genomics –Fizioloģiskā genomika x A1147 Dzīvnieki 

–Physiological transport –Fizioloģiskā transportēšana x A1149 Ķīm. vielas 
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–Physiology –Fizioloģija x A1100 Pers. grupas 

   A1103 Etn. grupas 
   A1147 Dzīvnieki 
   A1164 Ķermeņa orgāni 
   A1180 Augi 

–Piano scores –Klavieru partitūras v A1160 Skaņdarbi 

–Piano scores (4 hands) –Klavieru partitūras (četrrocīgi) v A1160 Skaņdarbi 

–Pickling * –Kodināšana * x A1158 Materiāli 

–Pickling–By–products –Kodināšana–Blakusprodukti x–x A1158 Materiāli 

–Pickling–Waste disposal * –Kodināšana–Atkritumu x–x A1158 Materiāli 
 iznīcināšana * 

–Pictorial works –Albumi v A1095 Sk. PR:PS A1935 
   A1100 Pers. grupas A1935 
   A1103 Etn. grupas A1935 
   A1105 Institūcijas A1935 
   A1110 Personvārdi A1935 
   A1120 Ģimenes, dzimtas A1935 
   A1140 Vietas A1935 
   A1155.6 Lit. darbi/aut. A1935 

–Picture Bibles –Ilustrētās Bībeles v A1188 Svētie raksti 

–Planning –Plānošana x A1095 Sk. PR:PS 
   A1105 Institūcijas 
   A1151.5 Izglīt. inst. veidi 
   A1153 Rūpn. noz. 

–Planting * –Stādīšana * x A1180 Augi 

–Planting time * –Stādīšanas laiks * x A1180 Augi 

–Plastic properties –Plastiskās īpašības x A1158 Materiāli 

–Platforms –Darbības programmas v A1105 Institūcijas 

–Pneumatic equipment –Pneimatiskā iekārta x A1195 Transportlīdz. 

–Poetic works –Dzejas darbi x A1110 Personvārdi 

–Poetry –Dzeja v A1095 Sk. PR:PS A1800 
   A1100 Pers. grupas A1800 
   A1103 Etn. grupas A1800 
   A1105 Institūcijas A1800 
   A1110 Personvārdi A1800 
   A1120 Ģimenes, dzimtas A1800 
   A1140 Vietas A1800 

–Polish authors –Poļu rakstnieki x A1156 Literatūras 

–Polish influences –Poļu ietekme x A1156 Literatūras A1675 

–Political activity –Politiskā darbība x A1095 Sk. PR:PS A1942 
   A1100 Pers. grupas A1942 
   A1103 Etn. grupas A1942 
   A1105 Institūcijas A1942 
   A1110 Personvārdi A1942 
   A1120 Ģimenes, dzimtas A1942 
   A1153 Rūpn. noz. A1942 
   A1155.2 Liter. grupas A1942 
   A1159 Milit. dienesti A1942 
   A1187 Krist. konfes. A1942 

–Political and social views –Politiskie un sociālie uzskati x A1110 Personvārdi 
   A1155.2 Liter. grupas 

–Political aspects * –Politiskie aspekti * x A1095 Sk. PR:PS A1942 
   A1185 Reliģijas A1942 

–Political–military affairs officers –Politiski militāro lietu virsnieki x A1159 Milit. dienesti 
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–Politics and government –Politika un pārvalde x A1103 Etn. grupas A1942 

   A1140 Vietas A1942 

–Politics and government– –Politika un pārvalde–16. gs. x–y A1103 Etn. grupas A1942 
16th century   A1140 Vietas A1942 

–Politics and government– –Politika un pārvalde–17. gs. x–y A1103 Etn. grupas A1942 
17th century   A1140 Vietas A1942 

–Politics and government– –Politika un pārvalde–18. gs. x–y A1103 Etn. grupas A1942 
18th century   A1140 Vietas A1942 

–Politics and government– –Politika un pārvalde–19. gs. x–y A1103 Etn. grupas A1942 
19th century   A1140 Vietas A1942 

–Politics and government– –Politika un pārvalde–20. gs. x–y A1103 Etn. grupas A1942 
20th century   A1140 Vietas A1942 

–Politics and government– –Politika un pārvalde–21. gs. x–y A1103 Etn. grupas A1942 
21st century   A1140 Vietas A1942 

–Politics and government–[period –Politika un pārvalde–[perioda x–y–x A1140 Vietas 
subdivision]–Philosophy apakšiedaļa]–Filozofija 

–Politics and government– –Politika un pārvalde–Filozofija x–x A1140 Vietas 
Philosophy 

–Pollen * –Ziedputekšņi * x A1180 Augi 

–Pollen–Morphology –Ziedputekšņi–Morfoloģija x–x A1180 Augi 

–Pollen management * –Apputeksnēšana * x A1180 Augi 

–Pollution control devices –Piesārņojuma kontrolierīces x A1195 Transportlīdz. 

–Pollution control devices–Law –Piesārņojuma kontrolierīces– x–x A1195 Transportlīdz. 
and legislation * Tiesības un likumdošana * 

–Polysemy –Polisēmija x A1154 Valodas 

–Popular works –Populāri zinātniskā literatūra v A1095 Sk. PR:PS A1943.5 
   A1154.5 Tiesības A1943.5 

–Population –Iedzīvotāji x A1103 Etn. grupas 
   A1140 Vietas 
   A1149.5 Kolonijas 

–Population–Economic aspects –Iedzīvotāji–Ekonomiskie aspekti x–x A1140 Vietas 

–Population–Environmental aspects –Iedzīvotāji–Vides aspekti x–x A1140 Vietas 

–Population policy –Demogrāfiskā politika x A1140 Vietas 

–Population regeneration –Populācijas atjaunošanās x A1147 Dzīvnieki 

–Population viability analysis * –Populācijas dzīvotspējas analīze * x A1147 Dzīvnieki 

–Portraits –Portreti v A1100 Pers. grupas A1935 
   A1103 Etn. grupas A1935 
   A1110 Personvārdi A1935 
   A1120 Ģimenes, dzimtas A1935 
   A1186 Reliģiskie ordeņi A1935 
   A1200 Kari A1935 

–Portuguese influences –Portugāļu ietekme x A1156 Literatūras A1675 

–Positions –Amati x A1105 Institūcijas 

–Possessives –Piederības vietniekvārdi x A1154 Valodas 

–Postal clerks –Pasta ierēdņi x A1159 Milit. dienesti 

–Postal service –Pasta dienests x A1159 Milit. dienesti 
   A1200 Kari 

–Postcolonial criticism * –Postkoloniālā kritika * x A1188 Svētie raksti 

–Poster collections –Plakātu kolekcijas x A1105 Institūcijas A1427 
   A1110 Personvārdi A1427 
   A1120 Ģimenes, dzimtas A1427 
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–Posters –Plakāti v A1095 Sk. PR:PS A1945.5 

   A1100 Pers. grupas A1945.5 
   A1103 Etn. grupas A1945.5 
   A1105 Institūcijas A1945.5 
   A1110 Personvārdi A1945.5 
   A1140 Vietas A1945.5 

–Postharvest diseases and –Slimības un bojājumi pēc ražas x A1180 Augi 
injuries *  novākšanas * 

–Postharvest diseases and –Slimības un bojājumi pēc ražas x–x A1180 Augi 
injuries–Biological control * novākšanas–Bioloģiskā 
 apkarošana * 

–Postharvest diseases and –Slimības un bojājumi pēc ražas x–x A1180 Augi 
injuries–Integrated control * novākšanas–Integrētā 
 apkarošana * 

–Postharvest losses * –Ražas zudumi pēc novākšanas * x A1180 Augi 

–Postharvest losses–Prevention –Ražas zudumi pēc novākšanas– x–x A1180 Augi 
 Novēršana 

–Postharvest physiology * –Fizioloģija pēc ražas novākšanas * x A1180 Augi 

–Postharvest technology * –Apstrāde pēc ražas novākšanas * x A1180 Augi 

–Postpositions –Postpozīcijas x A1154 Valodas 

–Power supply * –Energoapgāde * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1153 Rūpn. noz. 

–Power trains * –Spēka pārvadi * x A1195 Transportlīdz. 

–Power utilization –Enerģijas izmantošana x A1145.5 Ūdenstilpes 

–Powers and duties –Pilnvaras un pienākumi x A1155 Likumdoš. inst. 

–Practice * –Prakse * x A1095 Sk. PR:PS 

–Prayers and devotions –Lūgšanas un lūgšanās v A1095 Sk. PR:PS 
   A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1110 Personvārdi 
   A1185 Reliģijas 
   A1186 Reliģiskie ordeņi 
   A1187 Krist. konfes. 

–Prayers and devotions– –Lūgšanas un lūgšanās– x–x A1095 Sk. PR:PS 
History and criticism Vēsture un kritika  A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1110 Personvārdi 
   A1185 Reliģijas 
   A1186 Reliģiskie ordeņi 
   A1187 Krist. konfes. 

–Prayers –Lūgšanas v A1188 Svētie raksti 

–Prayers–History and criticism –Lūgšanas–Vēsture un kritika x–x A1188 Svētie raksti 

–Pre-existence –Iepriekšējā dzīve x A1110 Personvārdi 

–Precancerous conditions * –Vēždraudes slimības * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Precooling * –Iepriekšēja atdzesēšana * x A1180 Augi 

–Predators of * –Plēsēji * x A1147 Dzīvnieki 

–Predators of–Control * –Plēsēji–Kontrole * x A1147 Dzīvnieki 

–Predators of–Ecology * –Plēsēji–Ekoloģija * x A1147 Dzīvnieki 

–Prefaces –Priekšvārdi v A1188 Svētie raksti 

–Pregnancy * –Grūsnība * x A1147 Dzīvnieki 

–Preharvest sprouting * –Pirmsražas asnu dīgšana * x A1180 Augi 

–Prepositional phrases –Prievārdiskas vārdkopas x A1154 Valodas 
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–Prepositions –Prievārdi x A1154 Valodas 

–Preservation * –Saglabāšana un uzglabāšana * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1164 Ķermeņa orgāni 
   A1180 Augi 

–Presidents –Prezidenti x A1105 Institūcijas 

–Presiding officers –Priekšsēdētāji x A1155 Likumdoš. inst. 

–Press coverage * –Atspoguļojums presē * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1105 Institūcijas 
   A1140 Vietas 
   A1200 Kari 

–Prevention –Novēršana x A1095 Sk. PR:PS 
   A1150 Slimības 

–Prevention–Needs assessment –Novēršana–Vajadzību novērtējums x–x A1150 Slimības 

–Prices * –Cenas * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1149 Ķīm. vielas 
   A1153 Rūpn. noz. 
   A1158 Materiāli 
   A1180 Augi 
   A1195 Transportlīdz. 

–Prices–Government policy * –Cenas–Valdības politika * x–x A1095 Sk. PR:PS 
   A1153 Rūpn. noz. 

–Prices–Law and legislation * –Cenas–Tiesības un likumdošana * x–x A1153 Rūpn. noz. 
   A1195 Transportlīdz. 

–Prisoners and prisons –Cietumnieki un cietumi x A1200 Kari 

–Prisoners and prisons, British, –Cietumnieki un cietumi, britu, x A1200 Kari 
[German, utt.] [vācu utt.] 

–Prisons –Cietumi x A1159 Milit. dienesti 

–Private bills –Privāttiesību likumprojekti v A1155 Likumdoš. inst. 

–Private collections * –Privātās kolekcijas * x A1095 Sk. PR:PS A1427 

–Privileges and immunities –Privilēģijas un atvieglojumi x A1095 Sk. PR:PS 
   A1105 Institūcijas 
   A1151.5 Izglīt. inst. veidi 
   A1155 Likumdoš. inst. 

–Prizes, etc. –Godalgas, balvas utt. x A1200 Kari 

–Problems, exercises, etc. –Uzdevumi, vingrinājumi utt. v A1095 Sk. PR:PS 

–Processing * –Apstrāde un pārstrāde * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Processing–Machinery * –Apstrāde un pārstrāde– x–x A1180 Augi 
 Mašīnu tehnika * 

–Procurement –Iepirkums x A1105 Institūcijas 
   A1159 Milit. dienesti 

–Production and direction * –Producēšana un režija * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1160 Skaņdarbi 

–Production control * –Ražošanas kontrole * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1153 Rūpn. noz. 

–Production standards * –Ražošanas standarti * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1153 Rūpn. noz. 

–Productivity * –Produktivitāte * x A1147 Dzīvnieki 

–Professional ethics * –Profesionālā ētika * x A1100 Pers. grupas A1949 

–Professional relationships * –Profesionālās attiecības * x A1100 Pers. grupas 

–Professional staff –Profesionālais personāls x A1151.5 Izglīt. inst. veidi 
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–Prognosis * –Prognoze * x A1150 Slimības 

–Programmed instruction –Programmētā apmācība v A1095 Sk. PR:PS 

–Programming * –Programmēšana * x A1095 Sk. PR:PS 

–Promotions –Paaugstināšana x A1159 Milit. dienesti 

–Promotions * –Paaugstināšana * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Pronominals –Pronomināli vārdsavienojumi x A1154 Valodas 

–Pronoun –Vietniekvārds x A1154 Valodas 

–Pronunciation –Izruna x A1154 Valodas 

–Pronunciation by foreign speakers –Cittautiešu izruna x A1154 Valodas 

–Propaganda –Propaganda x A1200 Kari 

–Propagation * –Pavairošana * x A1180 Augi 

–Prophecies –Pareģojumi x A1095 Sk. PR:PS 
   A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1110 Personvārdi 
   A1188 Svētie raksti 
   A1200 Kari 

–Prophecies–[subject of prophecy] –Pareģojumi–[pareģojuma tēma] x–x A1188 Svētie raksti 

–Prophecies–Chronology –Pareģojumi–Hronoloģija x–v A1188 Svētie raksti 

–Prose –Proza x A1110 Personvārdi 

–Prosodic analysis –Prosodiskā analīze x A1154 Valodas 

–Protection * –Aizsardzība * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1100 Pers. grupas 
   A1164 Ķermeņa orgāni 
   A1180 Augi 
   A1195 Transportlīdz. 

–Protection–Law and legislation * –Aizsardzība–Tiesības un x–x A1180 Augi 
 likumdošana * 

–Protest movements * –Protesta kustības * x A1200 Kari 

–Protestant authors –Protestantu rakstnieki x A1156 Literatūras 

–Provenance trials * –Izcelšanās vietas izpēte * x A1180 Augi 

–Provenances * –Izcelšanās vietas * x A1180 Augi 

–Provençal influences –Provansiešu ietekme x A1156 Literatūras A1675 

–Provinces –Provinces x A1095 Sk. PR:PS A713 

–Provincialisms * –Apvidvārdi * x A1154 Valodas 

–Provisioning –Apgāde ar pārtiku x A1159 Milit. dienesti 

–Pruning * –Apgriešana un atzarošana * x A1180 Augi 

–Psychic aspects * –Psihiskie aspekti * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Psychological aspects –Psiholoģiskie aspekti x A1095 Sk. PR:PS 
   A1147 Dzīvnieki 
   A1150 Slimības 
   A1200 Kari 

–Psychological testing * –Psiholoģiskā testēšana * x A1100 Pers. grupas A2186 
   A1103 Etn. grupas A2186 
   A1147 Dzīvnieki 
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–Psychology –Psiholoģija x A1095 Sk. PR:PS 

   A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1110 Personvārdi 
   A1147 Dzīvnieki 
   A1185 Reliģijas 
   A1188 Svētie raksti 

–Psychophysiology –Psihofizioloģija x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Psychosomatic aspects * –Psihosomatiskie aspekti * x A1150 Slimības 

–Psychotropic effects * –Psihotropā ietekme * x A1149 Ķīm. vielas 

–Public opinion –Sabiedriskā doma x A1095 Sk. PR:PS A1955 
   A1100 Pers. grupas A1955 
   A1103 Etn. grupas A1955 
   A1105 Institūcijas A1955 
   A1110 Personvārdi A1955 
   A1200 Kari A1955 

–Public records –Valsts iestāžu dokumenti x A1105 Institūcijas 

–Public relations * –Sabiedriskās attiecības * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1105 Institūcijas 
   A1159 Milit. dienesti 

–Public services –Sabiedriskie pakalpojumi x A1151 Izglīt. inst. 
   A1151.5 Izglīt. inst. veidi 

–Public welfare * –Sabiedrības labklājība * x A1103 Etn. grupas 

–Publication and distribution * –Publicēšana un izplatīšana * x A1188 Svētie raksti 

–Publication of proceedings –Sēžu materiālu publicēšana x A1155 Likumdoš. inst. 

–Publishing * –Izdošana * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1105 Institūcijas 
   A1156 Literatūras 
   A1187 Krist. konfes. 

–Pump placing * –Sūknēšana * x A1158 Materiāli 

–Punctuation –Interpunkcija x A1154 Valodas 

–Purchasing * –Pirkšana un iepirkšana * x A1095 Sk. PR:PS 

–Purges –Tīrīšanas x A1105 Institūcijas 

–Purification * –Attīrīšana * x A1149 Ķīm. vielas 

–Puritan authors –Puritāņu rakstnieki x A1156 Literatūras 

–Quaker authors –Kvēkeru rakstnieki x A1156 Literatūras 

–Qualifications –Atrunas un ierobežojumi x A1155 Likumdoš. inst. 

–Quality –Kvalitāte x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Quality control –Kvalitātes kontrole x A1095 Sk. PR:PS 
   A1153 Rūpn. noz. 
   A1158 Materiāli 

–Quantifiers –Kvantori x A1154 Valodas 

–Quantity –Kvantitāte x A1154 Valodas 

–Queens –Karalienes x A1103 Etn. grupas 

–Quenching * –Rūdīšana * x A1149 Ķīm. vielas 
   A1158 Materiāli 

–Qin-Han dynasties, 221 B.C.- –Ciņu-Haņu dinastijas, 221. g. y A1148 Ķīniešu māksla 
220 A.D. p.m.ē.-220. g. m.ē. 
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–Quotations –Citāti v A1100 Pers. grupas A1969 

   A1103 Etn. grupas A1969 
   A1110 Personvārdi A1969 
   A1120 Ģimenes, dzimtas A1969 
   A1188 Svētie raksti A1969 

–Quotations, Early –Citāti, agrīnie x A1188 Svētie raksti 

–Quotations in rabbinical literature –Citāti rabīnu literatūrā x A1188 Svētie raksti 

–Quotations in the New Testament –Citāti Jaunajā Derībā x A1188 Svētie raksti 

–Quotations, maxims, etc. –Citāti, aforismi utt. v A1095 Sk. PR:PS A1969 
   A1140 Vietas A1969 

–Race identity * –Rasu identitāte * x A1103 Etn. grupas 

–Race relations –Rasu attiecības x A1140 Vietas 
   A1149.5 Kolonijas 

–Race relations–Economic aspects –Rasu attiecības–Ekonomiskie x–x A1140 Vietas 
 aspekti 

–Race relations–Political aspects –Rasu attiecības–Politiskie aspekti x–x A1140 Vietas 

–Racial analysis * –Sugu analīze * x A1147 Dzīvnieki 

–Radar –Radiolokācija x A1200 Kari 

–Radiation injuries * –Radiācijas izraisīti bojājumi * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Radiation preservation * –Radiācijas sterilizācija * x A1180 Augi 

–Radiator ornaments –Radiatora rotājumi x A1195 Transportlīdz. 

–Radiators –Radiatori x A1195 Transportlīdz. 

–Radio and television plays –Radio un televīzijas lugas x A1110 Personvārdi 

–Radio broadcasting and the –Radioapraide un karš, x A1200 Kari 
war, [revolution, etc.] [revolūcija utt.] 

–Radio broadcasting of proceedings –Sēžu radiotranslācija x A1155 Likumdoš. inst. 

–Radio equipment –Radioiekārta x A1195 Transportlīdz. 

–Radio equipment–Security –Radioiekārta–Drošības pasākumi * x–x A1195 Transportlīdz. 
measures * 

–Radio installations –Radioiekārtas x A1159 Milit. dienesti 

–Radio tracking * –Radio izsekošana * x A1147 Dzīvnieki 

–Radioactive contamination * –Radioaktīvā saindēšana * x A1180 Augi 

–Radiography * –Radiogrāfija * x A1158 Materiāli 
   A1164 Ķermeņa orgāni 
   A1180 Augi 

–Radiography–Law and –Radiogrāfija–Tiesības un x–x A1164 Ķermeņa orgāni 
legislation * likumdošana * 

–Radiography–Positioning * –Radiogrāfija–Pozicionēšana * x–x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Radioimmunoimaging * –Radioimunoloģiskā x A1150 Slimības 
 attēldiagnostika * 

–Radioimmunotherapy * –Radioimūnterapija * x A1150 Slimības 

–Radioiodination * –Radiojodizācija * x A1149 Ķīm. vielas 

–Radiomen –Radisti x A1159 Milit. dienesti 

–Radionuclide imaging * –Radionuklīdā attēldiagnostika * x A1150 Slimības 
   A1164 Ķermeņa orgāni 

–Radiotherapy * –Staru terapija * x A1150 Slimības 

–Radiotherapy–Complications * –Staru terapija–Komplikācijas * x–x A1150 Slimības 

–Rad solidification processing * –Ātrās sacietēšanas tehnoloģija * x A1158 Materiāli 

–Rates * –Tarifi * x A1095 Sk. PR:PS 

–Rating of * –Profesionālais novērtējums * x A1100 Pers. grupas 
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–Reactivity * –Reaktivitāte * x A1149 Ķīm. vielas 

–Reader–response criticism –Lasītāja atbildes reakcijas kritika x A1188 Svētie raksti 

–Readers –Hrestomātijas v A1154 Valodas 

–Readers for new literates –Hrestomātijas jaunajiem v A1154 Valodas A1975 
 rakstpratējiem 

–Readers–[form] –Hrestomātijas–[forma] v–v A1154 Valodas A1975 

–Readers–[topic] –Hrestomātijas–[tēma] v–x A1154 Valodas A1975 

–Reading * –Lasīšana * x A 1188 Svētie raksti 

–Receptors –Receptori x A1149 Ķīm. vielas 

–Receptors–Effect of drugs on * –Receptori–Zāļu ietekme * x–x A1149 Ķīm. vielas 

–Reconaissance operations –Izlūkošanas operācijas x A1200 Kari 

–Reconaissance operations, –Izlūkošanas operācijas, x A1200 Kari 
American, [German, etc.] amerikāņu, [vācu utt.] 

–Records and correspondence –Dokumentācija un sarakste v A1095 Sk. PR:PS 
   A1105 Institūcijas 
   A1153 Rūpn. noz. 
   A1159 Milit. dienesti 

–Recreation * –Atpūta * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Recreational use * –Izmantošana atpūtai * x A1095 Sk. PR:PS 

–Recruiting * –Vervēšana * x A1100 Pers. grupas 

–Recruiting, enlistment, etc. –Vervēšana, iesaukšana utt. x A1159 Milit. dienesti 

–Recruiting, enlistment, etc.– –Vervēšana, iesaukšana utt.– x–x A1159 Milit. dienesti 
Law and legislation Tiesības un likumdošana 

–Recruiting, enlistment, etc.– –Vervēšana, iesaukšana utt.– x–y A1159 Milit. dienesti 
Revolution, 1775-1783, Revolūcija, 1775-1783, 
[Spanish-American War, [Spāņu-amerikāņu karš, 
1898, etc.] 1898 utt.] 

–Recycling * –Recirkulācija * x A1149 Ķīm. vielas 

–Recycling * –Atkārtota izmantošana * x A1158 Materiāli 

–Reduplication –Reduplikācija x A1154 Valodas 

–Reference –Reference x A1154 Valodas 

–Reference books –Uzziņu grāmatas x A1095 Sk. PR:PS 

–Reference editions –Uzziņu izdevumi v A1188 Svētie raksti 

–Refining * –Rafinēšana * x A1158 Materiāli 

–Reflexives –Atgriezeniskie darbības vārdi x A1154 Valodas 

–Reform –Reforma x A1154 Valodas 
   A1155 Likumdoš. inst. 

–Refugees * –Bēgļi * x A1200 Kari 

–Regeneration * –Atjaunošanās * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Regimental histories * –Militāro vienību vēsture * x A1200 Kari A1995 

–Regional disparities –Reģionālās atšķirības x A1095 Sk. PR:PS 

–Regions –Reģioni x A1095 Sk. PR:PS A713 

–Registers –Saraksti v A1095 Sk. PR:PS A1558 
   A1100 Pers. grupas A1558 
   A1103 Etn. grupas A1558 
   A1105 Institūcijas A1558 
   A1120 Ģimenes, dzimtas A1558 
   A1140 Vietas A1558 
   A1159 Milit. dienesti A1558 
   A1200 Kari A1558 
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–Registers of dead –Kritušo saraksti v A1159 Milit. dienesti 

–Registers of dead * –Kritušo saraksti * v A1200 Kari 

–Registration and transfer * –Reģistrācija un nodošana * x A1195 Transportlīdz. 

–Registration and transfer–Fees * –Reģistrācija un nodošana– x–x A1195 Transportlīdz. 
 Nodevas * 

–Regulation –Regulēšana x A1145.5 Ūdenstilpes 

–Regulations –Nolikumi v A1151 Izglīt. inst. 
   A1159 Milit. dienesti 

–Rehabilitation * –Rehabilitācija * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Reimplantation * –Replantācija * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Reinstatement * –Atjaunošana darbā * x A1100 Pers. grupas 

–Reintroduction * –Reintrodukcija * x A1147 Dzīvnieki 

–Relapse * –Recidīvi * x A1150 Slimības 

–Relation to Matthew, [Jeremiah, –Saistījumā ar Mateja evaņģēliju, x A1188 Svētie raksti 
etc.] [Jeremijas grāmatu utt.] 

–Relation to the Old Testament –Saistījumā ar Veco Derību x A 1188 Svētie raksti 

–Relational grammar –Sastatāmā gramatika x A1154 Valodas 

–Relations –Attiecības x A1185 Reliģijas 
   A1187 Krist. konfes. 

–Relations * –Attiecības * x A1140 Vietas A1996 

–Relations–Anglican Communion, –Attiecības–Anglikāņu baznīca, x–x A1187 Krist. konfes. 
[Lutheran Church, etc.] [Luterāņu baznīca utt.] 

–Relations–Buddhism, –Attiecības–Budisms, x–x A1187 Krist. konfes. 
[Judaism, etc.] [Jūdaisms utt.] 

–Relations–Christianity, –Attiecības–Kristietība, x–x A1187 Krist. konfes 
[Islam, etc.] [Islāms utt.] 

–Relations–Evangelicalism –Attiecības–Evaņģēlisms x–x A1187 Krist. konfes. 

–Relations–Foreign countries –Attiecības–Ārvalstis x–z A1140 Vietas A1996 

–Relations–Protestant churches –Attiecības–Protestantu baznīcas x–x A1187 Krist. konfes. 

–Relations with [specific class of –Attiecības ar [konkrētu personu x A1110 Personvārdi 
persons or ethnic group] vai etnisku grupu] 

–Relations with men –Attiecības ar vīriešiem x A1110 Personvārdi 
   A1155.2 Liter. grupas 

–Relations with women –Attiecības ar sievietēm x A1110 Personvārdi 
   A1155.2 Liter. grupas 

–Relative clauses –Attieksmes palīgteikumi x A1154 Valodas 

–Reliability –Drošums x A1095 Sk. PR:PS 

–Relics * –Relikvijas * x A1110 Personvārdi 
   A1120 Ģimenes, dzimtas 

–Relief models –Reljefa modeļi v A1140 Vietas 

–Religion –Reliģija x A1095 Sk. PR:PS A1997 
   A1103 Etn. grupas A1997 
   A1105 Institūcijas A1997 
   A1110 Personvārdi A1997 
   A1140 Vietas A1997 
   A1149.5 Kolonijas A1997 
   A1151.5 Izglīt. inst. veidi A1997 

–Religion–16th century –Reliģija–16. gs. x–y A1140 Vietas A1997 

–Religion–17th century –Reliģija–17. gs. x–y A1140 Vietas A1997 

–Religion–18th century –Reliģija–18. gs. x–y A1140 Vietas A1997 
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–Religion–19th century –Reliģija–19. gs. x–y A1140 Vietas A1997 

–Religion–20th century –Reliģija–20. gs. x–y A1140 Vietas A1997 

–Religion–21st century –Reliģija–21. gs. x–y A1140 Vietas A1997 

–Religion–Economic aspects –Reliģija–Ekonomiskie aspekti x–x A1140 Vietas 

–Religious aspects –Reliģiskie aspekti x A1147 Dzīvnieki A1998 
   A1149 Ķīm. vielas A1998 
   A1150 Slimības A1998 
   A1154 Valodas A1998 
   A1158 Materiāli A1998 
   A1161 Mūz. instr. A1998 
   A1164 Ķermeņa orgāni A1998 
   A1180 Augi A1998 
   A1200 Kari A1998 

–Religious aspects–Baptists, –Reliģiskie aspekti–Baptisti, x–x A1150 Slimības A1998 
[Catholic Church, etc.] [Katoļu baznīca utt.]  A1154 Valodas A1998 
   A1161 Mūz. instr. A1998 
   A1180 Augi A1998 
   A1200 Kari A1998 

–Religious aspects–Buddhism, –Reliģiskie aspekti–Budisms, x–x A1147 Dzīvnieki A1998 
[Christianity, etc.] [Kristietība utt.]  A1149 Ķīm. vielas A1998 
   A1150 Slimības A1998 
   A1154 Valodas A1998 
   A1158 Materiāli A1998 
   A1161 Mūz. instr. A1998 
   A1164 Ķermeņa orgāni A1998 
   A1180 Augi A1998 
   A1200 Kari A1998 

–Religious aspects–Protestant –Religious aspects–Protestantu x–x A1200 Kari A1998 
churches baznīcas 

–Religious life –Reliģiskā dzīve x A1159 Milit. dienesti A2015.5 

–Religious life * –Reliģiskā dzīve * x A1100 Pers. grupas A2015.5 

–Religious life and customs –Reliģiskā dzīve un paražas x A1140 Vietas A2016 
   A1149.5 Kolonijas A2016 

–Relocation * –Pārvietošana * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Remedial teaching * –Kompensējošā mācīšana * x A1154 Valodas 

–Remodeling * –Rekonstrukcija * x A1095 Sk. PR:PS 

–Remodeling for other use * –Rekonstrukcija ar izmantošanas x A1095 Sk. PR:PS 
 mērķa maiņu * 

–Remote sensing –Attālā izpēte x A1095 Sk. PR:PS 

–Remote-sensing images –Attālās izpētes attēli v A1140 Vietas 

–Remote-sensing maps –Attālās izpētes kartes v A1095 Sk. PR:PS 
   A1140 Vietas 

–Remount service –Rezerves zirgu dienests x A1159 Milit. dienesti 

–Reoperation * –Pāroperēšana * x A1150 Slimības 
   A1164 Ķermeņa orgāni 

–Reorganization * –Reorganizācija * x A1105 Institūcijas 
   A1159 Milit. dienesti 

–Repairing * –Labošana * x A1095 Sk. PR:PS 

–Reparations –Reparācijas x A1200 Kari 

–Reporters and reporting –Referenti un ziņošana x A1155 Likumdoš. inst. 

–Reporting * –Ziņošana * x A1150 Slimības 

–Reporting to * –Informēšana * x A1100 Pers. grupas 
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–Reproduction (1) –Reproducēšana x A1148 Māksla 

–Reproduction (2) –Vairošanās x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Reproduction–Climatic factors * –Vairošanās–Klimatiskie faktori * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Reproduction–Effect of –Vairošanās–Augstuma ietekme * x–x A1147 Dzīvnieki 
altitude on * 

–Reproduction–Effect of light on * –Vairošanās–Gaismas ietekme * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Reproduction–Effect of –Vairošanās–Temperatūras x–x A1147 Dzīvnieki 
temperature on * ietekme * 

–Reproduction–Endocrine aspects –Vairošanās–Endokrīnie aspekti x–x A1147 Dzīvnieki 

–Reproduction–Regulation –Vairošanās–Regulēšana x–x A1147 Dzīvnieki 

–Republics –Republikas x A1095 Sk. PR:PS A713 

–Research * –Pētniecība * x A1095 Sk. PR:PS A2020 
   A1100 Pers. grupas A2020 
   A1103 Etn. grupas A2020 
   A1105 Institūcijas A2020 
   A1140 Vietas A2020 
   A1149 Ķīm. vielas A2020 
   A1154.5 Tiesības A2020 
   A1180 Augi A2020 

–Research–Law and legislation * –Pētniecība–Tiesības un x A1149 Ķīm. vielas 
 likumdošana *  A1180 Augi 

–Research grants –Pētniecības granti x A1105 Institūcijas 

–Research grants * –Pētniecības granti * x A1095 Sk. PR:PS 

–Reserve fleets –Rezerves flotes x A1159 Milit. dienesti 

–Reserves –Rezerves x A1159 Milit. dienesti 

–Reserves–Pay, allowances, etc. –Rezerves–Atalgojums, x–x A1159 Milit. dienesti 
 pabalsti utt. 

–Reserves–Personnel records –Rezerves–Personāllietas x–x A1159 Milit. dienesti 

–Reserves–Promotions –Rezerves–Paaugstināšana x–x A1159 Milit. dienesti 

–Residence requirements * –Atbilstības prasības * x A1100 Pers. grupas 
   A1151.5 Izglīt. inst. veidi 

–Residues * –Atlikumi * x A1180 Augi 

–Resignation * –Atkāpšanās * x A1100 Pers. grupas 

–Resignation from office –Atkāpšanās no amata x A1110 Personvārdi 

–Resolutions –Lēmumi v A1155 Likumdoš. inst. 

–Respiration * –Elpošana * x A1147 Dzīvnieki 

–Respiratory organs –Elpošanas orgāni x A1147 Dzīvnieki 

–Respite care * –Periodiskā aprūpe * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Restoration, 1660-1700 –Restaurācija, 1660-1700 y A1156 Drāma 

–Resultative constructions –Rezultatīvās konstrukcijas x A1154 Valodas 

–Retarders * –Papildbremzes * x A1195 Transportlīdz. 

–Retirement * –Aiziešana pensijā * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Reverse indexes –Inversās vārdnīcas v A1154 Valodas 

–Reviews –Recenzijas v A1095 Sk. PR:PS A2021 

–Revival –Atdzimšana x A1154 Valodas 

–Rhetoric –Retorika x A1154 Valodas 

–Rhyme –Atskaņas x A1154 Valodas 
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–Rhythm –Ritms x A1154 Valodas 

–Riding qualities * –Braukšanas īpašības * x A1195 Transportlīdz. 

–Riot, [date] –Dumpis, [datējums] x A1151 Izglīt. inst. 

–Riots –Dumpji x A1151 Izglīt. inst. 

–Ripening * –Nogatavošanās * x A1180 Augi 

–Risk assessment * –Riska novērtējums * x A1095 Sk. PR:PS 

–Risk factors * –Riska faktori * x A1150 Slimības 

–Risk management * –Riska menedžments * x A1153 Rūpn. noz. 

–Rites and ceremonies –Rituāli un ceremonijas x A1103 Etn. grupas 

–Rituals –Rituāli x A1105 Institūcijas 
   A1185 Reliģijas 

–Rituals–Texts –Rituāli–Teksti x–v A1185 Reliģijas A2190 

–Rituals–Texts–Concordances –Rituāli–Teksti–Konkordances x–x–v A1185 Reliģijas 

–Rituals–Texts–History and –Rituāli–Teksti–Vēsture un x–x–x A1185 Reliģijas 
criticism kritika 

–Riverine operations * –Upju operācijas * x A1200 Kari 

–Riverine operations, American, –Upju operācijas, amerikāņu, x A1200 Kari 
[British, etc.] [britu utt.] 

–Rollover protective structures * –Veltņa drošības sistēmas * x A1195 Transportlīdz. 

–Roman influences –Romiešu ietekme x A1156 Literatūras A1675 

–Romances –Bruņinieku romāni v A1095 Sk. PR:PS A1795 
   A1110 Personvārdi A1795 

–Romanian influences –Rumāņu ietekme x A 1156 Literatūras A1675 

–Roots –Saknes x A1154 Valodas 
   A1180 Augi 

–Roots–Anatomy –Saknes–Anatomija x–x A1180 Augi 

–Roots–Physiology –Saknes–Fizioloģija x–x A1180 Augi 

–Rootstocks * –Sakneņi * x A1180 Augi 

–Rowing –Airēšana x A1151 Izglīt. inst. 

–Rugby football –Regbijs x A1151 Izglīt. inst. 

–Rules –Noteikumi v A1095 Sk. PR:PS 
   A1186 Reliģiskie ordeņi 

–Rules and practice –Noteikumi un prakse v A1095 Sk. PR:PS 
   A1105 Institūcijas 

–Rum ration –Spirtoto dzērienu normēšana x A1159 Milit. dienesti 

–Rupture * –Trūce * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Rural conditions –Lauku stāvoklis x A1140 Vietas 
   A1149.5 Kolonijas 

–Russian influences –Krievu ietekme x A1156 Literatūras A1675 

–Sacred books –Svētie raksti v A1185 Reliģijas 

–Sacred books–Hermeneutics –Svētie raksti–Hermeneitika x–x A1185 Reliģijas 

–Sacred books–Introductions –Svētie raksti–Ievadi x–v A1185 Reliģijas 

–Sacred books–Language, style –Svētie raksti–Valoda, stils x–x A1185 Reliģijas 

–Sacred books–Preservation * –Svētie raksti–Saglabāšana * x–x A1185 Reliģijas 

–Sacred books–Quotations –Svētie raksti–Citāti x–v A1185 Reliģijas 

–Safety appliances * –Drošības ierīces * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1195 Transportlīdz. 
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–Safety measures –Drošības pasākumi x A1095 Sk. PR:PS 

   A1151.5 Izglīt. inst. veidi 
   A1153 Rūpn. noz. 
   A1159 Milit. dienesti 

–Safety regulations * –Drošības noteikumi * x A1095 Sk. PR:PS A1705 
   A1153 Rūpn. noz. A1705 

–Sailors’ handbooks –Jūrnieku rokasgrāmatas v A1159 Milit. dienesti 

–Salaries, etc. –Algas utt. x A1154 Likumdoš. inst. 

–Salaries, etc. * –Algas utt. * x A1100 Pers. grupas 

–Salaries, etc.–Cost-of-living –Algas utt.–Iztikas minimuma x–x A1100 Pers. grupas 
adjustments * nodrošināšana * 

–Sampling * –Paraugu ņemšana * x A1149 Ķīm. vielas 
   A1158 Materiāli 
   A1180 Augi 

–Sanitary affairs –Sanitārās lietas x A1151 Izglīt. inst. 
   A1151.5 Izglīt. inst. veidi 
   A1159 Milit. dienesti 

–Sanitation –Sanitārija x A1105 Institūcijas 

–Sanitation * –Sanitārija * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1153 Rūpn. noz. 

–Sanskrit influences –Sanskrita ietekme x A1156 Literatūras A1675 

–Scandinavian influences –Skandināvu ietekme x A1156 Literatūras A1675 

–Scenarios –Scenāriji v A1160 Skaņdarbi 

–Scheduled tribes –Zināmās ciltis x A1140 Vietas 

–Scholarships, fellowships, etc. * –Stipendijas utt. * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Scholia –Sholijas v A1110 Personvārdi 

–Schooling * –Apmācība * x A1147 Dzīvnieki 

–Science * –Zinātne * x A1103 Etn. grupas 
   A1200 Kari 

–Scientific apparatus collections –Zinātnisko aparātu kolekcijas x A1105 Institūcijas A1427 
   A1110 Personvārdi A1427 
   A1120 Ģimenes, dzimtas A1427 

–Scientific applications * –Pielietojums zinātnē * x A1095 Sk. PR:PS 

–Scores –Partitūras v A1160 Skaņdarbi 

–Scores and parts –Partitūras un balsis v A1160 Skaņdarbi 

–Scores and parts (solo) –Partitūras un balsis (solo) v A1160 Skaņdarbi 

–Scottish authors –Skotu rakstnieki x A1156 Literatūras 

–Scottish influences –Skotu ietekme x A1156 Literatūras A1675 

–Scouts and scouting –Izlūki un izlūkošana x A1200 Kari 

–Scrapping * –Nodošana metāllūžņos * x A1195 Transportlīdz. 

–Sea life –Jūras dzīve x A1159 Milit. dienesti 

–Seal –Zīmogs x A1105 Institūcijas 
   A1110 Personvārdi 
   A1140 Vietas 

–Search and rescue operations * –Meklēšanas un glābšanas x A1159 Milit. dienesti 
 operācijas *  A1200 Kari 

–Seasonal distribution * –Sezonālā izplatība * x A1147 Dzīvnieki 
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–Seasonal variations * –Sezonālās izmaiņas * x A1150 Slimības 

   A1153 Rūpn. noz. 
   A1180 Augi 

–Seat belts –Drošības jostas x A1195 Transportlīdz. 

–Seat belts–Law and legislation * –Drošības jostas–Tiesības un x–x A1195 Transportlīdz. 
 likumdošana * 

–Seats * –Sēdekļi * x A1195 Transportlīdz. 

–Secret service * –Slepenie dienesti * x A1200 Kari 

–Secretion –Sekrēcija x A1149 Ķīm. vielas 

–Secretion–Regulation –Sekrēcija–Regulēšana x–x A1149 Ķīm. vielas 

–Secretions –Sekrēti x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Security measures –Drošības pasākumi x A1105 Institūcijas 
   A1159 Milit. dienesti 

–Security measures * –Drošības pasākumi * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1151.5 Izglīt. inst. veidi 
   A1153 Rūpn. noz. 

–Seedlings –Stādi x A1180 Augi 

–Seedlings–Ecophysiology * –Stādi–Ekofizioloģija * x–x A1180 Augi 

–Seedlings–Effect of browsing on * –Stādi–Dzinumu nograušanas x–x A1180 Augi A1580 
 ietekme * 

–Seedlings–Evaluation –Stādi–Vērtēšana x–x A1180 Augi 

–Seedlings–Protection * –Stādi–Aizsardzība * x–x A1180 Augi 

–Seedlings–Quality –Stādi–Kvalitāte x–x A1180 Augi 

–Seedlings–Roots –Stādi–Saknes x–x A1180 Augi 

–Seedlings, Bareroot –Stādi, kailsakņu x A1180 Augi 

–Seedlings, Container –Konteinerstādi x A1180 Augi 

–Seeds * –Sēklas * x A1180 Augi 

–Seeds–Certification * –Sēklas–Sertifikācija * x–x A1180 Augi 

–Seeds–Dormancy * –Sēklas–Miera periods * x–x A1180 Augi 

–Seeds–Drying * –Sēklas–Kaltēšana un žāvēšana * x–x A1180 Augi 

–Seeds–Handling * –Sēklas–Šķirošana * x–x A1180 Augi 

–Seeds–Harvesting * –Sēklas–Novākšana * x–x A1180 Augi 

–Seeds–Identification –Sēklas–Identificēšana x–v A1180 Augi 

–Seeds–Marketing –Sēklas–Tirgvedība x–x A1180 Augi 

–Seeds–Morphology –Sēklas–Morfoloģija x–x A1180 Augi 

–Seeds–Packaging * –Sēklas–Iepakošana * x–x A1180 Augi 

–Seeds–Physiology –Sēklas–Fizioloģija x–x A1180 Augi 

–Seeds–Postharvest technology * –Sēklas–Apstrāde pēc ražas x–x A1180 Augi 
 novākšanas * 

–Seeds–Processing * –Sēklas–Apstrāde un pārstrāde * x–x A1180 Augi 

–Seeds–Quality –Sēklas–Kvalitāte x–x A1180 Augi 

–Seeds–Storage * –Sēklas–Glabāšana * x–x A1180 Augi 

–Seeds–Testing –Sēklas–Pārbaude x–x A1180 Augi 

–Seeds–Viability * –Sēklas–Dīgtspēja * x–x A1180 Augi 

–Selection * –Izlase * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Selection and appointment * –Atlase un iecelšana amatā * x A1100 Pers. grupas 

–Self-instruction –Pašmācība v A1154 Valodas 
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–Self-portraits –Pašportreti v A1110 Personvārdi 

–Self-regulation * –Pašregulācija * x A1153 Rūpn. noz. 

–Semantics –Semantika x A1154 Valodas 

–Semantics, Historical –Semantika, vēsturiskā x A1154 Valodas 

–Sense organs –Maņu orgāni x A1147 Dzīvnieki 

–Sensory evaluation * –Sensorais novērtējums * x A1180 Augi 

–Sentences –Teikumi x A1154 Valodas 

–Separation * –Separācija * x A1149 Ķīm. vielas 

–Serial numbers –Sērijas numuri x A1195 Transportlīdz. 

–Sermons –Sprediķi v A1095 Sk. PR:PS A2032 
   A1110 Personvārdi A2032 
   A1151.5 Izglīt. inst. A2032 
   A1185 Reliģijas A2032 
   A1187 Krist. konfes. A2032 
   A1188 Svētie raksti A2032 
   A1200 Kari A2032 

–Sermons–History and criticism –Sprediķi–Vēsture un kritika x–x A1185 Reliģijas A2032 
   A1187 Krist. konfes. A2032 

–Sermons–Outlines, syllabi, etc. –Sprediķi–Uzmetumi, konspekti x–v A1188 Svētie raksti 
 utt. 

–Serodiagnosis * –Serodiagnostika * x A1150 Slimības 

–Service clubs –Armijas klubi x A1159 Milit. dienesti 

–Service craft –Dienesta kuģi x A1159 Milit. dienesti 

–Service life * –Ekspluatācijas laiks * x A1195 Transportlīdz. 

–Services for * –Pakalpojumu dienesti * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1147 Dzīvnieki 
   A1151.5 Izglīt. inst. veidi 

–Services for–Contracting out * –Pakalpojumu dienesti– x–x A1151.5 Izglīt. inst. veidi 
 Ārpakalpojumu izmantošana * 

–Settings –Darbības vietas x A1110 Personvārdi 

–Sex differences –Dzimumu atšķirības x A1095 Sk. PR:PS 
   A1154 Valodas 
   A1164 Ķermeņa orgāni 

–Sex factors * –Dzimuma faktors * x A1150 Slimības 

–Sexing * –Dzimuma noteikšana * x A1147 Dzīvnieki 

–Sexual behavior –Seksuālā uzvedība x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1110 Personvārdi 

–Shamanistic influences –Šamanisma ietekme x A1156 Literatūras A1675 

–Shelling * –Lobīšana * x A1180 Augi 

–Shelling–Machinery * –Lobīšana–Mašīnu tehnika * x A1180 Augi 

–Shock absorbers –Amortizatori x A1195 Transportlīdz. 

–Shore patrol –Krasta patruļa x A1159 Milit. dienesti 

–Showing * –Demonstrēšana * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Shrines * –Svētnīcas * x A1110 Personvārdi 

–Side effects * –Blakusparādības * x A1149 Ķīm. vielas 

–Signers –Parakstītāji x A1095 Sk. PR:PS 

–Silage * –Skābbarība * x A1180 Augi 

–Simplified editions –Vienkāršotie izdevumi v A1160 Skaņdarbi 
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–Simulation games –Imitācijas spēles x A1095 Sk. PR:PS A2040 

–Simulation methods –Imitācijas metodes x A1095 Sk. PR:PS A2040 

–Sindhi authors –Sindu rakstnieki x A1156 Literatūras 

–Size * –Lielums * x A1147 Dzīvnieki 
   A1164 Ķermeņa orgāni 

–Sizes * –Izmēri * x A1195 Transportlīdz. 

–Ski troops –Slēpotāju vienības x A1159 Milit. dienesti 

–Skid resistance * –Slīdes pretestība * x A1158 Materiāli 

–Skidding * –Buksēšana un slīdēšana * x A1195 Transportlīdz. 

–Slang –Slengs x A1095 Sk. PR:PS 
   A1154 Valodas 

–Slavic influences –Slāvu ietekme x A1165 Literatūras A1675 

–Slide collections –Diapozitīvu kolekcijas x A1105 Institūcijas A1427 
   A1110 Personvārdi A1427 
   A1120 Ģimenes, dzimtas A1427 

–Slides –Diapozitīvi v A1095 Sk. PR:PS 
   A1110 Personvārdi 
   A1140 Vietas 

–Small-boat service –Mazlaivu dienests x A1159 Milit. dienesti 

–Snow protection and removal * –Aizsardzība pret sniegu un x A1195 Transportlīdz. 
 tā novākšana * 

–Social aspects * –Sociālie aspekti * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1153 Rūpn. noz. 
   A1154 Valodas 
   A1200 Kari 

–Social conditions –Sociālais stāvoklis x A1100 Pers. grupas A2055 
   A1103 Etn. grupas A2055 
   A1140 Vietas A2055 
   A1149.5 Kolonijas A2055 

–Social conditions–16th century –Sociālais stāvoklis–16. gs. x–y A1100 Pers. grupas A2055 
   A1103 Etn. grupas A2055 
   A1140 Vietas A2055 

–Social conditions–17th century –Sociālais stāvoklis–17. gs. x–y A1100 Pers. grupas A2055 
   A1103 Etn. grupas A2055 
   A1140 Vietas A2055 

–Social conditions–18th century –Sociālais stāvoklis–18. gs. x–y A1100 Pers. grupas A2055 
   A1103 Etn. grupas A2055 
   A1140 Vietas A2055 

–Social conditions–19th century –Sociālais stāvoklis–19. gs. x–y A1100 Pers. grupas A2055 
   A1103 Etn. grupas A2055 
   A1140 Vietas A2055 

–Social conditions–20th century –Sociālais stāvoklis–20. gs. x–y A1100 Pers. grupas A2055 
   A1103 Etn. grupas A2055 
   A1140 Vietas A2055 

–Social conditions–21st century –Sociālais stāvoklis–21. gs. x–y A1100 Pers. grupas A2055 
   A1103 Etn. grupas A2055 
   A1140 Vietas A2055 

–Social life and customs –Sociālā dzīve un paražas x A1100 Pers. grupas A2057 
   A1103 Etn. grupas A2057 
   A1140 Vietas A2057 
   A1149.5 Kolonijas A2057 

–Social life and customs– –Sociālā dzīve un paražas–16. gs. x–y A1100 Pers. grupas A2057 
16th century   A1103 Etn. grupas A2057 
   A1140 Vietas A2057 
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–Social life and customs– –Sociālā dzīve un paražas–17. gs. x–y A1100 Pers. grupas A2057 

17th century   A1103 Etn. grupas A2057 
   A1140 Vietas A2057 

–Social life and customs– –Sociālā dzīve un paražas–18. gs. x–y A1100 Pers. grupas A2057 
18th century   A1103 Etn. grupas A2057 
   A1140 Vietas A2057 

–Social life and customs– –Sociālā dzīve un paražas–19. gs. x–y A1100 Pers. grupas A2057 
19th century   A1103 Etn. grupas A2057 
   A1140 Vietas A2057 

–Social life and customs– –Sociālā dzīve un paražas–20. gs. x–y A1100 Pers. grupas A2057 
20th century   A1103 Etn. grupas A2057 
   A1140 Vietas A2057 

–Social life and customs– –Sociālā dzīve un paražas–21. gs. x–y A1100 Pers. grupas A2057 
21st century   A1103 Etn. grupas A2057 
   A1140 Vietas A2057 

–Social networks * –Sociālais tīklojums * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Social policy –Sociālā politika x A1140 Vietas 
   A1149.5 Kolonijas 

–Social scientific criticism * –Sociālzinātniskā kritika * x A1188 Svētie raksti 

–Social services –Sociālie dienesti x A1159 Milit. dienesti 

–Socialization * –Socializācija * x A1103 Etn. grupas 

–Societies and clubs –Biedrības un klubi x A1100 Pers. grupas A2060 

–Societies, etc. –Biedrības utt. x A1095 Sk. PR:PS A2060 
   A1100 Pers. grupas A2060 
   A1103 Etn. grupas A2060 
   A1105 Institūcijas A2060 
   A1110 Personvārdi A2060 
   A1188 Svētie raksti A2060 

–Socio–rhetorical criticism * –Socioretoriskā kritika * x A1188 Svētie raksti 

–Sociological aspects –Socioloģiskie aspekti x A1095 Sk. PR:PS A2055 
   A1151.5 Izglīt. inst. veidi 

–Software –Programmatūra v A1095 Sk. PR:PS A2070 

–Soils * –Augsnes * x A1180 Augi 

–Solo with harpsichord –Solo ar klavesīnu v A1160 Skaņdarbi 

–Solo with harpsichord and piano –Solo ar klavesīnu un klavierēm v A1160 Skaņdarbi 

–Solo with keyboard instrument –Solo ar taustiņinstrumentu v A1160 Skaņdarbi 

–Solo with organ –Solo ar ērģelēm v A1160 Skaņdarbi 

–Solo with piano –Solo ar klavierēm v A1160 Skaņdarbi 

–Solo with pianos (2) –Solo ar klavierēm (2) v A1160 Skaņdarbi 

–Solos with organ –Solo ar ērģelēm v A1160 Skaņdarbi 

–Solos with piano –Solo ar klavierēm v A1160 Skaņdarbi 

–Solos with pianos (2) –Solo ar klavierēm (2) v A1160 Skaņdarbi 

–Solubility * –Šķīdība * x A1149 Ķīm. vielas 
   A1158 Materiāli 

–Somatic embryogenesis * –Somatiskā embrioģenēze * x A1180 Augi 

–Song-Yuan dynasties, 960-1368 –Sunu-Juaņu dinastijas, 960-1368 y A1148 Ķīniešu māksla 

 

 

 

 

Brīvi pievienojamās apakšiedaļas: alfabētiskais rādītājs, v.2 2009 ANGĻU—LATVIEŠU 92



 I II III IV V VI 

 
–Songs and music –Dziesmas un mūzika v A1095 Sk PR:PS A2075 

   A1100 Pers. grupas A2075 
   A1103 Etn. grupas A2075 
   A1105 Institūcijas A2075 
   A1110 Personvārdi A2075 
   A1140 Vietas A2075 
   A1159 Milit. dienesti A2075 

–Songs and music–Discography –Dziesmas un mūzika–Diskogrāfija x–v A1095 Sk PR:PS 

–Songs and music–History and –Dziesmas un mūzika–Vēsture x–x A1095 Sk PR:PS A2075 
criticism un kritika 

–Songs and music–Texts –Dziesmas un mūzika–Teksti v–v A1095 Sk PR:PS A2190 

–Sonorants –Skaneņi x A1154 Valodas 

–Sound recordings for foreign –Skaņu ieraksti cittautiešiem v A1154 Valodas 
speakers 

–Sound recordings for French, –Skaņu ieraksti franču, [spāņu v A1154 Valodas 
[Spanish, etc.] speakers utt.] valodā runājošajiem 

–Soundproofing * –Skaņas izolācija * x A1095 Sk PR:PS 

–Sounds –Skaņas x A1164 Ķermeņa orgāni 
   A1200 Kari 

–Sources (1) –Avoti x A1156 Literatūras A2080 A1647 

–Sources (2) –Avoti v A1095 Sk PR:PS A2080 A1647 
   A1110 Personvārdi A2080 A1647 
   A1200 Kari A2080 A1647 

–South Asian authors –Dienvidāzijas rakstnieki x A1156 Literatūras 

–Soviet influences –Padomju ietekme x A1156 Literatūras A1675 

–Sowing * –Sēja * x A1180 Augi 

–Spacing * –Starprindas * x A1180 Augi 

–Spanish influences –Spāņu ietekme x A1156 Literatūras A1675 

–Spawning * –Nārsts * x A1147 Dzīvnieki 

–Speakers –Spīkeri x A1155 Likumdoš. inst. 

–Speciation * (1) –Dažādu paveidu veidošanās * x A1149 Ķīm. vielas 

–Speciation * (2) –Sugu veidošanās * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Specifications * –Tehniskie noteikumi * v A1095 Sk PR:PS A2083 
   A1153 Rūpn. noz. A2083 
   A1158 Materiāli A2083 

–Specimens –Paraugi v A1095 Sk PR:PS 

–Spectra –Spektri x A1095 Sk PR:PS 
   A1149 Ķīm. vielas 
   A1158 Materiāli 

–Spectral analysis –Spektrālanalīze x A1154 Valodas 

–Spectroscopic imaging * –Spetroskopiskā attēldiagnostika * x A1150 Slimības 
   A1164 Ķermeņa orgāni 

–Speeches in Congress –Kongresa runas v A1095 Sk PR:PS 

–Speed –Ātrums x A1147 Dzīvnieki 
   A1195 Transportlīdz. 

–Spermatozoa –Spermatozoīdi x A1147 Dzīvnieki 

–Spermatozoa–Abnormalities * –Spermatozoīdi–Anomālijas * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Spermatozoa–Morphology –Spermatozoīdi–Morfoloģija x–x A1147 Dzīvnieki 

–Spiritual life –Garīgā dzīve x A1186 Reliģiskie ordeņi 

–Spiritualistic interpretations –Spirituālistiskā interpretācija x A1110 Personvārdi 
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–Spoken French, [Japanese, etc.] * –Franču, [japāņu utt.] x A1154 Valodas 

 sarunvaloda * 

–Sports –Sports x A1151 Izglīt. inst. 
   A1159 Milit. dienesti 

–Sports * –Sports * x A1103 Etn. grupas 

–Spray control * –Dubļu sargi * x A1195 Transportlīdz. 

–Springs and suspension * –Atsperes un balstiekārta * x A1195 Transportlīdz. 

–Spurious and doubtful works –Viltoti un apšaubāmi darbi v A1110 Personvārdi 

–Stability –Stabilitāte x A1095 Sk. PR:PS 
   A1195 Transportlīdz. 

–Staff corps –Štāba personālsastāvs x A1159 Milit. dienesti 

–Staffs –Personālsastāvs x A1159 Milit. dienesti 

–Stage guides –Iestudēšanas rokasgrāmatas v A1160 Skaņdarbi 

–Stage history * –Skatuves uzvedumu vēsture * x A1110 Personvārdi 

–Stamp collections –Pastmarku kolekcijas x A1105 Institūcijas A1427 
   A1110 Personvārdi A1427 
   A1120 Ģimenes, dzimtas A1427 

–Standardization –Standartizācija x A1154 Valodas 

–Standards * –Standarti * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1149 Ķīm. vielas 
   A1151.5 Izglīt. inst. veidi 
   A1153 Rūpn. noz. 

–Starting devices * –Starteri * x A1195 Transportlīdz. 

–State supervision –Valsts uzraudzība x A1095 Sk. PR:PS 
   A1153 Rūpn. noz. 

–States –Štati x A1095 Sk. PR:PS A713 

–Statistical methods –Statistiskās metodes x A1095 Sk. PR:PS A2095 
   A1153 Rūpn. noz. A2095 

–Statistical services –Statistikas dienesti x A1095 Sk. PR:PS A2095 
   A1100 Pers. grupas A2095 
   A1103 Etn. grupas A2095 
   A1140 Vietas A2095 
   A1153 Rūpn. noz. A2095 

–Statistical services–Law and –Statistikas dienesti–Tiesības x–x A1140 Vietas 
legislation un likumdošana 

–Statistics –Statistika v A1095 Sk. PR:PS A2095 
   A1100 Pers. grupas A2095 
   A1103 Etn. grupas A2095 
   A1105 Institūcijas A2095 
   A1140 Vietas A2095 

–Statistics, Medical –Statistika, medicīniskā v A1140 Vietas A2095 

–Statistics, Vital –Statistika, dzimstības, laulību v A1103 Etn. grupas A2095 
 un mirstības  A1140 Vietas A2095 

–Statues * –Statujas * x A1110 Personvārdi 

–Steering-gear –Stūres mehānisms x A1195 Transportlīdz. 

–Stewards –Stjuarti x A1159 Milit. dienesti 

–Storage * –Glabāšana * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1180 Augi 

–Storage–Climatic factors * –Glabāšana–Klimatiskie faktori * x–x A1180 Augi 

–Storage–Diseases and injuries * –Glabāšana–Slimības un bojājumi * x–x A1180 Augi 

–Storekeepers –Noliktavas pārziņi x A1159 Milit. dienesti 
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–Stories, plots, etc. –Stāstījumi, sižeti utt. v A1110 Personvārdi 

   A1156 Literatūras 
   A1160 Skaņdarbi 

–Stranding * –Mešanās krastā * x A1147 Dzīvnieki 

–Strategic aspects –Stratēģiskie aspekti x A1140 Vietas 

–Stress corrosion * –Korozija zem spriedzes * x A1158 Materiāli 

–Strukturalist criticism * –Strukturālā kritika * x A1188 Svētie raksti 

–Structure –Struktūra x A1149 Ķīm. vielas 

–Structure-activity relationships –Struktūras-aktivitātes attiecības x A1149 Ķīm. vielas 

–Student housing –Audzēkņu un studentu x A1151 Izglīt. inst. 
 dzīves apstākļi 

–Student strike, [date] –Studentu streiks, [datējums] x A1151 Izglīt. inst. 

–Students –Audzēkņi un studenti x A1151 Izglīt. inst. 

–Students–Yearbooks –Audzēkņi un studenti– x–v A1151 Izglīt. inst. A2400 
 Gadagrāmatas 

–Studies and exercises –Mācīšanās un vingrinājumi v A1161 Mūz. instr. 

–Studies and exercises–Juvenile –Mācīšanās un vingrinājumi– v–v A1161 Mūz. instr. 
 Bērniem 

–Studies and exercises –Mācīšanās un vingrinājumi v A1161 Mūz. instr. 
(Alternative rock) (alternatīvais roks) 

–Studies and exercises –Mācīšanās un vingrinājumi v A1161 Mūz. instr. 
(Big band) (bigbends) 

–Studies and exercises –Mācīšanās un vingrinājumi v A1161 Mūz. instr. 
(Bluegrass) (blūgrāss) 

–Studies and exercises –Mācīšanās un vingrinājumi v A1161 Mūz. instr. 
(Blues) (blūzs) 

–Studies and exercises –Mācīšanās un vingrinājumi v A1161 Mūz. instr. 
(Blues-rock) (blūzroks) 

–Studies and exercises –Mācīšanās un vingrinājumi v A1161 Mūz. instr. 
(Boogie-Woogie) (bugi vugi) 

–Studies and exercises –Mācīšanās un vingrinājumi v A1161 Mūz. instr. 
(Bop) (bops) 

–Studies and exercises –Mācīšanās un vingrinājumi v A1161 Mūz. instr. 
(Celtic) (ķeltu mūzika) 

–Studies and exercises –Mācīšanās un vingrinājumi v A1161 Mūz. instr. 
(Country) (kantrimūzika) 

–Studies and exercises –Mācīšanās un vingrinājumi v A1161 Mūz. instr. 
(Dixieland) (diksilends) 

–Studies and exercises –Mācīšanās un vingrinājumi v A1161 Mūz. instr. 
(Folk) (folkmūzika) 

–Studies and exercises –Mācīšanās un vingrinājumi v A1161 Mūz. instr. 
(Funk) (fanks) 

–Studies and exercises –Mācīšanās un vingrinājumi v A1161 Mūz. instr. 
(Gospel) (gospeļi) 

–Studies and exercises –Mācīšanās un vingrinājumi v A1161 Mūz. instr. 
(Heavy metal) (smagais metāls) 

–Studies and exercises –Mācīšanās un vingrinājumi v A1161 Mūz. instr. 
(Honky-tonk) (honky-tonk) 

–Studies and exercises –Mācīšanās un vingrinājumi v A1161 Mūz. instr. 
(Jazz) (džezs) 

–Studies and exercises –Mācīšanās un vingrinājumi v A1161 Mūz. instr. 
(Latin jazz) (latino džezs) 
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–Studies and exercises –Mācīšanās un vingrinājumi v A1161 Mūz. instr. 

(Left hand) (kreisajai rokai) 

–Studies and exercises –Mācīšanās un vingrinājumi v A1161 Mūz. instr. 
(Popular muzic) (populārā mūzika) 

–Studies and exercises –Mācīšanās un vingrinājumi v A1161 Mūz. instr. 
(Progressive rock) (progresīvais roks) 

–Studies and exercises –Mācīšanās un vingrinājumi v A1161 Mūz. instr. 
(Ragtime) (regtaims) 

–Studies and exercises –Mācīšanās un vingrinājumi v A1161 Mūz. instr. 
(Reggae) (regejs) 

–Studies and exercises –Mācīšanās un vingrinājumi v A1161 Mūz. instr. 
(Rhythm and blues) (ritms un blūzs) 

–Studies and exercises –Mācīšanās un vingrinājumi v A1161 Mūz. instr. 
(Right hand) (labajai rokai) 

–Studies and exercises –Mācīšanās un vingrinājumi v A1161 Mūz. instr. 
(Rock) (rokmūzika) 

–Studies and exercises –Mācīšanās un vingrinājumi v A1161 Mūz. instr. 
(Swing) (svings) 

–Studies and exercises –Mācīšanās un vingrinājumi v A1161 Mūz. instr. 
(Western swing) (western swing) 

–Study and teaching * –Mācīšana un mācīšanās * x A1095 Sk. PR:PS A2110 
   A1100 Pers. grupas A2110 
   A1103 Etn. grupas A2110 
   A1140 Vietas A2110 
   A1154 Valodas A2110 
   A1188 Svētie raksti A2110 

–Study and teaching– –Mācīšana un mācīšanās– x–x A1095 Sk. PR:PS 
Activity programs * Nodarbību programmas * 

–Study and teaching–African –Mācīšana un mācīšanās– x–x A1154 Valodas 
American students Afroamerikāņu studenti 

–Study and teaching–Audio-visual –Mācīšana un mācīšanās– x–x A1095 Sk. PR:PS A2110 
aids Audiovizuālie līdzekļi 

–Study and teaching–Baptists, –Mācīšana un mācīšanās–Baptisti, x–x A1188 Svētie raksti 
[Catholic Church, etc.] [Katoļu baznīca utt.] 

–Study and teaching–Bilingual –Mācīšana un mācīšanās– x–x A1154 Valodas 
method Bilingvālā metode 

–Study and teaching–Foreign –Mācīšana un mācīšanās– x–x A1154 Valodas 
speakers Cittautieši 

–Study and teaching–Foreign –Mācīšana un mācīšanās– x–x–x A1154 Valodas 
speakers–Audio–visual aids Cittautieši–Audiovizuālie 
 līdzekļi 

–Study and teaching–French, –Mācīšana un mācīšanās–Franču, x–x A1154 Valodas 
[Spanish, etc.] speakers [Spāņu utt.] valodā runājošie 

–Study and teaching–Immersion –Mācīšana un mācīšanās– x–x A1154 Valodas 
method Iegremdēšanas metode 

–Study and teaching–Law and –Mācīšana un mācīšanās–Tiesības x–x A1140 Vietas 
legislation * un likumdošana * 

–Study and teaching–Simulation –Mācīšana un mācīšanās– x–x A1095 Sk. PR:PS A2110 
methods Imitācijas metodes 

–Study and teaching–Supervision * –Mācīšana un mācīšanās– x–x A1095 Sk. PR:PS 
 Uzraudzība * 

–Study and teaching (Continuing –Mācīšana un mācīšanās x–x A1095 Sk. PR:PS A2110 
education) * (turpināmizglītība) *  A1154 Valodas A2110 
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–Study and teaching (Continuing –Mācīšana un mācīšanās x–x A1095 Sk. PR:PS 

education)–Audio-visual aids (turpināmizglītība)– 
 Audiovizuālie līdzekļi 

–Study and teaching (Continuing –Mācīšana un mācīšanās x–x A1154 Valodas 
education)–Foreign speakers (turpināmizglītība)–Cittautieši 

–Study and teaching (Continuing –Mācīšana un mācīšanās x–x A1154 Valodas 
education)–French, [Spanish, (turpināmizglītība)–Franču, 
etc.] speakers [Spāņu utt.] valodā runājošie 

–Study and teaching (Early –Mācīšana un mācīšanās x A1095 Sk. PR:PS 
childhood) * (pirmmācība) *  A1154 Valodas A2110 

–Study and teaching (Early –Mācīšana un mācīšanās x–x A1095 Sk. PR:PS 
childhood)–Activity programs * (pirmmācība)–Nodarbību 
 programmas * 

–Study and teaching (Early –Mācīšana un mācīšanās x–x A1095 Sk. PR:PS 
childhood)–Audio-visual aids (pirmmācība)–Audiovizuālie 
 līdzekļi 

–Study and teaching (Early –Mācīšana un mācīšanās x–x A1154 Valodas 
childhood)–Foreign speakers (pirmmācība)–Cittautieši 

–Study and teaching (Early –Mācīšana un mācīšanās x–x A1154 Valodas 
childhood)–French, [Spanish, (pirmmācība)–Franču, 
etc.] speakers [Spāņu utt.] valodā runājošie 

–Study and teaching –Mācīšana un mācīšanās x A1095 Sk. PR:PS A2110 
(Elementary) * (pamatskola) *  A1154 Valodas A2110 

–Study and teaching (Elementary)– –Mācīšana un mācīšanās x–x A1095 Sk. PR:PS 
Activity programs * (pamatskola)–Nodarbību 
 programmas * 

–Study and teaching (Elementary)– –Mācīšana un mācīšanās x–x A1095 Sk. PR:PS 
Audio-visual aids (pamatskola)–Audiovizuālie 
 līdzekļi 

–Study and teaching (Elementary)– –Mācīšana un mācīšanās x–x A1154 Valodas 
Foreign speakers (pamatskola)–Cittautieši 

–Study and teaching (Elementary)– –Mācīšana un mācīšanās x–x A1154 Valodas 
French, [Spanish, etc.] speakers (pamatskola)–Franču, [spāņu 
 utt.] valodā runājošie 

–Study and teaching (Elementary)– –Mācīšana un mācīšanās x–x A1095 Sk. PR:PS 
Simulation methods (pamatskola)–Imitācijas 
 metodes 

–Study and teaching (Graduate) * –Mācīšana un mācīšanās x A1095 Sk. PR:PS A2110 
 (maģistrantūra un 
 doktorantūra) *  

–Study and teaching (Higher) * –Mācīšana un mācīšanās x A1095 Sk. PR:PS A2110 
 (augstskola) *  A1154 Valodas A2110 

–Study and teaching (Higher)– –Mācīšana un mācīšanās x–x A1095 Sk. PR:PS 
Activity programs * (augstskola)–Nodarbību 
 programmas * 

–Study and teaching (Higher)– –Mācīšana un mācīšanās x–x A1095 Sk. PR:PS 
Audio-visual aids (augstskola)–Audiovizuālie 
 līdzekļi 

–Study and teaching (Higher)– –Mācīšana un mācīšanās x–x A1154 Valodas 
Foreign speakers (augstskola)–Cittautieši 

–Study and teaching (Higher)– –Mācīšana un mācīšanās x–x A1154 Valodas 
French, [Spanish, etc.] speakers (augstskola)–Franču, [Spāņu 
 utt.] valodā runājošie 
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–Study and teaching (Higher)– –Mācīšana un mācīšanās x–x A1095 Sk. PR:PS 

Simulation methods (augstskola)–Imitācijas 
 metodes 

–Study and teaching (Internship) * –Mācīšana un mācīšanās x A1095 Sk. PR:PS A2110 
 (internatūra) *  A1103 Etn. grupas A2110 
   A1105 Institūcijas A2110 
   A1140 Vietas A2110 

–Study and teaching (Middle –Mācīšana un mācīšanās x A1095 Sk. PR:PS A2110 
school) * (pamatskola) * 

–Study and teaching (Middle –Mācīšana un mācīšanās x–x A1095 Sk. PR:PS 
school)–Activity programs * (pamatskola)–Nodarbību 
 programmas * 

–Study and teaching (Middle –Mācīšana un mācīšanās x–x A1095 Sk. PR:PS 
school)–Audio-visual aids (pamatskola)–Audiovizuālie 
 līdzekļi 

–Study and teaching (Preschool) * –Mācīšana un mācīšanās x A1095 Sk. PR:PS A2110 
 (pirmsskola) *  A1154 Valodas A2110 

–Study and teaching (Preschool)– –Mācīšana un mācīšanās x–x A1095 Sk. PR:PS 
Activity programs (pirmsskola)–Nodarbību 
 programmas * 

–Study and teaching (Preschool)– –Mācīšana un mācīšanās x–x A1095 Sk. PR:PS 
Audio-visual aids (pirmsskola)–Audiovizuālie 
 līdzekļi 

–Study and teaching (Preschool)– –Mācīšana un mācīšanās x–x A1154 Valodas 
Foreign speakers (pirmsskola)–Cittautieši 

–Study and teaching (Preschool)– –Mācīšana un mācīšanās x–x A1154 Valodas 
French, [Spanish, etc.] speakers (pirmsskola)–Franču, [Spāņu 
 utt.] valodā runājošie 

–Study and teaching (Primary) * –Mācīšana un mācīšanās x A1095 Sk. PR:PS A2110 
 (sākumskola) *  A1154 Valodas A2110 

–Study and teaching (Primary)– –Mācīšana un mācīšanās x–x A1095 Sk. PR:PS 
Activity programs * (sākumskola)–Nodarbību 
 programmas * 

–Study and teaching (Primary)– –Mācīšana un mācīšanās x–x A1095 Sk. PR:PS 
Audio-visual aids (sākumskola)–Audiovizuālie 
 līdzekļi 

–Study and teaching (Primary)– –Mācīšana un mācīšanās x–x A1154 Valodas 
Foreign speakers (sākumskola)–Cittautieši 

–Study and teaching (Primary)– –Mācīšana un mācīšanās x–x A1154 Valodas 
French, [Spanish, etc.] speakers (sākumskola)–Franču, [Spāņu 
 utt.] valodā runājošie 

–Study and teaching (Residency) * –Mācīšana un mācīšanās x A1095 Sk. PR:PS A2110 
 (klīniskā rezidentūra) * 

–Study and teaching (Secondary) * –Mācīšana un mācīšanās x A1095 Sk. PR:PS A2110 
 (vidusskola) *  A1154 Valodas A2110 

–Study and teaching (Secondary)– –Mācīšana un mācīšanās x–x A1095 Sk. PR:PS 
Activity programs * (vidusskola)–Nodarbību 
 programmas * 

–Study and teaching (Secondary)– –Mācīšana un mācīšanās x–x A1095 Sk. PR:PS 
Audio-visual aids (vidusskola)–Audiovizuālie 
 līdzekļi 

–Study and teaching (Secondary)– –Mācīšana un mācīšanās x–x A1154 Valodas 
Foreign speakers (vidusskola)–Cittautieši 
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–Study and teaching (Secondary)– –Mācīšana un mācīšanās x–x A1154 Valodas 

French, [Spanish, etc.] speakers (vidusskola)–Franču, [Spāņu 
 utt.] valodā runājošie 

–Study and teaching (Secondary)– –Mācīšana un mācīšanās x–x A1095 Sk. PR:PS 
Simulation methods (vidusskola)–Imitācijas 
 metodes 

–Study guides –Mācību palīglīdzekļi v A1095 Sk. PR:PS 

–Style –Stils x A1154 Valodas 
   A1155.8 Lit. darbi/nos. 

–Subcontracting * –Apakšlīgumu slēgšana * x A1153 Rūpn. noz. 

–Subjectless constructions –Bezpersonas teikumi x A1154 Valodas 

–Subjunctive –Konjunktīvs x A1154 Valodas 

–Submarine forces –Zemūdens spēki x A1159 Milit. dienesti 

–Subordinate constructions –Pakārtotās konstrukcijas x A1154 Valodas 

–Subsidies –Subsīdijas x A1153 Rūpn. noz. 

–Substance use * –Atkarības vielu lietošana * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Substitution –Substantivācija x A1154 Valodas 

–Suffixes and prefixes –Sufiksi un prefiksi x A1154 Valodas 

–Suffrage * –Balsstiesības * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Suicidal behavior * –Suicidāla uzvedība * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Summering * –Vasarošana* x A1147 Dzīvnieki 

–Supervision of * –Uzraudzība * x A1100 Pers. grupas 

–Supplementary employment * –Papilddarbs * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Suppletion –Supletīvisms x A1154 Valodas 

–Supplies and stores –Apgāde un krājumi x A1159 Milit. dienesti 

–Supplies and stores–Law and –Apgāde un krājumi–Tiesības un x–x A1159 Milit. dienesti 
legislation likumdošana 

–Supplies and stores–Quality –Apgāde un krājumi–Kvalitātes x–x A1159 Milit. dienesti 
control kontrole 

–Supply and demand * –Piedāvājums un pieprasījums * x A1100 Pers. grupas 

–Surfaces –Virsmas x A1149 Ķīm. vielas 
   A1158 Materiāli 

–Surfaces–Defects * –Virsmas–Defekti * x–x A1158 Materiāli 

–Surfaces–Optical properties –Virsmas–Optiskās īpašības x–x A1158 Materiāli 

–Surgeons –Ķirurgi x A1159 Milit. dienesti 

–Surgeons–Malpractice –Ķirurgi–Nelikumīga rīcība x–x A1159 Milit. dienesti 

–Surgery * –Ķirurģija * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1147 Dzīvnieki 
   A1150 Slimības 
   A1164 Ķermeņa orgāni 

–Surgery–Complications * –Ķirurģija–Komplikācijas * x–x A1100 Pers. grupas 
   A1147 Dzīvnieki 
   A1150 Slimības 
   A1164 Ķermeņa orgāni 

–Surgery–Instruments –Ķirurģija–Instrumenti x–x A1164 Ķermeņa orgāni 
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–Surgery–Instruments– –Ķirurģija–Instrumenti– x–x–x A1164 Ķermeņa orgāni 

Sterilization Sterilizācija 

–Surgery–Nursing * –Ķirurģija–Slimnieku kopšana * x–x A1147 Dzīvnieki 
   A1150 Slimības 
   A1164 Ķermeņa orgāni 

–Surgery–Nutritional aspects –Ķirurģija–Uztura aspekti x–x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Surgery–Patients * –Ķirurģija–Pacienti * x–x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Surgery–Risk factors * –Ķirurģija–Riska faktori * x–x A1100 Pers. grupas 
   A1164 Ķermeņa orgāni 

–Surveys –Zemes uzmērījumi v A1140 Vietas 

–Susceptibility * –Uzņēmība * x A1150 Slimības 

–Suspension * –Atcelšana no amata uz laiku * x A1100 Pers. grupas 

–Swami-Narayani authors –Svami-Narajani rakstnieki x A1156 Literatūras 

–Swimming –Peldēšana x A1151 Izglīt. inst. 

–Swiss Americans –Šveiciešu izcelsmes amerikāņi x A1159  Milit. dienesti 

–Switch-reference –Mijnorāde x A1154 Valodas 

–Syllabication –Dalīšana zilbēs x A1154 Valodas 

–Symbolic aspects * –Simboliskie aspekti * x A1147 Dzīvnieki 
   A1164 Valodas 

–Symbolic representation –Simbolisks attēlojums x A1140 Vietas 

–Symbolism –Simbolisms x A1110 Personvārdi 

–Synonyms and antonyms –Sinonīmi un antonīmi x A1154 Valodas 

–Syntax –Sintakse x A1154 Valodas 

–Synthesis –Sintēze x A1149 Ķīm. vielas 

–Synthesis–Inhibitors –Sintēze–Inhibitori x–x A1149 Ķīm. vielas 

–Synthesis–Regulation –Sintēze–Regulēšana x–x A1149 Ķīm. vielas 

–Syphilis * –Sifiliss * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Tables –Tabulas v A1095 Sk. PR:PS A2160 

–Tables of contents –Satura rādītāji v A1095 Sk. PR:PS 

–Tactical aviation * –Taktiskā aviācija * x A1159 Milit. dienesti 

–Taishō period, 1912-1926 –Tasjo periods, 1912-1926 y A1148 Japāņu māksla 

–Tang–Five dynasties, 618-960 –Tanu dinastija–Piecas dinastijas, y A1148 Ķīniešu māksla 
 618-960 

–Tank warfare –Tanku kaujas x A1200 Kari 

–Taoist influences –Daoistu ietekme x A1156 Literatūras A1675 

–Target practice –Šaušanas apmācība x A1159 Milit. dienesti 

–Taxation * –Nodokļi * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Taxation–Law and legislation * –Nodokļi–Tiesības un x–x A1095 Sk. PR:PS 
 likumdošana *  A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Teaching office –Maģistērija x A1187 Krist. konfes. 

–Teaching pieces –Mācību skaņdarbi x A1160 Skaņdarbi 

–Teachings –Mācība x A1110 Personvārdi 

–Technique –Tehnika x A1095 Sk. PR:PS 
   A1110 Personvārdi 
   A1148 Māksla 
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–Technological innovations * –Tehnoloģiskie jaunievedumi * x A1095 Sk. PR:PS 

   A1147 Dzīvnieki 
   A1153 Rūpn. noz. 
   A1180 Augi 

–Technology –Tehnoloģija x A1200 Kari 

–Teenagers’ use * –Izmantošana darbā ar x A1188 Svētie raksti 
 pusaudžiem * 

–Telephone directories –Tālruņu katalogi v A1095 Sk. PR:PS A1558 
   A1110 Pers. grupas A1558 
   A1103 Etn. grupas A1558 
   A1105 Institūcijas A1558 
   A1140 Vietas A1558 
   A1153 Rūpn. noz. A1558 

–Telephone directories– –Tālruņu katalogi–Dzeltenās v–v A1140 Vietas 
Yellow pages lapas 

–Television and the war, –Televīzija un karš, [revolūcija x A1200 Kari 
[revolution, etc.] utt.] 

–Television broadcastings of –Sēžu translēšana televīzijā x A1155 Likumdoš. inst. 
proceedings 

–Temperature –Temperatūra x A1180 Augi 

–Tempo –Temps x A1154 Valodas 

–Temporal clauses –Laika apstākļa palīgteikumi x A1154 Valodas 

–Temporal constructions –Temporālās konstrukcijas x A1154 Valodas 

–Tennis –Teniss x A1151 Izglīt. inst. 

–Tense –Laiks x A1154 Valodas 

–Term of office –Pilnvaru laiks x A1155 Likumdoš. inst. 

–Terminology –Terminoloģija v A1095 Sk. PR:PS A2184 
   A1100 Pers. grupas A2184 
   A1105 Institūcijas A2184 
   A1188 Svētie raksti A2184 

–Terminology–Pronunciation –Terminoloģija–Izruna x–x A1095 Sk. PR:PS 
   A1188 Svētie raksti 

–Terms and phrases –Vārdi un frāzes v A1154 Valodas A1540 A2184 

–Territorial expansion –Teritoriālā ekspansija x A1140 Vietas 

–Territorial questions * –Teritoriālie jautājumi * x A1200 Kari A1333.5 

–Territoriality * –Teritoriālās attiecības * x A1147 Dzīvnieki 

–Territories and possessions –Teritorijas un valdījumi x A1095 Sk. PR:PS A2185 
   A1140 Vietas A2185 

–Test shooting –Kontrolšaušana x A1159 Milit. dienesti 

–Testing –Pārbaude x A1095 Sk. PR:PS A2186 
   A1147 Dzīvnieki A2186 
   A1149 Ķīm. vielas A2186 
   A1158 Materiāli A2186 

–Textbooks –Mācību līdzekļi v A1095 Sk. PR:PS A2187 A1690 
   A1154 Valodas A2187 A1690 
   A1188 Svētie raksti A2187 A1690 

–Textbooks for English, [French, –Mācību līdzekļi angļu, [franču v A1154 Valodas A2187 
etc.] speakers utt.] valodā runājošajiem 

–Textbooks for foreign speakers –Mācību līdzekļi cittautiešiem v A1154 Valodas A2187 

–Textbooks for foreign speakers– –Mācību līdzekļi cittautiešiem– v–x A1154 Valodas A2187 
English Angļu valoda 

–Textbooks for foreign speakers– –Mācību līdzekļi cittautiešiem– v–x A1154 Valodas A2187 
German, [Italian, etc.] Vācu, [Itāliešu utt.] valoda 

Brīvi pievienojamās apakšiedaļas: alfabētiskais rādītājs, v.2 2009 ANGĻU—LATVIEŠU 101



 I II III IV V VI 

 
–Texts –Teksti v A1095 Sk. PR:PS A2190 

   A1154 Valodas A2190 
   A1160 Skaņdarbi A2190 

–Texts–Dating –Teksti–Datējums x–x A1154 Valodas 

–Texture * –Tekstūra * x A1158 Materiāli 

–Theater and the war, –Teātris un karš, [revolūcija utt.] x A1200 Kari 
[revolution, etc.] 

–Thematic catalogs –Skaņdarbu rādītāji v A1110 Personvārdi 
   A1160 Skaņdarbi 

–Themes, motives –Tēmas, motīvi x A1095 Sk. PR:PS 
   A1110 Personvārdi 
   A1148 Māksla 
   A1156 Literatūras 

–Theology –Teoloģija x A1186 Reliģiskie ordeņi 
   A1188 Svētie raksti A1295 

–Therapeutic use * –Izmantošana terapijā * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1147 Dzīvnieki 
   A1149 Ķīm. Vielas 
   A1180 Augi 

–Therapeutic use–Administration –Izmantošana terapijā–Nozīmēšana x–x A1149 Ķīm. vielas 

–Therapeutic use–Controlled –Izmantošana terapijā–Ilgstoša x–x A1149 Ķīm. vielas 
release * iedarbība * 

–Therapeutic use–Effectiveness * –Izmantošana terapijā–Efektivitāte * x–x A1149 Ķīm. vielas 

–Therapeutic use–Side effects * –Izmantošana terapijā– x–x A1149 Ķīm. vielas 
 Blakusparādības *  A1180 Augi 

–Therapeutic use–Testing –Izmantošana terapijā–Pārbaude x–x A1149 Ķīm. vielas 

–Thermal conductivity * –Siltumvadītspēja * x A1158 Materiāli 

–Thermal fatigue * –Termiskais nogurums * x A1158 Materiāli 

–Thermal properties * (1) –Termiskās īpašības * x A1149 Ķīm. vielas 
   A1158 Materiāli 

–Thermal properties * (2) –Karstumizturība * x A1180 Augi 

–Thermography * –Termogrāfija * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Thermomechanical properties –Termomehāniskās īpašības x A1158 Materiāli 

–Thermomechanical treatment * –Termomehāniskā apstrāde * x A1158 Materiāli 

–Thermotherapy * –Termoterapija * x A1150 Slimības 

–Thinning * –Retināšana * x A1180 Augi 

–Three kingdoms–Sui dynasty, –Trīsvalstu laikmets–Suju y A1148 Ķīniešu māksla 
220-618 dinastija, 220-618 

–Threshing * –Kulšana * x A1180 Augi 

–Threshing–Machinery * –Kulšana–Mašīnu tehnika * x A1180 Augi 

–Threshold limit values * –Sliekšņa robežvērtības * x A1149 Ķīm. vielas 

–Time management * –Laika menedžments * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Tires –Riepas x A1195 Transportlīdz. 

–Tires–Inflation pressure –Riepas–Piepūšanas spiediens x–x A1195 Transportlīdz. 

–Tires–Repairing * –Riepas–Labošana * x–x A1195 Transportlīdz. 

–Titles –Tituli x A1100 Pers. grupas 
   A1110 Personvārdi 

–Titles of books –Grāmatu nosaukumi x A1188 Svētie raksti 

–To 221 B.C. –Līdz 221 p.m.ē. y A1148 Ķīniešu māksla 

–To 500 –Līdz 500 y A1160 Skaņdarbi 
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–To 794 –Līdz 794 y A1148 Japāņu māksla 

–To 935 –Līdz 935 y A1148 Korejiešu māksla 

–To 1500 –Līdz 1500 y A1156 Drāma 

–To 1600 –Līdz 1600 y A1148 Japāņu māksla 

–To 1868 –Līdz 1868 y A1148 Japāņu māksla 

–To 1900 –Līdz 1900 y A1148 Korejiešu māksla 

–Tobacco use * –Tabakas lietošana * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Tomb –Kaps x A1110 Personvārdi 

–Tombs –Kapi x A1095 Sk. PR:PS 
   A1100 Pers. grupas 
   A1200 Ģimenes, dzimtas 

–Tomography * –Tomogrāfija * x A1150 Slimības 
   A1164 Ķermeņa orgāni 

–Tonguing –Mēles vingrinājumi x A1161 Mūz. instr. 

–Topic and comment –Teikuma priekšmets un izteicējs x A1154 Valodas 

–Tours –Tūrisma maršruti v A1105 Institūcijas A1530 
   A1140 Vietas A1530 

–Towing * –Vilšana tauvā * x A1195 Transportlīdz. 

–Toxicity testing * –Toksiskuma pārbaude* x A1149 Ķīm. vielas 

–Toxicology * –Toksikoloģija * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1147 Dzīvnieki 
   A1149 Ķīm. vielas 
   A1158 Materiāli 
   A1180 Augi 

–Toxicology–Age factors * –Toksikoloģija–Vecuma faktori * x–x A1149 Ķīm. vielas 

–Toxicology–Biography –Toksikoloģija–Biogrāfijas x–v A1149 Ķīm. vielas 

–Toxicology–Reporting * –Toksikoloģija–Ziņošana * x–x A1149 Ķīm. vielas 

–Track and field –Vieglatlētika x A1151 Izglīt. inst. 

–Traction * (1) –Stiepšana un ievilkšana * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Traction * (2) –Vilcējspēks * x A1195 Transportlīdz. 

–Trademarks –Prečzīmes v A1095 Sk. PR:PS 
   A1153 Rūpn. noz. 

–Tragedies –Traģēdijas x A1110 Personvārdi 

–Tragicomedies –Traģikomēdijas x A1110 Personvārdi 

–Training * (1) –Apmācība * x A1147 Dzīvnieki 

–Training * (2) –Veidošana * x A1180 Augi 

–Training administrators –Instruktori x A1159 Milit. dienesti 

–Training of * –Apmācība * x A1100 Pers. grupas A2217 A2110 

–Transaxles –Velkošais tilts pārnesumkārbas x A1195 Transportlīdz. 
 blokā 

–Transcription * –Transkripcija * x A1154 Valodas 

–Transfer –Pārcelšana citā darbā x A1100 Pers. grupas 

–Transitivity –Transitivitāte x A1154 Valodas 

–Translating * –Tulkošana * x A1095 Sk. PR:PS A2219 
   A1154 Valodas A2219 
   A1188 Svētie raksti A2219 

–Translating into French, –Tulkošana franču, [vācu utt.] x A1154 Valodas A2219 
[German, etc.] valodā 
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–Translations –Tulkojumi v A1095 Sk. PR:PS A2220 

   A1110 Personvārdi A2220 
   A1155.8 Lit. darbi/nos. A2220 
   A1156 Literatūras A2220 

–Translations–History and –Tulkojumi–Vēsture un kritika x–x A1110 Personvārdi A2220 
criticism   A1155.8 Lit. darbi/nos. A2220 
   A1156 Literatūras A2220 

–Translations into French, –Tulkojumi franču, [vācu utt.] x A1095 Sk. PR:PS A2220 
[German, etc.] valodā  A1110 Personvārdi A2220 
   A1155.8 Lit. darbi/nos. A2220 
   A1156 Literatūras A2220 

–Translations into French, –Tulkojumi franču, [vācu utt.] x–x A1110 Personvārdi A2220 
[German, etc.]–History and valodā–Vēsture un kritika  A1155.8 Lit. darbi/nos. A2220 
criticism   A1156 Literatūras 

–Transliteration –Transliterācija x A1154 Valodas 

–Transliteration into Korean, –Transliterācija korejiešu, x A1154 Valodas 
[Russian, etc.] [krievu utt.] valodā 

–Transmission * –Pārnešana * x A1150 Slimības 

–Transmission devices –Pārnesumkārbas x A1195 Transportlīdz. 

–Transmission devices, Automatic –Pārnesumkārbas, automātiskās x A1195 Transportlīdz. 

–Transmission devices, –Pārnesumkārbas, automātiskās– x–x A1195 Transportlīdz. 
Automatic–Parts * Daļas un detaļas * 

–Transmutation –Transmutācija x A1154 Valodas 

–Transplantation * –Transplantācija * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Transplantation–Complications * –Transplantācija–Komplikācijas * x–x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Transplantation–Immunological –Transplantācija–Imunoloģiskie x–x A1164 Ķermeņa orgāni 
aspects aspekti 

–Transplantation–Law and –Transplantācija–Tiesības un x–x A1164 Ķermeņa orgāni 
legislation * likumdošana * 

–Transplantation–Nursing * –Transplantācija–Slimnieku x–x A1164 Ķermeņa orgāni 
 kopšana * 

–Transplantation–Patients * –Transplantācija–Pacienti * x–x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Transplanting * –Pārstādīšana * x A1180 Augi 

–Transplanting–Machinery * –Pārstādīšana–Mašīnu tehnika * x–x A1180 Augi 

–Transport of sick and wounded –Slimo un ievainoto x A1159 Milit. dienesti 
 transportēšana 

–Transport properties * –Pārneses procesi * x A1149 Ķīm. vielas 
   A1158 Materiāli 

–Transport service –Transporta dienests x A1159 Milit. dienesti 

–Transportation –Transportēšana x A1159 Milit. dienesti A2225 

–Transportation * –Transportēšana * x A1095 Sk. PR:PS A2225 
   A1100 Pers. grupas A2225 
   A1103 Etn. grupas A2225 
   A1147 Dzīvnieki A2225 
   A1158 Materiāli A2225 
   A1159 Milit. dienesti A2225 
   A1180 Augi A2225 
   A1195 Transportlīdz. A2225 
   A1200 Kari A2225 

–Transportation–Diseases and –Transportēšana–Slimības un x–x A1180 Augi 
injuries * bojājumi * 

–Transportation–Law and –Transportēšana–Tiesības un x–x A1158 Materiāli 
legislation * likumdošana *  A1195 Transportlīdz. 
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–Trapping * –Medības ar slazdiem * x A1103 Etn. grupas 

–Travel * –Ceļojumi * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1105 Institūcijas 
   A1110 Personvārdi 

–Treaties –Starptautiskie līgumi v A1103 Etn. grupas A2227 
   A1200 Kari A2227 

–Treatment * –Ārstēšana * x A1150 Slimības 

–Treatment–Complications * –Ārstēšana–Komplikācijas * x–x A1150 Slimības 

–Trench warfare –Pozīciju karš x A1200 Kari 

–Trial practice –Tiesu prakse x A1154.5 Tiesības 

–Trials, litigation, etc. –Tiesu procesi, tiesāšanās utt. v A1105 Institūcijas A2228 
   A1110 Personvārdi A2228 
   A1120 Ģimenes, dzimtas A2228 
   A1140 Vietas A2228 

–Trials of vessels –Kuģu gaitas izmēģinājumi x A1159 Milit. dienesti 

–Tribal citizenship * –Cilts pilsonība * x A1103 Etn. grupas 

–Tritium content * –Tritija saturs * x A1158 Materiāli 

–Trophies –Trofejas x A1200 Kari 

–Tropical conditions –Tropiski laika apstākļi x A1095 Sk. PR:PS 

–Trypanotolerance * –Tripanotolerance * x A1147 Dzīvnieki 

–Tuberculosis * –Tuberkuloze * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Tuition –Mācību maksa x A1151 Izglīt. inst. 

–Tumors * –Audzēji * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Tuning * –Uzskaņošana * x A1161 Mūz. instr. 

–Tunnel warfare * –Tuneļu karš * x A1200 Kari 

–Turkic influences –Tjurku ietekme x A1156 Literatūras A1675 

–Turkish authors –Turku rakstnieki x A1156 Literatūras 

–Type specimens * (1) –Sugu paraugi * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Type specimens * (2) –Tipveida paraugi * x 
 (lieto pie citiem dzīviem 
 organismiem, izņemot 
 dzīvniekus un augus) 

–Ukrainian authors –Ukraiņu rakstnieki x A1156 Literatūras 

–Ukrainian influences –Ukraiņu ietekme x A1156 Literatūras A1675 

–Ulcers * –Čūlas * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Ultrasonic imaging * –Ultrasonogrāfija * x A1150 Slimības 
   A1164 Ķermeņa orgāni 

–Ultrastructure –Ultrastruktūra x A1164 Ķermeņa orgāni 
   A1180 Augi 

–Underground literature * –Pagrīdes literatūra * x A1200 Kari 

–Underground movements * –Pagrīdes kustības * x A1200 Kari 

–Underground printing plants * –Pagrīdes tipogrāfijas * x A1200 Kari 

–Uniforms –Uniformas x A1100 Pers. grupas 
   A1105 Institūcijas 
   A1159 Milit. dienesti 

–Union lists –Koprādītāji v A1095 Sk. PR:PS A1361 

–Union territories –Apvienotās teritorijas x A1095 Sk. PR:PS A713 

–Unit cohesion –Karaspēka daļu apvienošanās x A1159 Milit. dienesti 

Brīvi pievienojamās apakšiedaļas: alfabētiskais rādītājs, v.2 2009 ANGĻU—LATVIEŠU 105



 I II III IV V VI 

 
–Unknown military personnel –Nezināmie karavīri x A1200 Kari 

–Unknown military personnel, –Nezināmie karavīri, amerikāņu, x A1200 Kari 
American, [British, etc.] [britu utt.] 

–Upholstery * –Polsterējums * x A1195 Transportlīdz. 

–Urdu influences –Urdu ietekme x A1156 Literatūras A1675 

–Usage –Lietojums x A1154 Valodas 

–Use –Izmantošana x A1188 Svētie raksti 

–Use in hymns –Izmantošana himnās un dziesmās x A1188 Svētie raksti 

–Use studies –Izmantošanas pētījumi v A1095 Sk. PR:PS 

–Utilization * –Izlietojums * x A1180 Augi 

–Vaccination * –Vakcinācija * x A1147 Dzīvnieki 
   A1150 Slimības 

–Vaccination–Complications * –Vakcinācija–Komplikācijas * x–x A1150 Slimības 

–Validity * –Derīgums * x A1095 Sk. PR:PS 

–Valuation * –Vērtēšana * x A1095 Sk. PR:PS 

–Vapor pressure * –Tvaika spiediens * x A1149 Ķīm. vielas 

–Variation * –Variēšanās * x A1147 Dzīvnieki 
   A1154 Valodas 
   A1164 Ķermeņa orgāni 
   A1180 Augi 

–Varieties * –Šķirnes * x A1180 Augi 

–Vegetative propagation * –Veģetatīvā pavairošana * x A1180 Augi 

–Venom * –Inde * x A1147 Dzīvnieki 

–Verb –Darbības vārds x A1154 Valodas 

–Verb phrase –Verbāla vārdkopa x A1154 Valodas 

–Verbals –Verbalizācija x A1154 Valodas 

–Versification –Versifikācija x A1110 Personvārdi 
   A1154 Valodas 
   A1155.8 Lit. darbi/nos. 

–Versions –Versijas x A1188 Svētie raksti A1300 

–Versions–Authorized, [Living –Versijas–Autorizētas, [Dzīvā x–x A1188 Svētie raksti A1300 
Bible, Revised Standard, etc.] Bībele, Pārstrādātā 
 standartversija utt.] 

–Versions, African, [Indic, –Versijas, afrikāņu, [indiešu, x A1188 Svētie raksti A1300 
Slavic, etc.] slāvu utt.] 

–Versions, Baptist –Versijas, baptistu x A1188 Svētie raksti A1300 

–Versions, Catholic –Versijas, katoļu x A1188 Svētie raksti A1300 

–Versions, Catholic vs. Protestant –Versijas, katoļu pret protestantu x A1188 Svētie raksti A1300 

–Versions, Hussite –Versijas, husītu x A1188 Svētie raksti A1300 

–Versions, Jehovah’s Witnesses –Versijas, Jehovas liecinieku x A1188 Svētie raksti A1300 

–Vertical distribution * –Vertikālā izplatība * x A1147 Dzīvnieki 

–Vertical integration * –Vertikālā integrācija * x A1153 Rūpn. noz. 

–Veterans * –Veterāni * x A1200 Kari 

–Veterinary service * –Veterinārais dienests * x A1200 Kari 

–Vibration * –Vibrācija * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1195 Transportlīdz. 

–Video catalogs –Videokatalogi v A1095 Sk. PR:PS A1361 

–Video recordings for foreign –Videoieraksti cittautiešiem v A1154 Valodas 
speakers 
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–Video recordings for French, –Videoieraksti franču, [spāņu v A1154 Valodas 

[Spanish, etc.] speakers utt.] valodā runājošajiem 

–Views on [specific topic] –Uzskati par [konkrētu tēmu] x A1110 Personvārdi 

–Violence against * –Vardarbība pret * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Virus diseases * –Vīrusu slimības * x A1147 Dzīvnieki 

–Viruses * –Vīrusi * x A1147 Dzīvnieki 

–Viscosity * –Viskozitāte * x A1149 Ķīm. vielas 
   A1158 Materiāli 

–Vitality * –Dzīvotspēja * x A1180 Augi 

–Vocabulary –Leksika x A1154 Valodas 

–Vocal scores with accordion –Klavierizvilkumi balsij ar v A1160 Skaņdarbi 
 akordeonu 

–Vocal scores with continuo – Klavierizvilkumi balsij ar v A1160 Skaņdarbi 
 ģenerālbasu 

–Vocal scores with guitar –Klavierizvilkumi balsij ar ģitāru v A1160 Skaņdarbi 

–Vocal scores with harp –Klavierizvilkumi balsij ar arfu v A1160 Skaņdarbi 

–Vocal scores with harpsichord –Klavierizvilkumi balsij ar v A1160 Skaņdarbi 
 klavesīnu 

–Vocal scores with keyboard –Klavierizvilkumi balsij ar v A1160 Skaņdarbi 
instrument taustiņinstrumentu 

–Vocal scores with organ –Klavierizvilkumi balsij ar ērģelēm v A1160 Skaņdarbi 

–Vocal scores with organ and –Klavierizvilkumi balsij ar ērģelēm v A1160 Skaņdarbi 
piano un klavierēm 

–Vocal scores with piano –Klavierizvilkumi balsij ar v A1160 Skaņdarbi 
 klavierēm 

–Vocal scores with piano (4 hands) –Klavierizvilkumi balsij ar v A1160 Skaņdarbi 
 klavierēm (četrrocīgi) 

–Vocal scores with pianos (2) –Klavierizvilkumi balsij ar v A1160 Skaņdarbi 
 klavierēm (2) 

–Vocal scores without –Klavierizvilkumi balsij bez v A1160 Skaņdarbi 
accompaniment pavadījuma 

–Vocalization –Vokalizācija x A1154 Valodas 

–Vocalization * –Vokalizācija * x A1147 Dzīvnieki 

–Vocalization–Regulation –Vokalizācija–Regulēšana x–x A1147 Dzīvnieki 

–Vocational guidance * –Profesionālā orientācija * x A1095 Sk. PR:PS A2232 
   A1100 Pers. grupas A2232 
   A1105 Institūcijas A2232 
   A1153 Rūpn. noz. A2232 
   A1154 Valodas A2232 
   A1159 Milit. dienesti A2232 

–Voice –Kārta x A1154 Valodas 

–Volleyball –Volejbols x A1151 Izglīt. inst. 

–Voting –Balsošana x A1155 Likumdoš. inst. 

–Vowel gradation –Patskaņu mija x A1154 Valodas 

–Vowel reduction –Patskaņu redukcija x A1154 Valodas 

–Vowels –Patskaņi x A1154 Valodas 

–Wage fixing –Algu noteikšana x A1159 Milit. dienesti 

–War use * –Izmantošana kara vajadzībām * x A1158 Materiāli 

–War work * –Darbs kara vajadzībām * x A1200 Kari 
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–War work–American Legion –Darbs kara vajadzībām– x–x A1200 Kari 

 Amerikāņu Leģions 

–War work–Boy Scouts –Darbs kara vajadzībām–Skauti x–x A1200 Kari 

–War work–Catholic Church, –Darbs kara vajadzībām–Katoļu x–x A1200 Kari 
[Methodist Church, etc.] baznīca, [Metodistu baznīca 
 utt.] 

–War work–Churches –Darbs kara vajadzībām–Baznīcas x–x A1200 Kari 

–War work–Elks –Darbs kara vajadzībām–Staltbrieži x–x A1200 Kari 

–War work–Girl Scouts –Darbs kara vajadzībām–Gaidas x–x A1200 Kari 

–War work–Red Cross –Darbs kara vajadzībām– x–x A1200 Kari 
 Sarkanais Krusts 

–War work–Salvation Army –Darbs kara vajadzībām– x–x A1200 Kari 
 Pestīšanas armija 

–War work–Schools –Darbs kara vajadzībām–Skolas x–x A1200 Kari 

–War work–Young Men’s –Darbs kara vajadzībām–Jauno x–x A1200 Kari 
Christian associations vīriešu kristīgās apvienības 

–War work–Young Woman’s –Darbs kara vajadzībām–Jauno x–x A1200 Kari 
Christian associations sieviešu kristīgās apvienības 

–Warfare * –Karošana * x–x A1103 Etn. grupas 

–Warrant officers * –Virsniekvietnieki * x A1159 Milit. dienesti 

–Wars * –Kari * x A1103 Etn. grupas 

–Waste disposal * –Atkritumu iznīcināšana * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1151.5 Izglīt. inst. veidi 
   A1153 Rūpn. noz. 

–Waste minimization * –Atkritumu minimizācija * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1151.5 Izglīt. inst. veidi 
   A1153 Rūpn. noz. 

–Watch duty –Sardzes pienākumi x A1159 Milit. dienesti 

–Water requirements * –Ūdens prasības * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Water rights –Ūdens tiesības x A1145.5 Ūdenstilpes 

–Water-supply –Ūdensapgāde x A1095 Sk. PR:PS 
   A1153 Rūpn. noz. 

–Weapons systems –Ieroču sistēmas x A1159 Milit. dienesti 

–Weed control * –Nezāļu apkarošana * x A1180 Augi 

–Weight –Svars x A1095 Sk. PR:PS 
   A1147 Dzīvnieki 
   A1164 Ķermeņa orgāni 

–Weights and measures –Svari un mēri x A1095 Sk. PR:PS 

–Weldability * –Metināmība * x A1158 Materiāli 

–Welding * –Metināšana * x A1149 Ķīm. vielas 
   A1195 Transportlīdz. 

–Welsh authors –Velsiešu rakstnieki x A1156 Literatūras 

–West Indian influences –Vestindiešu ietekme x A1156 Literatūras A1675 

–Western influences –Rietumu ietekme x A1156 Literatūras A1675 

–Wheels –Riteņi x A1195 Transportlīdz. 

–Wheels–Alignment * –Riteņi–Centrēšana * x–x A1195 Transportlīdz. 

–Wheels–Balancing * –Riteņi–Balansēšana * x–x A1195 Transportlīdz. 

–White authors –Baltādainie rakstnieki x A1156 Literatūras 

–Will –Testaments x A1110 Personvārdi 
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–Windows and windshields * –Logi un vēja stikli * x A1195 Transportlīdz. 

–Windows and windshields– –Logi un vēja stikli–Tiesības un x A1195 Transportlīdz. 
Law and legislation * likumdošana * 

–Wintering * –Ziemošana * x A1147 Dzīvnieki 

–Women –Sievietes x A1159 Milit. dienesti 

–Women * –Sievietes * x A1200 Kari 

–Women authors –Rakstnieces x A1156 Literatūras 

–Women’s reserves –Rezervistes x A1159 Milit. dienesti 

–Word formation –Vārddarināšana x A1154 Valodas 

–Word frequency –Vārda parādīšanās biežums x A1154 Valodas 

–Word oder –Vārdu kārtība x A1154 Valodas 

–Workload * –Darba slodze * x A1100 Pers. grupas 

–Wounds and injuries * (1) –Ievainojumi un traumas * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1164 Ķermeņa orgāni 

–Wounds and injuries * (2) –Ievainojumi un bojājumi * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Wounds and injuries–Diagnosis * –Ievainojumi un bojājumi– x–x A1180 Augi 
 Diagnostika * 

–Wrestling –Cīņa x A1151 Izglīt. inst. 

–Writing –Rakstība x A1154 Valodas 

–Written works –Teksti, raksti un publikācijas x A1110 Personvārdi 

–Yeomen –Rakstveži x A1159 Milit. dienesti 

–Yiddish influences –Jidiša ietekme x A1156 Literatūras A1675 

–Yields * –Raža * x A1180 Augi 

–Yoruba authors –Jorubu rakstnieki x A1156 Literatūras 
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 APAKŠIEDAĻA APAKŠIEDAĻA APAKŠ- BRĪVI KATEGORIJAS LIETOŠANAS  

 (LATV. VAL.) (ANGĻU VAL.) LAUKA PIEVIE-  VADLĪNIJAS  

   KODS(-I) NOJAMĀS  PR:PS 

    APAKŠ- 

    IEDAĻAS 

    LAPAS 

    PR:PS 

 I II III IV V VI 

–10. gs. –10th century y A1148 Māksla 

–11. gs. –11th century y A1148 Māksla 

–12. gs. –12th century y A1148 Māksla 

–13. gs. –13th century y A1148 Māksla 

–14. gs. –14th century y A1148 Māksla 

–15. gs. –15th century y A1148 Māksla 
   A1160 Skaņdarbi 

–16. gs. –16th century y A1148 Māksla 
   A1160 Skaņdarbi 

–17. gs. –17th century y A1148 Māksla 
   A1156 Drāma 
   A1160 Skaņdarbi 

–18. gs. –18th century y A1148 Māksla 
   A1154 Valodas 
   A1155.2 Liter. grupas 
   A1156 Drāma 
   A1156 Literatūras 
   A1160 Skaņdarbi 

–1868 –1868 y A1148 Japāņu māksla 

–19. gs. –19th century y A1148 Japāņu māksla 
   A1148 Māksla 
   A1154 Valodas 
   A1155.2 Liter. grupas 
   A1156 Drāma 
   A1156 Literatūras 
   A1160 Skaņdarbi 

–20. gs. –20th century y A1148 Japāņu māksla 
   A1148 Korejiešu māksla 
   A1148 Ķīniešu māksla 
   A1148 Māksla 
   A1154 Valodas 
   A1155.2 Liter. grupas 
   A1156 Drāma 
   A1156 Literatūras 
   A1160 Skaņdarbi 

–21. gs. –21st century y A1148 Japāņu māksla 
   A1148 Korejiešu māksla 
   A1148 Ķīniešu māksla 
   A1148 Māksla 
   A1154 Valodas 
   A1155.2 Liter. grupas 
   A1156 Drāma 
   A1156 Literatūras 
   A1160 Skaņdarbi 

–500-1400 –500-1400 v A1160 Skaņdarbi 

–Abscess * –Abscess * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Absolūtās konstrukcijas –Absolute constructions x A1154 Valodas 
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–Absolventi un absolventes * –Alumni and alumnae * x A1151 Izglīt. inst. 

   A1151.5 Izglīt. inst. veidi 

–Absorbcija un adsorbcija * –Absorption and adsorption * x A1149 Ķīm. vielas 

–Acošana * –Inoculation * x A1180 Augi 

–Adaptācija * –Adaptation * x A1147 Dzīvnieki 
   A1164 Ķermeņa orgāni 
   A1180 Augi 

–Adaptācijas –Adaptations v A1110 Personvārdi 
   A1155.8 Lit. darbi/nos. 
   A1156 Literatūras 

–Adatas biopsija * –Needle biopsy * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Adjektivācija –Adjectivals x A1154 Valodas 

–Adjutanti –Aides x A1159 Milit. dienesti 

–Administratīvais un politiskais –Administrative and political x A1140 Vietas 
iedalījums divisions 

–Adverbializācija –Adverbials x A1154 Valodas 

–Aerodinamika –Aerodynamics x A1195 Transportlīdz. 

–Aerofilmas un aerovideo filmas –Aerial film and video footage v A1140 Vietas 

–Aerofotogrāfijas –Aerial photographs v A1095 Sk. PR:PS A1210.5 
   A1140 Vietas 

–Aeroskati –Aerial views v A1140 Vietas A1210.5 
   A1151 Izglīt. inst. A1210.5 

–Aerostati * –Baloons * x A1200 Kari 

–Aferēze –Apheresis x A1154 Valodas 

–Afiksi –Affixes x A1154 Valoda 

–Afinitātes apzīmēšana * –Affinity labeling * x A1149 Ķīm. vielas 

–Afrikāņu ietekme –African influences x A1156 Literatūras A1675 

–Afroamerikāņi –African Americans x A1159 Milit. dienesti 
   A1200 Kari 

–Afroamerikāņu vienības –African American troops x A1159 Milit. dienesti 

–Agonisti –Agonists x A1149 Ķīm. vielas  

–Agrīnie darbi līdz 1800 –Early works to 1800 v A1095 Sk. PR:PS A1576 
   A1100 Pers. grupas A1576 
   A1103 Etn. grupas A1576 
   A1140 Vietas A1576 

–Agrīnie jaunie laiki un Elizabetes I –Early modern and Elizabethan, y A1156 Drāma 
laiks, 1500-1600 1500-1600 

–Agrīnie jaunie laiki, 1500-1700 –Early modern, 1500-1700 y A1154 Valodas 
   A1155.2 Liter. grupas 
   A1156 Literatūras 

–Ainavu arhitektūra * –Landscape architecture * x A1095 Sk. PR:PS 

–Airēšana –Rowing x A1151 Izglīt. inst. 

–Aizdedze –Ignition x A1195 Transportlīdz. 

–Aizdedze–Elektroniskās sistēmas –Ignition–Electronic systems x–x A1195 Transportlīdz. 

–Aiziešana pensijā * –Retirement * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Aizsardzība –Defenses x A1140 Vietas 
   A1149.5 Kolonijas 
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–Aizsardzība * –Protection * x A1095 Sk. PR:PS 

   A1100 Pers. grupas 
   A1164 Ķermeņa orgāni 
   A1180 Augi 
   A1195 Transportlīdz. 

–Aizsardzība pret sniegu un tā –Snow protection and removal * x A1195 Transportlīdz. 
novākšana * 

–Aizsardzība–Ekonomiskie aspekti –Defenses–Economic aspects x–x A1140 Vietas 

–Aizsardzības pasākumi * –Defense measures * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1153 Rūpn. noz. 

–Aizsardzība–Tiesības un –Defenses–Law and legislation x–x A1140 Vietas 
likumdošana 

–Aizsardzība–Tiesības un –Protection–Law and legislation * x–x A1180 Augi 
likumdošana * 

–Aizsargāšanās * –Defenses * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Aizsargrežģi, spārni –Fenders x A1195 Transportlīdz. 

–Aizsprostu un dambju ietekme * –Effect of dams on * x A1147 Dzīvnieki A1580 

–Akordu diagrammas –Chord diagrams v A1160 Skaņdarbi 

–Akreditēšana –Accreditation x A1105 Institūcijas 

–Akreditēšana * –Accreditation * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1151.5 Izglīt. inst. veidi 

–Akronīmi –Acronyms x A1095 Sk. PR:PS A1206.5 
   A1154 Valodas A1206.5 

–Akronīmi–Vārdnīcas –Acronyms–Dictionaries x–v A1095 Sk. PR:PS A1206.5 
   A1154 Valodas A1206.5 

–Aktīvās armijas dienests –Field service x A1159 Milit. dienesti 

–Akumulatori * –Batteries * x A1195 Transportlīdz. 

–Akupunktūra * –Acupuncture * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Akustiskās īpašības * –Acoustic properties * x A1149 Ķīm. vielas 
   A1158 Materiāli 

–Alabamas [Ilinoisas, Teksasas –Alabama [Illinois, Texas, x A1155 Likumdoš. inst. 
utt.] deleģētā likumdošana etc.] delegation 

–Albumi –Pictorial works v A1095 Sk. PR:PS A1935 
   A1100 Pers. grupas A1935 
   A1103 Etn. grupas A1935 
   A1105 Institūcijas A1935 
   A1110 Personvārdi A1935 
   A1120 Ģimenes, dzimtas A1935 
   A1140 Vietas A1935 
   A1155.6 Lit. darbi/aut. A1935 

–Alegoriskas interpretācijas –Allegorical interpretations x A1188 Svētie raksti 

–Alergenitāte * –Allergenicity * x A1149 Ķīm. vielas 

–Alfabēts –Alphabet x A1154 Valodas 

–Alfabēts–Reliģiskie aspekti –Alphabet–Religious aspects x–x A1154 Valodas 

–Alfabēts–Reliģiskie aspekti– –Alphabet–Religious aspects– x–x–x A1154 Valodas 
Budisms, [Kristietība utt.] Buddhism, [Christianity, etc.]  

–Algas utt. –Salaries, etc. x A1154 Likumdoš. inst. 

–Algas utt. * –Salaries, etc. * x A1100 Pers. grupas 

–Algas utt.–Iztikas minimuma –Salaries, etc.–Cost-of-living x–x A1100 Pers. grupas 
nodrošināšana * adjustments * 

–Algu noteikšana –Wage fixing x A1159 Milit. dienesti 
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–Alkohola lietošana –Alcohol use x A1110 Personvārdi 

–Alkohola lietošana * –Alcohol use * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Almanahi –Almanacs v A1200 Kari 

–Alternatīvā ārstēšana * –Alternative treatment * x A1150 Slimības 

–Alumīnija sulfāta ietekme * –Effect of aluminium sulfate on * x A1180 Augi 

–Alūzijas –Allusions x A1110 Personvārdi 

–Alžīriešu rakstnieki –Algerian authors x A1156 Literatūras 

–Amata apraksti –Job descriptions v A1105 Institūcijas 
   A1159 Milit. dienesti 

–Amata apraksti * –Job descriptions * v A1095 Sk. PR:PS 
   A1100 Pers. grupas 

–Amati –Positions x A1105 Institūcijas 

–Amatieru rokasgrāmatas –Amateur’s manuals v A1095 Sk. PR:PS A1943.5 

–Amerikāņu ietekme –American influences x A1156 Literatūras A1675 

–Amortizatori –Shock absorbers x A1195 Transportlīdz. 

–Anafora –Anaphora x A1154 Valodas 

–Analīze –Analysis x A1095 Sk. PR:PS 
   A1149 Ķīm. vielas 
   A1158 Materiāli 
   A1180 Augi 

–Analīze, naratīva –Criticism, Narrative x A1188 Svētie raksti 

–Analīze, redakcionālā –Criticism, Redaction x A1188 Svētie raksti 

–Analīze, vērtēšana –Analysis, appreciation x A1160 Skaņdarbi 

–Analoģija –Analogy x A1154 Valodas 

–Anatomija –Anatomy x A1147 Dzīvnieki 
   A1164 Ķermeņa orgāni 
   A1180 Augi 

–Anekdotes –Anecdotes v A1095 Sk. PR:PS 
   A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1105 Institūcijas 
   A1110 Personvārdi 
   A1120 Ģimenes, dzimtas 
   A1140 Vietas 
   A1188 Svētie raksti 

–Angļu ietekme –English influences x A1156 Literatūras A1675 

–Ankiloze * –Ankylosis * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Anodoksidēšanās * –Anodic oxidation * x A1158 Materiāli 

–Anomālijas * –Abnormalities * x A1147 Dzīvnieki 
   A1164 Ķermeņa orgāni 
   A1180 Augi 

–Anonīmi un pseidonīmi –Anonyms and pseudonyms x A1100 Personvārdi 

–Antagonisti –Antagonists x A1149 Ķīm. vielas 

–Antikvitātes –Antiquities x A1103 Etn. grupas A1225 
   A1140 Vietas A1225 A715 
   A1188 Svētie raksti 
   A1200 Kari 

–Antikvitātes, bizantiešu –Antiquities, Byzantine x A1140 Vietas A1225 

–Antikvitātes, feniķiešu –Antiquities, Phoenician x A1140 Vietas A1225 

–Antikvitātes, ģermāņu –Antiquities, Germanic x A1140 Vietas A1225 
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–Antikvitātes, ķeltu –Antiquities, Celtic x A1140 Vietas A1225 

–Antikvitātes, romiešu –Antiquities, Roman x A1140 Vietas A1225 

–Antikvitātes, slāvu –Antiquities, Slavic x A1140 Vietas A1225 

–Antikvitātes, turku –Antiquities, Turkish x A1140 Vietas A1225 

–Antikvitātes–Kolekcionāri un –Antiquities–Collectors and x–x A1103 Etn. grupas 
kolekcionēšana * collecting *  A1140 Vietas 

–Antikvitātes–Kolekcionēšana un –Antiquities–Collection and x–x A1103 Etn. grupas 
saglabāšana * preservation *  A1140 Vietas 

–Antropometrija * –Anthropometry * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Apakšlīgumu slēgšana * –Subcontracting * x A1153 Rūpn. noz. 

–Apakšvirsnieki –Non-commissioned officers x A1159 Milit. dienesti 

–Apakšvirsnieku rokasgrāmatas –Non-commissioned officers v A1159 Milit. dienesti 
 handbooks 

–Apbalvojumi, godalgas utt. –Awards x A1105 Institūcijas 
   A1110 Personvārdi 

–Apbalvojumi, godalgas utt. * –Awards * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1159 Milit. dienesti 

–Apbedīšanas paražas un rituāli * –Funeral customs and rites * x A1103 Etn. grupas 

–Apdare * –Decoration * x A1195 Transportlīdz. 

–Apdrošināšana * –Insurance * x A1153 Rūpn. noz. 

–Apdrošināšanas prasības * –Insurance requirements * x A1100 Pers. grupas 

–Apdrošināšana–Tiesības un –Insurance–Law and legislation * x–x A1153 Rūpn. noz. 
likumdošana *  

–Apgāde ar pārtiku –Provisioning x A1159 Milit. dienesti 

–Apgāde un krājumi –Supplies and stores x A1159 Milit. dienesti  

–Apgāde un krājumi–Kvalitātes –Supplies and stores–Quality x–x A1159 Milit. dienesti 
kontrole control 

–Apgāde un krājumi–Tiesības un –Supplies and stores–Law and x–x A1159 Milit. dienesti 
likumdošana legislation 

–Apgaismojums * –Lighting * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1195 Transportlīdz. 

–Apgaismojums–Tiesības un –Lighting–Law and legislation * x–x A1195 Transportlīdz. 
likumdošana *  

–Apgriešana un atzarošana * –Pruning * x A1180 Augi 

–Apguve –Acquisition x A1154 Valodas 

–Apģērbs –Clothing x A1110 Personvārdi 

–Apģērbs * –Clothing * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Apiešanās * –Handling * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Apkarošana ar agrotehniskiem –Cultural control * x A1147 Dzīvnieki 
paņēmieniem *   A1180 Augi 

–Apkure un ventilācija * –Heating and ventilation * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1195 Transportlīdzekļi 

–Apkure un ventilācija–Kontrole * –Heating and ventilation–Control * x–x A1095 Sk. PR:PS 

–Aplikatūra –Fingering x A1161 Mūz. instr. 

–Aplikatūra–Tabulas, diagrammas –Fingering–Charts, diagrams, etc. x–v A1161 Mūz. instr. 
utt. 

–Apmācība * –Instruction and study * x A1160 Skaņdarbi A2110 
   A1161 Mūz. instr. A2110 
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–Apmācība * –Schooling * x A1147 Dzīvnieki 

–Apmācība * –Training of * x A1100 Pers. grupas A2217 A2110 

–Apmācība * –Training * x A1147 Dzīvnieki 

–Apmācība un taktika –Drill and tactics x A1159 Milit. dienesti 

–Apmācība un taktika– –Drill and tactics–Handbooks, x–v A1159 Milit. dienesti 
Rokasgrāmatas manuals, etc. 

–Apmācība–Bērniem –Instruction and study–Juvenile x–v A1160 Skaņdarbi 
   A1161 Mūz. instr. 

–Apmierinātība ar darbu * –Job satisfaction * x A1100 Pers. grupas 

–Apoloģētiskie darbi –Apologetic works v A1185 Reliģijas A1472 
   A1187 Krist. konfes. A1472 

–Apoloģētiskie darbi–Vēsture un –Apologetic works–History and x–x A1185 Reliģijas 
kritika criticism  A1187 Krist. konfes. 

–Apozīcija –Apposition x A1154 Valodas 

–Apputeksnēšana * –Pollen management * x A1180 Augi 

–Aprūpe * –Care * x A1100 Pers. grupas 

–Aprūpe pansionātos, –Nursing home care * x A1100 Pers. grupas 
dziedinātavās utt. * 

–Aprūpe un higiēna * –Care and hygiene * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Apsalšanas ietekme * –Effect of freezes on * x A1180 Augi A1580 

–Apstākļa vārds –Adverb x A1154 Valodas 

–Apstrādājamība –Machinability x A1158 Materiāli  

–Apstrāde pēc ražas novākšanas * –Postharvest technology * x A1180 Augi 

–Apstrāde un pārstrāde * –Processing * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Apstrāde un pārstrāde–Mašīnu –Processing–Machinery * x–x A1180 Augi 
tehnika *  

–Apstrīdēti vēlēšanu rezultāti –Contested elections x A1155 Likumdoš. inst. 

–Apūdeņošana * –Irrigation * x A1180 Augi 

–Apvidvārdi * –Provincialisms * x A1154 Valodas 

–Apvienības * –Mergers * x A1151.5 Izglīt. inst. veidi 
   A1153 Rūpn. noz. 

–Apvienotās teritorijas –Union territories x A1095 Sk. PR:PS A713 

–Apžēlošana –Pardon x A1110 Personvārdi 

–Arābu ietekme –Arab influences x A1156 Literatūras A1675 

–Arābu rakstnieki –Arab authors x A1156 Literatūras 

–Ārējās ekonomiskās attiecības * –Foreign economic relations * x A1140 Vietas 

–Arhaismi –Archaisms x A1154 Valodas 

–Arheoloģiskās kolekcijas –Archaeological collections x A1105 Institūcijas A1427 
   A1110 Personvārdi A1427 
   A1120 Ģimenes, dzimtas A1427 

–Arhīvi –Archives v A1095 Sk. PR:PS A1230 
   A1100 Pers. grupas A1230 
   A1103 Etn. grupas A1230 
   A1105 Institūcijas A1230 
   A1110 Personvārdi A1230 
   A1120 Ģimenes, dzimtas A1230 
   A1151.5 Izglīt. inst. veidi A1230 
   A1159 Milit. dienesti A1230 

–Arhīvi–Mikroformu katalogi –Archives–Microform catalogs x–v A1095 Sk. PR:PS 
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–Arhīvu materiāli –Archival resources x A1095 Sk. PR:PS A1230 

   A1140 Vietas A1230 

–Armēņu rakstnieki –Armenian authors x A1156 Literatūras 

–Armijas klubi –Service clubs x A1159 Milit. dienesti 

–Arodbiedrības * –Labor unions * x A1100 Pers. grupas 

–Arodbiedrības–Organizēšana * –Labor unions–Organizing * x–x A1100 Pers. grupas 

–Aromāts * –Odor * x A1147 Dzīvnieki 

–Aromātu ietekme * –Effect of odors on * x A1147 Dzīvnieki A1580 

–Ārpuskanoniskās līdzības –Extra–canonical parallels x A1188 Svētie raksti 

–Arsēna ietekme * –Effect of arsenic on * x A1180 Augi A1580 

–Ārstēšana * –Treatment * x A1150 Slimības 

–Ārstēšana–Komplikācijas * –Treatment–Complications * x–x A1150 Slimības 

–Ārstnieciskā vingrošana * –Exercise therapy * x A1150 Slimības 

–Artikuls –Article x A1154 Valodas 

–Artilērija –Artillery x A1159 Milit. dienesti 

–Artilērija–Apmācība un taktika –Artillery–Drill and tactics x–x A1159 Milit. dienesti 

–Artilērijas operācijas –Artillery operations x A1200 Kari  

–Artilērijas operācijas, amerikāņu, –Artillery operations, American, x A1200 Kari 
[britu, franču utt.] [British, French, etc.] 

–Artilēristi –Gunners x A1159 Milit. dienesti 

–Ārvalstis –Foreign countries z A1095 Sk. PR:PS 
   A1103 Etn. grupas A1919.5 
   A1154 Valodas 
   A1156 Literatūras 
   A1159 Milit. dienesti 

–Ārvalstis–Vēsture un kritika –Foreign countries–History and z–x A1156 Literatūras 
 criticism 

–Ārvalstu īpašumtiesības –Foreign ownership x A1153 Rūpn. noz. 

–Ārvalstu sabiedriskā doma –Foreign public opinion x A1140 Vietas A1955 
   A1200 Kari A1955 

–Ārvalstu sabiedriskā doma, –Foreign public opinion, Austrian, x A1140 Vietas A1955 
austriešu, [britu utt.] [British, etc.]  A1200 Kari A1955 

–Ārzemju ietekme –Foreign influences x A1095 Sk. PR:PS A1675 
   A1103 Etn. grupas A1675 
   A1148 Māksla A1675 
   A1156 Literatūras A1675 

–Ārzemju rakstnieki –Foreign authors x A1156 Literatūras 

–Asignējumi un izdevumi –Appropriations and expenditures x A1105 Institūcijas A1624 
   A1140 Vietas A1624 
   A1155 Likumdoš. inst. A1624 
   A1159 Milit. dienesti A1624 

–Asignējumi un izdevumi– –Appropriations and expenditures– x A1105 Institūcijas 
Inflācijas ietekme Effect on inflation on  A1140 Vietas 

–Asindetons –Asyndeton x A1154 Valodas 

–Asinsvadi –Blood–vessels x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Asiņošana * –Hemorrhage * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Asis –Axles x A1195 Transportlīdz. 

–Aspirācija –Aspiration x A1154 Valodas  

–Atalgojums, pabalsti utt. –Pay, allowances, etc. x A1159 Milit. dienesti 

–Atalgojums, pabalsti utt.– –Pay, allowances, etc.– x A1159 Milit. dienesti 
Tiesības un likumdošana Law and legislation 
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–Atbilstības izmaksas * –Compliance costs * x A1154.5 Tiesības 

–Atbilstības prasības * –Residence requirements * x A1100 Pers. grupas 
   A1151.5 Izglīt. inst. veidi 

–Atbilstošas tehnoloģijas * –Appropriate technology * x A1153 Rūpn. noz. 

–Atbrīvojumi un atvaļinājumi –Leaves and furloughs x A1159 Milit. dienesti 

–Atcelšana no amata uz laiku * –Suspension * x A1100 Pers. grupas 

–Atdzimšana –Revival x A1154 Valodas 

–Atentāta mēģinājumi * –Assassination attempts * x A1100 Pers. grupas 
   A1110 Personvārdi 

–Atentāta mēģinājums, [datējums] –Assassination attempt, [date] x A1110 Personvārdi 

–Atentāti –Assassination x A1110 Personvārdi 

–Atgriezeniskie darbības vārdi –Reflexives x A1154 Valodas 

–Atindēšana * –Decontamination * x A1149 Ķīm. vielas 

–Atjaunošana darbā * –Reinstatement * x A1100 Pers. grupas 

–Atjaunošanās * –Regeneration * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Atkāpšanās * –Resignation * x A1100 Pers. grupas 

–Atkāpšanās no amata –Resignation from office x A1110 Personvārdi 

–Atkarība no [vieta] –Dependency on [place] x A1140 Vietas 

–Atkarība no ārvalstīm –Dependency on foreign countries x A1140 Vietas 

–Atkarības vielu lietošana * –Substance use * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Atkārtota izmantošana * –Recycling * x A1158 Materiāli 

–Atkaulošana * –Boning * x A1147 Dzīvnieki 

–Atklāsme –Inspiration x A1188 Svētie raksti 

–Atklāšana un izpēte –Discovery and exploration x A1140 Vietas A1564 
   A1149.5 Kolonijas A1564 

–Atklāšana un izpēte–Franču, –Discovery and exploration– x–x A1140 Vietas A1564 
[Spāņu utt.] French, [Spanish, etc.] 

–Atklātā uzņemšana –Open admission x A1151 Izglīt. inst. 

–Atklātā uzņemšana * –Open admision * x A1151.5 Izglīt. inst. veidi 

–Atkritumu iznīcināšana * –Waste disposal * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1151.5 Izglīt. inst. veidi 
   A1153 Rūpn. noz. 

–Atkritumu minimizācija * –Waste minimization * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1151.5 Izglīt. inst. veidi 
   A1153 Rūpn. noz. 

–Atlaišana * –Dismissal of * x A1100 Pers. grupas 

–Atlanti –Atlases v A1095 Sk. PR:PS A1935 

–Atlase un iecelšana amatā * –Selection and appointment * x A1100 Pers. grupas 

–Atlikumi * –Residues * x A1180 Augi 

–Atmiņas –Personal narratives v A1095 Sk. PR:PS A1928 
   A1200 Kari A1928 

–Atmiņas, amerikāņu, [franču utt.] –Personal narratives, American, v A1200 Kari A1928 
 [French, etc.] 

–Atmiņas, dienvidštatu piekritēju –Personal narratives, Confederate v A1200 Kari A1928 

–Atmiņas, ebreju –Personal narratives, Jewish v A1200 Kari A1928 

–Atmosfēras nosēdumu ietekme * –Effect of atmospheric deposition x A1180 Augi A1580 
 on * 

–Atmosfēras oglekļa dioksīda –Effect of atmospheric carbon x A1180 Augi A1580 
ietekme * dioxide on * 
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–Atmosfēras ozona ietekme * –Effect of atmospheric ozone on * x A1180 Augi A1580 

–Atmosfēras slāpekļa dioksīda –Effect of atmospheric nitrogen x A1180 Augi A1580 
ietekme * dioxide on * 

–Atnešanās * –Parturition * x A1147 Dzīvnieki 

–Atpūta * –Recreation * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Ātrās sacietēšanas tehnoloģija * –Rad solidification processing * x A1158 Materiāli 

–Atribūcija –Attribution x A1148 Māksla 

–Ātrums –Speed x A1147 Dzīvnieki 
   A1195 Transportlīdz. 

–Atrunas un ierobežojumi –Qualifications x A1155 Likumdoš. inst. 

–Atsērošana * –Desulphurization * x A1158 Materiāli 

–Atskaņas –Rhyme x A1154 Valodas 

–Atsperes un balstiekārta * –Springs and suspension * x A1195 Transportlīdz. 

–Atspoguļojums presē * –Press coverage * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1105 Institūcijas 
   A1140 Vietas 
   A1200 Kari 

–Atšķirības zīmes –Insignia x A1095 Sk. PR:PS 
   A1105 Institūcijas 
   A1151.5 Izglīt. inst. veidi 
   A1159 Milit. dienesti 

–Attālā izpēte –Remote sensing x A1095 Sk. PR:PS 

–Attālās izpētes attēli –Remote–sensing images v A1140 Vietas 

–Attālās izpētes kartes –Remote–sensing maps v A1095 Sk. PR:PS 
   A1140 Vietas 

–Attālumi utt. –Distances, etc. x A1140 Vietas 

–Atteikšanās no troņa, tiesībām, –Abdication, [date] x A1110 Personvārdi 
[datējums] 

–Attēldiagnostika * –Imaging * x A1150 Slimības 
   A1164 Ķermeņa orgāni 

–Attiecības –Relations x A1185 Reliģijas 
   A1187 Krist. konfes. 

–Attiecības * –Relations * x A1140 Vietas A1996 

–Attiecības ar [konkrētu personu –Relations with [specific class of x A1110 Personvārdi 
vai etnisku grupu] persons or ethnic group] 

–Attiecības ar sievietēm –Relations with women x A1110 Personvārdi 
   A1155.2 Liter. grupas 

–Attiecības ar valdību –Government relations x A1103 Etn. grupas 

–Attiecības ar vīriešiem –Relations with men x A1110 Personvārdi 
   A1155.2 Liter. grupas 

–Attiecības ģimenē –Family relationships x A1100 Pers. grupas 

–Attiecības–Anglikāņu baznīca, –Relations–Anglican Communion, x–x A1187 Krist. konfes. 
[Luterāņu baznīca utt.] [Lutheran Church, etc.] 

–Attiecības–Ārvalstis –Relations–Foreign countries x–z A1140 Vietas A1996 

–Attiecības–Budisms, –Relations–Buddhism, x–x A1187 Krist. konfes. 
[Jūdaisms utt.] [Judaism, etc.] 

–Attiecības–Evaņģēlisms –Relations–Evangelicalism x–x A1187 Krist. konfes. 

–Attiecības–Kristietība, –Relations–Christianity, x–x A1187 Krist. konfes. 
[Islāms utt.] [Islam, etc.] 

Brīvi pievienojamās apakšiedaļas: alfabētiskais rādītājs, v.2 2009 LATVIEŠU—ANGĻU 9



 I II III IV V VI 

 
–Attiecības–Protestantu baznīcas –Relations–Protestant churches x–x A1187 Krist. konfes. 

–Attieksme –Attitudes x A1103 Etn. grupas A1955 
   A1100 Pers. grupas A1955 

–Attieksmes palīgteikumi –Relative clauses x A1154 Valodas 

–Attīrīšana * –Purification * x A1149 Ķīm. vielas 

–Attīstība –Development x A1147 Dzīvnieki 
   A1149 Ķīm. vielas 
   A1180 Augi 

–Attīstība–Endokrīnie aspekti –Development–Endocrine aspects x A1147 Dzīvnieki 

–Atūdeņošana * –Dewatering * x A1158 Materiāli 

–Atvasinājumi * –Derivatives * x A1149 Ķīm. vielas 

–Audioadaptācijas –Audio adaptations v A1110 Personvārdi 
   A1156 Literatūras 

–Audioiekārta * –Audio equipment * x A1195 Transportlīdz. 

–Audiokasešu katalogi –Audiocassete catalogs v A1095 Sk. PR:PS A1361 
   A1105 Institūcijas A1361 
   A1110 Personvārdi A1361 
   A1160 Skaņdarbi A1361 

–Audiovizuālie līdzekļi –Audio-visual aids x A1095 Sk. PR:PS A2110 

–Audiovizuālie līdzekļi–Katalogi –Audio-visual aids–Catalogs x–v A1095 Sk. PR:PS A1361 

–Audits –Auditing x A1095 Sk. PR:PS A1624 
   A1105 Institūcijas A1624 
   A1151.5 Izglīt. inst. veidi A1624 
   A1153 Rūpn. noz. A1624 

–Audits–Tiesības un likumdošana * –Auditing–Law and legislation * x–x A1151.5 Izglīt. inst. veidi A1675 

–Audzēji * –Tumors * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Audzēkņi un studenti –Students x A1151 Izglīt. inst. 

–Audzēkņi un studenti– –Students–Yearbooks x–v A1151 Izglīt. inst. A2400 
Gadagrāmatas 

–Audzēkņu un studentu –Student housing x A1151 Izglīt. inst. 
dzīves apstākļi 

–Augļi –Fetuses x A1147 Dzīvnieki 

–Augļi–Anatomija –Fetuses–Anatomy x A1147 Dzīvnieki 

–Augļi–Fizioloģija –Fetuses–Physiology x A1147 Dzīvnieki 

–Augmenti –Augmentatives x A1154 Valodas 

–Augsnes * –Soils * x A1180 Augi 

–Augsnes skābuma ietekme * –Effect of soil acidity on * x A1180 Augi A1580 

–Augstienes –Altitudes x A1140 Vietas 

–Augsto temperatūru ietekme * –Effect of high temperatures on * x A1158 Materiāli A1580 

–Augšana –Growth x A1147 Dzīvnieki 
   A1164 Ķermeņa orgāni 
   A1180 Augi 

–Augšana–Molekulārie aspekti –Growth–Molecular aspects x–x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Augšana–Regulēšana –Growth–Regulation x–x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Aukstā apstrāde * –Cold working * x A1149 Ķīm. vielas 
   A1158 Materiāli 

–Auksta laika apstākļi –Cold weather conditions x A1095 Sk. PR:PS 

–Aukstuma ietekme * –Effect of cold on * x A1147 Dzīvnieki A1580 
   A1164 Ķermeņa orgāni A1180 
   A1580 Augi A1580 

–Austrāliešu ietekme –Australian influences x A1156 Literatūras A1675 
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–Autogrāfi –Autographs v A1100 Pers. grupas 

   A1103 Etn. grupas 
   A1200 Kari 

–Automātiskā vadība –Automatic control x A1095 Sk. PR:PS 
   A1195 Transportlīdz. 

–Automatizācija –Automation x A1095 Sk. PR:PS 
   A1105 Institūcijas 
   A1153 Rūpn. noz. 

–Automatizācijas ietekme * –Effect of automation on * x A1100 Pers. grupas A1580 

–Automobiļu novietošana –Parking x A1151 Izglīt. inst. 

–Autonomās kopienas –Autonomous communities x A1095 Sk. PR:PS A713 

–Autonomie apgabali –Autonomous regions x A1095 Sk. PR:PS A713 

–Autopsija * –Autopsy * x A1147 Dzīvnieki 

–Aviācija –Aviation x A1159 Milit. dienesti 

–Aviācija–Amata apraksti –Aviation–Job descriptions x–v A1159 Milit. dienesti 

–Aviācija–Sauszemes spēku atbalsts –Aviation–Ground support x–x A1159 Milit. dienesti 

–Aviācijas apgāde un krājumi –Aviation supplies and stores x A1159 Milit. dienesti 

–Aviācijas elektronikas speciālisti –Aviation electronics technicians x A1159 Milit. dienesti 

–Aviācijas ietekme * –Effect of aircraft on * x A1147 Dzīvnieki A1580 

–Aviācijas mehāniķi –Aviation mechanics x A1159 Milit. dienesti 

–Avoti –Sources x A1156 Literatūras A2080 A1647 

–Avoti –Sources v A1095 Sk PR:PS A2080 A1647 
   A1110 Personvārdi A2080 A1647 
   A1200 Kari A2080 A1647 

–Azartspēles * –Gambling * x A1103 Etn. grupas 

–Aziātu ietekme –Asian influences x A1156 Literatūras A1675 

–Aziātu izcelsmes amerikāņi –Asian Americans x A1159 Milit. dienesti 
   A1200 Kari 

–Aziātu rakstnieki –Asian authors x A1156 Literatūras 

–Bagarēšanas ietekme * –Effect of dredging on * x A1147 Dzīvnieki A1580 

–Bahajiešu interpretācijas –Bahai interpretations x A1188 Svētie raksti 

–Balsis –Parts v A1160 Skaņdarbi 

–Balsis (solo) –Parts (solo) v A1160 Skaņdarbi 

–Balsošana –Voting x A1155 Likumdoš. inst. 

–Balsstiesības * –Suffrage * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Baltādainie rakstnieki –White authors x A1156 Literatūras 

–Bangladešas rakstnieki –Bangladeshi authors x A1156 Literatūras 

–Barības izmantošanas efektivitāte * –Feed utilization efficiency * x A1147 Dzīvnieki 

–Barošana un barība * –Feeding and feeds * x A1147 Dzīvnieki 

–Barošana un barība–Klimatiskie –Feeding and feeds–Climatic x–x A1147 Dzīvnieki 
faktori * factors * 

–Barošana un barība–Receptes –Feeding and feeds–Recipes x–v A1147 Dzīvnieki 

–Barošana un barība–Saindēšana * –Feeding and feeds– x–x A1147 Dzīvnieki 
 Contamination * 

–Basketbols –Basketball x A1151 Izglīt. inst.  

–Baski * –Basques * x A1200 Kari 

–Basku rakstnieki –Basque authors x A1156 Literatūras 

–Batimetriskās kartes –Bathymetric maps v A1140 Vietas 
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–Baznīcas vēsture –Church history x A1140 Vietas 

–Baznīcas vēsture–16. gs. –Church history–16th century x–y A1140 Vietas 

–Baznīcas vēsture–17. gs. –Church history–17th century x–y A1140 Vietas 

–Baznīcas vēsture–18. gs. –Church history–18th century x–y A1140 Vietas 

–Baznīcas vēsture–19. gs. –Church history–19th century x–y A1140 Vietas 

–Baznīcas vēsture–20. gs. –Church history–20th century x–y A1140 Vietas 

–Baznīcas vēsture–21. gs. –Church history–21st century x–y A1140 Vietas 

–Bēgļi * –Refugees * x A1200 Kari 

–Beigu apdare * –Finishing * x A1158 Materiāli 

–Beigu apdare–Atkritumu –Finishing–Waste disposal * x A1158 Materiāli 
iznīcināšana * 

–Beigu apdare–Atkritumu –Finishing–Waste minimization * x A1158 Materiāli 
minimizācija * 

–Beisbols –Baseball x A1151 Izglīt. inst. 

–Bengāļu rakstnieki –Bengali authors x A1156 Literatūras 

–Bērni * –Children * x A1200 Kari 

–Bērnība un jaunība –Childhood and youth x A1110 Personvārdi 

–Bērniem –Juvenile v A1160 Skaņdarbi 

–Bērnu sprediķi –Children’s sermons v A1188 Svētie raksti 

–Bezceļu braukšana * –Off–road operation * x A1195 Transportlīdz. 

–Bezpersonas teikumi –Subjectless constructions x A1154 Valodas 

–Bezvēsts pazudušie * –Missing in action * x A1200 Kari 

–Bībeles mācība –Biblical teaching x A1095 Sk. PR:PS A1295 

–Bībeles notikumu vēsture –History of Biblical events x A1188 Svētie raksti 

–Bībeles notikumu vēsture–Māksla –History of Biblical events–Art x–v A1188 Svētie raksti 

–Bibliogrāfijas –Bibliography v A1095 Sk. PR:PS 
   A1156 Literatūras 
   A1160 Skaņdarbi 

–Bibliogrāfijas–Agrīnās –Bibliography–Early v–v A1095 Sk. PR:PS A1576 

–Bibliogrāfijas–Atlasītie saraksti –Bibliography–Graded lists v–v A1160 Skaņdarbi 

–Bibliogrāfijas–Izstādes –Bibliography–Exhibitions v–v A1095 Sk. PR:PS A1593 

–Bibliogrāfijas–Katalogi –Bibliography–Catalogs v–v A1095 Sk. PR:PS A1361 

–Bibliogrāfijas–Koprādītāji –Bibliography–Union lists v–v A1095 Sk. PR:PS A1361 

–Bibliogrāfijas–Metodoloģija –Bibliography–Methodology x–x A1095 Sk. PR:PS 

–Bibliogrāfijas–Mikroformu katalogi –Bibliography–Microform catalogs v–v A1095 Sk. PR:PS A1361 A1965 

–Bibliogrāfiju bibliogrāfijas –Bibliography of bibliographies v A1095 Sk. PR:PS 

–Bibliotēka –Library x A1105 Institūcijas A1427 A1361 
   A1110 Personvārdi A1427 A1361 
   A1120 Ģimenes, dzimtas A1427 A1361 

–Bibliotēka–Marginālijas –Library–Marginal notes x–v A1110 Personvārdi 

–Bibliotēka–Mikrofilmu katalogi –Library–Microfilm catalogs x–v A1110 Personvārdi 

–Bibliotēkas –Libraries x A1105 Institūcijas 
   A1200 Kari 

–Bibliotēkas resursi –Library resources x A1095 Sk. PR:PS 
   A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1105 Institūcijas 
   A1110 Personvārdi 
   A1140 Vietas 
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–Biedrības un klubi –Societies and clubs x A1100 Pers. grupas A2060 

–Biedrības utt. –Societies, etc. x A1095 Sk. PR:PS A2060 
   A1100 Pers. grupas A2060 
   A1103 Etn. grupas A2060 
   A1105 Institūcijas A2060 
   A1110 Personvārdi A2060 
   A1188 Svētie raksti A2060 

–Bioakumulācija * –Bioaccumulation * x A1149 Ķīm. vielas 

–Biobibliogrāfijas –Bio-bibliography v A1095 Sk. PR:PS A1328 
   A1103 Etn. grupas A1328 
   A1140 Vietas A1328 
   A1186 Reliģiskie ordeņi A1328 
   A1187 Krist. konfes. A1328 

–Biodegradācija * –Biodegradation * x A1149 Ķīm. vielas 
   A1158 Materiāli 

–Biogrāfijas –Biography v A1095 Sk. PR:PS A1330 
   A1100 Pers. grupas A1330 
   A1103 Etn. grupas A1330 
   A1105 Institūcijas A1330 
   A1140 Vietas A1330 A1845 
   A1147 Dzīvnieki A1330 A1720 
   A1159 Milit. dienesti A1330 
   A1188 Svētie raksti A1330 
   A1200 Kari A1330 

–Biogrāfijas–Albumi –Biography–Pictorial works v–v A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1140 Vietas 

–Biogrāfijas–Anekdotes –Biography–Anecdotes v–v A1140 Vietas 

–Biogrāfijas–Avoti –Biography–Sources x–v A1103 Etn. grupas 
   A1110 Pers. grupas 
   A1140 Vietas 

–Biogrāfijas–Humors –Biography–Humor v–v A1140 Vietas 

–Biogrāfijas–Karikatūras –Biography–Caricatures and v–v A1140 Vietas 
 cartoons 

–Biogrāfijas–Portreti –Biography–Portraits v–v A1105 Institūcijas 
   A1140 Vietas 
   A1159 Milit. dienesti 

–Biogrāfijas–Sprediķi –Biography–Sermons v–v A1188 Svētie raksti 

–Biogrāfijas–Vārdnīcas –Biography–Dictionaries v–v A1095 Sk. PR:PS 
   A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1105 Institūcijas 
   A1140 Vietas 

–Biogrāfijas–Vēsture un kritika –Biography–History and criticism x–x A1095 Sk. PR:PS 
   A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1105 Institūcijas 
   A1140 Vietas 

–Bioloģiskā apkarošana * –Biological control * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Bioloģiskais karš * –Biological warfare * x A1200 Kari 

–Biopieejamība * –Bioavailability * x A1149 Ķīm. vielas 

–Biopsija * –Biopsy * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Biosaderība * –Biocompatibility * x A1158 Materiāli 
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–Biotehnoloģija * –Biotechnology * x A1149 Ķīm. vielas 

   A1180 Augi 

–Bīskapi –Bishops x A1187 Krist. konfes. 

–Bīskapi–Iecelšana, izziņošana un –Bishops–Appointment, call and x–x A1187 Krist. konfes. 
ievēlēšana elections 

–Bīskapu vēstījumi un priekšraksti –Pastoral letters and charges v A1187 Krist. konfes. 

–Blakusparādības * –Side effects * x A1149 Ķīm. vielas 

–Blakusprodukti –By–products x A1095 Sk. PR:PS 

–Blīvums –Density x A1149 Ķīm. vielas 
   A1158 Materiāli 

–Blokādes * –Blockades * x A1200 Kari 

–Bocmaņa palīgi –Boatswain’s mates x A1159 Milit. dienesti 

–Bocmaņi –Boatswains x A1159 Milit. dienesti 

–Bojāšanās, nolietošanās utt. –Deterioration x A1095 Sk. PR:PS 
   A1158 Materiāli 

–Bonitēšana * –Judging * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Bonzai kolekcijas –Bonsai collections x A1105 Institūcijas A1427 
   A1110 Personvārdi A1427 
   A1120 Ģimenes, dzimtas A1427 

–Braukšanas īpašības * –Riding qualities * x A1195 Transportlīdz. 

–Brazīliešu ietekme –Brazilian influences x A1156 Literatūras A1675 

–Bremzes –Brakes x A1195 Transportlīdz. 

–Bremžu pretbloķēšanas sistēmas –Antilock brake systems x A1195 Transportlīdz. 

–Brīnumi –Miracles x A1110 Personvārdi 

–Brīvmūrniecība –Freemasonry x A1110 Personvārdi 

–Bruņinieku romāni –Romances v A1095 Sk. PR:PS A1795 
   A1110 Personvārdi A1795 

–Bruņotie spēki * –Armed Forces * x A1140 Vietas 

–Bruņutanku karaspēks –Armored troops x A1159 Milit. dienesti A1250 

–Budisma ietekme –Buddhist influences x A1156 Literatūras A1675 

–Budistu interpretācijas –Buddhist interpretations x A1188 Svētie raksti 

–Budistu rakstnieki –Buddhist authors x A1156 Literatūras 

–Buferi –Bumpers x A1195 Transportlīdz. 

–Buksēšana un slīdēšana * –Skidding * x A1195 Transportlīdz. 

–Būtība, gars, iedaba –Essence, genius, nature x A1185 Reliģijas 

–Būve un izgatavošana * –Construction * x A1161 Mūz. instr. 

–Būvkonstrukciju montētāji –Construction mechanics x A1159 Milit. dienesti 

–Caurlaidība –Permeability x A1149 Ķīm. vielas 
   A1158 Materiāli 
   A1164 Ķermeņa orgāni 

–CD-ROM katalogi –CD-ROM catalogs v A1095 Sk. PR:PS A1361 

–Cēloņi –Causes x A1200 Kari 

–Celtnes –Buildings x A1095 Sk. PR:PS 
   A1105 Institūcijas 
   A1151 Izglīt. inst. 

–Celtnes, būves utt. –Buildings, structures, etc. x A1140 Vietas A832 A1334 

–Celtnes, būves utt.– –Buildings, structures etc.– x–x A1140 Vietas A832 A1334 
Konservācija un restaurācija Conservation and restoration 

–Celtnes–Vides pieejamība –Buildings–Barrier-free design x–x A1151 Izglīt. inst. 
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–Ceļojumi * –Travel * x A1100 Pers. grupas 

   A1103 Etn. grupas 
   A1105 Institūcijas 
   A1110 Personvārdi 

–Ceļojumu apraksti –Description and travel x A1140 Vietas A1530 
   A1149.5 Kolonijas A1530 

–Ceļu ietekme * –Effect of roads on * x A1147 Dzīvnieki A1580 

–Ceļveži –Guidebooks v A1095 Sk. PR:PS A1645 
   A1105 Institūcijas A1645 
   A1140 Vietas 

–Cenas * –Prices * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1149 Ķīm. vielas 
   A1153 Rūpn. noz. 
   A1158 Materiāli 
   A1180 Augi 
   A1195 Transportlīdz. 

–Cenas–Tiesības un likumdošana * –Prices–Law and legislation * x–x A1153 Rūpn. noz. 
   A1195 Transportlīdz. 

–Cenas–Valdības politika * –Prices–Government policy * x–x A1095 Sk. PR:PS 
   A1153 Rūpn. noz. 

–Cenzūra * –Censorship * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1110 Personvārdi 
   A1156 Literatūras 
   A1200 Kari 

–Ciešamā kārta –Passive voice x A1154 Valodas 

–Cietumi –Prisons x A1159 Milit. dienesti 

–Cietumnieki un cietumi –Prisoners and prisons x A1200 Kari 

–Cietumnieki un cietumi, britu, –Prisoners and prisons, British, x A1200 Kari 
[vācu utt.] [German, utt.] 

–Cilts pilsonība * –Tribal citizenship * x A1103 Etn. grupas 

–Ciltsraksti –Pedigrees v A1147 Dzīvnieki 

–Cilvēka ietekme * –Effect of human beings on * x A1147 Dzīvnieki A1580 

–Cīņa –Wrestling x A1151 Izglīt. inst. 

–Ciņu-Haņu dinastijas, –Qin-Han dynasties, y A1148 Ķīniešu māksla 
221. g. p.m.ē.-220. g. m.ē. 221 B.C.-220 A.D.  

–Cistas * –Cysts * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Citāti –Quotations v A1100 Pers. grupas A1969 
   A1103 Etn. grupas A1969 
   A1110 Personvārdi A1969 
   A1120 Ģimenes, dzimtas A1969 
   A1188 Svētie raksti A1969 

–Citāti Jaunajā Derībā –Quotations in the New Testament x A1188 Svētie raksti 

–Citāti rabīnu literatūrā –Quotations in rabbinical literature x A1188 Svētie raksti 

–Citāti, aforismi utt. –Quotations, maxims, etc. v A1095 Sk. PR:PS A1969 
   A1140 Vietas A1969 

–Citāti, agrīnie –Quotations, Early x A1188 Svētie raksti 

–Citodiagnostika * –Cytodiagnosis * x A1150 Slimības 

–Citoğenētika –Cytogenetics x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Citoķīmija –Cytochemistry x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Citoloğija –Cytology x A1147 Dzīvnieki 
   A1164 Ķermeņa orgāni 
   A1180 Augi 
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–Citopatoloğija –Cytopathology x A1150 Slimības 

   A1164 Ķermeņa orgāni 

–Citotaksonomija * –Cytotaxonomy * x A1180 Augi 

–Cittautiešu izruna –Pronunciation by foreign speakers x A1154 Valodas 

–Citvalodu elementi –Foreign elements x A1154 Valodas 

–Citvalodu elementi–Franču, –Foreign elements–French, x–x A1154 Valodas 
[Grieķu, Latīņu utt.] valoda [Greek, Latin, etc] 

–Civilie darbinieki –Civilian employees x A1159 Milit. dienesti 

–Civiliedzīvotāju evakuācija * –Evacuation of civilians * x A1200 Kari 

–Čehu ietekme –Czech influences x A1156 Literatūras A1675 

–Čūlas * –Ulcers * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Dabaszinātniskās kolekcijas –Natural history collections x A1105 Institūcijas A1427 
   A1110 Personvārdi A1427 
   A1120 Ģimenes, dzimtas A1427 

–Dabiskā vide * –Habitat * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Dabiskā vide–Saglabāšana * –Habitat–Conservation * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Dabiskās vides izmainīšanas –Effect of habitat modification x A1147 Dzīvnieki A1580 
ietekme * on * 

–Dabiskās vides piemērotības –Habitat suitability index models * x A1147 Dzīvnieki 
rādītāja modeļi *  

–Daiļliteratūra –Fiction v A1095 Sk. PR:PS A1790 
   A1100 Pers. grupas A1790 
   A1103 Etn. grupas A1790 
   A1105 Institūcijas A1790 
   A1110 Personvārdi A1790 
   A1120 Ģimenes, dzimtas A1790 
   A1140 Vietas A1790 

–Daiļliteratūra bērniem –Juvenile fiction v A1095 Sk. PR:PS A1690 
   A1100 Pers. grupas A1690 
   A1103 Etn. grupas A1690 
   A1105 Institūcijas A1690 
   A1110 Personvārdi A1690 
   A1140 Vietas A1690 

–Daiļliteratūras darbi –Fictional works x A1110 Personvārdi 

–Dalība –Membership x A1059 Sk. PR:PS 
   A1105 Institūcijas 
   A1187 Krist. konfes. 

–Dalīšana zilbēs –Syllabication x A1154 Valodas 

–Dalitu rakstnieki –Dalit authors x A1156 Literatūras 

–Daļas un detaļas * –Parts * x A1195 Transportlīdz. 

–Daļas un detaļas–Tiesības un –Parts–Law and legislation * x–x A1195 Transportlīdz. 
likumdošana * 

–Daoistu ietekme –Taoist influences x A1156 Literatūras A1675 

–Darba produktivitāte * –Labor productivity * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1153 Rūpn. noz. 

–Darba slodze * –Workload * x A1100 Pers. grupas 

–Darba stress * –Job stress * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Darba vakances * –Job vacancies * x A1153 Rūpn. noz. 

–Darbarīki * –Implements * x A1103 Etn. grupas 

–Darbības mehānisms –Mechanism of action x A1149 Ķīm. vielas 
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–Darbības programmas –Platforms v A1105 Institūcijas 

–Darbības vārds –Verb x A1154 Valodas 

–Darbības veids –Aspect x A1154 Valodas  

–Darbības vietas –Settings x A1110 Personvārdi 

–Darbinieki –Employees x A1095 Sk. PR:PS 
   A1105 Institūcijas 
   A1110 Personvārdi 
   A1151 Izglīt. inst. 
   A1151.5 Izglīt. inst. veidi 
   A1153 Rūpn. noz. 
   A1187 Krist. konfes. 

–Darbinieki–Amata apraksti * –Employees–Job descriptions * x–v A1153 Rūpn. noz. 

–Darbinieki–Apmācība * –Employees–Training of * x–x A1153 Rūpn. noz. 

–Darbinieki–Medicīniskā aprūpe * –Employees–Medical care * x–x A1153 Rūpn. noz. 

–Darbinieki–Pensijas * –Employees–Pensions * x–x A1153 Rūpn. noz. 

–Darbinieki–Pensijas–Tiesības un –Employees–Pensions–Law and x–x–x A1153 Rūpn. noz. 
likumdošana * legislation * 

–Darbinieki–Piedāvājums un –Employees–Supply and demand * x–x A1153 Rūpn. noz. 
pieprasījums *  

–Darbinieki–Slimības * –Employees–Diseases * x–x A1153 Rūpn. noz. 

–Darbinieki–Tehnoloģisko –Employees–Effect of x–x A1153 Rūpn. noz. 
jaunievedumu ietekme * technological innovations on * 

–Darbinieki–Tiesiskais statuss, –Employees–Legal status, x–x A1153 Rūpn. noz. 
tiesības utt. * laws,etc. * 

–Darbinieki–Veselība un higiēna * –Employees–Health and hygiene * x–x A1153 Rūpn. noz. 

–Darbs kara vajadzībām * –War work * x A1200 Kari 

–Darbs kara vajadzībām– –War work–American Legion x–x A1200 Kari 
Amerikāņu Leģions 

–Darbs kara vajadzībām–Baznīcas –War work–Churches x–x A1200 Kari 

–Darbs kara vajadzībām–Gaidas –War work–Girl Scouts x–x A1200 Kari 

–Darbs kara vajadzībām–Jauno –War work–Young Woman’s x–x A1200 Kari 
sieviešu kristīgās apvienības Christian associations 

–Darbs kara vajadzībām–Jauno –War work–Young Men’s x–x A1200 Kari 
vīriešu kristīgās apvienības Christian associations 

–Darbs kara vajadzībām–Katoļu –War work–Catholic Church, x–x A1200 Kari 
baznīca, [Metodistu baznīca utt.] [Methodist Church, etc.] 

–Darbs kara vajadzībām– –War work–Salvation Army x–x A1200 Kari 
Pestīšanas armija 

–Darbs kara vajadzībām– –War work–Red Cross x–x A1200 Kari 
Sarkanais Krusts 

–Darbs kara vajadzībām–Skauti –War work–Boy Scouts x–x A1200 Kari 

–Darbs kara vajadzībām–Skolas –War work–Schools x–x A1200 Kari 

–Darbs kara vajadzībām–Staltbrieži –War work–Elks x–x A1200 Kari 

–Darbu katalogi –Catalogues raisonnés v A1110 Personvārdi 

–Datēšana –Dating x A1095 Sk. PR:PS 

–Datorizētā apmācība –Computer–assisted instruction x A1095 Sk. PR:PS 
   A1154 Valodas 

–Datorizētā apmācība cittautiešiem –Computer–assisted instruction x A1154 Valodas 
 for foreign speakers 
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–Datorizētā apmācība franču, –Computer–assisted instruction x A1154 Valodas 

[spāņu utt.] valodā for French, [Spanish, 
runājošajiem etc.] speakers 

–Datorizētā projektēšana * –Computer–aided design * x A1095 Sk. PR:PS 

–Datormodelēšana –Computer simulation x A1095 Sk. PR:PS A2040 

–Datorprogrammas –Computer programs x A1095 Sk. PR:PS A2070 

–Datorspēles –Computer games v A1095 Sk. PR:PS 

–Datortīkli * –Computer networks * x A1095 Sk. PR:PS 

–Datortīkli–Drošības pasākumi * –Computer networks–Security x–x A1095 Sk. PR:PS 
 measures * 

–Datortīklu resursi –Computer network resources x A1095 Sk. PR:PS 

–Datu apstrāde –Data processing x A1095 Sk. PR:PS 
   A1105 Institūcijas 

–Datu bāzes –Databases v A1095 Sk. PR:PS 

–Datu magnētisko lenšu katalogi –Data tape catalogs v A1095 Sk. PR:PS 

–Daudzbalsība –Multiphonics x A1161 Mūz. instr. 

–Dāvinājumi un dotācijas –Endowments x A1095 Sk. PR:PS 
   A1105 Institūcijas 

–Dažādi fakti –Miscellanea v A1095 Sk. PR:PS A1910 
   A1100 Pers. grupas A1910 
   A1103 Etn. grupas A1910 
   A1105 Institūcijas A1910 
   A1110 Personvārdi A1910 
   A1140 Vietas A1910 
   A1188 Svētie raksti A1910 

–Dažādu paveidu veidošanās * –Speciation * x A1149 Ķīm. vielas 

–Debašu brīvība –Freedom of debate x A1155 Likumdoš. inst. 

–Debašu pārtraukšana –Cloture x A1155 Likumdoš. inst. 

–Decentralizācija * –Decentralization * x A1151.5 Izglīt. inst. veidi 

–Defekti * –Defects * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1158 Materiāli 
   A1195 Transportlīdz. 

–Defekti–Tiesības un likumdošana * –Defects–Law and legislation * x–x A1195 Transportlīdz. 

–Defekti–Ziņošana * –Defects–Reporting * x–x A1095 Sk. PR:PS 
   A1158 Materiāli 
   A1195 Transportlīdz. 

–Degšana * –Combustion * x A1158 Materiāli  

–Degviela –Fuel x A1159 Milit. dienesti 

–Degvielas apgāde –Fuel supplies x A1200 Kari 

–Degvielas padeves pārtrauce * –Misfueling * x A1195 Transportlīdz. 

–Degvielas padeves sistēmas –Fuel systems x A1195 Transportlīdz. 

–Degvielas padeves sistēmas– –Fuel systems–Vapor lock x–x A1195 Transportlīdz. 
Tvaika korķis 

–Degvielas patēriņš –Fuel consumption x A1195 Transportlīdz. 

–Degvielas patēriņš–Tiesības un –Fuel consumption–Law and x–x A1195 Transportlīdz. 
likumdošana * legislation * 

–Deinstitucionalizēšana * –Deinstitutionalization * x A1100 Pers. grupas 

–Deklinācija –Declension x A1154 Valodas 

–Deminutīvi –Diminutives x A1154 Valodas 

–Demobilizācija –Demobilization x A1159 Milit. dienesti 

–Demogrāfiskā politika –Population policy x A1140 Vietas 
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–Demonstrēšana * –Showing * x A1147 Dzīvnieki 

   A1180 Augi 

–Denaturācija –Denaturation x A1149 Ķīm. vielas 

–Deoksidācija * –Deoxidizing * x A1158 Materiāli 

–Departamenti –Departments x A1095 Sk. PR:PS A713 

–Deregulācija * –Deregulation * x A1153 Rūpn. noz. 

–Derīgums * –Validity * x A1095 Sk. PR:PS 

–Devas–reakcijas attiecība –Dose–response relationship x A1149 Ķīm. vielas 

–Dezertēšana * –Desertions * x A1200 Kari 

–Diagnostika * –Diagnosis * x A1150 Slimības 

–Diakritiskās zīmes –Diacritics x A1154 Valodas 

–Dialekti * –Dialects * x A1154 Valodas 

–Dialekti–Fonētika –Dialects–Phonetics x–x A1154 Valodas 

–Dialekti–Fonoloğija –Dialects–Phonology x A1154 Valodas 

–Dialekti–Glosāriji, vārdnīcas utt. –Dialects–Glossaries, x–v A1154 Valodas 
 vocabularies, etc. 

–Dialekti–Gramatika –Dialects–Grammar x–x A1154 Valodas 

–Dialekti–Leksikoloģija –Dialects–Lexicology x–x A1154 Valodas 

–Dialekti–Morfoloğija –Dialects–Morphology x–x A1154 Valodas 

–Dialekti–Pētniecība * –Dialects–Research * x A1154 Valodas 

–Dialekti–Pētniecība–Tiesības un –Dialects–Research–Law and x–x–x A1154 Valodas 
likumdošana * legislation * 

–Dialekti–Sarunvārdnīcas –Dialects–Conversation and x–v A1154 Valodas 
 phrase books 

–Dialekti–Sintakse –Dialects–Syntax x–x A1154 Valodas 

–Dialekti–Teksti –Dialects–Texts x–v A1154 Valodas 

–Dialektoloğija –Dialectology x A1154 Valodas 

–Diapozitīvi –Slides v A1095 Sk. PR:PS 
   A1110 Personvārdi 
   A1140 Vietas 

–Diapozitīvu kolekcijas –Slide collections x A1105 Institūcijas A1427 
   A1110 Personvārdi A1427 
   A1120 Ģimenes, dzimtas A1427 

–Diecēzes * –Dioceses * x A1187 Krist. konfes. 

–Dienasgrāmatas –Diaries v A1100 Pers. grupas A1538 

   A1103 Etn. grupas A1538 

   A1110 Personvārdi A1538 

   A1120 Ģimenes, dzimtas A1538 

   A1159 Milit. dienesti A1538 

–Dienesta kuģi –Service craft x A1159 Milit. dienesti 

–Dienests ārzemēs * –Foreign service * x A1159 Milit. dienesti 

–Dienvidāzijas rakstnieki –South Asian authors x A1156 Literatūras 

–Diētas terapija * –Diet therapy * x A1150 Slimības 

–Diētas terapija–Receptes –Diet therapy–Recipes x–v A1150 Slimības 

–Diferenciācija –Differentiation x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Diferenciāļi –Differentials x A1195 Transportlīdz. 

–Difūzijas koeficients –Diffusion rate x A1149 Ķīm. vielas 

–Digitalizācija * –Digitization * x A1095 Sk. PR:PS 
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–Dihlorīdfenoketiķskābes –Effect of dichlorophenoxyacetic x A1180 Augi A1580 

ietekme * acid on * 

–Dikcija –Diction x A1154 Valodas 

–Diktāti –Exercises for dictation v A1154 Valodas 

–Dinamika –Dynamics x A1195 Transportlīdz. 

–Diplomātiskā pārstāvniecība –Diplomatic service x A1187 Krist. konfes. 

–Diplomātiskā vēsture –Diplomatic history x A1200 Kari 

–Dipola momenti –Dipole moments x A1149 Ķīm. vielas 

–Direktoriji –Directories v A1095 Sk. PR:PS A1558 
   A1100 Pers. grupas A1558 
   A1103 Etn. grupas A1558 
   A1105 Institūcijas A1558 
   A1120 Ģimenes, dzimtas A1558 
   A1140 Vietas A1558 

–Disciplīna –Discipline x A1095 Sk. PR:PS 
   A1100 Pers. grupas 
   A1105 Institūcijas 
   A1185 Reliģijas 
   A1187 Krist. konfes. 

–Disertācijas –Dissertations x A1151 Izglīt. inst. A1570 

–Disertācijas–Teksta noformēšanas –Dissertations–Style manuals x–v A1151 Izglīt. inst. 
rokasgrāmatas 

–Disimilācija –Dissimilation x A1154 Valodas 

–Diska bremzes –Disc brakes x A1195 Transportlīdz. 

–Diskogrāfija –Discography v A1095 Sk. PR:PS A1361 
   A1100 Pers. grupas A1361 
   A1103 Etn. grupas A1361 
   A1105 Institūcijas A1361 
   A1110 Personvārdi A1361 
   A1160 Skaņdarbi A1361 

–Diskogrāfija–Metodoloğija –Discography–Methodology x–x A1160 Skaņdarbi 

–Diskursa analīze –Discourse analysis x A1154 Valodas 

–Divdabis –Participle x A1154 Valodas 

–Divskaņi –Diphthongs x A1154 Valodas 

–Dizains –Design x A1095 Sk. PR:PS A1532 
   A1149 Ķīm. vielas A1532 

–Doktrīnas –Doctrines x A1185 Reliģijas 
   A1187 Krist. konfes. 

–Doktrīnas–Vēsture –Doctrines–History x–x A1187 Krist. konfes. 

–Doktrīnas–Vēsture–Jauno laiku –Doctrines–History–Modern x–x–y A1187 Krist. konfes. 
periods, 1500- period, 1500- 

–Doktrīnu vēsture –History of doctrines x A1095 Sk. PR:PS 

–Doktrīnu vēsture–16. gs. –History of doctrines–16th century x–y A1095 Sk. PR:PS 

–Doktrīnu vēsture–17. gs. –History of doctrines–17th century x–y A1095 Sk. PR:PS 

–Doktrīnu vēsture–18 .gs –History of doctrines–18th century x–y A1095 Sk. PR:PS 

–Doktrīnu vēsture–19. gs. –History of doctrines–19th century x–y A1095 Sk. PR:PS 

–Doktrīnu vēsture–20. gs. –History of doctrines–20th century x–y A1095 Sk. PR:PS 

–Doktrīnu vēsture–21. gs. –History of doctrines–21st century x–y A1095 Sk. PR:PS 

–Doktrīnu vēsture–Agrīnā –History of doctrines–Early church, x–y A1095 Sk. PR:PS 
baznīca, ap 30-600 ca. 30-600 

–Doktrīnu vēsture–Viduslaiki, –History of doctrines–Middle Ages, x–y A1095 Sk. PR:PS 
600-1500 600-1500 
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–Dokumentācija * –Documentation * x A1095 Sk. PR:PS 

–Dokumentācija un sarakste –Records and correspondence v A1095 Sk. PR:PS 
   A1105 Institūcijas 
   A1153 Rūpn. noz. 
   A1159 Militātie dienesti 

–Dozimetriskā ārstēšana –Dosimetric treatment x A1150 Slimības 

–Drāma –Drama v A1095 Sk. PR:PS A1780 
   A1100 Pers. grupas A1780 
   A1103 Etn. grupas A1780 
   A1105 Institūcijas A1780 
   A1110 Personvārdi A1780 
   A1120 Ģimenes, dzimtas A1780 
   A1140 Vietas A1780 

–Drāma bērniem –Juvenile drama v A1095 Sk. PR:PS A1690 
   A1100 Pers. grupas A1690 
   A1103 Etn. grupas A1690 
   A1105 Institūcijas A1690 
   A1110 Personvārdi A1690 
   A1140 Vietas A1690 

–Dramatiskie darbi –Dramatic works x A1110 Personvārdi 

–Dramaturģija –Dramaturgy x A1110 Personvārdi 

–Draudzes * –Benefices * x A1187 Krist. konfes. 

–Draugi un kolēģi –Friends and associates x A1110 Personvārdi 

–Dravīdu rakstnieki –Dravidian authors x A1156 Literatūras 

–Drošības ierīces * –Safety appliances * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1195 Transportlīdz. 

–Drošības jostas –Seat belts x A1195 Transportlīdz. 

–Drošības jostas–Tiesības un –Seat belts–Law and legislation * x–x A1195 Transportlīdz. 
likumdošana * 

–Drošības noteikumi * –Safety regulations * x A1095 Sk. PR:PS A1705 
   A1153 Rūpn. noz. A1705 

–Drošības pasākumi –Safety measures x A1095 Sk. PR:PS 
   A1151.5 Izglīt. inst. veidi 
   A1153 Rūpn. noz. 
   A1159 Milit. dienesti 

–Drošības pasākumi –Security measures x A1105 Institūcijas 
   A1159 Milit. dienesti 

–Drošības pasākumi * –Security measures * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1151.5 Izglīt. inst. veidi 
   A1153 Rūpn. noz. 

–Drošums –Reliability x A1095 Sk. PR:PS 

–Drūzu rakstnieki –Druze authors x A1156 Literatūras 

–Dubļu sargi * –Spray control * x A1195 Transportlīdz. 

–Duļķainuma ietekme * –Effect of turbidity on * x A1147 Dzīvnieki A1580 
   A1180 Augi A1580 

–Dumpis, [datējums] –Riot, [date] x A1151 Izglīt. inst. 

–Dumpji –Riots x A1151 Izglīt. inst. 

–Dūmu kontrole * –Fume control * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1153 Rūpn. noz. 

–Durvis –Doors x A1195 Transportlīdz. 
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–Dzeja –Poetry v A1095 Sk. PR:PS A1800 

   A1100 Pers. grupas A1800 
   A1103 Etn. grupas A1800 
   A1105 Institūcijas A1800 
   A1110 Personvārdi A1800 
   A1120 Ģimenes, dzimtas A1800 
   A1140 Vietas A1800 

–Dzeja bērniem –Juvenile poetry v A1095 Sk. PR:PS A1690 
   A1100 Pers. grupas A1690 
   A1103 Etn. grupas A1690 
   A1105 Institūcijas A1690 
   A1110 Personvārdi A1690 
   A1140 Vietas A1690 
   A1188 Svētie raksti A1690 

–Dzejas darbi –Poetic works x A1110 Personvārdi 

–Dzelzs ietekme * –Effect of iron on * x A1180 Augi A1580 

–Dzelzs sulfāta ietekme* –Effect of ferrous sulphate on * x A1180 Augi A1580 

–Dzesēšana * –Cooling * x A1095 Sk. PR: PA 
   A1158 Materiāli 
   A1180 Augi 

–Dziesmas un mūzika –Songs and music v A1095 Sk PR:PS A2075 
   A1100 Pers. grupas A2075 
   A1103 Etn. grupas A2075 
   A1105 Institūcijas A2075 
   A1110 Personvārdi A2075 
   A1140 Vietas A2075 
   A1159 Milit. dienesti A2075 

–Dziesmas un mūzika–Diskogrāfija –Songs and music–Discography x–v A1095 Sk PR:PS 

–Dziesmas un mūzika–Teksti –Songs and music–Texts v–v A1095 Sk PR:PS A2190 

–Dziesmas un mūzika–Vēsture un –Songs and music–History and x–x A1095 Sk PR:PS A2075 
kritika criticism 

–Dzimšana –Birth x A1110 Personvārdi 

–Dzimšanas vieta –Birthplace x A1110 Personvārdi 

–Dzimte –Gender x A1154 Valodas 

–Dzimuma faktors * –Sex factors * x A1150 Slimības 

–Dzimuma noteikšana * –Sexing * x A1147 Dzīvnieki 

–Dzimumorgāni –Generative organs x A1147 Dzīvnieki 

–Dzimumu atšķirības –Sex differences x A1095 Sk. PR:PS 
   A1154 Valodas 
   A1164 Ķermeņa orgāni 

–Dzinēji –Motors x A1195 Transportlīdz. 

–Dzinēji (divtaktu) –Motors (Two-stroke cycle) x A1195 Transportlīdz. 

–Dzinēji (dīzeļa) –Motors (Diesel) x A1195 Transportlīdz. 

–Dzinēji (dīzeļa)–Izplūdes gāzes * –Motors (Diesel)–Exhaust gas * x–x A1195 Transportlīdz. 

–Dzinēji (saspiestas gāzes) * –Motors (Compressed–gas) * x A1195 Transportlīdz. 

–Dzinēji (šķidrā slāpekļa) * –Motors (Liquid nitrogen) * x A1195 Transportlīdz. 

–Dzinēji–Atgāzu izplūdes sistēmas –Motors–Exhaust systems x–x A1195 Transportlīdz. 

–Dzinēji–Cilindri –Motors–Cylinders x–x A1195 Transportlīdz. 

–Dzinēji–Cilindru bloki –Motors–Cylinder blocks x–x A1195 Transportlīdz. 

–Dzinēji–Cilindru galvas * –Motors–Cylinder heads * x–x A1195 Transportlīdz. 

–Dzinēji–Daļas un detaļas * –Motors–Parts * x–x A1195 Transportlīdz. 
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–Dzinēji–Datorizētās vadības –Motors–Computer control x–x A1195 Transportlīdz. 

sistēmas * systems * 

–Dzinēji–Degšana * –Motors–Combustion * x–x A1195 Transportlīdz. 

–Dzinēji–Degvielas iesmidzināšanas –Motors–Fuel injection systems x–x A1195 Transportlīdz. 
sistēmas 

–Dzinēji–Detonācija * –Motors–Knock * x–x A1195 Transportlīdz. 

–Dzinēji–Dzesēšana * –Motors–Cooling * x–x A1195 Transportlīdz. 

–Dzinēji–Dzesēšanas sistēmas * –Motors–Cooling systems * x–x A1195 Transportlīdz. 

–Dzinēji–Elektroniskās degvielas –Motors–Electronic fuel injection x–x A1195 Transportlīdz. 
iesmidzināšanas sistēmas systems 

–Dzinēji–Eļļas filtri –Motors–Oil filters x–x A1195 Transportlīdz. 

–Dzinēji–Eļļošanas sistēmas * –Motors–Lubrication systems * x–x A1195 Transportlīdz. 

–Dzinēji–Gultņi * –Motors–Bearings * x–x A1195 Transportlīdz. 

–Dzinēji–Izplūdes gāzes * –Motors–Exhaust gas * x–x A1195 Transportlīdz. 

–Dzinēji–Izplūdes gāzes–Tiesības –Motors–Exhaust gas–Law and x–x A1195 Transportlīdz. 
un likumdošana * legislation * 

–Dzinēji–Karburatori –Motors–Carburetors x–x A1195 Transportlīdz. 

–Dzinēji–Kloķvārpstas –Motors–Crankshafts x–x A1195 Transportlīdz. 

–Dzinēji–Kompresori –Motors–Superchargers x–x A1195 Transportlīdz. 

–Dzinēji–Modifikācija * –Motors–Modification * x–x A1195 Transportlīdz. 

–Dzinēji–Piedziņas zobsiksnas –Motors–Timing belts x–x A1195 Transportlīdz. 

–Dzinēji–Sadales vārpstas –Motors–Camshafts x–x A1195 Transportlīdz. 

–Dzinēji–Skaņas izolācija * –Motors–Soundproofing * x–x A1195 Transportlīdz. 

–Dzinēji–Trokšņa slāpētāji –Motors–Mufflers x–x A1195 Transportlīdz. 

–Dzinēji–Trokšņa slāpētāji– –Motors–Mufflers– x–x A1195 Transportlīdz. 
Akustiskās īpašības * Acoustic properties * 

–Dzinēji–Turbokompresori –Motors–Turbochargers x–x A1195 Transportlīdz. 

–Dzinēji–Vadības sistēmas –Motors–Control systems x–x A1195 Transportlīdz. 

–Dzinēji–Vārsti * –Motors–Valves * x–x A1195 Transportlīdz. 

–Dzinēji–Vibrācija * –Motors–Vibration * x–x A1195 Transportlīdz. 

–Dzinēji–Virzuļi un virzuļu gredzeni –Motors–Pistons and piston rings x–x A1195 Transportlīdz. 

–Dzinumu nograušanas ietekme * –Effect of browsing on * x A1180 Augi A1580 

–Dzīvais darbaspēks * –Manpower * x A1200 Kari 

–Dzīves cikli * –Life cycles * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Dzīves prasmju novērtējums * –Life skills assessment * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Dzīves prasmju rokasgrāmatas –Life skills guides v A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Dzīves veidošana –Conduct of life x A1100 Pers. grupas 

–Dzīvnieku modeļi * –Animal models * x A1150 Slimības 

–Dzīvotspēja * –Vitality * x A1180 Augi 

–Dzīvsudraba saturs * –Mercury content * x A1147 Dzīvnieki 

–Džainisma rakstnieki –Jaina authors x A1156 Literatūras 

–Ebreji * –Jews * x A1200 Kari 

–Ebreju kristiešu rakstnieki –Jewish Christian authors x A1156 Literatūras 

–Ebreju rakstnieki –Jewish authors x A1156 Literatūras 

–Ēdināšana –Food service x A1155 Likumdoš. inst. 
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–Ēdināšana * –Food service * x A1095 Sk. PR:PS 

   A1151.5 Izglīt. inst. veidi 

–Edo periods, 1600-1868 –Edo period, 1600-1868 y A1148 Japāņu māksla 

–Ēģiptiešu ietekme –Egyptian influences x A1156 Literatūras A1675 

–Ehinokokozes cistas –Hydatids x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Eifēmisms –Euphemism x A1154 Valodas 

–Eiropiešu ietekme –European influences x A1156 Literatūras A1675 

–Eiropiešu rakstnieki –European authors x A1156 Literatūras 

–Ekipējums –Equipment x A1159 Milit. dienesti 

–Ekipējums–Kvalitātes kontrole –Equipment–Quality control x–x A1159 Milit. dienesti 

–Eklektiskā ārstēšana * –Eclectic treatment * x A1150 Slimības 

–Ekofizioloğija * –Ecophysiology * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Ekoloğija * –Ecology * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Ekonometriskie modeļi –Econometric models x A1095 Sk. PR:PS A2040 
   A1153 Rūpn. noz. A2040 

–Ekonomiskā integrācija –Economic integration x A1140 Vietas 

–Ekonomiskā politika –Economic policy x A1140 Vietas 
   A1149.5 Kolonijas 

–Ekonomiskais stāvoklis –Economic conditions x A1100 Pers. grupas A1578 
   A1103 Etn. grupas A1578 
   A1140 Vietas A1578 
   A1149.5 Kolonijas A1578 

–Ekonomiskais stāvoklis– –Economic conditions– x–y–x A1140 Vietas 
[perioda apakšiedaļa]– [period subdivision]– 
Reģionālās atšķirības Regional disparities 

–Ekonomiskais stāvoklis– –Economic conditions– x–y A1100 Pers. grupas A1578 
16. gs. 16th century  A1103 Etn. grupas A1578 
   A1140 Vietas A1578 

–Ekonomiskais stāvoklis– –Economic conditions– x–y A1100 Pers. grupas A1578 
17. gs. 17th century  A1103 Etn. grupas A1578 
   A1140 Vietas A1578 

–Ekonomiskais stāvoklis– –Economic conditions– x–y A1100 Pers. grupas A1578 
18. gs. 18th century  A1103 Etn. grupas A1578 
   A1140 Vietas A1578 

–Ekonomiskais stāvoklis– –Economic conditions– x–y A1100 Pers. grupas A1578 
19. gs. 19th century  A1103 Etn. grupas A1578 
   A1140 Vietas A1578 

–Ekonomiskais stāvoklis– –Economic conditions– x–y A1100 Pers. grupas A1578 
20. gs. 20th century  A1103 Etn. grupas A1578 
   A1140 Vietas A1578 

–Ekonomiskais stāvoklis– –Economic conditions– x–y A1100 Pers. grupas A1578 
21. gs. 21st century  A1103 Etn. grupas A1578 
   A1140 Vietas A1578 

–Ekonomiskais stāvoklis– –Economic conditions– x–x A1140 Vietas 
Reģionālās atšķirības Regional disparities 

–Ekonomiskie aspekti * –Economic aspects * x A1095 Sk. PR:PS 
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–Eksāmeni –Examinations x A1095 Sk. PR:PS 

   A1100 Pers. grupas 
   A1105 Institūcijas 
   A1110 Personvārdi 
   A1151 Izglīt. inst. 
   A1151.5 Izglīt. inst. veidi 
   A1159 Milit. dienesti 

–Eksāmeni, jautājumi utt. –Examinations, questions, etc. v A1095 Sk. PR:PS 
   A1110 Pers. grupas 
   A1110 Personvārdi 
   A1188 Svētie raksti 

–Eksāmeni–[priekšmets] –Examinations–[subject] x–x A1151 Izglīt. inst. 
   A1151.5 Izglīt. inst. veidi 

–Eksāmeni–Mācību palīglīdzekļi –Examinations–Study guides x–v A1095 Sk. PR:PS 

–Eksāmeni–Tiesības un –Examinations–Law and x–x A1151.5 Izglīt. inst. veidi 
likumdošana * legislation * 

–Eksāmenu sistēma, balstīta uz –Honor system x A1151 Izglīt. inst. 
studentu godīgumu 

–Eksemplāri, neparasti –Copies, curious x A1188 Svētie raksti 

–Eksistenciālie teikumi –Existential constructions x A1154 Valodas 

–Ekskrēcija –Excretion x A1149 Ķīm. vielas 

–Eksotisko dzīvnieku ietekme * –Effect of exotic animals on * x A1147 Dzīvnieki A1580 

–Ekspedīcijas un lauka darbs –Field work x A1095 Sk. PR:PS 

–Eksperimenti –Experiments x A1095 Sk. PR:PS 

–Ekspertīze * –Expertising * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1148 Māksla 

–Eksplikācija –Explication x A1156 Literatūras 

–Ekspluatācija auksta laika –Cold weather operation * x A1195 Transportlīdz. 
apstākļos * 

–Ekspluatācija un remonts –Maintenance and repair x A1095 Sk. PR:PS 
   A1195 Transportlīdz. 

–Ekspluatācija un remonts– –Maintenance and repair– x–x A1195 Transportlīdz. 
Tiesības un likumdošana * Law and legislation * 

–Ekspluatācijas izmaksas –Cost of operation x A1095 Sk. PR:PS 
   A1195 Transportlīdz. 

–Ekspluatācijas laiks * –Service life * x A1195 Transportlīdz. 

–Ekspluatācijas raksturojums * –Performance (1) * x A1195 Transportlīdz. 

–Eksterjers * –Conformation * x A1147 Dzīvnieki 

–Elastīgums –Ductility x A1158 Materiāli 

–Elastiskās īpašības * –Elastic properties * x A1158 Materiāli 

–Elektriskās īpašības * –Electric properties * x A1149 Ķīm. vielas 
   A1158 Materiāli 
   A1164 Ķermeņa orgāni 
   A1180 Augi 

–Elektroģeneratori * –Electric generators * x A1195 Transportlīdz. 

–Elektroiekārta * –Electric equipment * x A1153 Rūp. noz. 
   A1195 Transportlīdz. 

–Elektroiekārtas –Electric installations x A1159 Milit. dienesti 

–Elektroinstalācija –Electric wiring x A1195 Transportlīdz. 

–Elektromehāniskās analoģijas –Electromechanical analogies x A1095 Sk. PR:PS A2040 

–Elektrometalurģija –Electrometallurgy x A1149 Ķīm. vielas 

–Elektronikas speciālisti –Electronic technicians x A1159 Milit. dienesti 
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–Elektroniskā iekārta * –Electronic equipment * x A1153 Rūpn. noz. 

   A1195 Transportlīdz. 

–Elektroniskā izlūkošana * –Electronic intelligence * x A1200 Kari 

–Elektroniskā publicēšana * –Electronic publishing * x A1095 Sk. PR:PS 

–Elektroniskās diskusiju grupas –Electronic discussion groups x A1095 Sk. PR:PS 

–Elektroniskās iekārtas –Electronic installations x A1159 Milit. dienesti 

–Elektroniskās informācijas resursi –Electronic information resources x A1095 Sk. PR:PS 

–Elidācija –Deletion x A1154 Valodas 

–Elipse –Ellipsis x A1154 Valodas 

–Elīzija –Elision x A1154 Valodas 

–Elpas kontrole –Breath control x A1161 Mūz. instr. 

–Elpošana * –Respiration * x A1147 Dzīvnieki 

–Elpošanas orgāni –Respiratory organs x A1147 Dzīvnieki 

–Eļļošana –Lubrication x A1195 Transportlīdz. 

–Embriji * –Embryos * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Embriji–Anatomija –Embryos–Anatomy x–x A1147 Dzīvnieki 

–Embriji–Fizioloģija –Embryos–Physiology x–x A1147 Dzīvnieki 

–Embriji–Transplantācija * –Embryos–Transplantation * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Embriji–Ultravioletā starojuma –Embryos–Effect of ultraviolet x–x A1147 Dzīvnieki A1580 
ietekme * radiation on * 

–Embriji–Uzturs un barošanās –Embryos–Nutrition x–x A1180 Augi 

–Embrioloģija –Embryology x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Emfāze –Emphasis x A1154 Valodas 

–Emigrācija un imigrācija –Emigration and immigration x A1140 Vietas A1581 
   A1149.5 Kolonijas A1581 

–Emigrācija un imigrācija– –Emigration and immigration– x–x A1140 Vietas A1581 
Ekonomiskie aspekti Economic aspects 

–Emigrācija un imigrācija– –Emigration and immigration– x–x A1140 Vietas A1581 
Reliģiskie aspekti Religious aspects 

–Emigrācija un imigrācija– –Emigration and immigration– x–x–x A1140 Vietas A1581 
Reliģiskie aspekti–Baptisti, Religious aspects–Baptists, 
[Katoļu baznīca utt.] [Catholic Church, etc.] 

–Emigrācija un imigrācija– –Emigration and immigration– x–x–x A1140 Vietas A1581 
Reliģiskie aspekti–Budisms, Religious aspects–Buddhism, 
[Kristietība utt.] [Christianity, etc.] 

–Emigrācija un imigrācija– –Emigration and immigration– x–x A1140 Vietas A1581 
Sociālie aspekti Social aspects 

–Emigrācija un imigrācija– –Emigration and immigration– x–x A1140 Vietas A1581 
Valdības politika Government policy 

–Emuāri –Blogs v A1095 Sk. PR:PS 
   A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1110 Personvārdi 

–Enciklopēdijas –Encyclopedias v A1095 Sk. PR:PS 

–Enciklopēdijas, bērnu –Encyclopedias, Juvenile v A1095 Sk. PR:PS 

–Endokrīnie aspekti –Endocrine aspects x A1150 Slimības 

–Endokrinoloģija –Endocrinology x A1147 Dzīvnieki 

–Endoskopiskā ķirurģija * –Endoscopic surgery * x A1150 Slimības 
   A1164 Ķermeņa orgāni 
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–Endoskopiskā ķirurģija– –Endoscopic surgery– x–x A1164 Ķermeņa orgāni 

Komplikācijas * Complications * 

–Energoapgāde * –Power supply * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1153 Rūpn. noz. 

–Enerģijas izmantošana –Power utilization x A1145.5 Ūdenstilpes 

–Enerģijas patēriņš –Energy consumption x A1159 Milit. dienesti 

–Enerģijas patēriņš * –Energy consumption * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1153 Rūpn. noz. 

–Enerģijas taupīšana * –Energy conservation * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1153 Rūpn. noz. 

–Enklītika –Enclitics x A1154 Valodas 

–Epidemioloģija –Epidemiology x A1150 Slimības 

–Epiteti –Epithets x A1154 Valodas 

–Eponīmi –Eponyms x A1154 Valodas 

–Ergatīva konstrukcijas –Ergative constructions x A1154 Valodas 

–Ērģeles –Organs x A1105 Institūcijas 

–Ērģeļu partitūras –Organ scores v A1160 Mūz. instr. 

–Erozija * –Erosion * x A1158 Materiāli 

–Estētika –Aesthetics x A1110 Personvārdi 
   A1155.2 Liter. grupas 

–Ētera ietekme * –Effect of ethephon on * x A1180 Augi A1580 

–Ētika –Ethics x– A1110 Personvārdi 
   A1155 Likumdoš. inst. 

–Etimoloģija –Etymology x A1154 Valodas 

–Etimoloģija–Nosaukumi –Etymology–Names x–x A1154 Valodas 

–Etioloģija –Etiology x A1150 Slimības 

–Etniskā identitāte –Ethnic identity x A1103 Etn. grupas 

–Etniskās attiecības –Ethnic relations x A1140 Vietas 

–Etniskās attiecības–Ekonomiskie –Ethnic relations–Economic x–x A1140 Vietas 
aspekti aspects 

–Etniskās attiecības–Politiskie –Ethnic relations–Political aspects x–x A1140 Vietas 
aspekti 

–Etnobioloģija * –Ethnobiology * x A1103 Etn. grupas 

–Etnobotānika * –Ethnobotany * x A1103 Etn. grupas 

–Etnoloģiskās kolekcijas –Ethnological collections x A1105 Institūcijas A1427 
   A1110 Personvārdi A1427 
   A1120 Ģimenes, dzimtas A1427 

–Etnomūzikas kolekcijas –Ethnomusicological collections x A1105 Institūcijas A1427 
   A1110 Personvārdi A1427 
   A1120 Ģimenes, dzimtas A1427 

–Etnozooloģija * –Ethnozoology * x A1103 Etn. grupas 

–Evolūcija * –Evolution * x A1147 Dzīvnieki 
   A1149 Ķīm. vielas 
   A1164 Ķermeņa orgāni 
   A1180 Augi 

–Faksimili –Facsimiles v A1095 Sk. PR:PS A1595 

–Fakultātes –Departments x A1151.5 Izglīt. inst. veidi 

–Farmakokinētika –Pharmacokinetics x A1149 Ķīm. vielas 

–Farmakoterapija * –Chemotherapy * x A1150 Slimības 

–Farmakoterapija–Komplikācijas * –Chemotherapy–Complications * x–x A1110 Personvārdi 
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–Feministiskā kritika * –Feminist criticism * x A1188 Svētie raksti 

–Fenoloģija –Phenology x A1180 Augi 

–Fibroze * –Fibrosis * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Filmas bērniem –Juvenile films v A1095 Sk. PR:PS A1690 

–Filmas cittautiešiem –Films for foreign speakers x A1154 Valodas 

–Filmas franču, [spāņu utt.] –Films for French, [Spanish, x A1154 Valodas 
valodā runājošajiem etc.] speakers 

–Filmu katalogi –Film catalogs v A1095 Sk. PR:PS A1361 A1670 

–Filmu un video adaptācijas –Film and video adaptations v A1110 Personvārdi 
   A1156 Literatūras 
   A1160 Skaņdarbi 

–Filoģenēze –Phylogeny x A1147 Dzīvnieki 
   A1164 Ķermeņa orgāni 
   A1180 Augi 

–Filoģenēze–Molekulārie aspekti –Phylogeny–Molecular aspects x–x A1147 Dzīvnieki 

–Filozofija –Philosophy x A1095 Sk. PR:PS A1929 
   A1110 Personvārdi A1929 
   A1155.2 Liter. grupas A1929 
   A1188 Svētie raksti A1929 

–Finanses –Finance x A1095 Sk. PR:PS A1624 
   A1103 Etn. grupas A1624 
   A1105 Institūcijas A1624 
   A1151 Izglīt. inst. A1624 
   A1151.5 Izglīt. inst. veidi A1624 
   A1153 Rūpn. noz. A1624 
   A1159 Milit. dienesti A1624 
   A1187 Krist. konfes. A1624 

–Finanses * –Finance * x A1200 Kari 

–Finanses, personiskās –Finance, Personal x A1100 Pers. grupas A1624 
   A1103 Etn. grupas A1624 
   A1110 Personvārdi A1624 

–Finanses–Tiesības un –Finance–Law and legislation x–x A1159 Milit. dienesti 
likumdošana 

–Finanses–Tiesības un –Finance–Law and legislation * x–x A1103 Etn. grupas 
likumdošana *   A1151.5 Izglīt. inst. veidi 
   A1153 Rūpn. noz. 

–Fizikālā terapija * –Physical therapy * x A1150 Slimības 

–Fizioloģija –Physiology x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1147 Dzīvnieki 
   A1164 Ķermeņa orgāni 
   A1180 Augi 

–Fizioloģija pēc ražas novākšanas * –Postharvest physiology * x A1180 Augi 

–Fizioloģiskā genomika –Physiological genomics x A1147 Dzīvnieki 

–Fizioloģiskā iedarbība * –Physiological effect * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1149 Ķīm. vielas 
   A1158 Materiāli 
   A1180 Augi 

–Fizioloģiskā transportēšana –Physiological transport x A1149 Ķīm. vielas 

–Fizioloģiskie aspekti –Physiological aspects x A1095 Sk. PR:PS 

–Fiziskā sagatavošana * –Physical training * x A1159 Milit. dienesti 

–Flažoleti –Harmonics x A1161 Mūz. instr. 

–Fleksija –Inflection x A1154 Valodas 
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–Fluora ietekme * –Effect of fluorine on * x A1180 Augi A1580 

–Fluorescence –Fluorescence x A1147 Dzīvnieki 

–Fluorīdu ietekme * –Effect of fluorides on * x A1180 Augi A1580 

–Folklora –Folklore v A1095 Sk. PR:PS A1627 
   A1100 Pers. grupas A1627 
   A1103 Etn. grupas A1627 
   A1140 Vietas A1627 
   A1188 Svētie raksti A1627 

–Fondi un stipendijas –Funds and scholarships x A1151 Izglīt. inst. 

–Fonēmika –Phonemics x A1154 Valodas 

–Fonētika –Phonetics x A1154 Valodas 

–Fonētiskā transkripcija –Phonetic transcription v A1154 Valodas 

–Fonoloģija –Phonology x A1154 Valodas 

–Fonoloģija, salīdzināmā –Phonology, Comparative x A1154 Valodas 

–Fonoloģija, salīdzināmā– –Phonology, Comparative– x A1154 Valodas 
Franču, [Vācu utt.] valoda French, [German, etc.] 

–Fonoloģija, vēsturiskā –Phonology, Historical x A1154 Valodas 

–Formas mainīšanas iespējas –Formability x A1158 Materiāli 

–Formu koordinācija –Coordinate constructions x A1154 Valodas 

–Fotofarmakoterapija * –Photochemotherapy * x A1150 Slimības 

–Fotogrāfi –Photographers x A1159 Milit. dienesti 

–Fotogrāfija –Photography x A1200 Kari 

–Fotogrāfijas –Photographs v A1095 Sk. PR:PS A1935 

–Fotogrāfijas no kosmosa –Photographs from space v A1095 Sk. PR:PS 

–Fotogrāfiju kolekcijas –Photograph collections x A1105 Institūcijas 
   A1110 Personvārdi 
   A1120 Ģimenes, dzimtas 

–Fotogrāfiskā identifikācija –Photographic identification x A1147 Dzīvnieki 

–Fotomorfoģenēze –Photomorphogenesis x A1180 Augi 

–Fototerapija * –Phototherapy * x A1150 Slimības 

–Fragmenti –Excerpts v A1160 Skaņdarbi 

–Fragmenti, aranžēti –Excerpts, Arranged v A1160 Skaņdarbi 

–Franču ietekme –French influences x A1156 Literatūras A1675 

–Franču, [japāņu utt.] –Spoken French, [Japanese, etc.] * x A1154 Valodas 
sarunvaloda * 

–Frazeoloģija –Phraseology x A1154 Valodas 

–Fumigācija * –Fumigation * x A1180 Augi 

–Funkcionālie vārdi –Function words x A1154 Valodas 

–Futbols –Football x A1151 Izglīt. inst. 

–Gadadienas utt. –Anniversaries, etc. x A1095 Sk. PR:PS 
   A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1105 Institūcijas 
   A1110 Personvārdi 
   A1140 Vietas 
   A1187 Krist. konfes. 
   A1200 Kari 

–Gadījumu izpēte –Case studies v A1095 Sk. PR:PS A1350 
   A1100 Pers. grupas A1350 
   A1103 Etn. grupas A1350 
   A1105 Institūcijas A1350 
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–Gaisa artilēristi –Aerial gunners x A1159 Milit. dienesti 

–Gaisa balstiekārta * –Air suspension * x A1195 Transportlīdz. 

–Gaisa desanta karaspēks –Airborne troops x A1159 Milit. dienesti 

–Gaisa desanta karaspēks– –Airborne troops–Communication x–x A1159 Milit. dienesti 
Sakaru sistēmas systems 

–Gaisa kondicionēšana * –Air conditioning * x A1095 Sk. PR:PS 

–Gaisa kondicionēšana–Kontrole * –Air conditioning–Control * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1195 Transportlīdz. 

–Gaisa operācijas –Aerial operations x A1200 Kari 

–Gaisa operācijas, amerikāņu, –Aerial operations, American, x A1200 Kari 
[britu utt.] [British, etc.] 

–Gaisa piesārņojuma ietekme * –Effect of air pollution on * x A1180 Augi A1580 

–Gaisa piesārņojuma ietekme– –Effect of air pollution on– x A1180 Augi 
Ģenētiskie aspekti Genetic aspects 

–Gaisa policija –Air police x A1159 Milit. dienesti 

–Gaisa saturs * –Air content * x A1158 Materiāli 

–Gaisa saturs–Mērīšana –Air content–Measurement x–x A1158 Materiāli 

–Gaisa saturs–Mērīšana– –Air content–Measurement– x–x–x A1158 Materiāli 
Instrumenti Instruments 

–Gaisa spēku ķirurgi –Flight surgeons x A1159 Milit. dienesti 

–Gaisa spēku virsnieki –Flight officers x A1159 Milit. dienesti 

–Gaismas ietekme * –Effect of light on * x A1147 Dzīvnieki A1580 
   A1180 Augi A1580 

–Galisiešu ietekme –Galician influences x A1156 Literatūras A1675 

–Gallicismi –Gallicisms x A1154 Valodas 

–Galms un galminieki –Court and courtiers x A1140 Vietas 

–Galms un galminieki–Apğērbs –Court and courtiers–Clothing x–x A1140 Vietas 

–Galms un galminieki–Pārtika –Court and courtiers–Food x–x A1140 Vietas 

–Galms un galminieki–Valoda –Court and courtiers–Language x–x A1140 Vietas 

–Galvanomagnētiskās īpašības * –Galvanomagnetic properties * x A1158 Materiāli 

–Galvaspilsēta –Capital and capitol x A1140 Vietas 

–Gamma staru ietekme * –Effect of gamma rays on * x A1180 Augi A1580 

–Garantijas * –Bonding * x A1100 Pers. grupas 

–Garīdzniecība –Clergy x A1187 Krist. konfes. 

–Garīdzniecība–Atcelšana no amata –Clergy–Deposition x–x A1187 Krist. konfes. 

–Garīdzniecība–Garīdznieka tērpa –Clergy–Deprivation of the x–x A1187 Krist. konfes. 
zaudēšana * clerical garb * 

–Garīdzniecība–Iecelšana, izziņošana –Clergy–Appointment, call and x–x A1187 Krist. konfes. 
un vēlēšanas election 

–Garīdzniecība–Ievadīšana amatā * –Clergy–Installation * x–x A1187 Krist. konfes. 

–Garīdzniecība–Laicīgā –Clergy–Secular employment * x–x A1187 Krist. konfes. 
nodarbinātība * 

–Garīdzniecība–Pazemināšana –Clergy–Degradation x–x A1187 Krist. konfes. 
amatā 

–Garīdznieku darbs –Clerical work x A1159 Milit. dienesti 

–Garīgā dzīve –Spiritual life x A1186 Reliģiskie ordeņi 

–Gāzģeneratori * –Gas producers * x A1195 Transportlīdz. 

–Gāzu ietekme * –Effect of gases on * x A1180 Augi A1580 

–Geminācija –Gemination x A1154 Valodas 
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–Gēnu inženierija * –Genetic engineering * x A1147 Dzīvnieki 

   A1180 Augi 

–Gēnu kartēšana * –Genome mapping * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Gēnu terapija * –Gene therapy * x A1150 Slimības 

–Glabāšana * –Storage * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1180 Augi 

–Glabāšana–Klimatiskie faktori * –Storage–Climatic factors * x–x A1180 Augi 

–Glabāšana–Slimības un bojājumi * –Storage–Diseases and injuries * x–x A1180 Augi 

–Glifosāta ietekme * –Effect of glyphosate * x A1180 Augi A1580 

–Globālās sasilšanas ietekme * –Effect of global warming on * x A1180 Augi A1580 

–Globalizācija –Globalization x A1154 Valodas 

–Glosāriji, vārdnīcas utt. –Glossaries, vocabularies, etc. v A1154 Valodas 

–Glosāriji, vārdnīcas utt.– –Glossaries, vocabularies, etc.– v–x A1154 Valodas 
Daudzvalodu Polyglot 

–Godalgas, balvas utt. –Prizes, etc. x A1200 Kari 

–Golfs –Golf x A1151 Izglīt. inst. 

–Gradācija –Gradation x A1154 Valodas 

–Grafēmika –Graphemics x A1154 Valodas 

–Grafiskās metodes –Graphic methods x A1095 Sk. PR:PS 

–Grafīti –Graffiti x A1200 Kari 

–Grāmatas greznā iesējumā –Gift books v A1180 Augi 
   A1200 Kari 

–Grāmatas un lasīšana –Books and reading x A1110 Personvārdi A1333 

–Grāmatas un lasīšana * –Books and reading * x A1100 Pers. grupas A1333 
   A1103 Etn. grupas A1333 

–Gramatika –Grammar x A1154 Valodas 

–Gramatika, ģeneratīvā –Grammar, Generative x A1154 Valodas 

–Gramatika, salīdzināmā –Grammar, Comparative x A1154 Valodas 

–Gramatika, salīdzināmā–Franču, –Grammar, Comparative–French, x–x A1154 Valodas 
[Latīņu utt.] valoda [Latin, etc.] 

–Gramatika, vēsturiskā –Grammar, Historical x A1154 Valodas 

–Gramatikalizācija –Grammaticalization x A1154 Valodas 

–Gramatika–Teorija utt. –Grammar–Theory, etc. x A1154 Valodas 

–Gramatiskā pareizība –Markedness x A1154 Valodas 

–Gramatiskās kategorijas –Grammatical categories x A1154 Valodas 

–Grāmatu apskati –Book reviews v A1095 Sk. PR:PS A2021 
   A1100 Pers. grupas A2021 
   A1103 Etn. grupas A2021 
   A1140 Vietas A2021 

–Grāmatu nosaukumi –Titles of books x A1188 Svētie raksti 

–Grāmatvedība –Accounting x A1095 Sk. PR:PS A1624 
   A1105 Institūcijas A1624 
   A1151.5 Izglīt. inst. veidi A1624 
   A1153 Rūpn. noz. A1624 
   A1159 Milit. dienesti A1624 

–Grāmatvedība–Tiesības un –Accounting–Law and legislation * x–x A1153 Rūpn. noz. 
likumdošana *  
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–Grāmatzīmēs –In bookplates x A1105 Institūcijas 

   A1110 Personvārdi 
   A1140 Vietas 
   A1200 Kari 

–Gravēšana un kodināšana * –Etching * x A1158 Materiāli 

–Gremošanas orgāni –Digestive organs x A1147 Dzīvnieki 

–Grieķu ietekme –Greek influences x A1156 Literatūras A1675 

–Grieķu rakstnieki –Greek authors x A1156 Literatūras 

–Grūsnība * –Pregnancy * x A1147 Dzīvnieki 

–Gultnes –Channels x A1145.5 Ūdenstilpes 

–Gultnes iztaisnošanas darbi –Channelization x A1145.5 Ūdenstilpes 

–Gultņi * –Bearings * x A1195 Transportlīdz. 

–Ģenealoģija –Genealogy v A1100 Pers. grupas A1631 
   A1103 Etn. grupas A1631 
   A1105 Institūcijas 
   A1140 Vietas A1631 A1845 

–Ģenealoģija–Reliģiskie aspekti –Genealogy–Religious aspects x–x A1140 Vietas 

–Ģenerālštāba virsnieki –General staff officers x A1159 Milit. dienesti 

–Ģenētika –Genetics x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Ģenētiskie aspekti –Genetic aspects x A1150 Slimības 

–Ģenētiskie resursi * –Germplasm resources * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Ģenētiskie resursi–Katalogi –Germplasm resources–Catalogs x–v A1180 Augi 
un krājumi * and collections * 

–Ģenētiskie resursi– –Germplasm resources– x–x A1147 Dzīvnieki 
Kriosaglabāšana * Cryopreservation *  A1180 Augi 

–Ģenētiskie resursi– –Germplasm resources– x–x A1147 Dzīvnieki 
Mikrobioloģija * Microbiology * 

–Ģeogrāfija –Geography x A1140 Vietas 
   A1149.5 Kolonijas 
   A1188 Svētie raksti 

–Ģeogrāfiskā izplatība –Geographical distribution x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Ģeogrāfiskā izplatība– –Geographical distribution– x–x A1147 Dzīvnieki 
Klimatiskie faktori * Climatic factors *  A1180 Augi 

–Ģeogrāfiskās informācijas –Geographic information systems * x A1095 Sk. PR:PS 
sistēmas * 

–Ģeogrāfisko nosaukumu rādītāji –Gazetteers v A1140 Vietas A1630 

–Ģerundijs –Gerund x A1154 Valodas 

–Ģerundīvs –Gerundive x A1154 Valodas 

–Ģimene –Family x A1110 Personvārdi A1631 

–Hadīss –Hadith x A1110 Personvārdi 

–Haploloģija –Haplology x A1154 Valodas 

–Harmonija –Harmony x A1110 Personvārdi 

–Harmonijas –Harmonies v A1188 Svētie raksti 

–Harmonijas, angļu, [franču, –Harmonies, English, [French, v A1188 Svētie raksti 
vācu utt.] German, etc.] 

–Harmonijas, angļu, [franču, –Harmonies, English, [French, x–x A1188 Svētie raksti 
vācu utt.]–Vēsture un kritika German, etc.]–History and 
 criticism 
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–Harmonijas–Vēsture un kritika –Harmonies–History and criticism x–x A1188 Svētie raksti 

–Hartas –Charters v A1105 Institūcijas 
   A1140 Vietas 

–Hartas, dāvinājumi, privilēģijas –Charters, grants, privileges v A1140 Vietas 

–Heianas periods, 794-1185 –Heian period, 794-1185 y A1148 Japāņu māksla 

–Hēlija saturs * –Helium content * x A1158 Materiāli 

–Heraldika –Heraldry x A1095 Sk. PR:PS 
   A1105 Institūcijas 

–Herbārijs –Herbarium x A1105 Institūcijas A1427 
   A1110 Personvārdi A1427 
   A1120 Ģimenes, dzimtas A1427 

–Herbicīdu bojājumi * –Herbicide injuries * x A1180 Augi 

–Hermeneitika –Hermeneutics x A1188 Svētie raksti 

–Heteronīmi –Heteronyms x A1154 Valodas 

–Hiāts –Hiatus x A1154 Valodas 

–Hidrauliskā iekārta –Hydraulic equipment x A1195 Transportlīdz. 

–Hidrogāzdinamika –Fluid dynamics x A1158 Materiāli 

–Himnas un dziesmas –Hymns v A1187 Krist. konfes. 

–Himnas un dziesmas–Teksti –Hymns–Texts v–v A1187 Krist. konfes. 

–Himnas un dziesmas–Vēsture un –Hymns–History and criticism x–x A1187 Krist. konfes. 
kritika 

–Hipertrofija * –Hypertrophy * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Hiropraktiskā ārstēšana * –Chiropractic treatment * x A1150 Slimības 

–Histoķīmija –Histochemistry x A1164 Ķermeņa orgāni 
   A1180 Augi 

–Histoloģija –Histology x A1147 Dzīvnieki 
   A1164 Ķermeņa orgāni 

–Histopatoloģija –Histopathology x A1147 Dzīvnieki 
   A1150 Slimības 
   A1164 Ķermeņa orgāni 

–Historiogrāfija –Historiography x A1095 Sk. PR:PS 
   A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1105 Institūcijas 
   A1140 Vietas 
   A1188 Svētie raksti 

–Hokejs –Hockey x A1151 Izglīt. inst. 

–Homeopātiskā ārstēšana * –Homeopathic treatment * x A1150 Slimības 

–Homonīmi –Homonyms x A1154 Valodas 

–Homoseksuālisti –Gays x A1159 Milit. dienesti 

–Homoseksuālistu interpretācijas –Gay interpretations x A1180 Svētie raksti 

–Hormonu terapija * –Hormone therapy * x A1150 Slimības 

–Hormonu terapija–Komplikācijas * –Hormone therapy–Complications * x–x A1150 Slimības 

–Hospitāļu kuģi –Hospital ships x A1159 Milit. dienesti 

–Hrestomātijas –Readers v A1154 Valodas 

–Hrestomātijas jaunajiem –Readers for new literates v A1154 Valodas A1975 
rakstpratējiem 

–Hrestomātijas–[forma] –Readers–[form] v–v A1154 Valodas A1975 

–Hrestomātijas–[tēma] –Readers–[topic] v–x A1154 Valodas A1975 
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–Hronoloģija –Chronology v A1095 Sk. PR:PS A1367 

   A1110 Personvārdi A1367 
   A1148 Māksla A1367 
   A1155.2 Liter. grupas A1367 
   A1156 Literatūras A1367 
   A1188 Svētie raksti A1367 
   A1200 Kari A1367 

–Humors –Humor v A1095 Sk. PR:PS 
   A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1105 Institūcijas 
   A1110 Personvārdi 
   A1140 Vietas 
   A1188 Svētie raksti 

–Humors bērniem –Juvenile humor v A1095 Sk. PR:PS A1690 
   A1100 Pers. grupas A1690 
   A1103 Etn. grupas A1690 
   A1105 Institūcijas A1690 
   A1110 Personvārdi A1690 
   A1140 Vietas A1690 
   A1188 Svētie raksti A1690 

–Identifikācija (1) –Identification x A1095 Sk. PR:PS 
   A1100 Pers. grupas 

–Identifikācija (2) –Identification v A1095 Sk. PR:PS 
   A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Idiofons –Ideophone x A1154 Valodas 

–Idiomas –Idioms x A1154 Valodas 

–Iebraukāšana –Breaking in x A1195 Transportlīdz. 

–Iecelšana un atvaļināšanās –Appointments and retirements x A1159 Milit. dienesti 

–Iedarbīgums * –Effectiveness * x A1149 Ķīm. vielas 

–Iedzīvotāji –Population x A1103 Etn. grupas 
   A1140 Vietas 
   A1149.5 Kolonijas 

–Iedzīvotāji–Ekonomiskie aspekti –Population–Economic aspects x–x A1140 Vietas 

–Iedzīvotāji–Vides aspekti –Population–Environmental aspects x–x A1140 Vietas 

–Iegaumēšana –Memorizing x A1156 Literatūras 
   A1188 Svētie raksti 

–Iekārtas un apgāde –Equipment and supplies x A1095 Sk. PR:PS 
   A1105 Institūcijas 
   A1147 Dzīvnieki 
   A1153 Rūpn. noz. 
   A1180 Augi 
   A1195 Transportlīdz. 
   A1200 Kari 

–Ienaidnieki –Adversaries x A1110 Personvārdi 

–Iepakošana * –Packaging * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1180 Augi 

–Iepakošana * –Packing * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1180 Augi 

–Iepirkums –Procurement x A1105 Institūcijas 
   A1159 Milit. dienesti 

–Iepriekšēja atdzesēšana * –Precooling * x A1180 Augi 

–Iepriekšējā dzīve –Pre–existence x A1110 Personvārdi 
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–Ierēdņi un darbinieki –Officials and employees x A1095 Sk. PR:PS 

   A1105 Institūcijas 
   A1149.5 Kolonijas 
   A1155 Likumdoš. inst. 
   A1159 Milit. dienesti 

–Ierēdņi un darbinieki * –Officials and employees * x A1140 Vietas 

–Ierēdņi un darbinieki, ārzemju –Officials and employees, Alien x A1140 Vietas 

–Ierēdņi un darbinieki, goda –Officials and employers, Honorary x A1140 Vietas 

–Ierēdņi un darbinieki, pensionētie –Officials and employers, Retired x A1140 Vietas 

–Ierēdņi un darbinieki–Algas utt. * –Officials and employees–Salaries, x A1105 Institūcijas 
 etc. *  A1155 Likumdoš. inst. 

–Ierēdņi un darbinieki–Algas utt.– –Officials and employees–Salaries, x–x–x A1140 Vietas 
Reģionālās atšķirības etc.–Regional disparities 

–Ierēdņi un darbinieki–Ārvalstis –Officials and employees–Foreign x–z A1140 Vietas 
 countries 

–Ierēdņi un darbinieki–Ārvalstis– –Officials and employees–Foreign x–z–x A1140 Vietas 
Svešvalodu prasme countries–Foreign language 
 competency 

–Ierēdņi un darbinieki–Atvaļinājuma –Officials and employees– x–x A1105 Institūcijas 
piešķiršanas kārtība Leave regulations  A1140 Vietas 

–Ierēdņi un darbinieki–Atvaļinājumi –Officials and employees– x–x A1105 Institūcijas 
 Furloughs  A1140 Vietas 

–Ierēdņi un darbinieki–Atvilkumi –Officials and employees– x–x A1140 Vietas 
 Payroll deduction 

–Ierēdņi un darbinieki– –Officials and employees– x–x A1105 Institūcijas 
Kadru mainība Turnover  A1140 Vietas 

–Ierēdņi un darbinieki– –Officials and employees– x–x A1105 Institūcijas 
Nelaimes gadījumi * Accidents * 

–Ierēdņi un darbinieki–Pensijas –Officials and employees– x–x A1155 Likumdoš. inst. 
 Pensions 

–Ieroču sistēmas –Weapons systems x A1159 Milit. dienesti 

–Ieslēgumi * –Inclusions * x A1158 Materiāli 

–Ieslodzījuma ietekme * –Effect of imprisonment on * x A1110 Pers. grupas A1580 

–Ieslodzījums –Imprisonment x A1110 Personvārdi 

–Iespraudumi un iestarpinājumi –Parenthetical constructions x A1154 Valodas 

–Iestājpārbaudījumi –Entrance examination x A1151 Izglīt. inst. 
   A1151.5 Izglīt. inst. veidi 

–Iestājpārbaudījumi–Mācību –Entrance examinations– x–v A1151.5 Izglīt. inst. veidi 
palīglīdzekļi Study guides 

–Iestājpārbaudījumi–Tiesības un –Entrance examinations–Law and x–x A1151.5 Izglīt. inst. veidi 
likumdošana * legislation * 

–Iestāšanās prasības –Entrance requirements x A1151 Izglīt. inst. 
   A1151.5 Izglīt. inst. veidi 

–Iestāšanās prasības–[priekšmets] –Entrance requirements–[subject] x A1151 Izglīt. inst.  

–Iestudēšanas rokasgrāmatas –Stage guides v A1160 Skaņdarbi 

–Ietekme –Influence x A1095 Sk. PR:PS A1675 
   A1105 Institūcijas A1675 
   A1110 Personvārdi A1675 
   A1148 Māksla A1675 
   A1185 Reliģijas A1675 
   A1187 Krist. konfes. A1675 
   A1188 Svētie raksti A1675 
   A1200 Kari A1675 
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–Ietekme uz franču, [itāliešu –Influences on French, [Italian, x A1154 Valodas 

utt.] valodu etc.] 

–Ietekme uz svešvalodām –Influences on foreign languages x A1154 Valodas 

–Ietekme–Jauno laiku civilizācija –Influences–Modern civilization x–x A1188 Svētie raksti 

–Ietekme–Rietumu civilizācija –Influences–Western civilization x–x A1188 Svētie raksti 

–Ietekme–Slāvu civilizācija –Influences–Slavic civilization x–x A1188 Svētie raksti 

–Ietekme–Viduslaiku civilizācija –Influences–Medieval civilization x–x A1188 Svētie raksti 

–Ievadi –Introductions v A1188 Svētie raksti 

–Ievainojumi un bojājumi * –Wounds and injuries * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Ievainojumi un bojājumi– –Wounds and injuries–Diagnosis * x–x A1180 Augi 
Diagnostika * 

–Ievainojumi un traumas * –Wounds and injuries * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1164 Ķermeņa orgāni 

–Iezīmēšana * –Marking * x A1147 Dzīvnieki 

–Ilglaicīgi pētījumi –Longitudinal studies v A1095 Sk. PR:PS A1848 
   A1100 Pers. grupas A1848 
   A1103 Etn. grupas A1848 

–Ilgmūžība * –Longevity * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Ilgstoša iedarbība * –Controlled release * x A1149 Ķīm. vielas 

–Ilgtermiņa aprūpe * –Long–term care * x A1100 Pers. grupas 

–Ilustrācijas –Illustrations v A1095 Sk. PR:PS A1659 
   A1110 Personvārdi A1659 
   A1155.6 Lit. darbi/aut. A1659 
   A1155.8 Lit. darbi/nos. A1659 
   A1156 Literatūras A1659 
   A1188 Svētie raksti A1659 

–Ilustrētās Bībeles –Picture Bibles v A1188 Svētie raksti 

–Imitācijas metodes –Simulation methods x A1095 Sk. PR:PS A2040 

–Imitācijas spēles –Simulation games x A1095 Sk. PR:PS A2040 

–Impīčments –Impeachment x A1110 Personvārdi 

–Implantu ietekme * –Effect of implants on * x A1164 Ķermeņa orgāni A1580 

–Imunodiagnostika * –Immunodiagnosis * x A1150 Slimības 

–Imunoloģija –Immunology x A1147 Dzīvnieki 
   A1149 Ķīm. vielas 
   A1164 Ķermeņa orgāni 

–Imunoloģija–Ģenētiskie aspekti –Immunology–Genetic aspects x–x A1147 Dzīvnieki 

–Imunoloģiskie aspekti –Immunological aspects x A1150 Slimības 

–Imūnterapija * –Immunotherapy * x A1150 Slimības 

–Inaugurācija, [datējums] –Inauguration, [date] x A1110 Personvārdi 

–Inde * –Venom * x A1147 Dzīvnieki 

–Indeksu kartes –Index maps v A1140 Vietas 

–Indiāņi –Indians x A1159 Milit. dienesti 
   A1200 Kari 

–Indiāņu ietekme –Indian influences x A1156 Literatūras A1675 

–Indiāņu vienības –Indian troops x A1159 Milit. dienesti 

–Indiešu ietekme –Indic influences x A1156 Literatūras A1675 

–Indiešu interpretācijas –Hindu interpretations x A1188 Svētie raksti 
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–Indiešu rakstnieki –Hindu authors x A1156 Literatūras 

–Inervācija –Innervation x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Infekcijas * –Infections * x A1147 Dzīvnieki 
   A1164 Ķermeņa orgāni 

–Infiksi –Infixes x A1154 Valodas 

–Infinitīva konstrukcijas –Infinitival constructions x A1154 Valodas 

–Informācijas dienesti –Information services x A1095 Sk. PR:PS A1675.5 
   A1110 Pers. grupas A1675.5 
   A1103 Etn. grupas A1675.5 
   A1105 Institūcijas A1675.5 
   A1110 Personvārdi A1675.5 
   A1140 Vietas A1675.5 
   A1153 Rūpn. noz. A1675.5 

–Informācijas dienesti–Tiesības un –Information services–Law and x–x A1153 Rūpn. noz. 
likumdošana * legislation * 

–Informācijas resursi –Information resources x A1095 Sk. PR:PS 

–Informācijas resursu –Information resources x A1095 Sk. PR:PS 
menedžments * management *  A1105 Institūcijas  
   A1153 Rūpn. noz. 

–Informācijas tehnoloģija –Information technology x A1105 Institūcijas 

–Informācijas tehnoloģija * –Information technology * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1153 Rūpn. noz. 

–Informēšana * –Reporting to * x A1100 Pers. grupas 

–Inhibitori –Inhibitors x A1149 Ķīm. vielas 

–Insekticīdu ietekme * –Effect of insecticides on * x A1147 Dzīvnieki A1580 

–Inspicēšana –Inspection x A1159 Milit. dienesti 

–Inspicēšana * –Inspection * x A1095 Sk. PR:PS A1676.5 
   A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 
   A1195 Transportlīdz. 

–Institucionālā aprūpe * –Institutional care * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Instruktīvi izdevumi –Instructive editions v A1160 Skaņdarbi 

–Instruktori –Training administrators x A1159 Milit. dienesti 

–Instrumentāli pārlikumi –Instrumental settings v A1160 Skaņdarbi 

–Instrumenti –Instruments x A1095 Sk. PR:PS 
   A1195 Transportlīdz. 

–Integrētā apkarošana * –Integrated control * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Intelekta līmeņi * –Intelligence levels * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Intelekta testēšana * –Intelligence testing * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Intelektuālā dzīve –Intellectual life x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1140 Vietas 

–Intelektuālā dzīve–16. gs. –Intellectual life–16th century x–y A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1140 Vietas 

–Intelektuālā dzīve–17. gs. –Intellectual life–17th century x–y A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1140 Vietas 
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–Intelektuālā dzīve–18. gs. –Intellectual life–18th century x–y A1100 Pers. grupas 

   A1103 Etn. grupas 
   A1140 Vietas 

–Intelektuālā dzīve–19. gs. –Intellectual life–19th century x–y A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1140 Vietas 

–Intelektuālā dzīve–20. gs. –Intellectual life–20th century x–y A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1140 Vietas 

–Intelektuālā dzīve–21. gs. –Intellectual life–21st century x–y A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1140 Vietas 

–Intendantūra –Commissariat x A1159 Milit. dienesti 

–Interaktīvā multivide –Interactive multimedia v A1095 Sk. PR:PS 

–Interjeri * –Interiors * x A1195 Transportlīdz. 

–Interneta tirdzniecība * –Internet marketing * x A1153 Rūpn. noz. 

–Interpretācija –Interpretation x A1095 Sk. PR:PS 

–Interpretācija (frāzēšana, –Interpretation (Phrasing, x A1160 Skaņdarbi 
dinamika utt.) dynamics, etc.)  

–Interpretācija un skaidrojums –Interpretation and construction x A1154.5 Tiesības 

–Interpunkcija –Punctuation x A1154 Valodas 

–Interrogatīvs –Interrogative x A1154 Valodas  

–Intervijas –Interviews v A1100 Pers. grupas A1678 
   A1103 Etn. grupas A1678 
   A1105 Institūcijas A1678 
   A1110 Personvārdi A1678 

–Intonācija –Intonation x A1154 Valodas 
   A1161 Mūz. instr. 

–Intraoperatīvā radioterapija * –Intraoperative radiotheraphy * x A1150 Slimības 

–Invazīvā radioloģija * –Interventional radiology * x A1150 Slimības 
   A1164 Ķermeņa orgāni 

–Inventarizācija –Inventory control x A1105 Institūcijas 
   A1159 Milit. dienesti 

–Inventarizācija * –Inventory control * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1153 Rūpn. noz. 

–Inventārs –Inventories v A1095 Sk. PR:PS 
   A1153 Rūpn. noz. 

–Inversās vārdnīcas –Reverse indexes v A1154 Valodas 

–Inženiertehniskie darbi un –Engineering and construction x A1200 Kari 
celtniecība 

–Īpašības vārds –Adjective x A1154 Valodas 

–Īpašums –Estate x A1110 Personvārdi 

–Īpašumtiesības * –Ownership * x A1153 Rūpn. noz. 

–Irāņu ietekme –Iranian influences x A1156 Literatūras A1675 

–Īru ietekme –Irish influences x A1156 Literatūras A1675 

–Īru izcelsmes amerikāņi –Irish Americans x A1159 Milit. dienesti 

–Īru rakstnieki –Irish authors x A1156 Literatūras 

–Islāma ietekme –Islamic influences x A1156 Literatūras A1675 

–Islāma interpretācijas –Islamic interpretations x A1188 Svētie raksti 

–Īstenības izteiksme –Indicative x A1154 Valodas 

–Itāliešu ietekme –Italian influences x A1156 Literatūras A1675 
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–Itāliešu izcelsmes amerikāņi –Italian Americans x A1200 Kari 

–Itāliešu rakstnieki –Italian authors x A1156 Literatūras 

–Izcelsme –Origin x A1103 Etn. grupas 
   A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 
   A1185 Reliģijas 

–Izcelšanās vietas * –Provenances * x A1180 Augi 

–Izcelšanās vietas izpēte * –Provenance trials * x A1180 Augi 

–Izcilnieku kursi * –Honors courses * x A1151.5 Izglīt. inst. veidi 

–Izdevumi –Imprints v A1140 Vietas A1660 

–Izdevumi, neparasti –Editions, Curious x A1188 Svētie raksti 

–Izdošana * –Publishing * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1105 Institūcijas 
   A1156 Literatūras 
   A1187 Krist. konfes. 

–Izglītība * –Education * x A1100 Pers. grupas A1579 A2217 
   A1103 Etn. grupas A1579 
   A1186 Reliģiskie ordeņi A1579 
   A1187 Krist. konfes. A1579 

–Izglītība (augstskola) * –Education (Higher) * x A1100 Pers. grupas A1579 
   A1103 Etn. grupas A1579 

–Izglītība (maģistrantūra un –Education (Graduate) * x A1100 Pers. grupas A1579 
doktorantūra) *   A1103 Etn. grupas A1579 

–Izglītība (pamatskola) * –Education (Elementary) * x A1100 Pers. grupas A1579 
   A1103 Etn. grupas A1579 

–Izglītība (pamatskola) * –Education (Middle school) * x A1100 Pers. grupas A1579 
   A1103 Etn. grupas A1579 

–Izglītība (pirmmācība) * –Education (Early childhood) * x A1100 Pers. grupas A1579 
   A1103 Etn. grupas A1579 

–Izglītība (pirmsskola) * –Education (Preschool) * x A1100 Pers. grupas A1579 
   A1103 Etn. grupas A1579 

–Izglītība (sākumskola) * –Education (Primary) * x A1100 Pers. grupas A1579 
   A1103 Etn. grupas A1579 

–Izglītība (turpināmizglītība) * –Education (Continuing x A1100 Pers. grupas A1579 
 education) *  A1103 Etn. grupas A1579 

–Izglītība (vidusskola) * –Education (Secondary) * x A1100 Pers. grupas A1579 
   A1103 Etn. grupas A1579 

–Izglītība un karš, [revolūcija utt.] –Education and the war, x A1200 Kari 
 [revolution, etc.] 

–Izglītība–Tiesības un likumdošana * –Education–Law and legislation * x–x A1103 Etn. grupas 

–Izkliedēšana * –Dispersal * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Izlase * –Selection * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Izlietojums * –Utilization * x A1180 Augi 

–Izlūki un izlūkošana –Scouts and scouting x A1200 Kari 

–Izlūkošanas operācijas –Reconaissance operations x A1200 Kari 

–Izlūkošanas operācijas, –Reconaissance operations, x A1200 Kari 
amerikāņu, [vācu utt.] American, [German, etc.] 

–Izlūkošanas speciālisti –Intelligence specialists x A1159 Milit. dienesti 

–Izmaksas –Costs x A1095 Sk. PR:PS 
   A1153 Rūpn. noz. 
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–Izmaksu efektivitāte –Cost effectiveness x A1095 Sk. PR:PS 

   A1153 Rūpn. noz. 

–Izmaksu kontrole –Cost control x A1095 Sk. PR:PS 
   A1153 Rūpn. noz. 
   A1159 Milit. dienesti 

–Izmantošana –Use x A1188 Svētie raksti 

–Izmantošana atpūtai * –Recreational use * x A1095 Sk. PR:PS 

–Izmantošana darbā ar bērniem * –Children’s use * x A1188 Svētie raksti 

–Izmantošana darbā ar pusaudžiem * –Teenagers’ use * x A1188 Svētie raksti 

–Izmantošana diagnostikā * –Diagnostic use * x A1149 Ķīm. vielas 

–Izmantošana himnās un dziesmās –Use in hymns x A1188 Svētie raksti 

–Izmantošana kara vajadzībām * –War use * x A1158 Materiāli 

–Izmantošana liturģijā * –Liturgical use * x A1188 Svētie raksti 

–Izmantošana lūgšanās –Devotional use x A1188 Svētie raksti 

–Izmantošana sprediķos –Homiletical use x A1188 Svētie raksti 

–Izmantošana terapijā * –Therapeutic use * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1147 Dzīvnieki 
   A1149 Ķīm. vielas 
   A1180 Augi 

–Izmantošana terapijā– –Therapeutic use–Side effects * x–x A1149 Ķīm. vielas 
Blakusparādības *   A1180 Augi 

–Izmantošana terapijā– –Therapeutic use–Effectiveness * x–x A1149 Ķīm. vielas 
Efektivitāte * 

–Izmantošana terapijā–Ilgstoša –Therapeutic use–Controlled x–x A1149 Ķīm. vielas 
iedarbība * release * 

–Izmantošana terapijā–Nozīmēšana –Therapeutic use–Administration x–x A1149 Ķīm. vielas 

–Izmantošana terapijā–Pārbaude –Therapeutic use–Testing x–x A1149 Ķīm. vielas 

–Izmantošanas pētījumi –Use studies v A1095 Sk. PR:PS 

–Izmeklēšana * –Examination * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Izmēri * –Sizes * x A1195 Transportlīdz. 

–Izmežģījums * –Dislocation * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Izmitināšana * –Housing * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1147 Dzīvnieki 

–Izmitināšana–Apdare * –Housing–Decoration * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Izmitināšana–Apgaismojums * –Housing–Lighting * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Izmitināšana–Apkure un –Housing–Heating and ventilation * x–x A1147 Dzīvnieki 
ventilācija * 

–Izmitināšana–Atkritumu –Housing–Waste disposal * x–x A1147 Dzīvnieki 
iznīcināšana * 

–Izmitināšana–Dezinfekcija * –Housing–Disinfection * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Izmitināšana–Dezodorācija * –Housing–Odor control * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Izmitināšana–Drošības pasākumi –Housing–Safety measures x–x A1147 Dzīvnieki 

–Izmitināšana–Gaisa –Housing–Air conditioning * x–x A1147 Dzīvnieki 
kondicionēšana * 

–Izmitināšana–Norobežošana * –Housing–Insulation * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Izmitināšana–Projektēšana un –Housing–Desing and construction x–x A1147 Dzīvnieki 
celtniecība 

–Izmitināšana–Sanitārija * –Housing–Sanitation * x–x A1147 Dzīvnieki 
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–Izmitināšana–Tehniskie –Housing–Specifications * x–v A1147 Dzīvnieki 

noteikumi * 

–Izmitināšana–Vides inženierija * –Housing–Environmental x–x A1147 Dzīvnieki 
 engineering * 

–Iznīcināšana un izlaupīšana * –Destruction and pillage * x A1200 Kari 

–Izotopi * –Isotopes * x A1149 Ķīm. vielas 

–Izotopi–Pussabrukšanas periods * –Isotopes–Half-life * x A1149 Ķīm. vielas 

–Izpēte no gaisa –Aerial exploration x A1140 Vietas  

–Izpildījums * –Performance (2) * x A1161 Mūz. instr. 

–Izpildījums * –Performances (2) *  A1160 Skaņdarbi 

–Izplatības areāls * –Home range * x A1147 Dzīvnieki 

–Izplešanās un saraušanās –Expansion and contraction x A1158 Materiāli 

–Izpletņlēcēju vienības –Parachute troops x A1159 Milit. dienesti 

–Izruna –Pronunciation x A1154 Valodas 

–Izsaucieni –Exclamations x A1154 Valodas 

–Izsauksmes vārdi –Interjections x A1154 Valodas 

–Izslēgšana –Expulsion x A1155 Likumdoš. inst. 

–Izstādes –Exhibitions v A1095 Sk. PR:PS A1593 

–Izteiksme –Mood x A1154 Valodas 

–Izturība * –Hardiness * x A1180 Augi 

–Izvietojums * –Location * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1153 Rūpn. noz. 
   A1180 Augi 

–Japāņu ietekme –Japanese influences x A1156 Literatūras A1675 

–Japāņu izcelsmes amerikāņi –Japanese Americans x A1200 Kari 

–Japāņu rakstnieki –Japanese authors x A1156 Literatūras 

–Jaunvārdi –New words x A1154 Valodas 

–Jidiša ietekme –Yiddish influences x A1156 Literatūras A1675 

–Jorubu rakstnieki –Yoruba authors x A1156 Literatūras 

–Jūras desanta operācijas –Amphibious operations x A1200 Kari 

–Jūras dzīve –Sea life x A1159 Milit. dienesti 

–Jūras spēku apakšvirsnieki –Petty officers v A1159 Milit. dienesti 

–Jūras spēku apakšvirsnieku –Petty officer’s handbooks x A1159 Milit. dienesti 
rokasgrāmatas 

–Jūras spēku operācijas –Naval operations x A1200 Kari 

–Jūras spēku operācijas, –Naval operations, American, x A1200 Kari 
amerikāņu, [britu utt.] [British, etc.] 

–Jūras spēku operācijas–Zemūdens –Naval operations–Submarine x–x A1200 Kari 

–Jūras zemessardze –Naval militia x A1140 Vietas 

–Juristi –Lawyers x A1159 Milit. dienesti 

–Jūrnieku rokasgrāmatas –Sailors’ handbooks v A1159 Milit. dienesti 

–Kadences –Cadenzas v A1160 Skaņdarbi 

–Kadmija ietekme * –Effect of cadmium on * x A1180 Augi A1580 

–Kājnieki –Infantry x A1159 Milit. dienesti 

–Kājnieki–Apmācība un taktika –Infantry–Drill and tactics x–x A1159 Milit. dienesti 
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–Kalendāri –Calendars v A1095 Sk. PR:PS 

   A1105 Institūcijas 
   A1110 Personvārdi 
   A1140 Vietas 

–Kalibrēšana * –Calibration * x A1095 Sk. PR:PS 

–Kālija ietekme * –Effect of potassium on * x A1180 Augi A1580 

–Kaltēšana un žāvēšana * –Drying * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1158 Materiāli 
   A1180 Augi 

–Kamakuras-Momojamas periodi, –Kamakura-Momoyama periods, y A1148 Japāņu māksla 
1185-1600 1185-1600 

–Kampaņas * –Campaigns * x A1200 Kari A1285 

–Kamuflāža –Camouflage x A1200 Kari 

–Kancerogenitāte * –Carcinogenicity * x A1149 Ķīm. vielas 

–Kanibālisms * –Cannibalism * x A1147 Dzīvnieki 

–Kanoni –Canon x A1188 Svētie raksti 

–Kanoniskā kritika –Canonical criticism x A1188 Svētie raksti 

–Kantoni –Cantons x A1095 Sk. PR:PS A713 

–Kapelāna asistenti –Chaplain’s assistants x A1159 Milit. dienesti 

–Kapelāni –Chaplains x A1105 Institūcijas 
   A1159 Milit. dienesti 

–Kapelāni * –Chaplains * x A1200 Kari 

–Kapelas vingrinājumi –Chapel exercises v A1151.5 Izglīt. inst. veidi 

–Kapi –Tombs x A1095 Sk. PR:PS 
   A1100 Pers. grupas 
   A1200 Ģimenes, dzimtas 

–Kapitāla efektivitāte * –Capital productivity * x A1153 Rūpn. noz. 

–Kapitālieguldījumi * –Capital investments * x A1153 Rūpn. noz. 

–Kaps –Tomb x A1110 Personvārdi 

–Kara laika nauda * –Military currency * x A1200 Kari 

–Karadarbība džungļos –Jungle warfare x A1200 Kari 

–Karalienes –Queens x A1103 Etn. grupas 

–Karaļi un valdnieki –Kings and rulers x A1103 Etn. grupas 
   A1140 Vietas A1574 

–Karaļi un valdnieki–Atentāti –Kings and rulers–Assassinations x–x A1140 Vietas 

–Karaļi un valdnieki–Atteikšanās –Kings and rulers–Abdication x–x A1140 Vietas 
no troņa, tiesībām 

–Karaļi un valdnieki–Bērni –Kings and rulers–Children x–x A1103 Etn. grupas 
   A1140 Vietas 

–Karaļi un valdnieki–Brāļi –Kings and rulers–Brothers x–x A1140 Vietas 

–Karaļi un valdnieki–Ceļojumi * –Kings and rulers–Travel * x–x A1140 Vietas 

–Karaļi un valdnieki–Folklora –Kings and rulers–Folklore x–v A1103 Etn. grupas 
   A1140 Vietas 

–Karaļi un valdnieki–Gāšana, –Kings and rulers–Deposition x–x A1140 Vietas 
atcelšana utt. 

–Karaļi un valdnieki–Ģenealoģija –Kings and rulers–Genealogy x–v A1103 Etn. grupas 
   A1140 Vietas 

–Karaļi un valdnieki–Heraldika –Kings and rulers–Heraldry x–x A1140 Vietas 

–Karaļi un valdnieki–Izglītība –Kings and rulers–Education x–x A1103 Etn. grupas 
   A1140 Vietas 
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–Karaļi un valdnieki–Kapi –Kings and rulers–Tombs x–x A1140 Vietas 

–Karaļi un valdnieki–Mājokļi –Kings and rulers–Dwellings x–x A1140 Vietas 

–Karaļi un valdnieki–Mākslas –Kings and rulers–Art patronage x–x A1140 Vietas 
protekcija 

–Karaļi un valdnieki–Māsas –Kings and rulers–Sisters x–x A1140 Vietas 

–Karaļi un valdnieki–Mīļākās –Kings and rulers–Mistresses x–x A1140 Vietas 

–Karaļi un valdnieki–Mīļākās –Kings and rulers–Paramours x–x A1140 Vietas 
un mīļākie 

–Karaļi un valdnieki–Mitoloģija –Kings and rulers–Mythology x–x A1103 Etn. grupas 
   A1140 Vietas 

–Karaļi un valdnieki–Nāve un –Kings and rulers–Death and x–x A1103 Etn. grupas 
apbedīšana burial  A1140 Vietas 

–Karaļi un valdnieki–Pēctecība –Kings and rulers–Succession x–x A1103 Etn. grupas 
   A1140 Vietas 

–Karaļi un valdnieki–Reliģiskie –Kings and rulers–Religious x–x A1103 Etn. grupas 
aspekti aspects  A1140 Vietas 

–Karaspēka daļu apvienošanās –Unit cohesion x A1159 Milit. dienesti 

–Kardiovaskulārā sistēma –Cardiovascular system x A1147 Dzīvnieki 

–Kari * –Wars * x A1103 Etn. grupas 

–Karību salu rakstnieki –Caribbean authors x A1156 Literatūras 

–Karikatūras –Caricatures and cartoons v A1095 Sk. PR:PS 
   A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1105 Institūcijas 
   A1110 Personvārdi 
   A1120 Ģimenes, dzimtas 
   A1188 Svētie raksti 

–Karjera [konkrētā nozarē vai –Career in [specific field or x A1110 Personvārdi 
disciplīnā] discipline] 

–Karogi –Flags x A1159 Milit. dienesti 
   A1200 Kari 

–Karošana * –Warfare * x–x A1103 Etn. grupas 

–Karstā apstrāde * –Hot working * x A1158 Materiāli 

–Karsta laika apstākļi * –Hot weather conditions * x A1095 Sk. PR:PS 

–Karstuma ietekme * –Effect of heat on * x A1164 Ķermeņa orgāni A1580 

–Karstumizturība * –Thermal properties * x A1180 Augi 

–Karšu kolekcijas –Map collections x A1105 Institūcijas A1427 
   A1110 Personvārdi A1427 
   A1120 Ģimenes, dzimtas A1427 

–Kārta –Voice x A1154 Valodas 

–Kartes –Maps v A1095 Sk. PR:PS 
   A1103 Etn. grupas 
   A1105 Institūcijas 
   A1140 Vietas 

–Kartes bērniem –Maps for children v A1095 Sk. PR:PS 
   A1105 Institūcijas 
   A1140 Vietas 

–Kartes neredzīgajiem –Maps for the blind v A1095 Sk. PR:PS 
   A1140 Vietas 

–Kartes personām ar redzes –Maps for people with visual v A1095 Sk. PR:PS 
traucējumiem disabilities  A1140 Vietas 
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–Kartes, domu –Maps, Mental v A1095 Sk. PR:PS 

   A1140 Vietas 

–Kartes, fizioģeogrāfiskās –Maps, Physical v A1095 Sk. PR:PS 
   A1140 Vietas 

–Kartes, ilustratīvās –Maps, Pictorial v A1095 Sk. PR:PS 
   A1140 Vietas 

–Kartes, kontūrkartes un –Maps, Outline and base v A1095 Sk. PR:PS 
pamatkartes   A1140 Vietas 

–Kartes, manuskriptu –Maps, Manuscript v A1095 Sk. PR:PS 
   A1140 Vietas 

–Kartes, salīdzinošās –Maps, Comparative v A1095 Sk. PR:PS 
   A1140 Vietas 

–Kartes, topogrāfiskās –Maps, Topographic v A1095 Sk. PR:PS 
   A1140 Vietas 

–Kartes, tūrisma –Maps, Tourist v A1095 Sk. PR:PS 
   A1140 Vietas 

–Kartes–Agrīnie darbi līdz 1800 –Maps–Early works to 1800 v–v A1095 Sk. PR:PS 

–Kartes–Bibliogrāfijas –Maps–Bibliography x–v A1095 Sk. PR:PS 
   A1105 Institūcijas 
   A1140 Vietas 

–Kartes–Faksimili –Maps–Facsimiles v–v A1095 Sk. PR:PS 
   A1140 Vietas 

–Kartes–Simboli –Maps–Symbols x–x A1095 Sk. PR:PS 

–Kartogrāfija –Cartography x A1200 Kari 

–Katafora –Cataphora x A1154 Valodas 

–Katalītiskie konverteri –Catalytic converters x A1195 Transportlīdz.  

–Katalogi –Catalogs v A1095 Sk. PR:PS A1360 A1361 
   A1105 Institūcijas A1360 A1361 
   A1110 Personvārdi A1360 A1361 
   A1148 Māksla A1360 A1361 

–Katalogi un kolekcijas * –Catalogs and collections * v A1095 Sk. PR:PS A1360 A1427 
   A1147 Dzīvnieki A1360 A1427 
   A1161 Mūz. instr. A1360 A1427 
   A1180 Augi A1360 A1427 

–Katalogi, ražotāju –Catalogs, Manufacturers’ v A1161 Mūz. instr. 

–Kataloniešu rakstnieki –Catalan authors x A1156 Literatūras 

–Kategoriju gramatika –Categorial grammar x A1154 Valodas 

–Katehismi –Catechisms v A1185 Reliģijas 
   A1187 Krist. konfes. 

–Katehismi–Angļu, [Franču, –Catechisms–English, [French, v–x A1187 Krist. konfes. 
vācu utt.] valoda German, etc.] 

–Katehismi–Vēsture un kritika –Catechisms–History and criticism x–x A1187 Krist. konfes. 

–Katoļu rakstnieki –Catholic authors x A1156 Literatūras 

–Kaujas gatavība –Operational readiness x A1159 Milit. dienesti 

–Kaujas ilgtspēja –Combat sustainability x A1159 Milit. dienesti 

–Kaujas lauki * –Battlefields * x A1200 Kari 

–Kautķermeņi * –Carcasses * x A1147 Dzīvnieki 

–Kautķermeņi–Apstrāde un –Carcasses–Handling * x–x A1147 Dzīvnieki 
pārkraušana *  

–Kautķermeņi–Biodegradācija * –Carcasses–Biodegradation * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Kautķermeņi–Šķirošana * –Carcasses–Grading * x–x A1147 Dzīvnieki 
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–Kauzatīvs –Causative x A1154 Valodas  

–Kavalērija –Cavalry x A1159 Milit. dienesti  

–Kavalērija–Apmācība un taktika –Cavalry–Drill and tactics x A1159 Milit. dienesti 

–Kavalērijas operācijas –Cavalry operations x A1200 Kari 

–Kavitācijas erozija * –Cavitation erosion * x A1158 Materiāli 

–Kazaki * –Cossacks * x A1200 Kari 

–Kazarmas un barakas –Barracks and quarters x A1159 Milit. dienesti 

–Kazarmas un barakas–Iekārtojums –Barracks and quarters–Furniture x–x A1159 Milit. dienesti 

–Kinofilmās –In motion pictures x A1105 Institūcijas 
   A1110 Personvārdi 
   A1120 Ģimenes, dzimtas 
   A1140 Vietas A910 
   A1187 Krist. konfes. 

–Kinofilmas un karš, –Motion pictures and war, x A1200 Kari 
[revolūcija utt.] [revolution, etc.] 

–Kinofilmu scenāriji –Motion picture plays x A1110 Personvārdi 

–Kirgīzu rakstnieki –Kyrgyz authors x A1156 Literatūras 

–Kladistiskā analīze * –Cladistic analysis * x A1180 Augi 

–Klaidstrāvu ietekme * –Effect of stray currents on * x A1147 Dzīvnieki A1580 

–Klasifikācija –Classification v A1095 Sk. PR:PS 
   A1100 Pers. grupas 
   A1147 Dzīvnieki 
   A1154 Valodas 
   A1180 Augi 

–Klasifikācija–Molekulārie aspekti –Classification–Molecular aspects x–x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Klasifikatori –Classifiers x A1154 Valodas 

–Klasiskā perioda ietekme –Classical influences x A1156 Literatūras A1675 

–Klavierizvilkumi balsij ar –Vocal scores with accordion v A1160 Skaņdarbi 
akordeonu 

–Klavierizvilkumi balsij ar –Vocal scores with continuo v A1160 Skaņdarbi 
ģenerālbasu 

–Klavierizvilkumi balsij ar –Vocal scores with harpsichord v A1160 Skaņdarbi 
klavesīnu 

–Klavierizvilkumi balsij ar –Vocal scores with keyboard v A1160 Skaņdarbi 
taustiņinstrumentu instrument 

–Klavierizvilkumi balsij ar –Vocal scores with piano v A1160 Skaņdarbi 
klavierēm 

–Klavierizvilkumi balsij ar –Vocal scores with piano (4 hands) v A1160 Skaņdarbi 
klavierēm (četrrocīgi) 

–Klavierizvilkumi balsij ar –Vocal scores with pianos (2) v A1160 Skaņdarbi 
klavierēm (2) 

–Klavierizvilkumi balsij ar arfu –Vocal scores with harp v A1160 Skaņdarbi 

–Klavierizvilkumi balsij ar ērģelēm –Vocal scores with organ v A1160 Skaņdarbi 

–Klavierizvilkumi balsij ar ērģelēm –Vocal scores with organ and v A1160 Skaņdarbi 
un klavierēm piano 

–Klavierizvilkumi balsij ar ģitāru –Vocal scores with guitar v A1160 Skaņdarbi 

–Klavierizvilkumi balsij bez –Vocal scores without v A1160 Skaņdarbi 
pavadījuma accompaniment 

–Klavieru partitūras –Piano scores v A1160 Skaņdarbi 

–Klavieru partitūras (četrrocīgi) –Piano scores (4 hands) v A1160 Skaņdarbi 
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–Klientu apkalpošana –Customer services x A1105 Institūcijas 

–Klientu apkalpošana * –Customer services * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1153 Rūpn. noz. 

–Klimatiskie faktori * –Climatic factors * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 
   A1195 Transportlīdz. 

–Klimats –Climate x A1140 Vietas 

–Klimats–Novērojumi –Climate–Observations x–v A1140 Vietas 

–Klītika –Clitics x A1154 Valodas 

–Klonēšana * –Cloning * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Kloni * –Clones * x A1180 Augi 

–Kloni–Mutācija * –Clones–Variation * x–x A1180 Augi 

–Kloni–Selekcija * –Clones–Selection * x–x A1180 Augi 

–Kobalta saturs * –Cobalt content * x A1158 Materiāli 

–Koda numuri –Code numbers v A1095 Sk. PR:PS 

–Koda vārdi –Code words v A1095 Sk. PR:PS 

–Kodifikācija –Codification x A1154.5 Tiesības 

–Kodināšana * –Pickling * x A1158 Materiāli 

–Kodināšana–Atkritumu –Pickling–Waste disposal * x–x A1158 Materiāli 
iznīcināšana * 

–Kodināšana–Blakusprodukti –Pickling–By–products x–x A1158 Materiāli 

–Kolaboracionisti * –Collaborationists * x A1200 Kari 

–Kolekcionāri un kolekcionēšana * –Collectors and collecting * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1195 Transportlīdz. 

–Kolekcionāri un kolekcionēšana– –Collectors and collecting– x–x A1195 Transportlīdz. 
Nodokļi * Taxation * 

–Kolekcionāri un kolekcionēšana– –Collectors and collecting– x–x A1195 Transportlīdz. 
Nodokļi–Tiesības un  Taxation–Law and  
likumdošana * legislation * 

–Kolekcionējamie priekšmeti * –Collectibles * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1105 Institūcijas 
   A1110 Personvārdi 
   A1200 Kari 

–Kolekcionēšana un saglabāšana * –Collection and preservation * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Koloniālā ietekme –Colonial influences x A1140 Vietas 

–Koloniālie spēki * –Colonial forces * x A1159 Milit. dienesti 

–Kolonijas –Colonies x A1095 Sk. PR:PS 
   A1140 Vietas 

–Kolonizācija –Colonization x A1140 Vietas 

–Kolonizācija * –Colonization * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Komandas darbs –Party work x A1105 Institūcijas 

–Komēdijas –Comedies x A1110 Personvārdi 

–Komentāri –Commentaries v A1188 Svētie raksti 
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–Komentāri–Vēsture un kritika –Commentaries–History and  x–x A1188 Svētie raksti 

 criticism 

–Komiksi utt. –Comic books, strips, etc. v A1095 Sk. PR:PS 
   A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1105 Institūcijas 
   A1110 Personvārdi 
   A1188 Svētie raksti 

–Komitejas –Committees x A1155 Likumdoš. inst. 

–Komitejas–Noteikumi un prakse –Committees–Rules and practice x–v A1155 Likumdoš. inst. 

–Komitejas–Rādītāji –Committees–Indexes x–v A1155 Likumdoš. inst. 

–Komitejas–Vecākuma sistēma –Committees–Seniority system x A1155 Likumdoš. inst. 

–Kompaktdisku katalogi –Compact disc catalogs v A1095 Sk. PR:PS A1361 
   A1105 Institūcijas A1361 
   A1110 Personvārdi A1361 
   A1140 Vietas A1361 

–Kompensējošā mācīšana * –Remedial teaching * x A1154 Valodas 

–Komplikācijas * –Complications * x A1150 Slimības 

–Komunikācija ar vēlētājiem –Constituent communication x A1155 Likumdoš. inst. 

–Koncentrācijas nometnes * –Concentration camps * x A1200 Kari 

–Kondicionāļi –Conditionals x A1154 Valodas 

–Konfiskācijas un kontribūcijas * –Confiscations and contributions * x A1200 Kari 

–Konformācija –Conformation x A1149 Ķīm. vielas 

–Konfūcisma ietekme –Confucian influences x A1156 Literatūras A1675 

–Kongresa runas –Speeches in Congress v A1095 Sk PR:PS 

–Kongresi, konferences utt. –Congresses v A1095 Sk. PR:PS A1460 

–Kongresi, konferences utt.– –Congresses–Attendance x–x A1095 Sk. PR:PS 
Apmeklētība 

–Konjunktīvs –Subjunctive x A1154 Valodas 

–Konkordances –Concordances v A1095 Sk. PR:PS A1670 
   A1110 Personvārdi A1670 
   A1156 Literatūras A1670 
   A1188 Svētie raksti A1670 

–Konkordances, angļu –Concordances, English v A1188 Svētie raksti 

–Konkordances, angļu– Autorizētās, –Concordances, English– v–x A1188 Svētie raksti 
[Dzīvā Bībele, Pārstrādātā Authorized, [Living Bible, 
standartversija utt.] Revised Standart, etc.] 

–Konkordances, franču, [vācu utt.] –Concordances, French, v A1188 Svētie raksti 
 [German, etc.] 

–Konkursi, sacensības utt. * –Competitions * x A1095 Sk. PR:PS 

–Konservācija un restaurācija * –Conservation and restoration * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1148 Māksla 
   A1195 Transportlīdz. 

–Konservācija un restaurācija– –Conservation and restoration– x A1195 Transportlīdz. 
Nodokļi * Taxation * 

–Konservācija un restaurācija– –Conservation and restoration– x A1195 Transportlīdz. 
Nodokļi–Tiesības un  Taxation–Law and  
likumdošana * legislation * 

–Konsultēšana * –Counseling of * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Konteinerstādi –Seedlings, Container x A1180 Augi 

–Konteksts –Context x A1154 Valodas 
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–Kontrakcija –Contraction x A1154 Valodas 

–Kontrakcijas * –Contraction * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Kontrole * –Control * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Kontrole–Tiesības un –Control–Law and legislation * x–x A1147 Dzīvnieki 
likumdošana *   A1180 Augi 

–Kontrole–Vides aspekti * –Control–Environmental aspects * x–x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Kontrolmērinstrumentu paneļi –Instrument panels x A1195 Transportlīdz. 

–Kontrolmērinstrumentu paneļi– –Instrument panels–Padding x–x A1195 Transportlīdz. 
Polsterējums 

–Kontrolšaušana –Test shooting x A1159 Milit. dienesti 

–Kooperatīvā tirdzniecība * –Cooperative marketing * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Kopēšana –Copying x A1148 Māksla 

–Kopības vārdi –Collective nouns x A1154 Valodas 

–Koprādītāji –Union lists v A1095 Sk. PR:PS A1361 

–Kopsavilkumi –Abstracts v A1095 Sk. PR:PS A1205 
   A1100 Pers. grupas A1205 
   A1103 Etn. grupas A1205 
   A1105 Institūcijas A1205 
   A1110 Personvārdi A1205 
   A1140 Vietas A1205 

–Kopšana * –Grooming * x A1147 Dzīvnieki 

–Koptelpas –Messes x A1159 Milit. dienesti 

–Kora partitūras ar ērģelēm –Chorus scores with organ v A1160 Skaņdarbi 

–Kora partitūras ar klavierēm –Chorus scores with piano v A1160 Skaņdarbi 

–Kora partitūras bez pavadījuma –Chorus scores without v A1160 Skaņdarbi 
 accompaniment 

–Korāna mācība –Koranic teaching x A1095 Sk. PR:PS 

–Korejiešu rakstnieki –Korean authors x A1156 Literatūras 

–Korjo periods, 935-1392 –Koryõ period, 935-1392 y A1148 Korejiešu māksla 

–Korozija * –Corrosion * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1149 Ķīm. vielas 
   A1158 Materiāli 
   A1195 Transportlīdz. 

–Korozija zem spriedzes * –Stress corrosion * x A1158 Materiāli 

–Koru organizācijas –Choral organizations x A1151 Izglīt. inst. 

–Korupcija –Corrupt practices x A1105 Institūcijas 

–Korupcija * –Corrupt practises * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1151.5 Izglīt. inst. veidi 
   A1153 Rūpn. noz. 

–Kranioloģija * –Craniology * x A1103 Etn. grupas 

–Krāsa * –Color * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Krāsa–Ģenētiskie aspekti –Color–Genetic aspects x–x A1180 Augi 

–Krāsa–Izbalēšana * –Color–Fading * x–x A1180 Augi  

–Krāsa–Izbalēšana–Kontrole * –Color–Fading–Control * x–x–x A1180 Augi 

–Krāsošana –Coloring x A1149 Ķīm. vielas 
   A1158 Materiāli 
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–Krāsošana –Painting x A1158 Materiāli 

   A1195 Transportlīdz. 

–Krasta patruļa –Shore patrol x A1159 Milit. dienesti 

–Kredītnovērtēšana –Credit ratings x A1153 Rūpn. noz. 

–Krievu ietekme –Russian influences x A1156 Literatūras A1675 

–Krimināltiesību normas –Criminal provisions x A1154.5 Tiesības 

–Krioķirurğija * –Cryosurgery * x A1150 Slimības 
   A1164 Ķermeņa orgāni 

–Kriosaglabāšana * –Cryopreservation * x A1164 Ķermeņa orgāni  

–Krioterapija * –Cryotherapy * x A1150 Slimības 

–Kriptogrāfija –Cryptography x A1200 Kari 

–Kristiešu rakstnieki –Christian authors x A1156 Literatūras 

–Kristietības ietekme –Christian influences x A1156 Literatūras A1675 

–Kritika un interpretācija –Criticism and interpretation x A1110 Personvārdi 

–Kritika un interpretācija– –Criticism and interpretation– x–x A1110 Personvārdi 
Vēsture History 

–Kritika un interpretācija– –Criticism and interpretation– x–x–y A1110 Personvārdi 
Vēsture–16. gs. History–16th century 

–Kritika un interpretācija– –Criticism and interpretation– x–x–y A1110 Personvārdi 
Vēsture–17. gs. History–17th century 

–Kritika un interpretācija– –Criticism and interpretation– x–x–y A1110 Personvārdi 
Vēsture–18. gs. History–18th century 

–Kritika un interpretācija– –Criticism and interpretation– x–x–y A1110 Personvārdi 
Vēsture–19. gs. History–19th century 

–Kritika un interpretācija– –Criticism and interpretation– x–x–y A1110 Personvārdi 
Vēsture–20. gs. History–20th century 

–Kritika un interpretācija– –Criticism and interpretation– x–x–y A1110 Personvārdi 
Vēsture–21. gs. History–21st century 

–Kritika, formas –Criticism, Form x A1188 Svētie raksti 

–Kritika, interpretācija utt. * –Criticism, interpretation, etc. * x A1188 Svētie raksti 

–Kritika, interpretācija utt., –Criticism, interpretation, etc., x A1188 Svētie raksti 
ebreju Jewish 

–Kritika, interpretācija utt.– –Criticism, interpretation, etc.– x A1188 Svētie raksti 
Vēsture * History * 

–Kritika, interpretācija utt.– –Criticism, interpretation, etc.– x–x–y A1188 Svētie raksti 
Vēsture–16. gs. History–16th century 

–Kritika, interpretācija utt.– –Criticism, interpretation, etc.– x–x–y A1188 Svētie raksti 
Vēsture–17. gs. History–17th century 

–Kritika, interpretācija utt.– –Criticism, interpretation, etc.– x–x–y A1188 Svētie raksti 
Vēsture–18. gs. History–18th century 

–Kritika, interpretācija utt.– –Criticism, interpretation, etc.– x–x–y A1188 Svētie raksti 
Vēsture–19. gs. History–19th century 

–Kritika, interpretācija utt.– –Criticism, interpretation, etc.– x–x–y A1188 Svētie raksti 
Vēsture–20. gs. History–20th century 

–Kritika, interpretācija utt.– –Criticism, interpretation, etc.– x–x–y A1188 Svētie raksti 
Vēsture–21. gs. History–21st century 

–Kritika, interpretācija utt.– –Criticism, interpretation, etc.– x–x–y A1188 Svētie raksti 
Vēsture–Agrīnā baznīca, History–Early church, 
ap 30-600 ca. 30-600 

–Kritika, interpretācija utt.– –Criticism, interpretation, etc.– x–x–y A1188 Svētie raksti 
Vēsture–Viduslaiki, History–Middle Ages, 
600-1500 600-1500 
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–Kritika, interpretācija, utt.– –Criticism, interpretation, etc.– x–x–y A1188 Svētie raksti 

Vēsture–Jauno laiku periods, History–Modern period, 
1500- 1500- 

–Kritušo saraksti –Registers of dead v A1159 Milit. dienesti 

–Kritušo saraksti * –Registers of dead * v A1200 Kari 

–Kronēšana –Coronation x A1110 Personvārdi 

–Krustošana * –Hybridization * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Kuģu gaitas izmēģinājumi –Trials of vessels x A1159 Milit. dienesti 

–Kuģu krāsošana –Painting of vessels x A1159 Milit. dienesti 

–Kuģu saraksti –Lists of vessels v A1159 Milit. dienesti 

–Kulšana * –Threshing * x A1180 Augi 

–Kulšana–Mašīnu tehnika * –Threshing–Machinery * x A1180 Augi 

–Kults * –Cult * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1110 Personvārdi 

–Kultūras politika –Cultural policy x A1140 Vietas 

–Kultūras un barotnes * –Cultures and culture media * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Kultūras vēsture –Civilization x A1140 Vietas A1370 

–Kultūras vēsture–16. gs. –Civilization–16th century x–y A1140 Vietas A1370 

–Kultūras vēsture–17. gs. –Civilization–17th century x–y A1140 Vietas A1370 

–Kultūras vēsture–18. gs. –Civilization–18th century x–y A1140 Vietas A1370 

–Kultūras vēsture–19. gs. –Civilization–19th century x–y A1140 Vietas A1370 

–Kultūras vēsture–20. gs. –Civilization–20th century x–y A1140 Vietas A1370 

–Kultūras vēsture–21. gs. –Civilization–21st century x–y A1140 Vietas A1370 

–Kultūras vēsture–Ārzemju ietekme –Civilization–Foreign influences x–x A1140 Vietas A1370 A1675 

–Kultūras vēsture–Filozofija –Civilization–Philosophy x–x A1140 Vietas 

–Kultūru asimilācija * –Cultural assimilation * x A1103 Etn. grupas 

–Kūniņas * –Larvae * x A1147 Dzīvnieki  

–Kūniņas–Ekoloģija * –Larvae–Ecology * x–x A1147 Dzīvnieki  

–Kūniņas–Endokrinoloģija –Larvae–Endocrinology x–x A1147 Dzīvnieki 

–Kūniņas–Ģeogrāfiskā izplatība –Larvae–Geographical distribution x–x A1147 Dzīvnieki 

–Kūniņas–Izkliedēšana * –Larvae–Dispersal * x–x A1147 Dzīvnieki  

–Kūniņas–Mikrobioloģija * –Larvae–Microbiology * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Kūniņas–Pārtika * –Larvae–Food * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Kūniņas–Ultravioletā starojuma –Larvae–Effect of ultraviolet x–x A1147 Dzīvnieki 
ietekme * radiation on * 

–Kurdu rakstnieki –Kurdish authors x A1156 Literatūras 

–Kustības –Movements x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Kvalifikācijas celšana darba vietā * –In–service training * x A1100 Pers. grupas 

–Kvalitāte –Quality x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Kvalitātes kontrole –Quality control x A1095 Sk. PR:PS 
   A1153 Rūpn. noz. 
   A1158 Materiāli 

–Kvantitāte –Quantity x A1154 Valodas 

–Kvantitatīvā analīze * –Assaying * x A1149 Ķīm. vielas 

–Kvantori –Quantifiers x A1154 Valodas 

–Kvēkeru rakstnieki –Quaker authors x A1156 Literatūras 
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–Ķeltu ietekme –Celtic influences x A1156 Literatūras A1675 

–Ķeltu rakstnieki –Celtic authors x A1156 Literatūras 

–Ķīlnieki * –Hostages * x A1200 Kari 

–Ķīmijprofilakse * –Chemoprevention * x A1150 Slimības 

–Ķīmiskā aizsardzība * –Chemical defenses * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Ķīmiskā pretestība –Chemical resistance x A1158 Materiāli 

–Ķīmiskā taksonomija * –Chemotaxonomy * x A1180 Augi 

–Ķīmiskais karš * –Chemical warfare * x A1200 Kari 

–Ķīmiskais sastāvs –Composition x A1095 Sk. PR:PS 

–Ķīmisko vielu ietekme * –Effect of chemicals on * x A1147 Dzīvnieki A1580 
   A1164 Ķermeņa orgāni A1580 

–Ķīniešu ietekme –Chinese influences x A1156 Literatūras A1675 

–Ķīniešu rakstnieki –Chinese authors x A1156 Literatūras 

–Ķirurgi –Surgeons x A1159 Milit. dienesti 

–Ķirurgi–Nelikumīga rīcība –Surgeons–Malpractice x–x A1159 Milit. dienesti 

–Ķirurģija * –Surgery * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1147 Dzīvnieki 
   A1150 Slimības 
   A1164 Ķermeņa orgāni 

–Ķirurģija–Instrumenti –Surgery–Instruments x–x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Ķirurģija–Instrumenti– –Surgery–Instruments– x–x–x A1164 Ķermeņa orgāni 
Sterilizācija Sterilization 

–Ķirurģija–Komplikācijas * –Surgery–Complications * x–x A1100 Pers. grupas 
   A1147 Dzīvnieki 
   A1150 Slimības 
   A1164 Ķermeņa orgāni 

–Ķirurģija–Pacienti * –Surgery–Patients * x–x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Ķirurģija–Riska faktori * –Surgery–Risk factors * x–x A1100 Pers. grupas 
   A1164 Ķermeņa orgāni 

–Ķirurģija–Slimnieku kopšana * –Surgery–Nursing * x–x A1147 Dzīvnieki 
   A1150 Slimības 
   A1164 Ķermeņa orgāni 

–Ķirurģija–Uztura aspekti –Surgery–Nutritional aspects x–x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Labdarības iestādes –Charities x A1103 Etn. grupas 
   A1105 Institūcijas 
   A1185 Reliģijas 
   A1187 Krist. konfes. 

–Labializācija –Labiality x A1154 Valodas 

–Laboratorijas darbu rokasgrāmatas –Laboratory manuals v A1095 Sk. PR:PS A1646 

–Labošana * –Repairing * x A1095 Sk. PR:PS 

–Laika apstākļa palīgteikumi –Temporal clauses x A1154 Valodas 

–Laika menedžments * –Time management * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Laikabiedri –Contemporaries x A1110 Personvārdi 

–Laikraksti –Newspapers v A1095 Sk. PR:PS A1920 
   A1103 Etn. grupas A1920 
   A1140 Vietas 

–Laiks –Tense x A1154 Valodas 

–Laivas –Boats x A1159 Milit. dienesti 
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–Laivas * –Boats * x A1103 Etn. grupas 

–Lamuvārdi –Obscene words x A1154 Valodas 

–Lasīšana * –Reading * x A 1188 Svētie raksti 

–Lasītāja atbildes reakcijas kritika –Reader–response criticism x A1188 Svētie raksti 

–Latīņamerikāņu ietekme –Latin American influences x A1156 Literatūras A1675 

–Lauka hospitāļi –Ambulances x A1159 Milit. dienesti  

–Lauka izmēģinājumi –Field experiments x A1180 Augi 

–Lauksaimniecība * –Agriculture * x A1103 Etn. grupas 

–Lauku stāvoklis –Rural conditions x A1140 Vietas 
   A1149.5 Kolonijas 

–Laulība –Marriage x A1110 Personvārdi 

–Laulības šķiršana –Divorce x A1110 Personvārdi 

–Laulību paražas un rituāli * –Marriage customs and rites * x A1103 Etn. grupas 

–Lāzerķirurģija * –Laser surgery * x A1150 Slimības 
   A1164 Ķermeņa orgāni 

–Lāzerķirurģija–Instrumenti –Laser surgery–Instruments x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Lāzeru ietekme * –Effect of lasers on * x A1158 Materiāli 

–Ledus ietekme * –Effect of ice on * x A1180 Augi A1580 

–Ledus laušanas operācijas –Ice breaking operations x A1159 Milit. dienesti 

–Leģendas –Legends v A1095 Sk. PR:PS A1627 A1795 
   A1110 Personvārdi A1627 A1795 
   A1188 Svētie raksti A1627 A1795 

–Leksika –Vocabulary x A1154 Valodas 

–Leksikogrāfija –Lexicography x A1154 Valodas 
   A1185 Reliģijas 

–Leksikoloģija –Lexicology x A1154 Valodas 

–Leksikoloģija, vēsturiskā –Lexicology, Historical x A1154 Valodas 

–Lēmumi –Resolutions v A1155 Likumdoš. inst. 

–Lēmumu pieņemšana –Decision making x A1095 Sk. PR:PS 
   A1105 Institūcijas 

–Li dinastija, 1392-1910 –Choson dynasty, 1392-1910 y A1148 Korejiešu māksla 

–Libreti –Librettos v A1160 Skaņdarbi  

–Licences * –Licenses * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1100 Pers. grupas 
   A1153 Rūpn. noz. 
   A1195 Transportlīdz. 

–Licences–Nodevas * –Licenses–Fees * x–x A1095 Sk. PR:PS 
   A1100 Pers. grupas 
   A1153 Rūpn. noz. 
   A1195 Transportlīdz. 

–Līderība –Leadership x A1155 Likumdoš. inst. 

–Lidojuma kosmosā ietekme –Effect of space flight on x A1164 Ķermeņa orgāni A1580 

–Lidošana * –Flight * x A1147 Dzīvnieki 

–Lidotāji –Airmen x A1159 Milit. dienesti 

–Līdz 1500 –To 1500 y A1156 Drāma  

–Līdz 1600 –To 1600 y A1148 Japāņu māksla 

–Līdz 1868 –To 1868 y A1148 Japāņu māksla 

–Līdz 1900 –To 1900 y A1148 Korejiešu māksla 

–Līdz 221 p.m.ē. –To 221 B.C. y A1148 Ķīniešu māksla 
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–Līdz 500 –To 500 y A1160 Skaņdarbi 

–Līdz 794 –To 794 y A1148 Japāņu māksla 

–Līdz 935 –To 935 y A1148 Korejiešu māksla 

–Līdzdalība, afroamerikāņu, –Participation, African American, x A1200 Kari 
[indiešu utt.] [Indian, etc.] 

–Līdzdalība, ārzemnieku –Participation, Foreign x A1200 Kari 

–Līdzdalība, bērnu –Participation, Juvenile x A1200 Kari 

–Līdzdalība, ebreju –Participation, Jewish x A1200 Kari 

–Līdzdalība, homoseksuālistu –Paricipation, Gay x A1200 Kari 

–Līdzdalība, imigrantu –Participation, Immigrant x A1200 Kari 

–Līdzdalība, komunistu –Participation, Communist x A1200 Kari 

–Līdzdalība, sieviešu –Participation, Female x A1200 Kari 

–Līdzdalība, vāciešu, [īru, –Participation, German, [Irish, x A1200 Kari 
šveiciešu utt.] Swiss, etc.] 

–Līdzības –Parables x A1188 Svētie raksti 

–Līdzskaņi –Consonants x A1154 Valodas 

–Lielo burtu lietošana –Capitalization x A1154 Valodas 

–Lielums * –Size * x A1147 Dzīvnieki 
   A1164 Ķermeņa orgāni 

–Lietas –Cases v A1154.5 Tiesības A1350 

–Lietojuma kļūdas –Errors of usage x A1154 Valodas 

–Lietojums –Usage x A1154 Valodas 

–Lietvārda vārdkopa –Noun phrase x A1154 Valodas 

–Lietvārds –Noun x A1154 Valodas 

–Ligzdas * –Nests * x A1147 Dzīvnieki 

–Ligzdas–Pamešana * –Nests–Abandonment * x A1147 Dzīvnieki 

–Ligzdas–Uzskaite * –Nests–Counting * x A1147 Dzīvnieki 

–Likumdošanas vēsture –Legislative history x A1154.5 Tiesības 

–Likumkrājumi –Digests v A1154.5 Tiesības A1550 

–Limfvadi –Lymphatics x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Lineārā programmēšana –Linear programming x A1095 Sk. PR:PS 

–Literārā māksla –Literary art x A1110 Personvārdi 

–Literārais stils –Literary style x A1110 Personvārdi  

–Literārās tēmas, motīvi –Literary themes, motives x A1160 Skaņdarbi  

–Literārie krājumi –Literary collections v A1095 Sk. PR:PS 
   A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1105 Institūcijas 
   A1110 Personvārdi 
   A1120 Ģimenes, dzimtas 
   A1140 Vietas A910 

–Literatūrā –In literature x A1105 Institūcijas A362 
   A1110 Personvārdi A362 
   A1120 Ģimenes, dzimtas A362 
   A1140 Vietas A362 A910 
   A1187 Krist. konfes. A362 
   A1188 Svētie raksti A362 

–Literatūra bērniem –Juvenile literature v A1095 Sk. PR:PS A1690 

–Literatūra un karš, –Literature and the war, x A1200 Karš 
[revolūcija utt.] [revolution, etc.]  
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–Literatūras –Literatures v A1140 Vietas A1828 

–Liturģija –Liturgy x A1095 Sk. PR:PS 
   A1186 Reliģiskie ordeņi 
   A1187 Krist. konfes. 

–Liturģija, eksperimentālā –Liturgy, Experimental x A1187 Krist. konfes. 

–Liturģija–Kalendārs –Liturgy–Calendar x–v A1187 Krist. konfes. 

–Liturģija–Teksti –Liturgy–Texts x–v A1095 Sk. PR:PS 
   A1186 Reliģiskie ordeņi 
   A1187 Krist. konfes. A2190 

–Liturģija–Teksti–Ilustrācijas –Liturgy–Texts–Illustrations x–x–v A1187 Krist. konfes. 

–Liturģija–Teksti–Konkordances –Liturgy–Texts–Concordances x–x–v A1187 Krist. konfes. 

–Liturģija–Teksti–Manuskripti –Liturgy–Texts–Manuscripts x–x–v A1187 Krist. konfes.  

–Liturģija–Teksti–Rubrikas –Liturgy–Texts–Rubrics x–x–v A1187 Krist. konfes.  

–Liturģija–Teksti–Vēsture un –Liturgy–Texts–History and x–x–x A1187 Krist. konfes. 
kritika criticism 

–Liturģija–Teoloģija –Liturgy–Theology x–x A1187 Krist. konfes. 

–Liturģiskie lasījumi, nīderlandiešu, –Liturgical lessons, Dutch, v A1188 Svētie raksti 
[angļu utt.] [English, etc.] 

–Liturģiskie priekšmeti * –Liturgical objects * x A1185 Reliģijas 
   A1187 Krist. konfes. 

–Lobīšana * –Husking * x A1180 Augi 

–Lobīšana * –Shelling * x A1180 Augi 

–Lobīšana–Mašīnu tehnika * –Shelling–Machinery * x A1180 Augi 

–Locījuma gramatika –Case grammar x A1154 Valodas 

–Locījums –Case x A1154 Valodas 

–Lodēšana * –Brazing * x A1149 Ķīm. vielas 

–Logi un vēja stikli * –Windows and windshields * x A1195 Transportlīdz. 

–Logi un vēja stikli–Tiesības un –Windows and windshields–Law x A1195 Transportlīdz. 
likumdošana * and legislation * 

–Lokatīva konstrukcijas –Locative constructions x A1154 Valodas 

–Ložmetēju lietošanas apmācība –Machine gun drill and tactics x A1159 Milit. dienesti 
un taktika 

–Lūgšanas –Prayers v A1188 Svētie raksti 

–Lūgšanas–Vēsture un kritika –Prayers–History and criticism x–x A1188 Svētie raksti 

–Lūgšanas un lūgšanās –Prayers and devotions v A1095 Sk. PR:PS 
   A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1110 Personvārdi 
   A1185 Reliģijas 
   A1186 Reliģiskie ordeņi 
   A1187 Krist. konfes. 

–Lūgšanas un lūgšanās– –Prayers and devotions– x–x A1095 Sk. PR:PS 
Vēsture un kritika History and criticism  A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1110 Personvārdi 
   A1185 Reliģijas 
   A1186 Reliģiskie ordeņi 
   A1187 Krist. konfes. 

–Luksemburgas rakstnieki –Luxembourg authors x A1156 Literatūras  

–Lūpu stāvoklis –Embouchure x A1161 Mūz. instr. 

–Luterāņu rakstnieki –Lutheran authors x A1156 Literatūras  
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–Lūzumi * –Fractures * x A1147 Dzīvnieki 

   A1164 Ķermeņa orgāni 

–Lūzums * –Fracture * x A1158 Materiāli 

–Ļaunprātīga izmantošana * –Abuse of * x A1110 Pers. grupas 

–Mācekļi –Apprentices x A1159 Milit. dienesti  

–Mācekļi –Disciples x A1110 Personvārdi 

–Mācība –Teachings x A1110 Personvārdi 

–Mācību iestādes beigšanas prasības –Graduation requirements x A1151.5 Izglīt. inst. veidi 

–Mācību līdzekļi –Textbooks v A1095 Sk. PR:PS A2187 A1690 
   A1154 Valodas A2187 A1690 
   A1188 Svētie raksti A2187 A1690 

–Mācību līdzekļi angļu, [franču –Textbooks for English, [French, v A1154 Valodas A2187 
utt.] valodā runājošajiem etc.] speakers 

–Mācību līdzekļi cittautiešiem –Textbooks for foreign speakers v A1154 Valodas A2187 

–Mācību līdzekļi cittautiešiem– –Textbooks for foreign speakers– v–x A1154 Valodas A2187 
Angļu valoda English 

–Mācību līdzekļi cittautiešiem– –Textbooks for foreign speakers– v–x A1154 Valodas A2187 
Vācu, [Itāliešu utt.] valoda German, [Italian, etc.] 

–Mācību maksa –Tuition x A1151 Izglīt. inst. 

–Mācību palīglīdzekļi –Study guides v A1095 Sk. PR:PS  

–Mācību skaņdarbi –Teaching pieces x A1160 Skaņdarbi 

–Mācību un studiju programmas –Curricula x A1151 Izglīt. inst. 

–Mācību un studiju programmas * –Curricula * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1151.5 Izglīt. inst. veidi 

–Mācību un studiju programmas– –Curricula–Catalogs x–v A1151 Izglīt. inst. 
Katalogi   A1151.5 Izglīt. inst. veidi 

–Mācību spēki –Faculty x A1151 Izglīt. inst. 
   A1151.5 Izglīt. inst. veidi 

–Mācību spēku dzīves apstākļi –Faculty housing x A1151 Izglīt. inst. 

–Mācīšana un mācīšanās * –Study and teaching * x A1095 Sk. PR:PS A2110 
   A1100 Pers. grupas A2110 
   A1103 Etn. grupas A2110 
   A1140 Vietas A2110 
   A1154 Valodas A2110 
   A1188 Svētie raksti A2110 

–Mācīšana un mācīšanās– –Study and teaching–African x–x A1154 Valodas 
Afroamerikāņu studenti American students 

–Mācīšana un mācīšanās– –Study and teaching– x–x A1095 Sk. PR:PS A2110 
Audiovizuālie līdzekļi Audio-visual aids 

–Mācīšana un mācīšanās– –Study and teaching–Baptists, x–x A1188 Svētie raksti 
Baptisti, [Katoļu baznīca utt.] [Catholic Church, etc.] 

–Mācīšana un mācīšanās– –Study and teaching– x–x A1154 Valodas 
Bilingvālā metode Bilingual method 

–Mācīšana un mācīšanās– –Study and teaching–Foreign x–x A1154 Valodas 
Cittautieši speakers 

–Mācīšana un mācīšanās– –Study and teaching–Foreign x–x–x A1154 Valodas 
Cittautieši–Audiovizuālie speakers–Audio-visual aids 
līdzekļi 

–Mācīšana un mācīšanās–Franču, –Study and teaching–French, x–x A1154 Valodas 
[Spāņu utt.] valodā runājošie [Spanish, etc.] speakers 

–Mācīšana un mācīšanās– –Study and teaching– x–x A1154 Valodas 
Iegremdēšanas metode Immersion method 
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–Mācīšana un mācīšanās– –Study and teaching– x–x A1095 Sk. PR:PS A2110 

Imitācijas metodes Simulation methods 

–Mācīšana un mācīšanās– –Study and teaching– x–x A1095 Sk. PR:PS 
Nodarbību programmas * Activity programs *  

–Mācīšana un mācīšanās–Tiesības –Study and teaching–Law and x–x A1140 Vietas 
un likumdošana * legislation * 

–Mācīšana un mācīšanās– –Study and teaching–Supervision * x–x A1095 Sk. PR:PS 
Uzraudzība *  

–Mācīšana un mācīšanās –Study and teaching (Higher) * x A1095 Sk. PR:PS A2110 
(augstskola) *   A1154 Valodas A2110 

–Mācīšana un mācīšanās –Study and teaching (Higher)– x–x A1095 Sk. PR:PS 
(augstskola)–Audiovizuālie Audio-visual aids 
līdzekļi 

–Mācīšana un mācīšanās –Study and teaching (Higher)– x–x A1154 Valodas 
(augstskola)–Cittautieši Foreign speakers 

–Mācīšana un mācīšanās –Study and teaching (Higher)– x–x A1154 Valodas 
(augstskola)–Franču, [Spāņu French, [Spanish, etc.] speakers 
utt.] valodā runājošie 

–Mācīšana un mācīšanās –Study and teaching (Higher)– x–x A1095 Sk. PR:PS 
(augstskola)–Imitācijas Simulation methods 
metodes 

–Mācīšana un mācīšanās –Study and teaching (Higher)– x–x A1095 Sk. PR:PS 
(augstskola)–Nodarbību Activity programs * 
programmas * 

–Mācīšana un mācīšanās –Study and teaching x A1095 Sk. PR:PS A2110 
(internatūra) * (Internship) *  A1103 Etn. grupas A2110 
   A1105 Institūcijas A2110 
   A1140 Vietas A2110 

–Mācīšana un mācīšanās –Study and teaching x A1095 Sk. PR:PS A2110 
(klīniskā rezidentūra) * (Residency) * 

–Mācīšana un mācīšanās –Study and teaching (Graduate) * x A1095 Sk. PR:PS A2110 
(maģistrantūra un 
doktorantūra) * 

–Mācīšana un mācīšanās –Study and teaching x A1095 Sk. PR:PS A2110 
(pamatskola) * (Elementary) *  A1154 Valodas A2110 

–Mācīšana un mācīšanās –Study and teaching (Middle x A1095 Sk. PR:PS A2110 
(pamatskola) * school) * 

–Mācīšana un mācīšanās –Study and teaching (Elementary)– x–x A1095 Sk. PR:PS 
(pamatskola)–Audiovizuālie Audio-visual aids 
līdzekļi 

–Mācīšana un mācīšanās –Study and teaching (Middle x–x A1095 Sk. PR:PS 
(pamatskola)–Audiovizuālie school)–Audio-visual aids 
līdzekļi 

–Mācīšana un mācīšanās –Study and teaching (Elementary)– x–x A1154 Valodas 
(pamatskola)–Cittautieši Foreign speakers 

–Mācīšana un mācīšanās –Study and teaching (Elementary)– x–x A1154 Valodas 
(pamatskola)–Franču, [Spāņu French, [Spanish, etc.] speakers 
utt.] valodā runājošie 

–Mācīšana un mācīšanās –Study and teaching (Elementary)– x–x A1095 Sk. PR:PS 
(pamatskola)–Imitācijas Simulation methods 
metodes 

–Mācīšana un mācīšanās –Study and teaching (Elementary)– x–x A1095 Sk. PR:PS 
(pamatskola)–Nodarbību Activity programs * 
programmas * 
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–Mācīšana un mācīšanās –Study and teaching (Middle x–x A1095 Sk. PR:PS 

(pamatskola)–Nodarbību school)–Activity programs * 
programmas * 

–Mācīšana un mācīšanās –Study and teaching x A1095 Sk. PR:PS A2110 
(pirmmācība) * (Early childhood) *  A1154 Valodas 

–Mācīšana un mācīšanās –Study and teaching x–x A1095 Sk. PR:PS 
(pirmmācība)–Audiovizuālie (Early childhood)–Audio-visual 
līdzekļi aids 

–Mācīšana un mācīšanās –Study and teaching x–x A1154 Valodas 
(pirmmācība)–Cittautieši (Early childhood)–Foreign 
 speakers 

–Mācīšana un mācīšanās –Study and teaching (Early x–x A1154 Valodas 
(pirmmācība)–Franču, [Spāņu childhood)–French, [Spanish, 
utt.] valodā runājošie etc.] speakers 

–Mācīšana un mācīšanās –Study and teaching x–x A1095 Sk. PR:PS 
(pirmmācība)–Nodarbību (Early childhood)–Activity 
programmas * programs * 

–Mācīšana un mācīšanās –Study and teaching (Preschool) * x A1095 Sk. PR:PS A2110 
(pirmsskola) *   A1154 Valodas A2110 

–Mācīšana un mācīšanās –Study and teaching (Preschool)– x–x A1095 Sk. PR:PS 
(pirmsskola)–Audiovizuālie Audio-visual aids 
līdzekļi 

–Mācīšana un mācīšanās –Study and teaching (Preschool)– x–x A1154 Valodas 
(pirmsskola)–Cittautieši Foreign speakers 

–Mācīšana un mācīšanās –Study and teaching (Preschool)– x–x A1154 Valodas 
(pirmsskola)–Franču, [Spāņu French, [Spanish, etc.] speakers 
utt.] valodā runājošie 

–Mācīšana un mācīšanās –Study and teaching (Preschool)– x–x A1095 Sk. PR:PS 
(pirmsskola)–Nodarbību Activity programs 
programmas * 

–Mācīšana un mācīšanās –Study and teaching (Primary) * x A1095 Sk. PR:PS A2110 
(sākumskola) *   A1154 Valodas A2110 

–Mācīšana un mācīšanās –Study and teaching (Primary)– x–x A1095 Sk. PR:PS 
(sākumskola)–Audiovizuālie Audio-visual aids 
līdzekļi 

–Mācīšana un mācīšanās –Study and teaching (Primary)– x–x A1154 Valodas 
(sākumskola)–Cittautieši Foreign speakers 

–Mācīšana un mācīšanās –Study and teaching (Primary)– x–x A1154 Valodas 
(sākumskola)–Franču, [Spāņu French, [Spanish, etc.] speakers 
utt.] valodā runājošie 

–Mācīšana un mācīšanās –Study and teaching (Primary)– x–x A1095 Sk. PR:PS 
(sākumskola)–Nodarbību Activity programs * 
programmas * 

–Mācīšana un mācīšanās –Study and teaching (Continuing x–x A1095 Sk. PR:PS A2110 
(turpināmizglītība) * education) *  A1154 Valodas A2110 

–Mācīšana un mācīšanās –Study and teaching (Continuing x–x A1095 Sk. PR:PS 
(turpināmizglītība)– education)–Audio-visual aids 
Audiovizuālie līdzekļi 

–Mācīšana un mācīšanās –Study and teaching (Continuing x–x A1154 Valodas 
(turpināmizglītība)–Cittautieši education)–Foreign speakers 

–Mācīšana un mācīšanās –Study and teaching (Continuing x–x A1154 Valodas 
(turpināmizglītība)–Franču, education)–French, [Spanish, 
[Spāņu utt.] valodā runājošie etc.] speakers 

–Mācīšana un mācīšanās –Study and teaching (Secondary) * x A1095 Sk. PR:PS A2110 
(vidusskola) *   A1154 Valodas A2110 
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–Mācīšana un mācīšanās –Study and teaching (Secondary)– x–x A1095 Sk. PR:PS 

(vidusskola)–Audiovizuālie Audio-visual aids 
līdzekļi 

–Mācīšana un mācīšanās –Study and teaching (Secondary)– x–x A1154 Valodas 
(vidusskola)–Cittautieši Foreign speakers 

–Mācīšana un mācīšanās –Study and teaching (Secondary)– x–x A1154 Valodas 
(vidusskola)–Franču, [Spāņu French, [Spanish, etc.] speakers 
utt.] valodā runājošie 

–Mācīšana un mācīšanās –Study and teaching (Secondary)– x–x A1095 Sk. PR:PS 
(vidusskola)–Imitācijas Simulation methods 
metodes 

–Mācīšana un mācīšanās –Study and teaching (Secondary)– x–x A1095 Sk. PR:PS 
(vidusskola)–Nodarbību Activity programs * 
programmas * 

–Mācīšanās un vingrinājumi –Studies and exercises v A1161 Mūz. instr. 

–Mācīšanās un vingrinājumi– –Studies and exercises–Juvenile v–v A1161 Mūz. instr. 
Bērniem 

–Mācīšanās un vingrinājumi –Studies and exercises v A1161 Mūz. instr. 
(alternatīvais roks) (Alternative rock) 

–Mācīšanās un vingrinājumi –Studies and exercises v A1161 Mūz. instr. 
(bigbends) (Big band) 

–Mācīšanās un vingrinājumi –Studies and exercises v A1161 Mūz. instr. 
(blūgrāss) (Bluegrass) 

–Mācīšanās un vingrinājumi –Studies and exercises v A1161 Mūz. instr. 
(blūzs) (Blues) 

–Mācīšanās un vingrinājumi –Studies and exercises v A1161 Mūz. instr. 
(blūzroks) (Blues-rock) 

–Mācīšanās un vingrinājumi –Studies and exercises v A1161 Mūz. instr. 
(bugi vugi) (Boogie-Woogie) 

–Mācīšanās un vingrinājumi –Studies and exercises v A1161 Mūz. instr. 
(bops) (Bop) 

–Mācīšanās un vingrinājumi –Studies and exercises v A1161 Mūz. instr. 
(diksilends) (Dixieland) 

–Mācīšanās un vingrinājumi –Studies and exercises v A1161 Mūz. instr. 
(džezs) (Jazz) 

–Mācīšanās un vingrinājumi –Studies and exercises v A1161 Mūz. instr. 
(fanks) (Funk) 

–Mācīšanās un vingrinājumi –Studies and exercises v A1161 Mūz. instr. 
(folkmūzika) (Folk) 

–Mācīšanās un vingrinājumi –Studies and exercises v A1161 Mūz. instr. 
(gospeļi) (Gospel) 

–Mācīšanās un vingrinājumi –Studies and exercises v A1161 Mūz. instr 
(honky-tonk) (Honky-tonk). 

–Mācīšanās un vingrinājumi –Studies and exercises v A1161 Mūz. instr. 
(ķeltu mūzika) (Celtic) 

–Mācīšanās un vingrinājumi –Studies and exercises v A1161 Mūz. instr. 
(kantrimūzika) (Country) 

–Mācīšanās un vingrinājumi –Studies and exercises (Left hand) v A1161 Mūz. instr. 
(kreisajai rokai) 

–Mācīšanās un vingrinājumi –Studies and exercises (Right hand) v A1161 Mūz. instr. 
(labajai rokai) 

–Mācīšanās un vingrinājumi –Studies and exercises v A1161 Mūz. instr 
(latino džezs) (Latin jazz) 
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–Mācīšanās un vingrinājumi –Studies and exercises v A1161 Mūz. instr. 

(populārā mūzika) (Popular muzic) 

–Mācīšanās un vingrinājumi –Studies and exercises v A1161 Mūz. instr 
(progresīvais roks) (Progressive rock). 

–Mācīšanās un vingrinājumi –Studies and exercises v A1161 Mūz. instr. 
(regejs) (Reggae) 

–Mācīšanās un vingrinājumi –Studies and exercises v A1161 Mūz. instr. 
(regtaims) (Ragtime) 

–Mācīšanās un vingrinājumi –Studies and exercises v A1161 Mūz. instr. 
(ritms un blūzs) (Rhythm and blues) 

–Mācīšanās un vingrinājumi –Studies and exercises v A1161 Mūz. instr. 
(rokmūzika) (Rock) 

–Mācīšanās un vingrinājumi –Studies and exercises v A1161 Mūz. instr. 
(smagais metāls) (Heavy metal) 

–Mācīšanās un vingrinājumi –Studies and exercises v A1161 Mūz. instr. 
(svings) (Swing) 

–Mācīšanās un vingrinājumi –Studies and exercises v A1161 Mūz. instr. 
(western swing) (Western swing) 

–Magnētiskās īpašības * –Magnetic properties * x A1149 Ķīm. vielas 
   A1158 Materiāli 

–Magnētiskās rezonanses –Magnetic resonance imaging * x A1150 Slimības 
attēldiagnostika *   A1164 Ķermeņa orgāni 

–Magnētiskie lauki –Magnetic fields x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Magnija ietekme * –Effect of magnesium on * x A1180 Augi A1580 

–Maģistērija –Teaching office x A1187 Krist. konfes. 

–Maģistranti un doktoranti –Graduate students x A1151 Izglīt. inst. 

–Maģistrantūra un doktorantūra –Graduate work x A1151 Izglīt. inst. 

–Maisīšana * –Mixing * x A1158 Materiāli 

–Mājas aprūpe * –Home care * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Mājas instinkts * –Homing * x A1147 Dzīvnieki 

–Mājas un uzturēšanās vietas * –Homes and haunts * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1105 Institūcijas 
   A1110 Personvārdi A1334 
   A1120 Ģimenes, dzimtas 

–Mājdzīvnieki * –Domestic animals * x A1103 Etn. grupas 

–Mājokļi * –Dwellings * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Māksla –Art v A1095 Sk. PR:PS 
   A1110 Personvārdi 

–Mākslā –In art v A1095 Sk. PR:PS A362 A910 
   A1105 Institūcijas A362 
   A1140 Vietas A362 A910 
   A1187 Krist. konfes. A362 

–Māksla un karš, [revolūcija utt] –Art and the war, [revolution, etc.] v A1200 Kari 

–Mākslas kolekcijas –Art collections x A1105 Institūcijas A1427 
   A1110 Personvārdi A1427 
   A1120 Ģimenes, dzimtas A1427 

–Mākslas protekcija –Art patronage x A1105 Institūcijas A1427 
   A1110 Personvārdi A1427 
   A1120 Ģimenes, dzimtas A1427 

–Mākslīgā apsēklošana * –Artificial insemination * x A1147 Dzīvnieki 
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–Mākslīgais nārsts * –Artificial spawning * x A1147 Dzīvnieki 

–Maldināšana * –Deception * x A1200 Kari 

–Malšana * –Milling * x A1180 Augi 

–Manevri –Maneuvers x A1159 Milit. dienesti 

–Mangāna ietekme * –Effect of manganese on * x A1180 Augi A1580 

–Manuskripti –Manuscripts x A1095 Sk. PR:PS A1855 
   A1100 Pers. grupas A1855 
   A1103 Etn. grupas A1855 
   A1110 Personvārdi A1855 
   A1120 Ģimenes, dzimtas A1855 
   A1156 Literatūras A1855 
   A1188 Svētie raksti A1855 

–Manuskripti (papirusi) –Manuscripts (Papyri) x A1188 Svētie raksti  

–Manuskripti, angļu, [latīņu, –Manuscripts, English, [Latin, x A1188 Svētie raksti A1855 
aramiešu utt.] Aramaic, etc.] 

–Manuskripti–Faksimili –Manuscripts–Facsimiles v–v A1095 Sk. PR:PS A1595 A1855 

–Manuskripti–Katalogi –Manuscripts–Catalogs x–v A1095 Sk. PR:PS A1855 

–Manuskripti–Mikroformu katalogi –Manuscripts–Microform catalogs x–v A1095 Sk. PR:PS A1361 

–Manuskripti–Paragrāfi –Manuscripts–Paragraphs x–x A1188 Svētie raksti 

–Manuskripti–Rādītāji –Manuscripts–Indexes x–v A1095 Sk. PR:PS 

–Maņu orgāni –Sense organs x A1147 Dzīvnieki 

–Maori rakstnieki –Maori authors x A1156 Literatūras 

–Marathu rakstnieki –Maratha authors x A1156 Literatūras 

–Marginālijas –Marginal readings v A1188 Svētie raksti 

–Marķēšana * –Labeling * x A1095 Sk. PR:PS 

–Masāža * –Massage * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Masu kultūrā –In popular culture x A1140 Vietas 

–Mašīntulkošana * –Machine translating * x A1154 Valodas A2219 

–Mašīnu tehnika * –Machinery * x A1180 Augi 

–Matemātika –Mathematics x A1095 Sk. PR:PS 
   A1103 Etn. grupas 

–Matemātiskā modelēšana –Mathematical models x A1095 Sk. PR:PS A2040 

–Materiālā kultūra * –Material culture * x A1103 Etn. grupas 

–Materiāli –Materials x A1095 Sk. PR:PS 
   A1195 Transportlīdz. 

–Materiāli–Dinamiskā pārbaude * –Materials–Dynamic testing * x–x A1195 Transportlīdz. 

–Materiāltehniskā apgāde * –Logistics * x A1200 Kari  

–Materiālu menedžments * –Materials management * x A1153 Rūpn. noz. 

–Mazākuma līderi –Minority leaders x A1155 Likumdoš. inst. 

–Mazākuma partijas organizatori –Minority whips x A1155 Likumdoš. inst. 

–Mazlaivu dienests –Small–boat service x A1159 Milit. dienesti 

–Mazuļi * –Infancy * x A1147 Dzīvnieki 

–Medības * –Hunting * x A1103 Etn. grupas 

–Medības ar slazdiem * –Trapping * x A1103 Etn. grupas 

–Medību ietekme * –Effect of hunting on * x A1147 Dzīvnieki A1580 

–Medicīna * –Medicine * x A1103 Etn. grupas 

–Medicīnas darbinieki –Medical personnel x A1159 Milit. dienesti 

–Medicīnas darbinieki– –Medical personnel–Malpractice x–x A1159 Milit. dienesti 
Nelikumīga rīcība 
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–Medicīnas inženiertehniskie –Medical technologists x A1159 Milit. dienesti 

darbinieki 

–Medicīnas māsas –Nurses x A1159 Milit. dienesti 

–Medicīniskā aprūpe * –Medical care * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1159 Milit. dienesti 
   A1200 Kari 

–Medicīniskā aprūpe–Tiesības un –Medical care–Law and legislation x–x A1159 Milit. dienesti 
likumdošana 

–Medicīniskais nodrošinājums –Medical supplies x A1159 Milit. dienesti 

–Medicīniskie izmeklējumi * –Medical examinations * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1159 Milit. dienesti 

–Meditācijas –Meditations v A1059 Sk. PR:PS 
   A1110 Personvārdi 
   A1188 Svētie raksti 

–Mehāniskās īpašības –Mechanical properties x A1158 Materiāli 
   A1164 Ķermeņa orgāni 
   A1180 Augi 

–Meidzi periods, 1868-1912 –Meiji period, 1868-1912 y A1148 Japāņu māksla 

–Meklēšanas un glābšanas –Search and rescue operations * x A1159 Milit. dienesti 
operācijas *   A1200 Kari 

–Meksikāņu ietekme –Mexican influences x A1156 Literatūras A1675 

–Mēles vingrinājumi –Tonguing x A1161 Mūz. instr. 

–Melnādainie * –Blacks * x A1200 Kari 

–Melnādainie rakstnieki –Black authors x A1156 Literatūras 

–Melnādaino interpretācijas –Black interpretations x A1188 Svētie raksti 

–Menedžments –Management x A1095 Sk. PR:PS 
   A1105 Institūcijas 
   A1153 Rūpn. noz. 
   A1159 Milit. dienesti 

–Menedžments–Nodarbināto –Management–Employee x–x A1153 Rūpn. noz. 
līdzdalība * participation * 

–Menedžments–Nodarbināto –Management–Employee x–x–x A1153 Rūpn. noz. 
līdzdalība–Tiesības un participation–Law and 
likumdošana * legislation * 

–Menonītu rakstnieki –Mennonite authors x A1156 Literatūras 

–Mērinstrumenti–Displeja sistēmas –Instruments–Display systems x–x A1195 Transportlīdz. 

–Mērīšana –Measurement x A1095 Sk. PR:PS 

–Mēsli * –Manure * x A1147 Dzīvnieki 

–Mēsli–Apstrāde un pārkraušana * –Manure–Handling * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Mēsli–Vides aspekti * –Manure–Environmental aspects * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Mēslojums * –Fertilizers * x A1180 Augi 

–Mēslošana –Fertilization x A1145.5 Ūdenstilpes 

–Mešanās krastā * –Stranding * x A1147 Dzīvnieki 

–Metaboliskā detoksikācija * –Metabolic detoxification * x A1149 Ķīm. vielas 

–Metabolisms –Metabolism x A1149 Ķīm. vielas 

–Metabolisms–Ģenētiskie aspekti –Metabolism–Genetic aspects x–x A1149 Ķīm. vielas 

–Metabolisms–Regulēšana –Metabolism–Regulation x–x A1149 Ķīm. vielas 

–Metabolisms–Traucējumi * –Metabolism–Disorders * x–x A1149 Ķīm. vielas 
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–Metabolisms–Vecuma faktori * –Metabolism–Age factors * x–x A1149 Ķīm. vielas 

–Metalogrāfija –Metallography x A1149 Ķīm. vielas 

–Metālu ietekme * –Effect of metals on * x A1147 Dzīvnieki A1580 
   A1164 Ķermeņa orgāni A1580 

–Metalurģija –Metallurgy x A1149 Ķīm. vielas 

–Metamorfoze * –Metamorphosis * x A1147 Dzīvnieki 

–Metamorfoze–Endokrīnie aspekti –Metamorphosis–Enocrine aspects x–x A1147 Dzīvnieki 

–Metamorfoze–Ģenētiskie aspekti –Metamorphosis–Genetic aspects x–x A1147 Dzīvnieki 

–Metamorfoze–Molekulārie aspekti –Metamorphosis–Molecular aspects x A1147 Dzīvnieki 

–Metilēšana –Methylation x A1149 Ķīm. vielas 

–Metināmība * –Weldability * x A1158 Materiāli 

–Metināšana * –Welding * x A1149 Ķīm. vielas 
   A1195 Transportlīdz. 

–Metodistu rakstnieki –Methodist authors x A1156 Literatūras 

–Metodoloģija –Methodology x A1095 Sk. PR:PS 

–Metonīmija –Metonyms x A1154 Valodas 

–Metrika un ritmika –Metrics and rhythmics x A1154 Valodas 

–Mežizstrādes ietekme * –Effect of logging on * x A1147 Dzīvnieki A1580 

–Mežsaimniecības ietekme * –Effect of forest management on * x A1147 Dzīvnieki A1580 

–Miera periods * –Dormancy * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Miers –Peace x A1200 Kari 

–Migrācija –Migrations x A1103 Etn. grupas 

–Migrācija * –Migration * x A1147 Dzīvnieki 

–Migrācija–Endokrīnie aspekti –Migration–Endocrine aspects x–x A1147 Dzīvnieki 

–Migrācija–Klimatiskie faktori * –Migration–Climatic factors * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Mijnorāde –Switch–reference x A1154 Valodas 

–Mijnorādes –Cross references v A1188 Svētie raksti 

–Mikēnu kultūras ietekme –Mycenaean influences x A1156 Literatūras A1675 

–Mikrobioloģija * –Microbiology * x A1147 Dzīvnieki 
   A1150 Slimības 
   A1158 Materiāli 
   A1164 Ķermeņa orgāni 
   A1180 Augi 

–Mikroformu katalogi –Microform catalogs x A1095 Sk. PR:PS A1361 A1965 
   A1105 Institūcijas A1361 A1965 

–Mikropavairošana * –Micropropagation * x A1180 Augi 

–Mikroskopija * –Microscopy * x A1158 Materiāli 
   A1164 Ķermeņa orgāni 
   A1180 Augi 

–Mikrostruktūra –Microstructure x A1158 Materiāli 

–Militārā celtniecība –Military construction operation x A1159 Milit. dienesti 

–Militārā celtniecība–Tiesības –Military construction operation– x–x A1159 Milit. dienesti 
un likumdošana Law and legislation 

–Militārā dzīve –Military life x A1159 Milit. dienesti 

–Militārā izlūkošana * –Military intelligence * x A1200 Kari 

–Militārā policija –Military police x A1159 Milit. dienesti 

–Militārā policija–Ārvalstu –Military police–Foreign x–x A1159 Milit. dienesti 
palīgspēki auxiliaries 
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–Militārā politika –Military policy x A1140 Vietas 

–Militārā politika–Reliģiskie –Military policy–Religious x–x A1140 Vietas A1996 
aspekti aspects 

–Militārā vadība –Military leadership x A1110 Personvārdi 

–Militārais kapitāls –Military capital x A1159 Milit. dienesti 

–Militārās attiecības * –Military relations * x A1140 Vietas 

–Militārās attiecības–Ārvalstis –Military relations–Foreign x–z A1140 Vietas 
 countries 

–Militārie aspekti * –Military aspects * x A1153 Rūpn. noz. 

–Militāro vienību vēsture * –Regimental histories * x A1200 Kari A1995 

–Mimētiskie vārdi –Mimetic words x A1154 Valodas 

–Minangkabavu ietekme –Minangkabau influences x A1156 Literatūras A1675 

–Minerālvielu ietekme * –Effect of minerals on * x A1180 Augi A1580 

–Minoritāšu rakstnieki –Minorities authors x A1159 Literatūras 

–Minoritātes –Minorities x A1159 Milit. dienesti 

–Mīnu meklēšana –Bomb reconnaissance x A1200 Kari 

–Minu-Cinu dinastijas, 1368-1912 –Ming-Qing dynasties, 1368-1912 y A1148 Ķīniešu māksla 

–Mirstība –Mortality x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1147 Dzīvnieki 
   A1150 Slimības 

–Mirušo saraksti –Necrology  v A1186 Reliģiskie ordeņi 

–Misijas * –Missions * x A1103 Etn. grupas 
   A1185 Reliģijas 
   A1186 Reliģiskie ordeņi 
   A1187 Krist. konfes. 

–Mitekļi * –Habitations * x A1147 Dzīvnieki 

–Mitoloģija * –Mythology * x A1095 Sk. PR:PS A1998 

–Mitrums * –Moisture * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1158 Materiāli 
   A1180 Augi 

–Mnemoniskās metodes –Mnemonic devices x A1188 Svētie raksti 

–Mobilizācija –Mobilization x A1159 Milit. dienesti 

–Modalitāte –Modality x A1154 Valodas 

–Modeļi * –Models * x A1095 Sk. PR:PS A2040 
   A1164 Ķermeņa orgāni 
   A1195 Transportlīdz. 

–Modeļi–Beigu apdare * –Models–Finishing * x A1195 Transportlīdz. 

–Modeļi–Radiovadība * –Models–Radio control * x–x A1195 Transportlīdz. 

–Molekulārā diagnostika * –Molecular diagnosis * x A1150 Slimības 

–Molekulārā ģenētika –Molecular genetic x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Molekulārā rotācija –Molecular rotation x A1149 Ķīm. vielas 

–Molekulārie aspekti –Molecular aspects x A1147 Dzīvnieki 
   A1150 Slimības 
   A1164 Ķermeņa orgāni 
   A1180 Augi 

–Monētu kolekcijas –Coin collections x A1105 Institūcijas A1427 
   A1110 Personvārdi A1427 
   A1120 Kari A1427 

–Mongoļu rakstnieki –Mongolian authors x A1156 Literatūras 
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–Monitorings * –Monitoring * x A1147 Dzīvnieki 

   A1180 Augi 

–Monogramma –Cipher x A1110 Personvārdi 

–Morāles normas –Moral conditions x A1140 Vietas 

–Morālie un ētiskie aspekti * –Moral and ethical aspects * x A1095 Sk. PR:PS A1998 
   A1200 Kari A1998 

–Morfēmika –Morphemics x A1154 Valodas 

–Morfoģenēze * –Morphogenesis * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Morfoloģija –Morphology x A1147 Dzīvnieki 
   A1154 Valodas 
   A1180 Augi 

–Morfoloģiskā analīze –Parsing x A1154 Valodas 

–Morfonoloģija –Morphophonemics x A1154 Valodas 

–Morfosintakse –Morphosyntax x A1154 Valodas 

–Mormoņu rakstnieki –Mormon authors x A1156 Literatūras 

–Motociklistu vienības –Motorcycle troops x A1159 Kari 

–Mulčēšana * –Mulching * x A1180 Augi 

–Munīcija un munīcijas krājumi –Ordnance and ordnance stores x A1159 Milit. dienesti 

–Munīcija un munīcijas krājumi– –Ordnance and ordnance stores– x A1159 Milit. dienesti 
Kvalitātes kontrole Quality control 

–Munīcija un munīcijas krājumi– –Ordnance and ordnance stores– x A1159 Milit. dienesti A1580 
Vides ietekme * Effect of environment on * 

–Munīcijas noliktavas –Ordnance facilities x A1159 Milit. dienesti 

–Mūsdienu notikumu vēsture –History of contemporary events x A1188 Svētie raksti 

–Muskuļi –Muscles x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Musulmaņu rakstnieki –Muslim authors x A1156 Literatūras 

–Mutugēnā selekcija * –Mutation breeding * x A1180 Augi 

–Muzeji –Museums x A1105 Institūcijas A1916 

–Muzeji * –Museums * x A1095 Sk. PR:PS A1916 
   A1100 Pers. grupas A1916 
   A1103 Etn. grupas A1916 
   A1110 Personvārdi A1916 
   A1120 Ģimenes, dzimtas A1916 
   A1187 Krist. konfes. A1916 
   A1200 Kari A1916 

–Mūzika –Music v A1103 Etn. grupas A1917 

–Mūzika un karš, [revolūcija –Music and the war, [revolution, x A1200 Kari 
utt.] etc.] 

–Mūzika–Bibliogrāfijas –Music–Bibliography x–v A1103 Etn. grupas 

–Mūzika–Diskogrāfija –Music–Discography x–v A1103 Etn. grupas 

–Mūzikas ietekme * –Effect of music on * x A1147 Dzīvnieki A1580 

–Mūzikas instrumentu kolekcijas –Musical instrument collections x A1105 Institūcijas A1427 
   A1110 Personvārdi A1427 
   A1120 Ģimenes, dzimtas A1427 

–Mūzika–Vēsture un kritika –Music–History and criticism x–x A1103 Etn. grupas 

–Nacionālā gvarde –National Guard x A1140 Vietas 

–Nacistiskā vajāšana * –Nazi persecution * x A1186 Reliģiskie ordeņi 

–Naftas izplūdumu ietekme * –Effect of oil spills on * x A1147 Dzīvnieki A1580 

–Narkotiku noteikšana organismā * –Drug testing * x A1100 Pers. grupas 
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–Nārsts * –Spawning * x A1147 Dzīvnieki 

–Nauda * –Money * x A1103 Etn. grupas 

–Nāve –Death x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Nāve un apbedīšana –Death and burial x A1110 Personvārdi 

–Navigācija –Navigation x A1145.5 Ūdenstilpes 

–Navigācija–Tiesības un –Navigation–Law and legislation x–x A1145.5 Ūdenstilpes 
likumdošana 

–Nazālums –Nasality x A1154 Valodas 

–Neauglība * –Infertility * x A1147 Dzīvnieki 

–Nebrīve, [no kura līdz kuram –Captivity, [dates] x A1110 Personvārdi 
laikam] 

–Nedziedināmo aprūpe hospisā * –Hospice care * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Neitralizācija –Neutralization x A1154 Valodas 

–Nekrologi –Obituaries  v A1103 Etn. grupas 
   A1110 Pers. grupas 

–Nekroze * –Necrosis * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Nelaimes gadījumi * –Accidents * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1153 Rūpn. noz. 

–Nelaimes gadījumi–Izmeklēšana * –Accidents–Investigation * x–x A1095 Sk. PR:PS 

–Nelokāmi vārdi –Indeclinable words x A1154 Valodas  

–Nemaldīgums –Infallibility x A1187 Krist. konfes. 

–Nemilitāras operācijas –Operations other than war x A1159 Milit. dienesti 

–Nenoteiksme –Infinitive x A1154 Valodas 

–Nervu sistēma –Nervous system x A1147 Dzīvnieki 

–Nesagraujošā pārbaude * –Nondestructive testing * x A1158 Materiāli 

–Netiešā runa –Indirect discourse x A1154 Valodas 

–Netiešais papildinātājs –Indirect object x A1154 Valodas 

–Nezāļu apkarošana * –Weed control * x A1180 Augi 

–Nezināmie karavīri –Unknown military personnel x A1200 Kari 

–Nezināmie karavīri, amerikāņu, –Unknown military personnel, x A1200 Kari 
[britu utt.] American, [British, etc.] 

–Nobeiguma darbi –Graduate work x A1151.5 Izglīt. inst. veidi 

–Nobeiguma darbi–Eksāmeni –Graduate work–Examinations x–x A1151.5 Izglīt. inst. veidi 

–Nodarbinātība * –Employment * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Nodarbinātība–Ārvalstis –Employment–Foreign countries x–z A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Nodarbošanās –Occupations x A1186 Reliģiskie ordeņi 

–Nodevas * –Fees * x A1100 Pers. grupas 

–Nodokļi * –Taxation * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Nodokļi–Tiesības un –Taxation–Law and legislation * x–x A1095 Sk. PR:PS 
likumdošana *   A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Nodošana metāllūžņos * –Scrapping * x A1195 Transportlīdz. 

–Noganīšanas ietekme * –Effect of grazing on * x A1180 Augi A1580 

–Nogatavošanās * –Ripening * x A1180 Augi 
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–Nogulšņu ietekme * –Effect of sediments on * x A1147 Dzīvnieki A1580 

–Nogurums * –Fatigue * x A1149 Ķīm. vielas 
   A1158 Materiāli 

–Nogurums korozijas ietekmē * –Corrosion fatigue * x A1158 Materiāli 

–Nolaupīšana, [datējums] –Kidnapping, [date] x A1110 Personvārdi 

–Noliegumi –Negatives x A1154 Valodas 

–Noliktavas pārziņi –Storekeepers x A1159 Milit. dienesti 

–Nolikumi –Regulations v A1151 Izglīt. inst. 
   A1159 Milit. dienesti 

–Nomeni –Nominals x A1154 Valodas 

–Nomenklatūra –Nomenclature v A1095 Sk. PR:PS 
   A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Nomenklatūra (populāra) –Nomenclature (Popular) v A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Nomenklatūra (populāra)– –Nomenclature (Popular)– v–x A1147 Dzīvnieki 
Franču, [Itāliešu utt.] valoda French, [Italian, etc.] 

–Nomīdīšanas ietekme * –Effect of trampling on * x A1180 Augi A1580 

–Nomogrammas –Nomograms v A1095 Sk. PR:PS 

–Norādāmie vārdi –Determiners x A1154 Valodas 

–Norādāmie vietniekvārdi –Demonstratives x A1154 Valodas 

–Norādījuma funkcija –Deixis x A1154 Valodas 

–Nosaukumu saīsinājumi –Abbreviations of titles v A1095 Sk. PR:PS 

–Nosodījumi –Censures x A1155 Likumdoš. inst. 

–Notācija –Notation v A1095 Sk. PR:PS 

–Noteikšana * –Detection * x A1147 Dzīvnieki 

–Noteiktība –Definiteness x A1154 Valodas 

–Noteikumi –Rules v A1095 Sk. PR:PS 
   A1186 Reliģiskie ordeņi 

–Noteikumi un prakse –Rules and practice v A1095 Sk. PR:PS 
   A1105 Institūcijas 

–Noturība pret iespiešanos –Penetration resistence x A1158 Materiāli 

–Novadpētniecība –History, Local x A1140 Vietas 

–Novadpētniecība–Kolekcionējamie –History, Local–Collectibles x–x A1140 Vietas 
priekšmeti 

–Novākšana * –Harvesting * x A1180 Augi 

–Novākšana–Mašīnu tehnika * –Harvesting–Machinery * x–x A1180 Augi 

–Novākšanas laiks * –Harvesting time * x A1180 Augi 

–Novecošana –Aging x A1147 Dzīvnieki 
   A1164 Ķermeņa orgāni 
   A1180 Augi 

–Novecošana–Ģenētiskie aspekti –Aging–Genetic aspects x–x A1180 Augi 

–Novecošana–Molekulārie aspekti –Aging–Molecular aspects x–x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Novecošana–Novēršana –Aging–Prevention x–x A1147 Dzīvnieki 

–Novērojumi –Observations v A1095 Sk. PR:PS 

–Novērotāju rokasgrāmatas –Observers’ manuals v A1095 Sk. PR:PS A1646 

–Novēršana –Prevention x A1095 Sk. PR:PS 
   A1150 Slimības 

–Novēršana–Vajadzību novērtējums –Prevention–Needs assessment x–x A1150 Slimības 
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–Novērtējums * –Appreciation * x A1100 Personvārdi 

   A1148 Māksla 
   A1155.8 Lit. darbi/nos. 
   A1156 Literatūras 
   A1188 Svētie raksti 

–Novērtējums –Evaluation x A1095 Sk. PR:PS A1591 
   A1105 Institūcijas A1591 
   A1151.5 Izglīt. inst. veidi A1591 

–Noziegumi pret * –Crimes against * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Nozīmēšana –Administration x A1149 Ķīm. vielas 

–Numeratīvais dalījums –Numerical division x A1188 Svētie raksti 

–Numismātika –Numismatics x A1110 Personvārdi 

–Numismātiskās kolekcijas –Numismatic collections x A1105 Institūcijas A1427 
   A1110 Personvārdi A1427 
   A1120 Ģimenes, dzimtas A1427 

–Objekti –Facilities x A1155 Likumdoš. inst. 
   A1159 Milit. dienesti 

–Objekti–Tiesības un likumdošana –Facilities–Law and legislation x–x A1159 Milit. dienesti 

–Oglekļa saturs * –Carbon content * x A1158 Materiāli 

–Ogļu kuģu dienests –Collier service x A1159 Milit. dienesti 

–Oksidēšanās * –Oxidation * x A1149 Ķīm. vielas 

–Okupētās teritorijas –Occupied territories x A1200 Kari 

–Olas * –Eggs * x A1147 Dzīvnieki 

–Olas–Ģeogrāfiskā izplatība –Eggs–Geographical distribution x–x A1147 Dzīvnieki 

–Olas–Inkubācija * –Eggs–Incubation * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Olas–Izkliedēšana * –Eggs–Dispersal * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Olas–Uzskaite * –Eggs–Counting * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Onomatopoētiskie vārdi –Onomatopoeic words x A1154 Valodas 

–Operā –In opera x A1110 Personvārdi 

–Optiskās īpašības –Optical properties x A1149 Ķīm. vielas 
   A1158 Materiāli 

–Optisko instrumentu labotāji –Optical instrument repairers x A1159 Milit. dienesti 

–Oratora māksla –Oratory x A1110 Personvārdi 

–Orbīta –Orbit x A1095 Sk. PR:PS 

–Ordeņi –Medals x A1105 Institūcijas 
   A1110 Personvārdi 

–Ordeņi * –Medals * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1200 Kari 

–Ordeņi, emblēmas, goda zīmes utt. –Medals, badges, decorations, etc. x A1159 Milit. dienesti 

–Organizācija –Organization x A1159 Milit. dienesti 

–Orientēšanās * –Orientation * x A1147 Dzīvnieki 

–Orķestra diriģenti –Bandmasters x A1158 Milit. dienesti 

–Orķestra fragmenti –Orchestral excerpts v A1161 Mūz. instr. 

–Orķestri –Bands x A1151 Izglīt. inst. 

–Orķestri –Orchestras x A1151 Izglīt. inst. 

–Osmotiskais potenciāls * –Osmotic potential * x A1180 Augi 

–Ozona ietekme * –Effect of ozone on * x A1180 Augi A1580 
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–Paaugstināšana –Promotions x A1159 Milit. dienesti 

–Paaugstināšana * –Promotions * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Pacienti * –Patients * x A1150 Slimības 

–Padomju ietekme –Soviet influences x A1156 Literatūras A1675 

–Pagrīdes kustības * –Underground movements * x A1200 Kari 

–Pagrīdes literatūra * –Underground literature * x A1200 Kari 

–Pagrīdes tipogrāfijas * –Underground printing plants * x A1200 Kari 

–Pakalpojumu dienesti * –Services for * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1147 Dzīvnieki 
   A1151.5 Izglīt. inst. veidi 

–Pakalpojumu dienesti– –Services for–Contracting out * x–x A1151.5 Izglīt. inst. veidi 
Ārpakalpojumu izmantošana * 

–Pakārtotās konstrukcijas –Subordinate constructions x A1154 Valodas 

–Palatalizācija –Palatalization x A1154 Valodas 

–Paliatīvā ārstēšana * –Palliative treatment * x A1150 Slimības 

–Palīdzība civiliedzīvotājiem * –Civilian relief * x A1200 Kari  

–Palīgdarbības vārdi –Auxiliary verbs x A1154 Valodas 

–Palīgteikumi –Clauses x A1154 Valodas 

–Palinotaksonomija * –Palynotaxonomy * x A1180 Augi 

–Pamfleti –Pamphlets v A1095 Sk. PR:PS 
   A1200 Kari 

–Pamiers –Armistices x A1200 Kari 

–Papildārstēšana * –Adjuvant treatment * x A1150 Slimības 

–Papildbremzes * –Retarders * x A1195 Transportlīdz. 

–Papilddarbs * –Supplementary employment * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Papildinātājs –Complement x A1154 Valodas 

–Paplašināšanās * –Dilatation * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Parādes vienību nosaukumi –Honorific unit titles x A1159 Milit. dienesti 

–Parafrāze –Paraphrase x A1154 Valodas 

–Parafrāzes –Paraphrases v A1188 Svētie raksti 

–Parafrāzes, angļu, [franču, –Paraphrases, English, [French, v A1188 Svētie raksti 
vācu utt.] German, etc.] 

–Parafrāzes, angļu, [franču, –Paraphrases, English, [French, x–x A1188 Svētie raksti 
vācu utt.]–Vēsture un kritika German, etc.]–History and 
 criticism 

–Parafrāzes–Vēsture un kritika –Paraphrases–History and criticism x–x A1188 Svētie raksti 

–Paragrāfi –Paragraphs x A1154 Valodas 
   A1188 Svētie raksti 

–Parakstītāji –Signers x A1095 Sk. PR:PS 

–Paralēlās versijas, angļu, –Parallel versions, English, x A1188 Svētie raksti 
[franču utt.] [French, etc.] 

–Paralēlisms –Parallelism x A1154 Valodas 

–Paralīze * –Paralysis * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Paraugi –Specimens v A1095 Sk PR:PS 

–Paraugu ņemšana * –Sampling * x A1149 Ķīm. vielas 
   A1158 Materiāli 
   A1180 Augi 
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–Parazīti * –Parasites * x A1147 Dzīvnieki 

   A1164 Ķermeņa orgāni 

–Parazīti–Bioloģiskā apkarošana * –Parasites–Biological control * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Parazīti–Dzīves cikli * –Parasites–Life cycles * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Parazīti–Identificēšana –Parasites–Identification x–v A1147 Dzīvnieki 

–Parazīti–Kontrole * –Parasites–Control * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Parazīti–Kontrole–Vides aspekti * –Parasites–Control–Environmental x–x–x A1147 Dzīvnieki 
 aspects * 

–Parazīti–Molekulārie aspekti –Parasites–Molecular aspects x–x A1147 Dzīvnieki 

–Paražas un rituāli –Customs and practices x A1185 Reliğijas 
   A1186 Reliģiskie ordeņi 
   A1187 Krist. konfes. 

–Pārbaude –Testing x A1095 Sk. PR:PS A2186 
   A1147 Dzīvnieki A2186 
   A1149 Ķīm. vielas A2186 
   A1158 Materiāli A2186 

–Pārcelšana citā darbā –Transfer x A1100 Pers. grupas 

–Pārdoto eksemplāru skaits –Circulation x A1095 Sk. PR:PS 

–Pārdozēšana * –Overdose * x A1149 Ķīm. vielas 

–Pareģojumi –Prophecies x A1095 Sk. PR:PS 
   A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1110 Personvārdi 
   A1188 Svētie raksti 
   A1200 Kari 

–Pareģojumi–[pareģojuma tēma] –Prophecies–[subject of prophecy] x–x A1188 Svētie raksti 

–Pareģojumi–Hronoloģija –Prophecies–Chronology x–v A1188 Svētie raksti 

–Pareizrakstība –Orthography and spelling x A1154 Valodas 

–Pareizticīgie rakstnieki –Orthodox Eastern authors x A1156 Literatūras 

–Parindeņi –Interlinear translations v A1188 Svētie raksti 

–Parindeņi, angļu, [franču utt.] –Interlinear translations, v A1188 Svētie raksti 
 English, [French, etc.] 

–Pārkaļķošanās * –Calcification * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Parlamenta atlaišana –Dissolution x A1155 Likumdoš. inst. 

–Pārneses procesi * –Transport properties * x A1149 Ķīm. vielas 
   A1158 Materiāli 

–Pārnesumkārbas –Transmission devices x A1195 Transportlīdz. 

–Pārnesumkārbas, automātiskās –Transmission devices, Automatic x A1195 Transportlīdz. 

–Pārnesumkārbas, automātiskās– –Transmission devices, Automatic– x–x A1195 Transportlīdz. 
Daļas un detaļas * Parts * 

–Pārnešana * –Transmission * x A1150 Slimības 

–Parodijas, atdarinājumi utt. –Parodies, imitations, etc. v A1095 Sk. PR:PS 
   A1110 Personvārdi 
   A1155.8 Lit. darb./ nos. 
   A1188 Svētie raksti 

–Paronīmi –Paronyms x A1154 Valodas 

–Pāroperēšana * –Reoperation * x A1150 Slimības 
   A1164 Ķermeņa orgāni 

–Pārskaņa –Mutation x A1154 Valodas 

–Pārstādīšana * –Transplanting * x A1180 Augi 

–Pārstādīšana–Mašīnu tehnika * –Transplanting–Machinery * x–x A1180 Augi 
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–Parsu rakstnieki –Parsee authors x A1156 Literatūras 

–Pārtika * –Food * x A1103 Etn. grupas 
   A1147 Dzīvnieki 

–Pārtikas apgāde * –Food supply * x A1200 Kari 

–Partikulas –Particles x A1154 Valodas 

–Partitīvi –Partitives x A1154 Valodas 

–Partitūras –Scores v A1160 Skaņdarbi 

–Partitūras 2 klavesīniem –2-harpsichord scores v A1160 Skaņdarbi 

–Partitūras 2 klavierēm –2-piano scores v A1160 Skaņdarbi 

–Partitūras 3 klavierēm –3-piano scores v A1160 Skaņdarbi 

–Partitūras un balsis –Scores and parts v A1160 Skaņdarbi 

–Partitūras un balsis (solo) –Scores and parts (solo) v A1160 Skaņdarbi 

–Pārvalde –Administration x A1095 Sk. PR:PS 
   A1105 Institūcijas 
   A1149.5 Kolonijas 
   A1151 Izglīt. inst. 
   A1151.5 Izglīt. inst. veidi 

–Pārvalde –Government x A1185 Reliģijas 
   A1187 Krist. konfes. 

–Pārvalde–Tiesības un –Administration–Law and x–x A1151.5 Izglīt. inst. veidi 
likumdošana * legislation * 

–Pārvaldījums –Government x A1154 Valodas 

–Pārvietošana * –Relocation * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Pārvietošanās –Displacement x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Pārvietošanās * –Locomotion * x A1147 Dzīvnieki  

–Pasažieru saraksti –Passenger lists x A1095 Sk. PR:PS 

–Pasta dienests –Postal service x A1159 Milit. dienesti 
   A1200 Kari 

–Pasta ierēdņi –Postal clerks x A1159 Milit. dienesti 

–Pastiprinājums –Intensification x A1154 Valodas 

–Pastmarkās –On postage stamps x A1105 Institūcijas A1945 
   A1110 Personvārdi A1945 
   A1140 Vietas A1945 
   A1187 Krist. konfes. A1945 

–Pastmarku kolekcijas –Stamp collections x A1105 Institūcijas A1427 
   A1110 Personvārdi A1427 
   A1120 Ģimenes, dzimtas A1427 

–Pastorālā padomdošana * –Pastoral counseling of * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Pašmācība –Self–instruction v A1154 Valodas 

–Pašportreti –Self–portraits v A1110 Personvārdi 

–Pašregulācija * –Self–regulation * x A1153 Rūpn. noz. 

–Patenti –Patents v A1095 Sk. PR:PS 

–Patofizioloģija –Pathophysiology x A1149 Ķīm. vielas 
   A1150 Slimības 
   A1164 Ķermeņa orgāni 

–Patofizioloģija–Dzīvnieku modeļi –Pathophysiology–Animal models x–x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Patogēni * –Pathogens * x A1147 Dzīvnieki 

–Patoģenēze –Pathogenesis x A1150 Slimības 

–Patskaņi –Vowels x A1154 Valodas 
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–Patskaņu mija –Vowel gradation x A1154 Valodas 

–Patskaņu redukcija –Vowel reduction x A1154 Valodas 

–Pavairošana * –Propagation * x A1180 Augi 

–Pavēles izteiksme –Imperative x A1154 Valodas 

–Pavēļu reģistrācijas grāmatas –Order-books x A1159 Milit. dienesti 

–Pāvesta dokumenti –Papal documents v A1095 Sk. PR:PS 

–Pēcnāves maska –Death mask x A1110 Personvārdi 

–Pedalizācija –Pedaling x A1161 Mūz. instr. 

–Pēdējie dzīves gadi –Last years x A1110 Personvārdi  

–Pejoratīvs –Pejoration x A1154 Valodas 

–Peldēšana –Swimming x A1151 Izglīt. inst. 

–Pensijas –Pensions x A1155 Likumdoš. instit. 

–Pensijas * –Pensions * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Pensijas–Inflācijas ietekme * –Pensions–Effect of inflation on * x–x A1100 Pers. grupas 

–Pensijas–Iztikas minimuma –Pensions–Cost-of-living x–x A1100 Pers. grupas 
nodrošināšana * adjustments * 

–Pensijas–Nepieprasīti pabalsti * –Pensions–Unclaimed benefits * x–x A1100 Pers. grupas 

–Periodiskā aprūpe * –Respite care * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Periodiskie izdevumi –Periodicals v A1095 Sk. PR:PS A1927 

–Periodiskie izdevumi– –Periodicals–Bibliography x–v A1095 Sk. PR:PS 
Bibliogrāfijas 

–Periodiskie izdevumi– –Periodicals–Bibliography– x–v–v A1095 Sk. PR:PS A1361 
Bibliogrāfijas–Katalogi Catalogs 

–Periodiskie izdevumi– –Periodicals–Bibliography– x–v–v A1095 Sk. PR:PS A1361 
Bibliogrāfijas–Koprādītāji Union lists 

–Periodiskie izdevumi– –Periodicals–Abbreviations of x–v A1095 Sk. PR:PS 
Nosaukumu saīsinājumi titles 

–Periodiskie izdevumi–Rādītāji –Periodicals–Indexes x–v A1095 Sk. PR:PS A1670 

–Periodizācija –Periodization x A1156 Literatūras 

–Peroksidēšanās –Peroxidation x A1149 Ķīm. vielas 

–Persiešu ietekme –Persian influences x A1156 Literatūras A1675 

–Persiešu rakstnieki –Persian authors x A1156 Literatūras 

–Persona –Person x A1154 Valodas 

–Personāla vadība –Personnel management x A1095 Sk. PR:PS 
   A1105 Institūcijas 
   A1153 Rūpn. noz. 
   A1159 Milit. dienesti 

–Personāla vadība–Tiesības un –Personnel management–Law x–x A1159 Milit. dienesti 
likumdošana and legislation 

–Personāllietas –Personnel records x A1105 Institūcijas 
   A1159 Milit. dienesti 

–Personālsastāvs –Staffs x A1159 Milit. dienesti 

–Personas, kas atsakās no –Conscientious objectors * x A1200 Kari 
mobilizācijas idejiskas 
pārliecības dēļ * 

–Personas, kas izvairās no –Draft resisters * x A1200 Kari 
iesaukuma karadienestā * 

–Pesticīdu ietekme * –Effect of pesticides on * x A1147 Dzīvnieki A1580 
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–Pētniecība * –Research * x A1095 Sk. PR:PS A2020 

   A1100 Pers. grupas A2020 
   A1103 Etn. grupas A2020 
   A1105 Institūcijas A2020 
   A1140 Vietas A2020 
   A1149 Ķīm. vielas A2020 
   A1154.5 Tiesības A2020 
   A1180 Augi A2020 

–Pētniecības granti –Research grants x A1105 Institūcijas 

–Pētniecības granti * –Research grants * x A1095 Sk. PR:PS 

–Pētniecība–Tiesības un –Research–Law and legislation * x A1149 Ķīm. vielas 
likumdošana *   A1180 Augi 

–Pieaugušo izglītība * –Adult education * x A1187 Krist. konfes. 

–Piedāvājums un pieprasījums * –Supply and demand * x A1100 Pers. grupas 

–Piederības vietniekvārdi –Possessives x A1154 Valodas 

–Piedevas * –Additives * x A1158 Materiāli 

–Pieklājības forma –Honorific x A1154 Valodas 

–Piekļuves kontrole * –Access control * x A1095 Sk. PR:PS 

–Pielāgošana * –Customizing * x A1161 Mūz. instr. 
   A1195 Transportlīdz. 

–Pielietojums zinātnē * –Scientific applications * x A1095 Sk. PR:PS 

–Pieļāvuma palīgteikumi –Concessive clauses x A1154 Valodas 

–Pieminekļi * –Monuments * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1110 Personvārdi A1334 
   A1120 Ģimenes, dzimtas 
   A1200 Kari 

–Piena izslaukums –Milk yield x A1147 Dzīvnieki 

–Pierādījumi, avoti utt. –Evidences, authority, etc. x A1188 Svētie raksti 

–Piesārņojuma ietekme * –Effect of pollution on * x A1147 Dzīvnieki A1580 
   A1180 Augi A1580 

–Piesārņojuma kontrolierīces –Pollution control devices x A1195 Transportlīdz. 

–Piesārņojuma kontrolierīces– –Pollution control devices– x–x A1195 Transportlīdz. 
Tiesības un likumdošana * Law and legislation * 

–Piespiedu darbs * –Conscript labor * x A1200 Kari 

–Piespiedu repatriācija –Forced repatriation x A1200 Kari  

–Piezīmju grāmatiņas, skiču –Notebooks, sketchbooks, etc. v A1110 Personvārdi 
burtnīcas utt. 

–Pilis * –Palaces * x A1110 Personvārdi 

–Pilnvaras un pienākumi –Powers and duties x A1155 Likumdoš. inst. 

–Pilnvaru laiks –Term of office x A1155 Likumdoš. inst. 

–Pilsoņtiesības * –Civil rights * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Pilsoņu darbība –Civic action x A1159 Milit. dienesti 

–Pilsoņu līdzdalība –Citizen participation x A1095 Sk. PR:PS A1942 

–Pilsoņu pienākumi –Civil functions x A1159 Milit. dienesti 

–Pirkšana un iepirkšana * –Purchasing * x A1095 Sk. PR:PS 

–Pirmatskaņojumi * –First performances * x A1160 Skaņdarbi 

–Pirmie izdevumi –First editions x A1110 Personvārdi 
   A1156 Literatūras 
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–Pirmie izdevumi–Bibliogrāfijas –First editions–Bibliography x–v A1110 Personvārdi 

   A1156 Literatūras 

–Pirmkursnieki –Freshmen x A1151 Izglīt. inst. 

–Pirmsražas asnu dīgšana * –Preharvest sprouting * x A1180 Augi 

–Plaisāšana * –Cracking * x A1158 Materiāli 

–Plakāti –Posters v A1095 Sk. PR:PS A1945.5 
   A1100 Pers. grupas A1945.5 
   A1103 Etn. grupas A1945.5 
   A1105 Institūcijas A1945.5 
   A1110 Personvārdi A1945.5 
   A1140 Vietas A1945.5 

–Plakātu kolekcijas –Poster collections x A1105 Institūcijas A1427 
   A1110 Personvārdi A1427 
   A1120 Ģimenes, dzimtas A1427 

–Plānošana –Planning x A1095 Sk. PR:PS 
   A1105 Institūcijas 
   A1151.5 Izglīt. inst. veidi 
   A1153 Rūpn. noz. 

–Plastiskās īpašības –Plastic properties x A1158 Materiāli 

–Plašsaziņas līdzekļi un karš, –Mass media and the war, x A1200 Kari 
[revolūcija utt.] [revolution, etc.] 

–Plašsaziņas līdzekļos –In mass media x A1105 Institūcijas 
   A1110 Personvārdi 
   A1120 Ģimenes, dzimtas 
   A1140 Vietas A910 

–Platība –Area x A1140 Vietas 

–Plēsēji * –Predators of * x A1147 Dzīvnieki 

–Plēsēji–Ekoloģija * –Predators of–Ecology * x A1147 Dzīvnieki 

–Plēsēji–Kontrole * –Predators of–Control * x A1147 Dzīvnieki 

–Plēsēju ietekme * –Effect of predation on * x A1147 Dzīvnieki A1580 

–Plūdu ietekme * –Effect of floods on * x A1180 Augi A1580 

–Pneimatiskā iekārta –Pneumatic equipment x A1195 Transportlīdz. 

–Pneimatiskās bremzes –Air disc brakes x A1195 Transportlīdz. 

–Polemiskā literatūra –Controversial literature v A1185 Reliģijas A1472 
   A1186 Reliģiskie ordeņi A1472 
   A1187 Krist. konfes. A1472 
   A1188 Svētie raksti A1472 

–Polemiskā literatūra–Vēsture –Controversial literature–History x–x A1185 Reliģijas 
un kritika and criticism  A1186 Reliģiskie ordeņi 
   A1187 Krist. konfes. 
   A1188 Svētie raksti 

–Polisēmija –Polysemy x A1154 Valodas 

–Politika un pārvalde –Politics and government x A1103 Etn. grupas A1942 
   A1140 Vietas A1942 

–Politika un pārvalde–[perioda –Politics and government–[period x–y–x A1140 Vietas 
apakšiedaļa]–Filozofija subdivision]–Philosophy 

–Politika un pārvalde–16. gs. –Politics and government– x–y A1103 Etn. grupas A1942 
 16th century  A1140 Vietas A1942 

–Politika un pārvalde–17. gs. –Politics and government– x–y A1103 Etn. grupas A1942 
 17th century  A1140 Vietas A1942 

–Politika un pārvalde–18. gs. –Politics and government– x–y A1103 Etn. grupas A1942 
 18th century  A1140 Vietas A1942 
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–Politika un pārvalde–19. gs. –Politics and government– x–y A1103 Etn. grupas A1942 

 19th century  A1140 Vietas A1942 

–Politika un pārvalde–20. gs. –Politics and government– x–y A1103 Etn. grupas A1942 
 20th century  A1140 Vietas A1942 

–Politika un pārvalde–21. gs. –Politics and government– x–y A1103 Etn. grupas A1942 
 21st century  A1140 Vietas A1942 

–Politika un pārvalde–Filozofija –Politics and government– x–x A1140 Vietas 
 Philosophy 

–Politiskā darbība –Political activity x A1095 Sk. PR:PS A1942 
   A1100 Pers. grupas A1942 
   A1103 Etn. grupas A1942 
   A1105 Institūcijas A1942 
   A1110 Personvārdi A1942 
   A1120 Ģimenes, dzimtas A1942 
   A1153 Rūpn. noz. A1942 
   A1155.2 Liter. grupas A1942 
   A1159 Milit. dienesti A1942 
   A1187 Krist. konfes. A1942 

–Politiski militāro lietu virsnieki –Political–military affairs officers x A1159 Milit. dienesti 

–Politiskie aspekti * –Political aspects * x A1095 Sk. PR:PS A1942 
   A1185 Reliģijas A1942 

–Politiskie un sociālie uzskati –Political and social views x A1110 Personvārdi 
   A1155.2 Liter. grupas 

–Polsterējums * –Upholstery * x A1195 Transportlīdz. 

–Poļu ietekme –Polish influences x A1156 Literatūras A1675 

–Poļu rakstnieki –Polish authors x A1156 Literatūras 

–Populācijas atjaunošanās –Population regeneration x A1147 Dzīvnieki 

–Populācijas dzīvotspējas analīze * –Population viability analysis * x A1147 Dzīvnieki 

–Populāri zinātniskā literatūra –Popular works v A1095 Sk. PR:PS A1943.5 
   A1154.5 Tiesības A1943.5 

–Populāru tēmu krājumi –Fake books v A1160 Skaņdarbi 

–Portreti –Portraits v A1100 Pers. grupas A1935 
   A1103 Etn. grupas A1935 
   A1110 Personvārdi A1935 
   A1120 Ģimenes, dzimtas A1935 
   A1186 Reliģiskie ordeņi A1935 
   A1200 Kari A1935 

–Portugāļu ietekme –Portuguese influences x A1156 Literatūras A1675 

–Postkoloniālā kritika * –Postcolonial criticism * x A1188 Svētie raksti 

–Postpozīcijas –Postpositions x A1154 Valodas 

–Potēšana * –Grafting * x A1180 Augi 

–Pozīciju karš –Trench warfare x A1200 Kari 

–Prakse * –Practice * x A1095 Sk. PR:PS 

–Prasības –Claims x A1103 Etn. grupas 
   A1140 Vietas 
   A1200 Kari 

–Prasības pret … –Claims vs. … x A1105 Institūcijas 
   A1110 Personvārdi 
   A1140 Vietas 

–Prečzīmes –Trademarks v A1095 Sk. PR:PS 
   A1153 Rūpn. noz. 

–Presēšana * –Extrusion * x A1158 Materiāli 

–Pret slimībām izturīga šķirne * –Disease–free stock * x A1180 Augi 
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–Pretaizdzīšanas ierīces –Anti–theft devices x A1195 Transportlīdz. 

–Pretošanās spēja insektiem * –Insect resistance * x A1180 Augi 

–Pretošanās spēja insektiem– –Insect resistance–Genetic x–x A1180 Augi 
Ģenētiskie aspekti aspects 

–Pretošanās spējas slimībām –Disease and pest resistance * x A1180 Augi 
un kaitēkļiem * 

–Pretošanās spējas slimībām –Disease and pest resistance– x–x A1180 Augi 
un kaitēkļiem–Ģenētiskie Genetic aspects 
aspekti 

–Pretsadursmes sistēmas * –Collision avoidance systems * x A1195 Transportlīdz. 

–Pretsalnu aizsardzība * –Frost protection * x A1180 Augi 

–Prezidenti –Presidents x A1105 Institūcijas 

–Priekšējie dekoratīvie režģi –Grilles x A1195 Transportlīdz. 

–Priekšgaitas piedziņa –Front–wheel drive x A1195 Transportlīdz. 

–Priekšnesumi * –Performances (1) * x A1105 Institūcijas 
   A1110 Personvārdi 

–Priekšsēdētāji –Presiding officers x A1155 Likumdoš. inst. 

–Priekšvārdi –Prefaces v A1188 Svētie raksti 

–Prievārdi –Prepositions x A1154 Valodas 

–Prievārdiskas vārdkopas –Prepositional phrases x A1154 Valodas 

–Privātās kolekcijas * –Private collections * x A1095 Sk. PR:PS A1427 

–Privāttiesību likumprojekti –Private bills v A1155 Likumdoš. inst. 

–Privilēģijas un atvieglojumi –Privileges and immunities x A1095 Sk. PR:PS 
   A1105 Institūcijas 
   A1151.5 Izglīt. inst. veidi 
   A1155 Likumdoš. inst. 

–Producēšana un režija * –Production and direction * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1160 Skaņdarbi 

–Produktivitāte * –Productivity * x A1147 Dzīvnieki 

–Profesionālā ētika * –Professional ethics * x A1100 Pers. grupas A1949 

–Profesionālā orientācija * –Vocational guidance * x A1095 Sk. PR:PS A2232 
   A1100 Pers. grupas A2232 
   A1105 Institūcijas A2232 
   A1153 Rūpn. noz. A2232 
   A1154 Valodas A2232 
   A1159 Milit. dienesti A2232 

–Profesionālais novērtējums * –Rating of * x A1100 Pers. grupas  

–Profesionālais personāls –Professional staff x A1151.5 Izglīt. inst. veidi 

–Profesionālās attiecības * –Professional relationships * x A1100 Pers. grupas 

–Profesionālie pienākumi –Occupational specialties x A1159 Milit. dienesti 

–Prognoze * –Prognosis * x A1150 Slimības 

–Prognozēšana –Forecasting x A1095 Sk. PR:PS A1628 
   A1140 Vietas A1628 

–Programmatūra –Software v A1095 Sk. PR:PS A2070 

–Programmatūras bērniem –Juvenile software v A1095 Sk. PR:PS A2070 

–Programmēšana * –Programming * x A1095 Sk. PR:PS 

–Programmētā apmācība –Programmed instruction v A1095 Sk. PR:PS 

–Projektēšana un celtniecība –Design and construction x A1095 Sk. PR:PS A1532 
(lieto aiz celtniecības un 
arhitektūras priekšmetiem) 

 

Brīvi pievienojamās apakšiedaļas: alfabētiskais rādītājs, v.2 2009 LATVIEŠU—ANGĻU 75



 I II III IV V VI 

 
–Projektēšana un izstrādāšana –Design and construction x A1095 Sk. PR:PS A1532 

(lieto aiz priekšmeta 
|a Eksāmeni) 

–Projektēšana un konstruēšana –Design and construction x A1095 Sk. PR:PS A1532 
(lieto aiz tehnikas   A1195 Transportlīdz. A1532 
priekšmetiem) 

–Projektēšana un konstruēšana– –Design and construction– x–x A1195 Transportlīdz. 
Optiskās metodes Optical methods 

–Projektēšana un konstruēšana– –Design and construction– x–x A1195 Transportlīdz. 
Tiesības un likumdošana * Law and legislation * 

–Projekti un plāni –Designs and plans v A1095 Sk. PR:PS A1532 

–Pronomināli vārdsavienojumi –Pronominals x A1154 Valodas 

–Propaganda –Propaganda x A1200 Kari 

–Prosodiskā analīze –Prosodic analysis x A1154 Valodas 

–Protesta kustības * –Protest movements * x A1200 Kari 

–Protestantu rakstnieki –Protestant authors x A1156 Literatūras 

–Provansiešu ietekme –Provençal influences x A1156 Literatūras A1675 

–Provinces –Provinces x A1095 Sk. PR:PS A713 

–Proza –Prose x A1110 Personvārdi 

–Psihiskā veselība –Mental health x A1110 Personvārdi A1890 

–Psihiskā veselība * –Mental health * x A1100 Pers. grupas A1890 
   A1103 Etn. grupas A1890 

–Psihiskās veselības aprūpe * –Mental health services * x A1100 Pers. grupas A1890 
   A1103 Etn. grupas A1890 

–Psihiskie aspekti * –Psychic aspects * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Psihofizioloģija –Psychophysiology x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Psiholoģija –Psychology x A1095 Sk. PR:PS 
   A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1110 Personvārdi 
   A1147 Dzīvnieki 
   A1185 Reliģijas 
   A1188 Svētie raksti 

–Psiholoģiskā testēšana * –Psychological testing * x A1100 Pers. grupas A2186 
   A1103 Etn. grupas A2186 
   A1147 Dzīvnieki 

–Psiholoģiskie aspekti –Psychological aspects x A1095 Sk. PR:PS 
   A1147 Dzīvnieki 
   A1150 Slimības 
   A1200 Kari 

–Psihosomatiskie aspekti * –Psychosomatic aspects * x A1150 Slimības 

–Psihotropā ietekme * –Psychotropic effects * x A1149 Ķīm. vielas 

–Publicēšana un izplatīšana * –Publication and distribution * x A1188 Svētie raksti 

–Puritāņu rakstnieki –Puritan authors x A1156 Literatūras 

–Putekļu kontrole * –Dust control * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1153 Rūpn. noz. 

–Radiācijas ietekme * –Effect of radiation on * x A1147 Dzīvnieki A1580 
   A1149 Ķīm. vielas A1580 
   A1158 Materiāli A1580 
   A1164 Ķermeņa orgāni A1580 
   A1180 Augi A1580 

–Radiācijas izraisīti bojājumi * –Radiation injuries * x A1164 Ķermeņa orgāni 
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–Radiācijas sterilizācija * –Radiation preservation * x A1180 Augi 

–Radiatora rotājumi –Radiator ornaments x A1195 Transportlīdz. 

–Radiatori –Radiators x A1195 Transportlīdz. 

–Radio izsekošana * –Radio tracking * x A1147 Dzīvnieki 

–Radio un televīzijas lugas –Radio and television plays x A1110 Personvārdi 

–Radioaktīvā piesārņojuma ietekme –Effect of radioactive pollution on x A1180 Augi A1580 

–Radioaktīvā saindēšana * –Radioactive contamination * x A1180 Augi 

–Radioapraide un karš, –Radio broadcasting and the war, x A1200 Kari 
[revolūcija utt.] [revolution, etc.] 

–Radiogrāfija * –Radiography * x A1158 Materiāli 
   A1164 Ķermeņa orgāni 
   A1180 Augi 

–Radiogrāfija–Pozicionēšana * –Radiography–Positioning * x–x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Radiogrāfija–Tiesības un –Radiography–Law and x–x A1164 Ķermeņa orgāni 
likumdošana * legislation * 

–Radioiekārta –Radio equipment x A1195 Transportlīdz. 

–Radioiekārta–Drošības –Radio equipment–Security x–x A1195 Transportlīdz. 
pasākumi * measures * 

–Radioiekārtas –Radio installations x A1159 Milit. dienesti 

–Radioimunoloģiskā –Radioimmunoimaging * x A1150 Slimības 
attēldiagnostika * 

–Radioimūnterapija * –Radioimmunotherapy * x A1150 Slimības 

–Radiojodizācija * –Radioiodination * x A1149 Ķīm. vielas 

–Radiolokācija –Radar x A1200 Kari 

–Radionuklīdā attēldiagnostika * –Radionuclide imaging * x A1150 Slimības 
   A1164 Ķermeņa orgāni 

–Radisti –Radiomen x A1159 Milit. dienesti 

–Rādītāji –Indexes v A1095 Sk. PR:PS A1670 

–Radniecība * –Kinship * x A1103 Etn. grupas 

–Radniecīgi vārdi –Cognate words x A1154 Valodas 

–Radniecīgi vārdi–Nīderlandiešu, –Cognate words–Dutch, x–x A11554 Valodas 
[Vācu utt.] valoda [German, etc.] 

–Rafinēšana * –Refining * x A1158 Materiāli 

–Rakstība –Writing x A1154 Valodas 

–Rakstīšana un autorība –Authorship x A1095 Sk. PR:PS 
   A1110 Personvārdi 
   A1155.8 Lit. darbi/nos. 
   A1188 Svētie raksti 

–Rakstīšana un autorība–Sadarbība –Authorship–Collaboration x–x A1110 Personvārdi 

–Rakstīšana un autorība– –Authorship–Date of authorship x–x A1188 Svētie raksti 
Sarakstīšanas laiks 

–Rakstnieces –Women authors x A1156 Literatūras 

–Rakstnieki –Male authors x A1156 Literatūras  

–Rakstveži –Yeomen x A1159 Milit. dienesti 

–Rasējumi –Drawings v A1095 Sk. PR:PS 

–Rasu attiecības –Race relations x A1140 Vietas 
   A1149.5 Kolonijas 

–Rasu attiecības–Ekonomiskie –Race relations–Economic aspects x–x A1140 Vietas 
aspekti 

–Rasu attiecības–Politiskie aspekti –Race relations–Political aspects x–x A1140 Vietas 
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–Rasu identitāte * –Race identity * x A1103 Etn. grupas 

–Raža * –Yields * x A1180 Augi 

–Ražas zudumi pēc novākšanas * –Postharvest losses * x A1180 Augi 

–Ražas zudumi pēc novākšanas– –Postharvest losses–Prevention x–x A1180 Augi 
Novēršana 

–Ražošanas jauda * –Industrial capacity * x A1153 Rūpn. noz. 

–Ražošanas kontrole * –Production control * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1153 Rūpn. noz. 

–Ražošanas nozares * –Industries * x A1103 Etn. grupas 

–Ražošanas standarti * –Production standards * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1153 Rūpn. noz. 

–Ražošanas un tirdzniecības –Effect of factory and trade x A1180 Augi A1580 
atkritumu ietekme * waste on * 

–Reaktivitāte * –Reactivity * x A1149 Ķīm. vielas 

–Recenzijas –Reviews v A1095 Sk. PR:PS A2021 

–Receptori –Receptors x A1149 Ķīm. vielas 

–Receptori–Zāļu ietekme * –Receptors–Effect of drugs on * x–x A1149 Ķīm. vielas 

–Recidīvi * –Relapse * x A1150 Slimības 

–Recirkulācija * –Recycling * x A1149 Ķīm. vielas 

–Reduplikācija –Reduplication x A1154 Valodas 

–Reference –Reference x A1154 Valodas 

–Referenti un ziņošana –Reporters and reporting x A1155 Likumdoš. inst. 

–Referēšana un indeksēšana * –Abstracting and indexing * x A1095 Sk. PR:PS A1205 A1670 
   A1100 Pers. grupas A1205 A1670 
   A1103 Etn. grupas A1205 A1670 
   A1140 Vietas A1205 A1670 
   A1188 Svētie raksti A1205 A1670 

–Reforma –Reform x A1154 Valodas 
   A1155 Likumdoš. inst. 

–Regbijs –Rugby football x A1151 Izglīt. inst. 

–Regulēšana –Regulation x A1145.5 Ūdenstilpes 

–Reģionālās atšķirības –Regional disparities x A1095 Sk. PR:PS 

–Reģioni –Regions x A1095 Sk. PR:PS A713 

–Reģistrācija un nodošana * –Registration and transfer * x A1195 Transportlīdz. 

–Reģistrācija un nodošana– –Registration and transfer– x–x A1195 Transportlīdz. 
Nodevas * Fees * 

–Rehabilitācija * –Rehabilitation * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Reintrodukcija * –Reintroduction * x A1147 Dzīvnieki 

–Reiss, [datējums] –Cruise, [date] x A1159 Milit. dienesti 

–Rekonstrukcija * –Remodeling * x A1095 Sk. PR:PS 

–Rekonstrukcija ar izmantošanas –Remodeling for other use * x A1095 Sk. PR:PS 
mērķa maiņu * 

–Religious aspects–Protestantu –Religious aspects–Protestant x–x A1200 Kari A1998 
baznīcas churches 

 

 

 

 

 

Brīvi pievienojamās apakšiedaļas: alfabētiskais rādītājs, v.2 2009 LATVIEŠU—ANGĻU 78



 I II III IV V VI 

 
–Reliģija –Religion x A1095 Sk. PR:PS A1997 

   A1103 Etn. grupas A1997 
   A1105 Institūcijas A1997 
   A1110 Personvārdi A1997 
   A1140 Vietas A1997 
   A1149.5 Kolonijas A1997 
   A1151.5 Izglīt. inst. veidi A1997 

–Reliģija–16. gs. –Religion–16th century x–y A1140 Vietas A1997 

–Reliģija–17. gs. –Religion–17th century x–y A1140 Vietas A1997 

–Reliģija–18. gs. –Religion–18th century x–y A1140 Vietas A1997 

–Reliģija–19. gs. –Religion–19th century x–y A1140 Vietas A1997 

–Reliģija–20. gs. –Religion–20th century x–y A1140 Vietas A1997 

–Reliģija–21. gs. –Religion–21st century x–y A1140 Vietas A1997 

–Reliģija–Ekonomiskie aspekti –Religion–Economic aspects x–x A1140 Vietas 

–Reliģiskā dzīve –Religious life x A1159 Milit. dienesti A2015.5 

–Reliģiskā dzīve * –Religious life * x A1100 Pers. grupas A2015.5 

–Reliģiskā dzīve un paražas –Religious life and customs x A1140 Vietas A2016 
   A1149.5 Kolonijas A2016 

–Reliģiskā literatūra –Devotional literature v A1188 Svētie raksti 

–Reliģiskie aspekti –Religious aspects x A1147 Dzīvnieki A1998 
   A1149 Ķīm. vielas A1998 
   A1150 Slimības A1998 
   A1154 Valodas A1998 
   A1158 Materiāli A1998 
   A1161 Mūz. instr. A1998 
   A1164 Ķermeņa orgāni A1998 
   A1180 Augi A1998 
   A1200 Kari A1998 

–Reliģiskie aspekti–Baptisti, –Religious aspects–Baptists, x–x A1150 Slimības A1998 
[Katoļu baznīca utt.] [Catholic Church, etc.]  A1154 Valodas A1998 
   A1161 Mūz. instr. A1998 
   A1180 Augi A1998 
   A1200 Kari A1998 

–Reliģiskie aspekti–Budisms, –Religious aspects–Buddhism, x–x A1147 Dzīvnieki A1998 
[Kristietība utt.] [Christianity, etc.]  A1149 Ķīm. vielas A1998 
   A1150 Slimības A1998 
   A1154 Valodas A1998 
   A1158 Materiāli A1998 
   A1161 Mūz. instr. A1998 
   A1164 Ķermeņa orgāni A1998 
   A1180 Augi A1998 
   A1200 Kari A1998 

–Relikvijas * –Relics * x A1110 Personvārdi 
   A1120 Ģimenes, dzimtas 

–Reljefa modeļi –Relief models v A1140 Vietas 

–Reorganizācija * –Reorganization * x A1105 Institūcijas 
   A1159 Milit. dienesti 

–Reparācijas –Reparations x A1200 Kari 

–Replantācija * –Reimplantation * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Reproducēšana –Reproduction x A1148 Māksla 

–Republikas –Republics x A1095 Sk. PR:PS A713 

–Restaurācija, 1660-1700 –Restoration, 1660-1700 y A1156 Drāma 

–Retināšana * –Thinning * x A1180 Augi 

–Retorika –Rhetoric x A1154 Valodas 
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–Retoriskas figūras –Figures of speech x A1154 Valodas 

–Rezerves –Reserves x A1159 Milit. dienesti 

–Rezerves flotes –Reserve fleets x A1159 Milit. dienesti 

–Rezerves zirgu dienests –Remount service x A1159 Milit. dienesti 

–Rezerves–Atalgojums, pabalsti utt. –Reserves–Pay, allowances, etc. x–x A1159 Milit. dienesti  

–Rezerves–Paaugstināšana –Reserves–Promotions x–x A1159 Milit. dienesti 

–Rezerves–Personāllietas –Reserves–Personnel records x–x A1159 Milit. dienesti 

–Rezervistes –Women’s reserves x A1159 Milit. dienesti 

–Rezultatīvās konstrukcijas –Resultative constructions x A1154 Valodas 

–Riepas –Tires x A1195 Transportlīdz. 

–Riepas–Labošana * –Tires–Repairing * x–x A1195 Transportlīdz. 

–Riepas–Piepūšanas spiediens –Tires–Inflation pressure x–x A1195 Transportlīdz. 

–Rietumu ietekme –Western influences x A1156 Literatūras A1675 

–Riska faktori * –Risk factors * x A1150 Slimības 

–Riska menedžments * –Risk management * x A1153 Rūpn. noz. 

–Riska novērtējums * –Risk assessment * x A1095 Sk. PR:PS 

–Riteņi –Wheels x A1195 Transportlīdz. 

–Riteņi–Balansēšana * –Wheels–Balancing * x–x A1195 Transportlīdz. 

–Riteņi–Centrēšana * –Wheels–Alignment * x–x A1195 Transportlīdz. 

–Ritms –Rhythm x A1154 Valodas 

–Rituāli –Rituals x A1105 Institūcijas 
   A1185 Reliģijas 

–Rituāli un ceremonijas –Rites and ceremonies x A1103 Etn. grupas 

–Rituāli–Teksti –Rituals–Texts x–v A1185 Reliģijas A2190 

–Rituāli–Teksti–Konkordances –Rituals–Texts–Concordances x–x–v A1185 Reliģijas 

–Rituāli–Teksti–Vēsture un –Rituals–Texts–History and x–x–x A1185 Reliģijas 
kritika criticism 

–Robežas * –Boundaries * x A1140 Vietas A1333.5 
   A1149.5 Kolonijas A1333.5 

–Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi –Handbooks, manuals, etc. v A1095 Sk. PR:PS A1646 
utt.   A1100 Pers. grupas A1646 

–Romiešu ietekme –Roman influences x A1156 Literatūras A1675 

–Rotaslietas * –Jewelry * x A1103 Etn. grupas 

–Rūdāmība * –Hardenability * x A1158 Materiāli 

–Rūdīšana * –Quenching * x A1149 Ķīm. vielas 
   A1158 Materiāli 

–Rumāņu ietekme –Romanian influences x A 1156 Literatūras A1675 

–Rūpnieciskā izmantošana * –Industrial applications * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1149 Ķīm. vielas 
   A1180 Augi 

–Sabiedrības labklājība * –Public welfare * x A1103 Etn. grupas 

–Sabiedriskā doma –Public opinion x A1095 Sk. PR:PS A1955 
   A1100 Pers. grupas A1955 
   A1103 Etn. grupas A1955 
   A1105 Institūcijas A1955 
   A1110 Personvārdi A1955 
   A1200 Kari A1955 

–Sabiedriskās attiecības * –Public relations * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1105 Institūcijas 
   A1159 Milit. dienesti 
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–Sabiedriskie pakalpojumi –Public services x A1151 Izglīt. inst. 

   A1151.5 Izglīt. inst. veidi 

–Sabrukšana –Dissolution x A1158 Materiāli 

–Sacerēšana un vingrinājumi –Composition and exercises x A1154 Valodas 

–Sadursmes defekts * –Collision damage * x A1195 Transportlīdz. 

–Saglabāšana * –Conservation * x A1147 Dzīvnieki 
   A1158 Materiāli 
   A1180 Augi 

–Saglabāšana un uzglabāšana * –Preservation * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1164 Ķermeņa orgāni 
   A1180 Augi 

–Saikļi –Conjunctions x A1154 Valodas 

–Saimniekaugi * –Host plants * x A1147 Dzīvnieki 

–Saindēto nogulšņu ietekme * –Effect of contaminated x A1147 Dzīvnieki A1580 
 sediments on * 

–Sairšana –Decay x A1149 Ķīm. vielas 

–Saīsinājumi –Abbreviations x A1095 Sk. PR:PS 

–Saīsinājumi–Vārdnīcas –Abbreviations–Dictionaries x–v A1095 Sk. PR:PS 

–Saīsinātās versijas –Abridgments v A1188 Svētie raksti 

–Saistījumā ar Mateja evaņģēliju, –Relation to Matthew, [Jeremiah, x A1188 Svētie raksti 
[Jeremijas grāmatu utt.] etc.] 

–Saistījumā ar Veco Derību –Relation to the Old Testament x A 1188 Svētie raksti 

–Saistītājvārdi –Connectives x A1154 Valodas 

–Sajūgi * –Clutches * x A1195 Transportlīdz. 

–Sakari –Communications x A1200 Kari 

–Sakaru sistēmas –Communication systems x A1095 Sk. PR:PS 
   A1105 Institūcijas 
   A1151.5 Izglīt. inst. veidi 
   A1153 Rūpn. noz. 
   A1159 Milit. dienesti 

–Sakaru sistēmas–Ārpakalpojumu –Communication systems– x–x A1151.5 Izglīt. inst. veidi 
izmantošana * Contracting out * 

–Sakneņi * –Rootstocks * x A1180 Augi 

–Saknes –Roots x A1154 Valodas 
   A1180 Augi 

–Saknes–Anatomija –Roots–Anatomy x–x A1180 Augi 

–Saknes–Fizioloģija –Roots–Physiology x–x A1180 Augi 

–Salcietība * –Frost resistance * x A1180 Augi 

–Salīdzinājuma palīgteikumi –Comparative clauses x A1154 Valodas 

–Salīdzinājums –Comparison x A1154 Valodas 

–Salīdzinošā metode –Comparative method x A1095 Sk. PR:PS 

–Salīdzinošie pētījumi –Comparative studies v A1095 Sk. PR:PS 
   A1187 Krist. konfes. 
   A1188 Svētie raksti 

–Salikteņi –Compound words x A1154 Valodas 

–Salnu postījumi * –Frost damage * x A1180 Augi 

–Sāls ietekme * –Effect of salt on * x A1147 Dzīvnieki A1580 
   A1158 Materiāli A1580 
   A1180 Augi A1580 

–Sanesu līdzenums –Alluvial plain x A1145.5 Ūdenstilpes 
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–Sanitārās lietas –Sanitary affairs x A1151 Izglīt. inst. 

   A1151.5 Izglīt. inst. veidi 
   A1159 Milit. dienesti 

–Sanitārija –Sanitation x A1105 Institūcijas 

–Sanitārija * –Sanitation * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1153 Rūpn. noz. 

–Sanskrita ietekme –Sanskrit influences x A1156 Literatūras A1675 

–Sānslīdes noturība –Lateral stability x A1158 Materiāli 

–Sarakste –Correspondence v A1100 Pers. grupas A1480 
   A1103 Etn. grupas A1480 
   A1110 Personvārdi A1480 
   A1120 Ģimenes, dzimtas A1480 

–Sarakste–Mikroformu katalogi –Correspondence–Microform x–v A1110 Personvārdi 
 catalogs 

–Saraksti –Registers v A1095 Sk. PR:PS A1558 
   A1100 Pers. grupas A1558 
   A1103 Etn. grupas A1558 
   A1105 Institūcijas A1558 
   A1120 Ģimenes, dzimtas A1558 
   A1140 Vietas A1558 
   A1159 Milit. dienesti A1558 
   A1200 Kari A1558 

–Sardzes dienests –Guard duty x A1159 Milit. dienesti 

–Sardzes pienākumi –Watch duty x A1159 Milit. dienesti 

–Sarunvārdnīcas –Conversation and phrase books v A1154 Valodas 

–Sarunvārdnīcas (ainavu –Conversation and phrase books v A1154 Valodas 
veidotājiem) (for landscaping industry 
 employees) 

–Sarunvārdnīcas (aprūpētājiem) –Conversation and phrase books v A1154 Valodas 
 (for caregivers) 

–Sarunvārdnīcas (banku –Conversation and phrase books v A1154 Valodas 
darbiniekiem) (for bank employees) 

–Sarunvārdnīcas (bibliotēku –Conversation and phrase books v A1154 Valodas 
darbiniekiem) (for library employees) 

–Sarunvārdnīcas (celtniecības –Conversation and phrase books v A1154 Valodas 
industrijas darbiniekiem) (for construction industry 
 employees) 

–Sarunvārdnīcas (dārzniekiem) –Conversation and phrase books v A1154 Valodas 
 (for gardeners) 

–Sarunvārdnīcas (diplomātiem) –Conversation and phrase books v A1154 Valodas 
 (for diplomats) 

–Sarunvārdnīcas (dzīvnieku –Conversation and phrase books v A1154 Valodas 
speciālistiem) (for animal specialists) 

–Sarunvārdnīcas (garīdzniekiem –Conversation and phrase books v A1154 Valodas 
utt.) (for clergy, etc.) 

–Sarunvārdnīcas (gastronomiem) –Conversation and phrase books v A1154 Valodas 
 (for gourmets) 

–Sarunvārdnīcas (grāmatvežiem) –Conversation and phrase books v A1154 Valodas 
 (for accountants) 

–Sarunvārdnīcas (ģeologiem) –Conversation and phrase books v A1154 Valodas 
 (for geologists) 

–Sarunvārdnīcas (informācijas –Conversation and phrase books v A1154 Valodas 
tehnoloģiju nozares (for computer industry 
darbiniekiem) employees) 
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–Sarunvārdnīcas (juristiem) –Conversation and phrase books v A1154 Valodas 

 (for lawyers) 

–Sarunvārdnīcas (jūrniekiem) –Conversation and phrase books v A1154 Valodas 
 (for sailors) 

–Sarunvārdnīcas (karavīriem utt.) –Conversation and phrase books v A1154 Valodas 
 (for soldiers, etc.) 

–Sarunvārdnīcas (labošanas –Conversation and phrase books v A1154 Valodas 
iestāžu darbiniekiem) (for correctional personnel) 

–Sarunvārdnīcas (lidotājiem) –Conversation and phrase books v A1154 Valodas 
 (for air pilots) 

–Sarunvārdnīcas (mājkalpotājiem) –Conversation and phrase books v A1154 Valodas 
 (for domestics) 

–Sarunvārdnīcas (matemātiķiem) –Conversation and phrase books v A1154 Valodas 
 (for mathematicians) 

–Sarunvārdnīcas (medicīnas –Conversation and phrase books v A1154 Valodas 
darbiniekiem) (for medical personnel) 

–Sarunvārdnīcas (meteorologiem) –Conversation and phrase books v A1154 Valodas 
 (for meteorologists) 

–Sarunvārdnīcas (muzeju –Conversation and phrase books v A1154 Valodas 
darbiniekiem) (for museum employees) 

–Sarunvārdnīcas (mūziķiem, –Conversation and phrase books v A1154 Valodas 
muzikologiem utt.) (for musicians, musicologists, 
 etc.) 

–Sarunvārdnīcas (naftas ieguves –Conversation and phrase books v A1154 Valodas 
strādniekiem) (for petroleum workers) 

–Sarunvārdnīcas (personāla daļas –Conversation and phrase books v A1154 Valodas 
darbiniekiem) (for personnel department 
 employees) 

–Sarunvārdnīcas (policistiem) –Conversation and phrase books v A1154 Valodas 
 (for police) 

–Sarunvārdnīcas (profesionāļiem) –Conversation and phrase books v A1154 Valodas 
 (for professionals) 

–Sarunvārdnīcas (restorānu un –Conversation and phrase books v A1154 Valodas 
viesnīcu personālam) (for restaurant and hotel 
 personnel) 

–Sarunvārdnīcas (sekretāriem) –Conversation and phrase books v A1154 Valodas 
 (for secretaries) 

–Sarunvārdnīcas (skolu –Conversation and phrase books v A1154 Valodas 
darbiniekiem) (for school employees) 

–Sarunvārdnīcas (sociālajiem –Conversation and phrase books v A1154 Valodas 
darbiniekiem) (for social workers) 

–Sarunvārdnīcas (stjuartiem) –Conversation and phrase books v A1154 Valodas 
 (for flight attendants) 

–Sarunvārdnīcas (tirgotājiem) –Conversation and phrase books v A1154 Valodas 
 (for merchants) 

–Sarunvārdnīcas (tūrisma –Conversation and phrase books v A1154 Valodas 
industrijas darbiniekiem) (for tourism industry 
 employees) 

–Sarunvārdnīcas (ugunsdzēsējiem) –Conversation and phrase books v A1154 Valodas 
 (for fire fighters) 

–Sarunvārdnīcas (uzņēmējiem) –Conversation and phrase books v A1154 Valodas 
 (for bussinesspeople) 

–Sarunvārdnīcas (uztura –Conversation and phrase books v A1154 Valodas 
speciālistiem) (for nutritionists) 
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–Sarunvārdnīcas (zemniekiem) –Conversation and phrase books v A1154 Valodas 

 (for farmers) 

–Sarunvārdnīcas (zobārstniecības –Conversation and phrase books v A1154 Valodas 
darbiniekiem) (for dental personnel) 

–Sarunvārdnīcas (zvejniekiem) –Conversation and phrase books v A1154 Valodas 
 (for fishers) 

–Sarunvārdnīcas–Daudzvalodu –Conversation and phrase books– v–x A1154 Valodas 
 Polyglot 

–Sarunvārdnīcas–Franču, –Conversation and phrase books– v–x A1154 Valodas 
[Itāliešu utt.] valoda French, [Italian, etc.] 

–Saskaņojums –Agreement x A1154 Valodas 

–Saskaņošanas komitejas –Conference committees x A1155 Likumdoš. inst. 

–Saskarsme –Communication x A1103 Etn. grupas 

–Saspiešanas pārbaude * –Compression testing * x A1158 Materiāli 

–Sastatāmā gramatika –Relational grammar x A1154 Valodas 

–Satura rādītāji –Tables of contents v A1095 Sk. PR:PS  

–Sausuma ietekme * –Effect of drought on * x A1147 Dzīvnieki A1580 
   A1180 Augi A1580 

–Sausuma izturība * –Drought tolerance * x A1180 Augi 

–Sauszemes spēku atbalsts –Ground support x A1159 Milit. dienesti 

–Savienošana * –Bonding * x A1153 Rūpn. noz. 

–Savstarpēja saprotamība –Mutual intelligibility x A1154 Valodas 

–Scenāriji –Scenarios v A1160 Skaņdarbi 

–Scientoloģijas rakstnieki –Christian Science authors x A1156 Literatūras 

–Secēšana * –Dissection * x A1147 Dzīvnieki 
   A1164 Ķermeņa orgāni 

–Sēdekļi * –Seats * x A1195 Transportlīdz. 

–Sēja * –Sowing * x A1180 Augi 

–Sēklas * –Seeds * x A1180 Augi 

–Sēklas–Apstrāde pēc ražas –Seeds–Postharvest technology * x–x A1180 Augi 
novākšanas * 

–Sēklas–Apstrāde un pārstrāde * –Seeds–Processing * x–x A1180 Augi 

–Sēklas–Dīgtspēja * –Seeds–Viability * x–x A1180 Augi 

–Sēklas–Fizioloģija –Seeds–Physiology x–x A1180 Augi 

–Sēklas–Glabāšana * –Seeds–Storage * x–x A1180 Augi 

–Sēklas–Identificēšana –Seeds–Identification x–v A1180 Augi 

–Sēklas–Iepakošana * –Seeds–Packaging * x–x A1180 Augi 

–Sēklas–Kaltēšana un žāvēšana * –Seeds–Drying * x–x A1180 Augi 

–Sēklas–Kvalitāte –Seeds–Quality x–x A1180 Augi 

–Sēklas–Miera periods * –Seeds–Dormancy * x–x A1180 Augi 

–Sēklas–Morfoloģija –Seeds–Morphology x–x A1180 Augi 

–Sēklas–Novākšana * –Seeds–Harvesting * x–x A1180 Augi 

–Sēklas–Pārbaude –Seeds–Testing x–x A1180 Augi 

–Sēklas–Sertifikācija * –Seeds–Certification * x–x A1180 Augi 

–Sēklas–Šķirošana * –Seeds–Handling * x–x A1180 Augi 

–Sēklas–Tirgvedība –Seeds–Marketing x–x A1180 Augi 

–Sekrēcija –Secretion x A1149 Ķīm. vielas 

–Sekrēcija–Regulēšana –Secretion–Regulation x–x A1149 Ķīm. vielas 
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–Sekrēti –Secretions x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Seksuālā uzvedība –Sexual behavior x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1110 Personvārdi 

–Selekcija * –Breeding * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Semantika –Semantics x A1154 Valodas 

–Semantika, vēsturiskā –Semantics, Historical x A1154 Valodas 

–Senangļu valoda, ap 450-1100 –Old English, ca. 450-1100 y A1154 Valodas 
   A1155.2 Liter. grupas 
   A1156 Literatūras 

–Senskandināvu ietekme –Old Norse influences x A1156 Literatūras A1675 

–Sensorais novērtējums * –Sensory evaluation * x A1180 Augi 

–Separācija * –Separation * x A1149 Ķīm. vielas 

–Sēra ietekme * –Effect of sulphur on * x A1180 Augi A1580 

–Sērijas numuri –Serial numbers x A1195 Transportlīdz. 

–Serodiagnostika * –Serodiagnosis * x A1150 Slimības 

–Sertifikācija * –Certification * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1100 Pers. grupas 
   A1153 Rūpn. noz. 

–Sevišķu uzdevumu vienības –Commando troops x A1159 Milit. dienesti 

–Sevišķu uzdevumu vienību –Commando operations * x A1200 Kari 
kaujas operācijas * 

–Sezonālā izplatība * –Seasonal distribution * x A1147 Dzīvnieki 

–Sezonālās izmaiņas * –Seasonal variations * x A1150 Slimības 
   A1153 Rūpn. noz. 
   A1180 Augi 

–Sēžu materiālu publicēšana –Publication of proceedings x A1155 Likumdoš. inst. 

–Sēžu radiotranslācija –Radio broadcasting of proceedings x A1155 Likumdoš. inst. 

–Sēžu translēšana televīzijā –Television broadcastings of x A1155 Likumdoš. inst. 
 proceedings 

–Sholijas –Scholia v A1110 Personvārdi 

–Sievietes –Women x A1159 Milit. dienesti 

–Sievietes * –Women * x A1200 Kari 

–Sifiliss * –Syphilis * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Sildīšana un karsēšana * –Heating * x A1158 Materiāli 

–Siltumnīcas gāzu ietekme * –Effect of greenhouse gases on * x A1180 Augi A1580 

–Siltumvadītspēja * –Thermal conductivity * x A1158 Materiāli 

–Simboliskie aspekti * –Symbolic aspects * x A1147 Dzīvnieki 
   A1164 Valodas 

–Simbolisks attēlojums –Symbolic representation x A1140 Vietas 

–Simbolisms –Symbolism x A1110 Personvārdi 

–Simtgades svinības utt. –Centennial celebrations, etc. x A1095 Sk. PR:PS 
   A1105 Institūcijas 
   A1140 Vietas 
   A1200 Kari 

–Sindu rakstnieki –Sindhi authors x A1156 Literatūras 

–Sinonīmi un antonīmi –Synonyms and antonyms x A1154 Valodas 

–Sintakse –Syntax x A1154 Valodas 

–Sintēze –Synthesis x A1149 Ķīm. vielas 
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–Sintēze–Inhibitori –Synthesis–Inhibitors x–x A1149 Ķīm. vielas 

–Sintēze–Regulēšana –Synthesis–Regulation x–x A1149 Ķīm. vielas 

–Skābbarība * –Silage * x A1180 Augi 

–Skābekļa ietekme * –Effect of oxygen on * x A1180 Augi A1580 

–Skābekļa saturs * –Oxygen content * x A1158 Materiāli 

–Skābo nokrišņu ietekme * –Effect of acid precipitation on * x A1180 Augi A1580 

–Skābo nosēdumu ietekme * –Effect of acid deposition on * x A1180 Augi A1580 

–Skaitlis –Number x A1154 Valodas 

–Skaitļa vārdi –Numerals x A1154 Valodas 

–Skandināvu ietekme –Scandinavian influences x A1156 Literatūras A1675 

–Skanējums –Acoustics x A1161 Mūz. instr.  

–Skaneņi –Sonorants x A1154 Valodas 

–Skaņas –Sounds x A1164 Ķermeņa orgāni 
   A1200 Kari 

–Skaņas ietekme * –Effect of sound on * x A1147 Dzīvnieki A1580 

–Skaņas izolācija * –Soundproofing * x A1095 Sk PR:PS 

–Skaņas signāli –Horns x A1195 Transportlīdz. 

–Skaņdarbu rādītāji –Thematic catalogs v A1110 Personvārdi 
   A1160 Skaņdarbi 

–Skaņu ieraksti bērniem –Juvenile sound recordings v A1095 Sk. PR:PS A1690 

–Skaņu ieraksti cittautiešiem –Sound recordings for foreign v A1154 Valodas 
 speakers 

–Skaņu ieraksti franču, [spāņu –Sound recordings for French, v A1154 Valodas 
utt.] valodā runājošajiem [Spanish, etc.] speakers 

–Skaņu ierakstu katalogi –Audiotape catalogs v A1095 Sk. PR:PS A1361 
   A1103 Etn. grupas A1361 
   A1105 Institūcijas A1361 
   A1110 Personvārdi A1361 
   A1140 Vietas A1361 

–Skatuves uzvedumi –Dramatic production x A1110 Personvārdi 
   A1155.8 Lit. darbi/nos. 

–Skatuves uzvedumu vēsture * –Stage history * x A1110 Personvārdi 

–Skotu ietekme –Scottish influences x A1156 Literatūras A1675 

–Skotu rakstnieki –Scottish authors x A1156 Literatūras 

–Slāpekļa saturs * –Nitrogen content * x A1158 Materiāli 

–Slāvu ietekme –Slavic influences x A1165 Literatūras A1675 

–Slēdzenes –Locks x A1195 Transportlīdz. 

–Slēgtas frakciju sēdes –Caucuses x A1155 Likumdoš. inst. 

–Slengs –Slang x A1095 Sk. PR:PS 
   A1154 Valodas 

–Slepenie dienesti * –Secret service * x A1200 Kari 

–Slēpotāju vienības –Ski troops x A1159 Milit. dienesti 

–Slīdes pretestība * –Skid resistance * x A1158 Materiāli 

–Sliekšņa robežvērtības * –Threshold limit values * x A1149 Ķīm. vielas 

–Slimības * –Diseases * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1147 Dzīvnieki 
   A1164 Ķermeņa orgāni 

–Slimības un bojājumi pēc ražas –Postharvest diseases and x A1180 Augi 
novākšanas * injuries * 
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–Slimības un bojājumi pēc ražas –Postharvest diseases and x–x A1180 Augi 

novākšanas–Bioloģiskā injuries–Biological control * 
apkarošana * 

–Slimības un bojājumi pēc ražas –Postharvest diseases and x–x A1180 Augi 
novākšanas–Integrētā injuries–Integrated control * 
apkarošana * 

–Slimības un kaitēkļi * –Diseases and pests * x A1180 Augi 

–Slimības un kaitēkļi–Apkarošana –Diseases and pests– x–x A1180 Augi 
ar agrotehniskiem Cultural control * 
paņēmieniem * 

–Slimības un kaitēkļi–Bioloģiskā –Diseases and pests–Biological x–x A1180 Augi 
apkarošana * control * 

–Slimības un kaitēkļi–Identifikācija –Diseases and pests–Identification x–v A1180 Augi 

–Slimības un kaitēkļi–Integrētā –Diseases and pests–Integrated x–x A1180 Augi 
apkarošana * control * 

–Slimības un kaitēkļi–Kontrole * –Diseases and pests–Control * x–x A1180 Augi 

–Slimības un kaitēkļi–Kontrole– –Diseases and pests–Control– x–x–x A1180 Augi 
Vides aspekti * Environmental aspects * 

–Slimības un kaitēkļi–Monitorings * –Diseases and pests–Monitoring * x–x A1180 Augi 

–Slimības un kaitēkļi– –Diseases and pests–Nutritional x–x A1180 Augi 
Uztura aspekti aspects 

–Slimības–Alternatīvā ārstēšana * –Diseases–Alternative treatment * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Slimības–Ārstēšana * –Diseases–Treatment * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Slimības–Diagnostika * –Diseases–Diagnosis * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Slimības–Diētas terapija * –Diseases–Diet therapy * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Slimības–Epidemioloğija –Diseases–Epidemiology x–x A1147 Dzīvnieki 

–Slimības–Farmakoterapija * –Diseases–Chemotherapy * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Slimības–Ģenētiskie aspekti –Diseases–Genetic aspects x–x A1147 Dzīvnieki 

–Slimības–Hiropraktiskā ārstēšana * –Diseases–Chiropractic treatment * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Slimības–Homeopātiskā –Diseases–Homeopathic x–x A1147 Dzīvnieki 
ārstēšana * treatment * 

–Slimības–Profilakse –Diseases–Prevention x–x A1147 Dzīvnieki 

–Slimības–Slimnieku kopšana * –Diseases–Nursing * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Slimības–Uztura aspekti –Diseases–Nutritional aspects x–x A1147 Dzīvnieki 

–Slimnīcas * –Hospitals * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1150 Slimības 
   A1200 Kari 

–Slimnīcas aprūpe * –Hospital care * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Slimnieku kopšana * –Nursing * x A1150 Slimības 

–Slimo un ievainoto transportēšana –Transport of sick and wounded x A1159 Milit. dienesti 

–Smago metālu ietekme * –Effect of heavy metals on * x A1147 Dzīvnieki A1580 
   A1180 Augi A1580 

–Sociālā dzīve un paražas –Social life and customs x A1100 Pers. grupas A2057 
   A1103 Etn. grupas A2057 
   A1140 Vietas A2057 
   A1149.5 Kolonijas A2057 

–Sociālā dzīve un paražas–16. gs. –Social life and customs– x–y A1100 Pers. grupas A2057 
 16th century  A1103 Etn. grupas A2057 
   A1140 Vietas A2057 
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–Sociālā dzīve un paražas–17. gs. –Social life and customs– x–y A1100 Pers. grupas A2057 

 17th century  A1103 Etn. grupas A2057 
   A1140 Vietas A2057 

–Sociālā dzīve un paražas–18. gs. –Social life and customs– x–y A1100 Pers. grupas A2057 
 18th century  A1103 Etn. grupas A2057 
   A1140 Vietas A2057 

–Sociālā dzīve un paražas–19. gs. –Social life and customs– x–y A1100 Pers. grupas A2057 
 19th century  A1103 Etn. grupas A2057 
   A1140 Vietas A2057 

–Sociālā dzīve un paražas–20. gs. –Social life and customs– x–y A1100 Pers. grupas A2057 
 20th century  A1103 Etn. grupas A2057 
   A1140 Vietas A2057 

–Sociālā dzīve un paražas–21. gs. –Social life and customs– x–y A1100 Pers. grupas A2057 
 21st century  A1103 Etn. grupas A2057 
   A1140 Vietas A2057 

–Sociālā politika –Social policy x A1140 Vietas 
   A1149.5 Kolonijas 

–Sociālais stāvoklis –Social conditions x A1100 Pers. grupas A2055 
   A1103 Etn. grupas A2055 
   A1140 Vietas A2055 
   A1149.5 Kolonijas A2055 

–Sociālais stāvoklis–16. gs. –Social conditions–16th century x–y A1100 Pers. grupas A2055 
   A1103 Etn. grupas A2055 
   A1140 Vietas A2055 

–Sociālais stāvoklis–17. gs. –Social conditions–17th century x–y A1100 Pers. grupas A2055 
   A1103 Etn. grupas A2055 
   A1140 Vietas A2055 

–Sociālais stāvoklis–18. gs. –Social conditions–18th century x–y A1100 Pers. grupas A2055 
   A1103 Etn. grupas A2055 
   A1140 Vietas A2055 

–Sociālais stāvoklis–19. gs. –Social conditions–19th century x–y A1100 Pers. grupas A2055 
   A1103 Etn. grupas A2055 
   A1140 Vietas A2055 

–Sociālais stāvoklis–20. gs. –Social conditions–20th century x–y A1100 Pers. grupas A2055 
   A1103 Etn. grupas A2055 
   A1140 Vietas A2055 

–Sociālais stāvoklis–21. gs. –Social conditions–21st century x–y A1100 Pers. grupas A2055 
   A1103 Etn. grupas A2055 
   A1140 Vietas A2055 

–Sociālais tīklojums * –Social networks * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Sociālie aspekti * –Social aspects * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1153 Rūpn. noz. 
   A1154 Valodas 
   A1200 Kari 

–Sociālie dienesti –Social services x A1159 Milit. dienesti 

–Socializācija * –Socialization * x A1103 Etn. grupas 

–Sociālzinātniskā kritika * –Social scientific criticism * x A1188 Svētie raksti 

–Socioloģiskie aspekti –Sociological aspects x A1095 Sk. PR:PS A2055 
   A1151.5 Izglīt. inst. veidi 

–Socioretoriskā kritika * –Socio-rhetorical criticism * x A1188 Svētie raksti 

–Solo ar ērģelēm –Solo with organ v A1160 Skaņdarbi 

–Solo ar ērģelēm (2) –Solos with organ v A1160 Skaņdarbi 

–Solo ar klavesīnu –Solo with harpsichord v A1160 Skaņdarbi 
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–Solo ar klavesīnu un klavierēm –Solo with harpsichord and piano v A1160 Skaņdarbi 

–Solo ar klavierēm –Solo with piano v A1160 Skaņdarbi 

–Solo ar klavierēm –Solos with piano v A1160 Skaņdarbi 

–Solo ar klavierēm (2) –Solo with pianos (2) v A1160 Skaņdarbi 

–Solo ar klavierēm (2) –Solos with pianos (2) v A1160 Skaņdarbi 

–Solo ar taustiņinstrumentu –Solo with keyboard instrument v A1160 Skaņdarbi 

–Somatiskā embrioģenēze * –Somatic embryogenesis * x A1180 Augi 

–Somu ietekme –Finnish influences x A1156 Literatūras A1675 

–Spāņu ietekme –Spanish influences x A1156 Literatūras A1675 

–Spāņu izcelsmes amerikāņi –Hispanic Americans x A1159 Milit. dienesti 

–Speciālā norīkojuma nodaļas –Officers on detached service x A1159 Milit. dienesti 
virsnieki 

–Spēju pārbaude * –Ability testing * x A1095 Sk. PR:PS 

–Spēka pārvadi * –Power trains * x A1195 Transportlīdz. 

–Spektrālanalīze –Spectral analysis x A1154 Valodas 

–Spektri –Spectra x A1095 Sk PR:PS 
   A1149 Ķīm. vielas 
   A1158 Materiāli 

–Spēles * –Games * x A1103 Etn. grupas 

–Spēles skolas –Methods v A1161 Mūz. instr. 

–Spēles skolas–Bērniem –Methods–Juvenile v–v A1161 Mūz. instr. 

–Spēles skolas–Grupu apmācība –Methods–Group instruction v–v A1161 Mūz. instr. 

–Spēles skolas–Pašmācībai –Methods–Self-instruction v–v A1161 Mūz. instr. 

–Spēles skolas (alternatīvais roks) –Methods (Alternative rock) v A1161 Mūz. instr. 

–Spēles skolas (alternatīvais –Methods (Alternative rock)– v–v A1161 Mūz. instr. 
roks)–Grupu apmācība Group instruction 

–Spēles skolas (alternatīvais –Methods (Alternative rock)– v–v A1161 Mūz. instr. 
roks)–Pašmācībai Self-instruction 

–Spēles skolas (bigbends) –Methods (Big band) v A1161 Mūz. instr. 

–Spēles skolas (bigbends)– –Methods (Big band)– v-v A1161 Mūz. instr. 
Grupu apmācība Group instruction 

–Spēles skolas (bigbends)– –Methods (Big band)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Pašmācībai Self-instruction 

–Spēles skolas (blūgrāss) –Methods (Bluegrass) v A1161 Mūz. instr. 

–Spēles skolas (blūgrāss)– –Methods (Bluegrass)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Grupu apmācība Group instruction 

–Spēles skolas (blūgrāss)– –Methods (Bluegrass)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Pašmācībai Self-instruction 

–Spēles skolas (blūzroks) –Methods (Blues-rock) v A1161 Mūz. instr. 

–Spēles skolas (blūzroks)– –Methods (Blues-rock)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Grupu apmācība Group instruction 

–Spēles skolas (blūzroks)– –Methods (Blues-rock)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Pašmācībai Self-instruction 

–Spēles skolas (blūzs) –Methods (Blues) v A1161 Mūz. instr. 

–Spēles skolas (blūzs)– –Methods (Blues)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Grupu apmācība Group instruction 

–Spēles skolas (blūzs)– –Methods (Blues)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Pašmācībai Self-instruction 

–Spēles skolas (bops) –Methods (Bop) v A1161 Mūz. instr. 
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–Spēles skolas (bops)– –Methods (Bop)– v–v A1161 Mūz. instr. 

Grupu apmācība Group instruction 

–Spēles skolas (bops)– –Methods (Bop)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Pašmācībai Self-instruction 

–Spēles skolas (bugi vugi) –Methods (Boogie-Woogie) v A1161 Mūz. instr. 

–Spēles skolas (bugi vugi)– –Methods (Boogie-Woogie)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Grupu apmācība Group instruction 

–Spēles skolas (bugi vugi)– –Methods (Boogie-Woogie)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Pašmācībai Self-instruction 

–Spēles skolas (diksilends) –Methods (Dixieland) v A1161 Mūz. instr. 

–Spēles skolas (diksilends)– –Methods (Dixieland)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Grupu apmācība Group instruction 

–Spēles skolas (diksilends)– –Methods (Dixieland)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Pašmācībai Self-instruction 

–Spēles skolas (džezs) –Methods (Jazz) v A1161 Mūz. instr. 

–Spēles skolas (džezs)– –Methods (Jazz)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Grupu apmācība Group instruction 

–Spēles skolas (džezs)– –Methods (Jazz)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Pašmācībai Self-instruction 

–Spēles skolas (fanks) –Methods (Funk) v A1161 Mūz. instr. 

–Spēles skolas (fanks)– –Methods (Funk)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Grupu apmācība Group instruction 

–Spēles skolas (fanks)– –Methods (Funk)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Pašmācībai Self-instruction 

–Spēles skolas (folkmūzika) –Methods (Folk) v A1161 Mūz. instr. 

–Spēles skolas (folkmūzika)– –Methods (Folk)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Grupu apmācība Group instruction 

–Spēles skolas (folkmūzika)– –Methods (Folk)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Pašmācībai Self-instruction 

–Spēles skolas (gospeļi) –Methods (Gospel) v A1161 Mūz. instr. 

–Spēles skolas (gospeļi)– –Methods (Gospel)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Grupu apmācība Group instruction 

–Spēles skolas (gospeļi)– –Methods (Gospel)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Pašmācībai Self-instruction 

–Spēles skolas (honky-tonk) –Methods (Honky-tonk) v A1161 Mūz. instr. 

–Spēles skolas (honky-tonk)– –Methods (Honky-tonk)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Grupu apmācība Group instruction 

–Spēles skolas (honky-tonk)– –Methods (Honky-tonk)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Pašmācībai Self-instruction 

–Spēles skolas (kantrimūzika) –Methods (Country) v A1161 Mūz. instr. 

–Spēles skolas (kantrimūzika)– –Methods (Country)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Grupu apmācība Group instruction 

–Spēles skolas (kantrimūzika)– –Methods (Country)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Pašmācībai Self-instruction 

–Spēles skolas (ķeltu mūzika) –Methods (Celtic) v A1161 Mūz. instr. 

–Spēles skolas (ķeltu mūzika)– –Methods (Celtic)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Grupu apmācība Group instruction 

–Spēles skolas (ķeltu mūzika)– –Methods (Celtic)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Pašmācībai Self-instruction 

–Spēles skolas (latino džezs) –Methods (Latin jazz) v A1161 Mūz. instr. 

–Spēles skolas (latino džezs)– –Methods (Latin jazz)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Grupu apmācība Group instruction 
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–Spēles skolas (latino džezs)– –Methods (Latin jazz)– v–v A1161 Mūz. instr. 

Pašmācībai Self-instruction 

–Spēles skolas (populārā mūzika) –Methods (Popular muzic) v A1161 Mūz. instr. 

–Spēles skolas (populārā mūzika)– –Methods (Popular muzic)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Grupu apmācība Group instruction 

–Spēles skolas (populārā mūzika)– –Methods (Popular muzic)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Pašmācībai Self-instruction 

–Spēles skolas (progresīvais roks) –Methods (Progressive rock) v A1161 Mūz. instr. 

–Spēles skolas (progresīvais roks)– –Methods (Progressive rock)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Grupu apmācība Group instruction 

–Spēles skolas (progresīvais roks)– –Methods (Progressive rock)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Pašmācībai Self-instruction 

–Spēles skolas (regejs) –Methods (Reggae) v A1161 Mūz. instr. 

–Spēles skolas (regejs)– –Methods (Reggae)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Grupu apmācība Group instruction 

–Spēles skolas (regejs)– –Methods (Reggae)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Pašmācībai Self-instruction 

–Spēles skolas (regtaims) –Methods (Ragtime) v A1161 Mūz. instr. 

–Spēles skolas (regtaims)– –Methods (Ragtime)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Grupu apmācība Group instruction 

–Spēles skolas (regtaims)– –Methods (Ragtime)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Pašmācībai Self-instruction 

–Spēles skolas (ritms un blūzs) –Methods (Rhythm and blues) v A1161 Mūz. instr. 

–Spēles skolas (ritms un blūzs)– –Methods (Rhythm and blues)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Grupu apmācība Group instruction 

–Spēles skolas (ritms un blūzs)– –Methods (Rhythm and blues)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Pašmācībai Self-instruction 

–Spēles skolas (rokmūzika) –Methods (Rock) v A1161 Mūz. instr. 

–Spēles skolas (rokmūzika)– –Methods (Rock)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Grupu apmācība Group instruction 

–Spēles skolas (rokmūzika)– –Methods (Rock)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Pašmācībai Self-instruction 

–Spēles skolas (smagais metāls) –Methods (Heavy metal) v A1161 Mūz. instr. 

–Spēles skolas (smagais metāls)– –Methods (Heavy metal)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Grupu apmācība Group instruction 

–Spēles skolas (smagais metāls)– –Methods (Heavy metal)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Pašmācībai Self-instruction 

–Spēles skolas (svings) –Methods (Swing) v A1161 Mūz. instr. 

–Spēles skolas (svings)– –Methods (Swing)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Grupu apmācība Group instruction 

–Spēles skolas (svings)– –Methods (Swing)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Pašmācībai Self-instruction 

–Spēles skolas (western swing) –Methods (Western swing) v A1161 Mūz. instr. 

–Spēles skolas (western swing)– –Methods (Western swing)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Grupu apmācība Group instruction 

–Spēles skolas (western swing)– –Methods (Western swing)– v–v A1161 Mūz. instr. 
Pašmācībai Self-instruction 

–Spermatozoīdi –Spermatozoa x A1147 Dzīvnieki 

–Spermatozoīdi–Anomālijas * –Spermatozoa–Abnormalities * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Spermatozoīdi–Morfoloģija –Spermatozoa–Morphology x–x A1147 Dzīvnieki 
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–Spetroskopiskā attēldiagnostika * –Spectroscopic imaging * x A1150 Slimības 

   A1164 Ķermeņa orgāni 

–Spīkera vietnieki –Deputy speakers x A1155 Likumdoš. inst. 

–Spīkeri –Speakers x A1155 Likumdoš. inst. 

–Spirituālistiskā interpretācija –Spiritualistic interpretations x A1110 Personvārdi 

–Spirtoto dzērienu normēšana –Rum ration x A1159 Milit. dienesti 

–Sports –Sports x A1151 Izglīt. inst. 
   A1159 Milit. dienesti 

–Sports * –Sports * x A1103 Etn. grupas 

–Sprādzienbīstamu ierīču ietekme * –Effect of explosive devices on * x A1195 Transportlīdz. A1580 

–Sprādziens, [datējums] –Explosion, [date] x A1105 Institūcijas 

–Spraudeņi * –Cuttings * x A1180 Augi 

–Sprediķi –Sermons v A1095 Sk. PR:PS A2032 
   A1110 Personvārdi A2032 
   A1151.5 Izglīt. inst. A2032 
   A1185 Reliģijas A2032 
   A1187 Krist. konfes. A2032 
   A1188 Svētie raksti A2032 
   A1200 Kari A2032 

–Sprediķi–Uzmetumi, konspekti utt. –Sermons–Outlines, syllabi, etc. x–v A1188 Svētie raksti 

–Sprediķi–Vēsture un kritika –Sermons–History and criticism x–x A1185 Reliģijas A2032 
   A1187 Krist. konfes. A2032 

–Stabilitāte –Stability x A1095 Sk. PR:PS 
   A1195 Transportlīdz. 

–Stādi –Seedlings x A1180 Augi 

–Stādi, kailsakņu –Seedlings, Bareroot x A1180 Augi 

–Stādi–Aizsardzība * –Seedlings–Protection * x–x A1180 Augi 

–Stādi–Dzinumu nograušanas –Seedlings–Effect of browsing on * x–x A1180 Augi A1580 
ietekme * 

–Stādi–Ekofizioloģija * –Seedlings–Ecophysiology * x–x A1180 Augi 

–Stādi–Kvalitāte –Seedlings–Quality x–x A1180 Augi 

–Stādi–Vērtēšana –Seedlings–Evaluation x–x A1180 Augi 

–Stādi–Saknes –Seedlings–Roots x–x A1180 Augi 

–Stādīšana * –Planting * x A1180 Augi 

–Stādīšanas laiks * –Planting time * x A1180 Augi 

–Standarti * –Standards * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1149 Ķīm. vielas 
   A1151.5 Izglīt. inst. veidi 
   A1153 Rūpn. noz. 

–Standartizācija –Standardization x A1154 Valodas 

–Starpkultūru pētījumi –Cross–cultural studies v A1095 Sk. PR:PS A1510 

–Starpnieciskā aprūpe * –Intermediate care * x A1100 Pers. grupas 

–Starprindas * –Spacing * x A1180 Augi 

–Starptautiskā sadarbība –International cooperation x A1095 Sk. PR:PS 

–Starptautiskais statuss –International status x A1140 Vietas 

–Starptautiskās attiecības * –Foreign relations * x A1140 Vietas A1629 
   A1187 Krist. konfes. A1629 

–Starptautiskās attiecības–Filozofija –Foreign relations–Philosophy x–x A1140 Vietas 

–Starptautiskās attiecības– –Foreign relations– x–v A1140 Vietas 
Izpildvaras vienošanās Executive agreements 
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–Starptautiskās attiecības– –Foreign relations–Catholic Church x–x A1140 Vietas A1629 

Katoļu baznīca 

–Starptautiskās attiecības– –Foreign relations–Treaties x–v A1140 Vietas A2227 
Starptautiskie līgumi   A1187 Krist. konfes. A2227 

–Starptautiskās attiecības– –Foreign relations–Law and x–x A1140 Vietas 
Tiesības un likumdošana legislation 

–Starptautiskie līgumi –Treaties v A1103 Etn. grupas A2227 
   A1200 Kari A2227 

–Starptautisko attiecību vadība –Foreign relations administration x A1140 Vietas 

–Starteri * –Starting devices * x A1195 Transportlīdz. 

–Staru terapija * –Radiotherapy * x A1150 Slimības 

–Staru terapija–Komplikācijas * –Radiotherapy–Complications * x–x A1150 Slimības 

–Stāstījumi, sižeti utt. –Stories, plots, etc. v A1110 Personvārdi 
   A1156 Literatūras 
   A1160 Skaņdarbi 

–Statistika –Statistics v A1095 Sk. PR:PS A2095 
   A1100 Pers. grupas A2095 
   A1103 Etn. grupas A2095 
   A1105 Institūcijas A2095 
   A1140 Vietas A2095 

–Statistika, dzimstības, laulību –Statistics, Vital v A1103 Etn. grupas A2095 
un mirstības   A1140 Vietas A2095 

–Statistika, medicīniskā –Statistics, Medical v A1140 Vietas A2095 

–Statistikas dienesti –Statistical services x A1095 Sk. PR:PS A2095 
   A1100 Pers. grupas A2095 
   A1103 Etn. grupas A2095 
   A1140 Vietas A2095 
   A1153 Rūpn. noz. A2095 

–Statistikas dienesti–Tiesības –Statistical services–Law and x–x A1140 Vietas 
un likumdošana legislation 

–Statistiskās metodes –Statistical methods x A1095 Sk. PR:PS A2095 
   A1153 Rūpn. noz. A2095 

–Statujas * –Statues * x A1110 Personvārdi 

–Statūti –Constitution v A1105 Institūcijas 

–Stāvokļa noteikšana * –Condition scoring * x A1147 Dzīvnieki 

–Stiepšana un ievilkšana * –Traction * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Stils –Style x A1154 Valodas 
   A1155.8 Lit. darbi/nos. 

–Stimulēts nārsts * –Induced spawning * x A1147 Dzīvnieki  

–Stipendijas utt. * –Scholarships, fellowships, etc. * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Stjuarti –Stewards x A1159 Milit. dienesti 

–Stomatoloģiskā aprūpe * –Dental care * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1159 Milit. dienesti 

–Stratēģiskie aspekti –Strategic aspects x A1140 Vietas 

–Stresa ietekme * –Effect of stress on * x A1147 Dzīvnieki A1580 
   A1164 Ķermeņa orgāni A1580 
   A1180 Augi A1580 

–Struktūra –Structure x A1149 Ķīm. vielas 

–Strukturālā kritika * –Strukturalist criticism * x A1188 Svētie raksti 
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–Struktūras–aktivitātes attiecības –Structure–activity relationships x A1149 Ķīm. vielas 

–Studentu streiks, [datējums] –Student strike, [date] x A1151 Izglīt. inst. 

–Stūres mehānisms –Steering–gear x A1195 Transportlīdz. 

–Subsīdijas –Subsidies x A1153 Rūpn. noz. 

–Substantivācija –Substitution x A1154 Valodas 

–Sūdzības pret * –Complaints against * x A1151.5 Izglīt. inst. veidi 

–Sufiksi un prefiksi –Suffixes and prefixes x A1154 Valodas 

–Sugas varietātes * –Heirloom varieties * x A1180 Augi 

–Sugu analīze * –Racial analysis * x A1147 Dzīvnieki 

–Sugu paraugi * –Type specimens * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Sugu veidošanās * –Speciation * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Suicidāla uzvedība * –Suicidal behavior * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Sūknēšana * –Pump placing * x A1158 Materiāli 

–Sunu-Juaņu dinastijas, 960-1368 –Song-Yuan dynasties, 960-1368 y A1148 Ķīniešu māksla  

–Supletīvisms –Suppletion x A1154 Valodas 

–Svami-Narajani rakstnieki –Swami-Narayani authors x A1156 Literatūras 

–Svari un mēri –Weights and measures x A1095 Sk. PR:PS 

–Svars –Weight x A1095 Sk. PR:PS 
   A1147 Dzīvnieki 
   A1164 Ķermeņa orgāni 

–Svešķermeņi * –Foreign bodies * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Svešvārdi un frāzes –Foreign words and phrases x A1154 Valodas 

–Svešvārdi un frāzes–Arābu, –Foreign words and phrases– x–x A1154 Valodas 
[Itāliešu utt.] valoda Arabic, [Italian, etc.] 

–Svētie raksti –Sacred books v A1185 Reliģijas 

–Svētie raksti–Citāti –Sacred books–Quotations x–v A1185 Reliģijas 

–Svētie raksti–Hermeneitika –Sacred books–Hermeneutics x–x A1185 Reliģijas 

–Svētie raksti–Ievadi –Sacred books–Introductions x–v A1185 Reliģijas 

–Svētie raksti–Saglabāšana * –Sacred books–Preservation * x–x A1185 Reliģijas 

–Svētie raksti–Valoda, stils –Sacred books–Language, style x–x A1185 Reliģijas 

–Svētnīcas * –Shrines * x A1110 Personvārdi 

–Svina saturs * –Lead content * x A1149 Ķīm. vielas 

–Šamanisma ietekme –Shamanistic influences x A1156 Literatūras A1675 

–Šasija –Chassis x A1195 Transportlīdz. 

–Šaujamieroči –Firearms x A1159 Milit. dienesti 

–Šaujamieroči–Marķējumi –Firearms–Markings x–x A1159 Milit. dienesti 

–Šaušanas apmācība –Target practice x A1159 Milit. dienesti 

–Šaušanas noteikumi –Firing regulations v A1159 Milit. dienesti 

–Šķīdība * –Solubility * x A1149 Ķīm. vielas 
   A1158 Materiāli 

–Šķirnes * –Varieties * x A1180 Augi 

–Šķirošana * –Grading * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Šļūde * –Creep * x A1149 Ķīm. vielas 
   A1158 Materiāli 
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–Štāba personālsastāvs –Staff corps x A1159 Milit. dienesti 

–Štābs –Headquarters x A1159 Milit. dienesti 

–Štati –States x A1095 Sk. PR:PS A713 

–Štrihs –Bowing x A1161 Mūz. instr. 

–Šveiciešu izcelsmes amerikāņi –Swiss Americans x A1159 Milit. dienesti 

–Tabakas lietošana * –Tobacco use * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Tabulas –Tables v A1095 Sk. PR:PS A2160 

–Tabulas, diagrammas utt. –Charts, diagrams, etc. v A1095 Sk. PR:PS 

–Taktiskā aviācija * –Tactical aviation * x A1159 Milit. dienesti 

–Talismani –Mascots x A1151 Izglīt. inst. 
   A1159 Milit. dienesti 

–Tālruņu katalogi –Telephone directories v A1095 Sk. PR:PS A1558 
   A1110 Pers. grupas A1558 
   A1103 Etn. grupas A1558 
   A1105 Institūcijas A1558 
   A1140 Vietas A1558 
   A1153 Rūpn. noz. A1558 

–Tālruņu katalogi–Dzeltenās lapas –Telephone directories– v–v A1140 Vietas 
 Yellow pages 

–Tāmes * –Estimates * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1153 Rūpn. noz. 

–Tanku kaujas –Tank warfare x A1200 Kari 

–Tanu dinastija–Piecas dinastijas, –Tang–Five dynasties, 618-960 y A1148 Ķīniešu māksla 
618-960 

–Tarifi * –Rates * x A1095 Sk. PR:PS 

–Tasjo periods, 1912-1926 –Taishō period, 1912-1926 y A1148 Japāņu māksla 

–Tautas skaitīšana –Census v A1103 Etn. grupas A1366 
   A1140 Vietas A1366 

–Tautas skaitīšana, [datējums] –Census, [date] v A1103 Etn. grupas A1366 
   A1140 Vietas A1366 

–Tautas skaitīšana–Tiesības un –Census–Law and legislation x–x A1140 Vietas 
likumdošana 

–Teātris un karš, [revolūcija utt.] –Theater and the war, x A1200 Kari 
 [revolution, etc.] 

–Tehnika –Technique x A1095 Sk. PR:PS 
   A1110 Personvārdi 
   A1148 Māksla 

–Tehniskie noteikumi * –Specifications * v A1095 Sk PR:PS A2083 
   A1153 Rūpn. noz. A2083 
   A1158 Materiāli A2083 

–Tehnoloģija –Technology x A1200 Kari 

–Tehnoloģiskie jaunievedumi * –Technological innovations * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1147 Dzīvnieki 
   A1153 Rūpn. noz. 
   A1180 Augi 

–Tehnoloģisko jaunievedumu –Effect of technological x A1100 Pers. grupas A1580 
ietekme * innovations on * 

–Teikuma priekšmets un izteicējs –Topic and comment x A1154 Valodas 

–Teikumi –Sentences x A1154 Valodas 

–Tekstam komponēta mūzika –Musical settings v A1110 Personvārdi 
   A1156 Literatūras 
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–Tekstam komponēta mūzika– –Musical settings–History and x–x A1110 Personvārdi 

Vēsture un kritika criticism  A1156 Literatūras 

–Teksti –Texts v A1095 Sk. PR:PS A2190 
   A1154 Valodas A2190 
   A1160 Skaņdarbi A2190 

–Teksti, raksti un publikācijas –Written works x A1110 Personvārdi 

–Teksti–Datējums –Texts–Dating x–x A1154 Valodas 

–Tekstoloğija –Criticism, Textual x A1110 Personvārdi 
   A1155.6 Lit. darbi/aut. 
   A1155.8 Lit. darbi/nos. 
   A1156 Literatūras 
   A1188 Svētie raksti 

–Tekstūra * –Texture * x A1158 Materiāli 

–Televīzijā –On television x A1140 Vietas 

–Televīzija un karš, [revolūcija –Television and the war, x A1200 Kari 
utt.] [revolution, etc.] 

–Tēli –Characters x A1110 Personvārdi 
   A1155.8 Lit. darbi/nos. 

–Tēli–[konkrēta tēla vārds] –Characters–[name of individual x–x A1110 Personvārdi 
 character] 

–Tēli–Bērni, [Ebreji; Ārsti utt.] –Characters–Children, [Jews, x A1110 Personvārdi 
 Physicians, etc.] 

–Tēmas, motīvi –Themes, motives x A1095 Sk. PR:PS 
   A1110 Personvārdi 
   A1148 Māksla 
   A1156 Literatūras 

–Temperatūra –Temperature x A1180 Augi 

–Temperatūras ietekme * –Effect of temperature on * x A1147 Dzīvnieki A1580 
   A1158 Augi A1580 
   A1180 Materiāli A1580 

–Temporālās konstrukcijas –Temporal constructions x A1154 Valodas 

–Temps –Tempo x A1154 Valodas 

–Teniss –Tennis x A1151 Izglīt. inst. 

–Teoloģija –Theology x A1186 Reliģiskie ordeņi 
   A1188 Svētie raksti A1295 

–Terapijas diferencēšana * –Differentiation therapy * x A1150 Slimības 

–Teritoriālā ekspansija –Territorial expansion x A1140 Vietas 

–Teritoriālās attiecības * –Territoriality * x A1147 Dzīvnieki 

–Teritoriālie jautājumi * –Territorial questions * x A1200 Kari A1333.5 

–Teritorijas un valdījumi –Territories and possessions x A1095 Sk. PR:PS A2185 
   A1140 Vietas A2185 

–Termālā piesārņojuma ietekme * –Effect of thermal pollution on * x A1180 Augi A1580 

–Terminoloģija –Terminology v A1095 Sk. PR:PS A2184 
   A1100 Pers. grupas A2184 
   A1105 Institūcijas A2184 
   A1188 Svētie raksti A2184 

–Terminoloģija–Izruna –Terminology–Pronunciation x–x A1095 Sk. PR:PS 
   A1188 Svētie raksti 

–Termiskā apstrāde * –Heat treatment * x A1158 Materiāli 

–Termiskais nogurums * –Thermal fatigue * x A1158 Materiāli 

–Termiskās īpašības * –Thermal properties * x A1149 Ķīm. vielas 
   A1158 Materiāli 
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–Termogrāfija * –Thermography * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Termomehāniskā apstrāde * –Thermomechanical treatment * x A1158 Materiāli 

–Termomehāniskās īpašības –Thermomechanical properties x A1158 Materiāli 

–Termoterapija * –Thermotherapy * x A1150 Slimības 

–Testaments –Will x A1110 Personvārdi 

–Ticības apliecības –Creeds v A1185 Reliğijas 
   A1187 Krist. konfes. 

–Ticības apliecības–Vēsture un –Creeds–History and criticism x–x A1187 Krist. konfes. 
kritika 

–Tiesības un likumdošana * –Law and legislation * x A1147 Dzīvnieki A1705 
   A1149 Ķīm. vielas A1705 
   A1150 Slimības A1705 
   A1151.5 Izglīt. inst. veidi A1705 
   A1153 Rūpn. noz. A1705 
   A1158 Materiāli A1705 
   A1180 Augi A1705 
   A1195 Transportlīdz. A1705 
   A1200 Kari A1705 

–Tiesību pētījumi –Legal research x A1154.5 Tiesības A1710 

–Tiesiskais statuss, tiesības utt. * –Legal statuss, laws, etc. * x A1100 Pers. grupas A1705 
   A1103 Etn. grupas A1705 

–Tiesu prakse –Trial practice x A1154.5 Tiesības 

–Tiesu procesi, tiesāšanās utt. –Trials, litigation, etc. v A1105 Institūcijas A2228 
   A1110 Personvārdi A2228 
   A1120 Ģimenes, dzimtas A2228 
   A1140 Vietas A2228 

–Tiešais papildinātājs –Direct object x A1154 Valodas 

–Tiešsaistes tērzēšanas grupas –Online chat groups x A1095 Sk. PR:PS 

–Tipveida paraugi * –Type specimens * x 
(lieto pie citiem dzīviem 
organismiem, izņemot 
dzīvniekus un augus) 

–Tirdzniecība * –Commerce * x A1103 Etn. grupas 
   A1140 Vietas 
   A1149.5 Kolonijas 

–Tirdzniecības līgumi –Commercial treaties v A1140 Vietas A2227 

–Tirdzniecības politika –Commercial policy x A1140 Vietas 

–Tirgvedība –Marketing x A1095 Sk. PR:PS A1870 
   A1147 Dzīvnieki A1870 
   A1180 Augi A1870 
   A1195 Transportlīdz. A1870 

–Tirgvedība–Tiesības un –Marketing–Law and legislation * x–x A1147 Dzīvnieki 
likumdošana * 

–Tīrīšana * –Cleaning * x A1095 Sk. PR:PS 

–Tīrīšanas –Purges x A1105 Institūcijas 

–Tituli –Titles x A1100 Pers. grupas 
   A1110 Personvārdi 

–Tjurku ietekme –Turkic influences x A1156 Literatūras A1675 

–Toksikoloģija * –Toxicology * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1147 Dzīvnieki 
   A1149 Ķīm. vielas 
   A1158 Materiāli 
   A1180 Augi 

–Toksikoloģija–Biogrāfijas –Toxicology–Biography x–v A1149 Ķīm. vielas 
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–Toksikoloģija–Vecuma faktori * –Toxicology–Age factors * x–x A1149 Ķīm. vielas 

–Toksikoloģija–Ziņošana * –Toxicology–Reporting * x–x A1149 Ķīm. vielas 

–Toksiskuma pārbaude* –Toxicity testing * x A1149 Ķīm. vielas 

–Tomogrāfija * –Tomography * x A1150 Slimības 
   A1164 Ķermeņa orgāni 

–Traģēdijas –Tragedies x A1110 Personvārdi 

–Traģikomēdijas –Tragicomedies x A1110 Personvārdi 

–Transitivitāte –Transitivity x A1154 Valodas 

–Transkripcija * –Transcription * x A1154 Valodas 

–Transliterācija –Transliteration x A1154 Valodas 

–Transliterācija korejiešu, –Transliteration into Korean, x A1154 Valodas 
[krievu utt.] valodā [Russian, etc.] 

–Transmutācija –Transmutation x A1154 Valodas 

–Transplantācija * –Transplantation * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Transplantācija–Imunoloģiskie –Transplantation–Immunological x–x A1164 Ķermeņa orgāni 
aspekti aspects 

–Transplantācija–Komplikācijas * –Transplantation–Complications * x–x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Transplantācija–Pacienti * –Transplantation–Patients * x–x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Transplantācija–Slimnieku –Transplantation–Nursing * x–x A1164 Ķermeņa orgāni 
kopšana * 

–Transplantācija–Tiesības un –Transplantation–Law and x–x A1164 Ķermeņa orgāni 
likumdošana * legislation * 

–Transporta dienests –Transport service x A1159 Milit. dienesti 

–Transportēšana –Transportation x A1159 Milit. dienesti A2225 

–Transportēšana * –Transportation * x A1095 Sk. PR:PS A2225 
   A1100 Pers. grupas A2225 
   A1103 Etn. grupas A2225 
   A1147 Dzīvnieki A2225 
   A1158 Materiāli A2225 
   A1159 Milit. dienesti A2225 
   A1180 Augi A2225 
   A1195 Transportlīdz. A2225 
   A1200 Kari A2225 

–Transportēšana–Slimības un –Transportation–Diseases and x–x A1180 Augi 
bojājumi * injuries * 

–Transportēšana–Tiesības un –Transportation–Law and x–x A1158 Materiāli 
likumdošana * legislation *  A1195 Transportlīdz. 

–Trauslums –Embrittlement x A1158 Materiāli 

–Trauslums * –Brittleness * x A1149 Ķīm. vielas 
   A1158 Materiāli 

–Trenēšana * –Exercise * x A1147 Dzīvnieki 

–Trenēšana–Fizioloģiskie aspekti –Exercise–Physiological aspects x–x A1147 Dzīvnieki 

–Triecienizturība * –Crashworthiness * x A1195 Transportlīdz. 

–Triecienpārbaude * –Impact testing * x A1158 Materiāli 

–Triholoretilēna ietekme * –Effect of tricholoroethylene on * x A1180 Augi A1580 

–Trimda * –Exile * x A1110 Personvārdi 

–Tripanotolerance * –Trypanotolerance * x A1147 Dzīvnieki 

–Trīsvalstu laikmets–Suju –Three kingdoms–Sui dynasty, y A1148 Ķīniešu māksla 
dinastija, 220-618 220-618 

–Tritija saturs * –Tritium content * x A1158 Materiāli 

–Trofejas –Trophies x A1200 Kari 
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–Troksnis –Noise x A1095 Sk. PR:PS 

   A1153 Rūpn. noz. 

–Trokšņa ietekme * –Effect of noise on * x A1147 Dzīvnieki A1580 

–Tropiski laika apstākļi –Tropical conditions x A1095 Sk. PR:PS 

–Trulas traumas * –Blunt trauma * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Tuberkuloze * –Tuberculosis * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Tulkojumi –Translations v A1095 Sk. PR:PS A2220 
   A1110 Personvārdi A2220 
   A1155.8 Lit. darbi/nos. A2220 
   A1156 Literatūras A2220 

–Tulkojumi franču, [vācu utt.] –Translations into French, x A1095 Sk. PR:PS 
valodā [German, etc.]  A1110 Personvārdi A2220 
   A1155.8 Lit. darbi/nos. A2220 
   A1156 Literatūras 

–Tulkojumi franču, [vācu utt.] –Translations into French, x–x A1110 Personvārdi A2220 
valodā–Vēsture un kritika [German, etc.]–History and  A1155.8 Lit. darbi/nos. A2220 
 criticism  A1156 Literatūras 

–Tulkojumi–Vēsture un kritika –Translations–History and x–x A1110 Personvārdi A2220 
 criticism  A1155.8 Lit. darbi/nos. A2220 
   A1156 Literatūras A2220 

–Tulkošana * –Translating * x A1095 Sk. PR:PS A2219 
   A1154 Valodas A2219 
   A1188 Svētie raksti A2219 

–Tulkošana franču, [vācu utt.] –Translating into French, x A1154 Valodas A2219 
valodā [German, etc.] 

–Tuneļu karš * –Tunnel warfare * x A1200 Kari 

–Tūrisma maršruti –Tours v A1105 Institūcijas A1530 
   A1140 Vietas A1530 

–Turku rakstnieki –Turkish authors x A1156 Literatūras 

–Tvaika katlu mašīnisti –Boiler technicians x A1159 Milit. dienesti 

–Tvaika spiediens * –Vapor pressure * x A1149 Ķīm. vielas 

–Ūdens kvalitātes ietekme * –Effect of water quality on * x A1147 Dzīvnieki A1580 

–Ūdens līmeņu ietekme * –Effect of water levels on * x A1147 Dzīvnieki A1580 
   A1180 Augi A1580 

–Ūdens paskābināšanās ietekme * –Effect of water acidification on * x A1147 Dzīvnieki A1580 

–Ūdens piesārņojuma ietekme * –Effect of water pollution on * x A1147 Dzīvnieki A1580 
   A1180 Augi A1580 

–Ūdens prasības * –Water requirements * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Ūdens straumju ietekme * –Effect of water currents on * x A1147 Dzīvnieki A1580 

–Ūdens tiesības –Water rights x A1145.5 Ūdenstilpes 

–Ūdens viļņu ietekme * –Effect of water waves on * x A1180 Augi A1580 

–Ūdensapgāde –Water–supply x A1095 Sk. PR:PS 
   A1153 Rūpn. noz. 

–Ūdeņraža izraisīts trauslums –Hydrogen embrittlement x A1158 Materiāli 

–Ūdeņraža saturs * –Hydrogen content * x A1158 Materiāli 

–Uguns izmantošana * –Fire use * x A1103 Etn. grupas 

–Uguns koriģētāji –Fire controlmen x A1159 Milit. dienesti 

–Ugunsdzēsēji –Firemen x A1159 Milit. dienesti 

–Ugunsdzēsēji * –Fire fighters * x A1200 Kari 
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–Ugunsgrēki un to novēršana * –Fires and fire prevention * x A1095 Sk. PR:PS 

   A1153 Rūpn. noz. 
   A1195 Transportlīdz. 

–Ugunsgrēks, [datējums] –Fire, [date] x A1105 Institūcijas 

–Ugunsgrēku ietekme * –Effect of fires on * x A1147 Dzīvnieki A1580 
   A1180 Augi A1580 

–Ugunsgrēku ietekme–Ģenētiskie –Effect of fires on–Genetic aspects x–x A1180 Augi 
aspekti 

–Ugunsizturības testēšana * –Fire testing * x A1158 Materiāli 

–Ukraiņu ietekme –Ukrainian influences x A1156 Literatūras A1675 

–Ukraiņu rakstnieki –Ukrainian authors x A1156 Literatūras 

–Ultrasonogrāfija * –Ultrasonic imaging * x A1150 Slimības 
   A1164 Ķermeņa orgāni 

–Ultrastruktūra –Ultrastructure x A1164 Ķermeņa orgāni 
   A1180 Augi 

–Ultravioletā starojuma ietekme * –Effect of ultraviolet radiation on * x A1147 Dzīvnieki A1580 
   A1180 Augi A1580 

–Ungāru ietekme –Hungarian influences x A1156 Literatūras A1675 

–Uniformas –Uniforms x A1100 Pers. grupas 
   A1105 Institūcijas 
   A1159 Milit. dienesti 

–Upju operācijas * –Riverine operations * x A1200 Kari 

–Upju operācijas, amerikāņu, –Riverine operations, American, x A1200 Kari 
[britu utt.] [British, etc.] 

–Urdu ietekme –Urdu influences x A1156 Literatūras A1675 

–Uzbūve –Composition x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Uzdevumi, vingrinājumi utt. –Problems, exercises, etc. v A1095 Sk. PR:PS 

–Uzliesmojamība * –Flammability * x A1158 Materiāli 

–Uzmetumi, konspekti utt. –Outlines, syllabi, etc. v A1095 Sk. PR:PS 
   A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 
   A1110 Personvārdi 
   A1188 Svētie raksti 

–Uzņēmējdarbības menedžments –Business management x A1151.5 Izglīt. inst. veidi 

–Uzņēmība * –Susceptibility * x A1150 Slimības 

–Uzņemšana –Admission x A1151 Izglīt. inst. 
   A1151.5 Izglīt. inst. veidi 

–Uzņemšana–Tiesības un –Admission–Law and legislation * x–x A1151.5 Izglīt. inst. veidi 
likumdošana * 

–Uzraudzība * –Supervision of * x A1100 Pers. grupas 

–Uzrunas forma –Address, Form of x A1154 Valodas 

–Uzskaite * –Counting * x A1147 Dzīvnieki 

–Uzskaņošana * –Tuning * x A1161 Mūz. instr. 

–Uzskati par [konkrētu tēmu] –Views on [specific topic] x A1110 Personvārdi 

–Uzstādīšana * –Installation * x A1095 Sk. PR:PS 

–Uzstāšanās ieraksti –Performance records v A1147 Dzīvnieki 

–Uzsvari un uzsvērums –Accents and accentuation x A1154 Valodas 
   A1188 Svētie raksti 

–Uztura aspekti –Nutritional aspects x A1150 Slimības 

 

Brīvi pievienojamās apakšiedaļas: alfabētiskais rādītājs, v.2 2009 LATVIEŠU—ANGĻU 100



 I II III IV V VI 

 
–Uzturs un barošanās –Nutrition x A1100 Pers. grupas 

   A1103 Etn. grupas 
   A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Uzturs un barošanās–Vajadzības –Nutrition–Requirements x–x A1100 Pers. grupas 
   A1147 Dzīvnieki 

–Uzvedība * –Behavior * x A1147 Dzīvnieki 

–Uzvedība–Endokrīnie aspekti –Behavior–Endocrine aspects x–x A1147 Dzīvnieki 

–Uzvedība–Evolūcija * –Behavior–Evolution * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Uzvedība–Klimatiskie faktori * –Behavior–Climatic factors * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Uzziņu grāmatas –Reference books x A1095 Sk. PR:PS 

–Uzziņu izdevumi –Reference editions v A1188 Svētie raksti 

–Vācu ietekme –German influences x A1156 Literatūras A1675 

–Vācu izcelsmes amerikāņi –German Americans x A1159 Milit. dienesti 
   A1200 Kari 

–Vācu rakstnieki –German authors x A1156 Literatūras 

–Vadāmās raķetes apkalpe –Guided missile personnel x A1159 Milit. dienesti 

–Vadāmās raķetes apkalpe– –Guided missile personnel– x A1159 Milit. dienesti 
Apmācība * Training of * 

–Vadāmās raķetes apkalpe– –Guided missile personnel– x A1159 Milit. dienesti 
Apmācība–Palīglīdzekļi un Training of–Aids and devices 
paņēmieni 

–Vadāmības raksturojums * –Handling characteristics * x A1195 Transportlīdz. 

–Vairākuma līderi –Majority leaders x A1155 Likumdoš. inst. 

–Vairākuma partijas organizatori –Majority whips x A1155 Likumdoš. inst. 

–Vairošanās –Reproduction x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Vairošanās–Augstuma ietekme * –Reproduction–Effect of x–x A1147 Dzīvnieki 
 altitude on * 

–Vairošanās–Endokrīnie aspekti –Reproduction–Endocrine aspects x–x A1147 Dzīvnieki 

–Vairošanās–Gaismas ietekme * –Reproduction–Effect of light on * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Vairošanās–Klimatiskie faktori * –Reproduction–Climatic factors * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Vairošanās–Regulēšana –Reproduction–Regulation x–x A1147 Dzīvnieki 

–Vairošanās–Temperatūras –Reproduction–Effect of x–x A1147 Dzīvnieki 
ietekme * temperature on * 

–Vaislība * –Fertility * x A1147 Dzīvnieki 

–Vakcinācija * –Vaccination * x A1147 Dzīvnieki 
   A1150 Slimības 

–Vakcinācija–Komplikācijas * –Vaccination–Complications * x–x A1150 Slimības 

–Valdības īpašumtiesības * –Government ownership * x A1153 Rūpn. noz. 

–Valdības politika * –Government policy * x A1095 Sk. PR:PS A1642 
   A1100 Pers. grupas A1642 
   A1103 Etn. grupas A1642 
   A1153 Rūpn. noz. A1642 

–Valdības trimdā –Governments in exile x A1200 Kari 

–Valdības žargons –Government jargon x A1154 Valodas 

–Valence –Dependency grammar x A1154 Valodas 
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–Valoda –Language x A1095 Sk. PR:PS 

   A1100 Pers. grupas 
   A1105 Institūcijas 
   A1110 Personvārdi 
   A1151 Izglīt. inst. 
   A1154.5 Tiesības 
   A1155.8 Lit. darbi/nos. 
   A1200 Kari 

–Valoda, stils –Language, style x A1188 Svētie raksti 

–Valoda–Glosāriji utt. –Language–Glossaries, etc. x A1110 Svētie raksti 
   A1155.8 Lit. darbi/nos. 

–Valodas –Languages x A1103 Etn. grupas 
   A1140 Vietas 

–Valodas–Politiskie aspekti –Languages–Political aspects x–x A1140 Vietas 

–Valodas–Teksti –Languages–Texts x–v A1103 Etn. grupas 
   A1140 Vietas 

–Valodas–Tiesības un likumdošana –Languages–Law and legislation x–x A1140 Vietas 

–Valsts iestāžu dokumenti –Public records x A1105 Institūcijas 

–Valsts uzraudzība –State supervision x A1095 Sk. PR:PS 
   A1153 Rūpn. noz. 

–Vārda parādīšanās biežums –Word frequency x A1154 Valodas 

–Vardarbība pret * –Violence against * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Vardarbīga pievienošana (kam) –Annexation to … x A1140 Vietas 

–Vārddarināšana –Word formation x A1154 Valodas 

–Vārdi un frāzes –Terms and phrases v A1154 Valodas A1540 A2184 

–Vārdi un nosaukumi –Names x A1095 Sk. PR:PS A1919 
   A1147 Dzīvnieki A1919 
   A1151.5 Izglīt. inst. veidi A1919 

–Vārdnīcas –Dictionaries v A1095 Sk. PR:PS A1540 
   A1154 Valodas A1540 

–Vārdnīcas, bērnu –Dictionaries, Juvenile v A1095 Sk. PR:PS A1540 A1690 
   A1154 Valodas A1540 A1690 

–Vārdnīcas, bērnu–Ebreju, –Dictionaries, Juvenile– v–x A1154 Valodas A1540 A1690 
[Itāliešu utt.] valoda Hebrew, [Italian, etc] 

–Vārdnīcas–Agrīnie darbi līdz 1700 –Dictionaries–Early works to 1700 v–v A1154 Valodas 

–Vārdnīcas–Daudzvalodu –Dictionaries–Polyglot v–x A1154 Valodas A1540 

–Vārdnīcas–Franču, [Itāliešu utt.] –Dictionaries–French, [Italian, etc.] v–x A1154 Valodas A1540 
valoda 

–Vārds un nosaukums –Name x A1095 Sk. PR:PS A1919 
   A1103 Etn. grupas A1919 
   A1105 Institūcijas A1919 
   A1110 Personvārdi A1919 
   A1140 Vietas A1919 
   A1187 Krist. konfes. A1919 
   A1200 Kari A1919 

–Vārdšķiras –Parts of speech x A1154 Valodas 

–Vārdu kārtība –Word oder x A1154 Valodas 

–Vārdu piederība pie dzīvu –Animacy x A1154 Valodas 
būtņu nosaukumiem 

–Variēšanās * –Variation * x A1147 Dzīvnieki 
   A1154 Valodas 
   A1164 Ķermeņa orgāni 
   A1180 Augi 
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–Vasarošana* –Summering * x A1147 Dzīvnieki 

–Vecākie virsnieki –Masters–at–arms x A1159 Milit. dienesti 

–Vecuma faktori * –Age factors * x A1150 Slimības 

–Vecuma noteikšana –Age determination x A1147 Dzīvnieki 

–Vecums * –Age * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Vecvārdi –Obsolete words x A1154 Valodas 

–Veģetatīvā pavairošana * –Vegetative propagation * x A1180 Augi 

–Veidlapas –Forms v A1095 Sk. PR:PS 
   A1105 Institūcijas 
   A1154.5 Tiesības 

–Veidošana * –Training * (2) x A1180 Augi 

–Vēja ietekme * –Effect of wind on * x A1180 Augi A1580 

–Vēlēšanas –Elections x A1105 Institūcijas 
   A1155 Likumdoš. inst. 

–Vēlēšanas, [datējums] –Elections, [date] x A1155 Likumdoš. inst. 

–Vēlēšanu iecirkņi –Election districts x A1155 Likumdoš. inst. 

–Vēlēšanu sistēma –Elective system x A1151.5 Izglīt. inst. veidi 

–Velkošais tilts pārnesumkārbas –Transaxles x A1195 Transportlīdz. 
blokā 

–Velsiešu rakstnieki –Welsh authors x A1156 Literatūras 

–Veltņa drošības sistēmas * –Rollover protective structures * x A1195 Transportlīdz. 

–Verbāla vārdkopa –Verb phrase x A1154 Valodas 

–Verbalizācija –Verbals x A1154 Valodas 

–Versifikācija –Versification x A1110 Personvārdi 
   A1154 Valodas 
   A1155.8 Lit. darbi/nos. 

–Versijas –Versions x A1188 Svētie raksti A1300 

–Versijas, afrikāņu, [indiešu, –Versions, African, [Indic, x A1188 Svētie raksti A1300 
slāvu utt.] Slavic, etc.] 

–Versijas, baptistu –Versions, Baptist x A1188 Svētie raksti A1300 

–Versijas, husītu –Versions, Hussite x A1188 Svētie raksti A1300 

–Versijas, Jehovas liecinieku –Versions, Jehovah’s Witnesses x A1188 Svētie raksti A1300 

–Versijas, katoļu –Versions, Catholic x A1188 Svētie raksti A1300 

–Versijas, katoļu pret protestantu –Versions, Catholic vs. Protestant x A1188 Svētie raksti A1300 

–Versijas–Autorizētas, [Dzīvā –Versions–Authorized, [Living x–x A1188 Svētie raksti A1300 
Bībele, Pārstrādātā Bible, Revised Standard, etc.] 
standartversija utt.] 

–Vērtēšana * –Valuation * x A1095 Sk. PR:PS 

–Vertikālā integrācija * –Vertical integration * x A1153 Rūpn. noz. 

–Vertikālā izplatība * –Vertical distribution * x A1147 Dzīvnieki 

–Vervēšana * –Recruiting * x A1100 Pers. grupas 

–Vervēšana, iesaukšana utt. –Recruiting, enlistment, etc. x A1159 Milit. dienesti 

–Vervēšana, iesaukšana utt.– –Recruiting, enlistment, etc.– x–y A1159 Milit. dienesti 
Revolūcija, 1775-1783, Revolution, 1775-1783, 
[Spāņu-amerikāņu karš, [Spanish-American War, 
1898 utt.] 1898, etc.] 

–Vervēšana, iesaukšana utt.– –Recruiting, enlistment, etc.– x–x A1159 Milit. dienesti 
Tiesības un likumdošana Law and legislation 

–Veselība –Health x A1110 Personvārdi 
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–Veselība * –Health * x A1147 Dzīvnieki 

   A1180 Augi 

–Veselība un higiēna * –Health and hygiene * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Veselības aspekti * –Health aspects * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1153 Rūpn. noz. 
   A1200 Kari 

–Veselības riska novērtējums * –Health risk assessment * x A1100 Pers. grupas 

–Veselības veicināšanas dienesti * –Health promotion services * x A1151.5 Izglīt. inst. veidi 

–Vestindiešu ietekme –West Indian influences x A1156 Literatūras A1675 

–Vēsture –History x A1095 Sk. PR:PS A1647 A1845 
   A1100 Pers. grupas A1647 
   A1103 Etn. grupas A1647 
   A1105 Institūcijas A1647 
   A1140 Vietas A1647 A1845 
   A1149.5 Kolonijas A1647 
   A1154 Valodas A1647 
   A1159 Milit. dienesti A1647 
   A1187 Krist. konfes. A1647 
   A1188 Svētie raksti A1647 

–Vēsture un kritika –History and criticism x A1095 Sk. PR:PS A1647 
   A1156 Literatūras A1790 
   A1160 Skaņdarbi A2190 

–Vēsture un kritika–Teorija utt. –History and criticism–Theory, x–x A1156 Literatūras 
 etc. 

–Vēsture, kara flotes –History, Naval x A1140 Vietas 

–Vēsture, kara flotes–16. gs. –History, Naval–16th century x–y A1140 Vietas 

–Vēsture, kara flotes–17. gs. –History, Naval–17th century x–y A1140 Vietas 

–Vēsture, kara flotes–18. gs. –History, Naval–18th century x–y A1140 Vietas 

–Vēsture, kara flotes–19. gs. –History, Naval–19th century x–y A1140 Vietas 

–Vēsture, kara flotes–20. gs. –History, Naval–20th century x–y A1140 Vietas 

–Vēsture, kara flotes–21. gs. –History, Naval–21st century x–y A1140 Vietas 

–Vēsture, militārā –History, Military x A1140 Vietas 

–Vēsture, militārā–16. gs. –History, Military–16th century x–y A1140 Vietas 

–Vēsture, militārā–17. gs. –History, Military–17th century x–y A1140 Vietas 

–Vēsture, militārā–18. gs. –History, Military–18th century x–y A1140 Vietas 

–Vēsture, militārā–19. gs. –History, Military–19th century x–y A1140 Vietas 

–Vēsture, militārā–20. gs. –History, Military–20th century x–y A1140 Vietas 

–Vēsture, militārā–21. gs. –History, Military–21st century x–y A1140 Vietas 

–Vēsture, militārā–Reliģiskie –History, Military–Religious x–x A1140 Vietas 
aspekti aspects 

–Vēsture–[perioda apakšiedaļa]– –History–[period subdivision]– x–y–v A1140 Vietas 
Avoti Sources 

–Vēsture–[perioda apakšiedaļa]– –History–[period subdivision]– x–y–v A1140 Vietas 
Biogrāfijas Biography 

–Vēsture–[perioda apakšiedaļa]– –History–[period subdivision]– x–y–v–v A1140 Vietas 
Biogrāfijas–Anekdotes Biography–Anecdotes 

–Vēsture–[perioda apakšiedaļa]– –History–[period subdivision]– x–y–x–v A1140 Vietas 
Biogrāfijas–Avoti Biography–Sources 

–Vēsture–[perioda apakšiedaļa]– –History–[period subdivision]– x–y–v–v A1140 Vietas 
Biogrāfijas–Portreti Biography–Portraits 
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–Vēsture–[perioda apakšiedaļa]– –History–[period subdivision]– x–y–x A1140 Vietas 

Filozofija Philosophy 

–Vēsture–[perioda apakšiedaļa]– –History–[period subdivision]– x–y–x A1140 Vietas 
Historiogrāfija Historiography 

–Vēsture–[perioda apakšiedaļa]– –History–[period subdivision]– x–y–v A1140 Vietas 
Hronoloģija Chronology 

–Vēsture–16. gs. –History–16th century x–y A1095 Sk. PR:PS A1647 
   A1100 Pers. grupas A1647 
   A1103 Etn. grupas A1647 
   A1105 Institūcijas A1647 
   A1140 Vietas A1647 
   A1159 Milit. dienesti A1647 
   A1187 Krist. konfes. A1647 

–Vēsture–17. gs. –History–17th century x–y A1095 Sk. PR:PS A1647 
   A1100 Pers. grupas A1647 
   A1103 Etn. grupas A1647 
   A1105 Institūcijas A1647 
   A1140 Vietas A1647 
   A1159 Milit. dienesti A1647 
   A1187 Krist. konfes. A1647 

–Vēsture–18. gs. –History–18th century x–y A1095 Sk. PR:PS A1647 
   A1100 Pers. grupas A1647 
   A1103 Etn. grupas A1647 
   A1105 Institūcijas A1647 
   A1140 Vietas A1647 
   A1159 Milit. dienesti A1647 
   A1187 Krist. konfes. A1647 

–Vēsture–19. gs. –History–19th century x–y A1095 Sk. PR:PS A1647 
   A1100 Pers. grupas A1647 
   A1103 Etn. grupas A1647 
   A1105 Institūcijas A1647 
   A1140 Vietas A1647 
   A1159 Milit. dienesti A1647 
   A1187 Krist. konfes. A1647 

–Vēsture–1965- –History–1965- x–y A1187 Krist. konfes. A1647 

–Vēsture–20. gs. –History–20th century x–y A1095 Sk. PR:PS A1647 
   A1100 Pers. grupas A1647 
   A1103 Etn. grupas A1647 
   A1105 Institūcijas A1647 
   A1140 Vietas A1647 
   A1159 Milit. dienesti A1647 
   A1187 Krist. konfes. A1647 

–Vēsture–21. gs. –History–21st century x–y A1095 Sk. PR:PS A1647 
   A1100 Pers. grupas A1647 
   A1103 Etn. grupas A1647 
   A1105 Institūcijas A1647 
   A1140 Vietas A1647 
   A1159 Milit. dienesti A1647 
   A1187 Krist. konfes. A1647 

–Vēsture–Albumi –History–Pictoral works x–v A1140 Vietas 

–Vēsture–Anekdotes –History–Anecdotes x–v A1140 Vietas 

–Vēsture–Autonomijas un –History–Autonomy and x–x A1140 Vietas 
neatkarības kustības independence movements 

–Vēsture–Avoti –History–Sources x–v A1095 Sk. PR:PS A1647 A2080 
   A1100 Pers. grupas A1647 A2080 
   A1103 Etn. grupas A1647 A2080 
   A1105 Institūcijas A1647 A2080 
   A1140 Vietas A1647 A2080 
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–Vēsture–Filozofija –History–Philosophy x–x A1095 Sk. PR:PS 

   A1140 Vietas 

–Vēsture–Hronoloģija –History–Chronology x–v A1095 Sk. PR:PS A1367 
   A1103 Etn. grupas A1367 
   A1105 Institūcijas A1367 
   A1140 Vietas A1367 
   A1159 Milit. dienesti A1367 

–Vēsture–Humors –History–Humor x–v A1140 Vietas 

–Vēsture–Jauno laiku periods, 1500- –History–Modern period, 1500- x–y A1187 Krist. konfes. 

–Vēsture–Kļūdas, izdomājumi utt. –History–Errors, inventions, etc. x–x A1140 Vietas 

–Vēsture–Komiksi utt. –History–Comic books, strips, etc. x–v A1140 Vietas 

–Vēsture–Līdz 1500 –History–To 1500 x–y A1095 Sk. PR:PS A1647 

–Vēsture–Pareģojumi –History–Prophecies x–x A1140 Vietas 

–Vēsture–Periodizācija –History–Periodization x–x A1140 Vietas 

–Vēsture–Reliģiskie aspekti –History–Religious aspects x–x A1140 Vietas 

–Vēsture–Reliģiskie aspekti– –History–Religious aspects– x–x–x A1140 Vietas 
Baptisti, [Katoļu baznīca utt.] Baptists, [Catholic Church, etc.] 

–Vēsture–Reliģiskie aspekti– –History–Religious aspects– x–x–x A1140 Vietas 
Budisms, [Kristietība utt.] Buddhism, [Christianity, etc.] 

–Vēsture–Revolūcija, 1775-1783, –History–Revolution, 1775-1783, x–y A1159 Milit. dienesti 
[1812. gada karš utt.] [War of 1812, etc.] 

–Vēsturiskā ģeogrāfija –Historical geography x A1140 Vietas 

–Vēsturiskā ģeogrāfija–Kartes –Historical geography–Maps x–v A1140 Vietas 

–Veterāni * –Veterans * x A1200 Kari 

–Veterinārais dienests * –Veterinary service * x A1200 Kari 

–Vētru ietekme * –Effect of storms on * x A1147 Dzīvnieki A1580 

–Vēzis * –Cancer * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Vēždraudes slimības * –Precancerous conditions * x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Vibrācija * –Vibration * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1195 Transportlīdz. 

–Vibrācijas ietekme * –Effect of vibration on * x A1164 Ķermeņa orgāni A1580 

–Videoieraksti cittautiešiem –Video recordings for foreign v A1154 Valodas 
 speakers 

–Videoieraksti franču, [spāņu utt.] –Video recordings for French, v A1154 Valodas 
valodā runājošajiem [Spanish, etc.] speakers 

–Videokatalogi –Video catalogs v A1095 Sk. PR:PS A1361 

–Vides aspekti –Environmental aspects x A1159 Milit. dienesti 

–Vides aspekti * –Environmental aspects * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1149 Ķīm. vielas 
   A1150 Slimības 
   A1153 Rūpn. noz. 
   A1158 Materiāli 
   A1195 Transportlīdz. 
   A1200 Kari 

–Vides bagātināšana * –Environmental enrichment * x A1147 Dzīvnieki 

–Vides ietekme * –Effect of environment on * x A1195 Transportlīdz. A1580 

–Vides pieejamība * –Barrier–free design * x A1095 Sk. PR:PS 

–Vides stāvoklis –Environmental conditions x A1140 Vietas 

–Vides testēšana * –Environmental testing * x A1158 Materiāli 
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–Vidusangļu valoda, –Middle English, 1100-1500 y A1154 Valodas 

1100-1500   A1155.2 Liter. grupas 
   A1156 Literatūras 

–Vidusjūras kultūras ietekme –Mediterranean influences x A1156 Literatūras A1675 

–Viduslaiku ietekme –Medieval influences x A1156 Literatūras A1675 

–Vieglatlētika –Track and field x A1151 Izglīt. inst. 

–Vielmaiņa –Metabolism x A1147 Dzīvnieki 
   A1164 Ķermeņa orgāni 
   A1180 Augi 

–Vielmaiņa–Endokrīnie aspekti –Metabolism–Edocrine aspects x–x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Vielmaiņa–Klimatiskie faktori * –Metabolism–Climatic factors * x–x A1147 Dzīvnieki 

–Vielmaiņa–Regulēšana –Metabolism–Regulation x–x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Vielmaiņa–Traucējumi * –Metabolism–Disorders * x–x A1164 Ķermeņa orgāni 

–Vienkāršotie izdevumi –Simplified editions v A1160 Skaņdarbi 

–Vienlapes –Lead sheets v A1160 Skaņdarbi 

–Vienzilbes vārdi –Monosyllables x A1154 Valodas 

–Viesuļvētras ietekme –Hurricane effects x A1095 Sk. PR:PS 

–Vietējo varas orgānu lēmumi –By-laws v A1095 Sk. PR:PS 
   A1105 Institūcijas 

–Vietniekvārds –Pronoun x A1154 Valodas 

–Vilcējspēks * –Traction * x A1195 Transportlīdz. 

–Vilšana tauvā * –Towing * x A1195 Transportlīdz. 

–Viltojumi * –Forgeries * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1110 Personvārdi 
   A1148 Māksla 

–Viltota nauda * –Counterfeit money * x A1200 Kari 

–Viltoti un apšaubāmi darbi –Spurious and doubtful works v A1110 Personvārdi 

–Vingrošana –Gymnastics x A1151 Izglīt. inst. 

–Virsbūves * –Bodies * x A1195 Transportlīdz. 

–Virsbūves–Centrēšana * –Bodies–Alignment * x–x A1195 Transportlīdz. 

–Virsbūves–Daļas un detaļas * –Bodies–Parts * x–x A1195 Transportlīdz. 

–Virsmaktīvo vielu ietekme * –Effect of surface active agents on * x A1147 Dzīvnieki A1580 

–Virsmas –Surfaces x A1149 Ķīm. vielas 
   A1158 Materiāli 

–Virsmas–Defekti * –Surfaces–Defects * x–x A1158 Materiāli 

–Virsmas–Optiskās īpašības –Surfaces–Optical properties x–x A1158 Materiāli 

–Virsnieki –Officers x A1159 Milit. dienesti 

–Virsnieku klubi –Officers’ clubs x A1159 Milit. dienesti 

–Virsnieku rokasgrāmatas –Officers’ handbooks v A1159 Milit. dienesti 

–Virsniekvietnieki * –Warrant officers * x A1159 Milit. dienesti 

–Vīrusi * –Viruses * x A1147 Dzīvnieki 

–Vīrusu slimības * –Virus diseases * x A1147 Dzīvnieki 

–Viskozitāte * –Viscosity * x A1149 Ķīm. vielas 
   A1158 Materiāli 

–Vokalizācija –Vocalization x A1154 Valodas 

–Vokalizācija * –Vocalization * x A1147 Dzīvnieki 

–Vokalizācija–Regulēšana –Vocalization–Regulation x–x A1147 Dzīvnieki 

–Volejbols –Volleyball x A1151 Izglīt. inst. 
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–Vulkāna izvirdumi –Eruptions x A1140 Vietas 

–Vulkāna izvirdums, [datējums] –Eruption, [date] x A1140 Vietas 

–Vulkāna izvirdumu ietekme * –Effect of volcanic eruptions on * x A1147 Dzīvnieki A1580 
   A1180 Augi A1580 

–Vulkanizācija * –Curing * x A1158 Materiāli 

–Zāļu ietekme * –Effect of drugs on * x A1147 Dzīvnieki A1580 
   A1164 Ķermeņa orgāni A1580 

–Zāļu un narkotiku lietošana –Drug use x A1110 Personvārdi 

–Zāļu un narkotiku lietošana * –Drug use * x A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Zaudējumi * –Casualties * x A1200 Kari 

–Zaudējumi–Statistika –Casualties–Statistics x–v A1200 Kari A2095 

–Zelta atradnes –Gold discoveries x A1140 Vietas 

–Zemes īpašums * –Land tenure * x A1103 Etn. grupas 

–Zemes uzmērījumi –Surveys v A1140 Vietas 

–Zemessardze –Militia x A1140 Vietas 

–Zemestrīces ietekme * –Earthquake effects * x A1095 Sk. PR:PS 

–Zemo temperatūru ietekme * –Effect of low temperatures on * x A1158 Materiāli A1580 

–Zemūdens spēki –Submarine forces x A1159 Milit. dienesti 

–Zenītartilērijas operācijas –Antiaircraft artillery operations x A1200 Kari 

–Ziedēšana –Flowering x A1180 Augi 

–Ziedēšanas laiks –Flowering time x A1180 Augi 

–Ziedojumi un dāvinājumi * –Charitable contributions * x A1095 Sk. PR:PS 
   A1100 Pers. grupas 
   A1103 Etn. grupas 

–Ziedotāji –Benefactors x A1151 Izglīt. inst. 

–Ziedputekšņi * –Pollen * x A1180 Augi 

–Ziedputekšņi–Morfoloģija –Pollen–Morphology x–x A1180 Augi 

–Ziemas guļa * –Hibernation * x A1147 Dzīvnieki 

–Ziemošana * –Wintering * x A1147 Dzīvnieki 

–Zīmogs –Seal x A1105 Institūcijas 
   A1110 Personvārdi 
   A1140 Vietas 

–Zināmās ciltis –Scheduled tribes x A1140 Vietas 

–Zināšanas un erudīcija –Knowledge and learning x A1110 Personvārdi 

–Zināšanas–Lauksaimniecība, –Knowledge–Agriculture, x A1110 Personvārdi 
[Amerika utt.] [America, etc.] 

–Zinātne * –Science * x A1103 Etn. grupas 
   A1200 Kari 

–Zinātniskie grādi –Degrees x A1151 Izglīt. inst. 

–Zinātnisko aparātu kolekcijas –Scientific apparatus collections x A1105 Institūcijas A1427 
   A1110 Personvārdi A1427 
   A1120 Ģimenes, dzimtas A1427 

–Ziņojumi par virsnieku –Officer efficiency reports x A1159 Milit. dienesti 
kompetenci un kvalifikāciju 

–Ziņošana * –Reporting * x A1150 Slimības 

–Zudumi * –Losses * x A1147 Dzīvnieki 
   A1180 Augi 

–Zudumi–Novēršana –Losses–Prevention x–x A1180 Augi  

–Zvejošana * –Fishing * x A1103 Etn. grupas 
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–Zvejošanas ietekme * –Effect of fishing on * x A1147 Dzīvnieki A1580 

–Zvērības * –Atrocities * x A1200 Kari 

–Žargons –Jargon x A1154 Valodas 

–Žurnālisti –Journalists x A1159 Milit. dienesti 
   A1200 Kari 

–Žurnālistika, kara * –Journalism, Military * x A1200 Kari 

 

Brīvi pievienojamās apakšiedaļas: alfabētiskais rādītājs, v.2 2009 LATVIEŠU—ANGĻU 109


	Brīvi pievienojamās apakšiedaļas
	Priekšvārds
	Ievads
	Kategoriju saraksts

	Angļu-latviešu
	Latviešu-angļu



