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VISPĀRĪGĀ NODAĻA

004 Datorzinātne un datortehnoloģija.
Skaitļošana. Datu apstrāde
Bolochko, Katrina. Three-dimensional medical
image construction and processing : summary
of doctoral thesis / Katrina Bolochko ; supervisor A. Glazs ; opponents: Janis Grundspenkis,
Peteris Rivza, Arunas Lukosevicius ; Riga
Technical University. Faculty of Computer Science and Information Technology. Institute of
Computer Control, Automation and Computer
Engineering. — Riga : RTU Publishing House,
2011. — 33 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.:
8.-9., 32.-33. lpp. — ISBN 978-9934-10-198-4 : 50
copies
004.932:61(043.2)+616-073.7(043.2)
Boločko, Katrina. Trīsdimensiju medicīnas attēlu veidošana un apstrāde : promocijas darba
kopsavilkums / Katrina Boločko ; zinātniskais
vadītājs A. Glazs ; recenzenti: Jānis Grundspeņķis, Pēteris Rivža, Arunas Lukoševičius ; Rīgas Tehniskā universitāte. Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte. Datorvadības,
automātikas un datortehnikas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2011. — 33 lpp. : il., tab. ;
21 cm. — Bibliogr.: 8.-10., 32.-33. lpp. — ISBN
978-9934-10-197-7 : 50 eks. — [0312000496]
004.932:61(043.2)+616-073.7(043.2)
Graudiņa, V. Investigation and implementation of integration of knowledge cartography
techniques and intelligent concept map-based
knowledge assessment system : summary of
doctoral thesis / Vita Graudina ; scientiﬁc supervisor J. Grundspenkis ; opponents: Janis
Osis, Janis Barzdins, Albertas Caplinskas ; Riga
Technical University. Faculty of Computer Science and Information Technology. Institute
of Applied Computer Systems. — Riga : RTU,
2011. — 49 lpp. : tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 9.12., 41.-49. lpp. — ISBN 978-9934-10-229-5. —
[0312000491]
004.82(043.2)+004.65(043.2)
Graudiņa, V. Zināšanu kartogrāﬁjas tehniku
un jēdzienu kartēs sakņotas intelektuālas zināšanu vērtēšanas sistēmas integrācijas izpēte
un realizācija : promocijas darba kopsavilkums / Vita Graudiņa ; zinātniskais vadītājs J.
Grundspeņķis ; recenzenti: Jānis Osis, Jānis
Bārzdiņš, Albertas Čaplinskas ; Rīgas Tehniskā
universitāte. Datorzinātnes un informācijas
tehnoloģijas fakultāte. Lietišķo datorsistēmu
institūts. — Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte,
2011. — 48 lpp. : tab. ; 22 cm. — Bibliogr.: 9.10., 40.-48. lpp. — ISBN 978-9934-10-228-8. —
[0312000494]
004.82(043.2)+004.65(043.2)

Kalniņa, Elīna. Model transformation development using mola mappings and template
mola : thesis for the PhD degree at the University of Latvia, ﬁeld: computer science, section:
programming languages and systems / Elīna
Kalniņa ; scientiﬁc advisor: Audris Kalnins ;
University of Latvia. — Riga : University of
Latvia, 2011. — 254 lpp. : krās. il., karte, tab. ;
30 cm + 1 sēj. (167 lp. : tab.). Pielikumā: Modeļu
transformāciju izstrāde izmantojot attēlojumus
un valodu template mola : saistītās publikācijas :
(promocijas darba pielikums). — Bibliogr.: 237.249. lpp. — Angļu val. — (Ies.). — [0312003937]
004.415.2(043)+004.43(043)
Kampars, Jānis. On demand data integration
solutions for remote data sources : summary
of doctoral thesis / Janis Kampars ; scientiﬁc supervisor J. Grabis ; reviewers: Leonids Novickis,
Peteris Rivza, Enn Õunapuu ; Riga Technical
University. Faculty of Computer Science and Information Technology. Institute of Information
Technology. — Riga : RTU Publishing House,
2011. — 32 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.:
8.-9., 30.-32. lpp. — ISBN 978-9934-10-238-7 : 30
copies. — [0312000483]
004.777(043)
Kampars, Jānis. Pieprasījuma datu integrācijas
risinājumi attāliem datu avotiem : promocijas
darba kopsavilkums / Jānis Kampars ; zinātniskais vadītājs J. Grabis ; recenzenti: Leonīds
Novickis, Pēteris Rivža, Enn Õunapuu ; Rīgas
Tehniskā universitāte. Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte. Informācijas
tehnoloģijas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2011 (RTU). — 32 lpp. : diagr., tab. ;
21 cm. — Bibliogr.: 8.-9., 30.-32. lpp. — ISBN
978-9934-10-237-0 : 50 eks. — [0312000482]
004.777(043)
Petročenko, Zoja. Praktiskie uzdevumi komercdarbiniekiem
informātikā
Microsoft
Ofﬁce 2010 vidē : mācību līdzeklis / Zoja Petročenko. — Rīga : Rīgas Tirdzniecības tehnikums, 2011. — 106 lpp. : krās. il., diagr., tab. ;
30 cm. — Bibliogr.: 106. lpp. — ISBN 978-99348217-1-4. — [0312000860]
004.9(075)
Sisojevs, Aleksandrs. 3D scene rendering :
summary of doctoral thesis / Aleksandrs Sisojevs ; supervisor A. Glazs ; reviewers: Yuri
Merkuryev, Eugene Kopytov, Vytenis Punys ;
Riga Technical University. Faculty of Computer
Science and Information Technology. Institute
of Computer Control, Automation and Computer Engineering. — Rīga : RTU Publishing
House, 2011. — 37 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 29.-37. lpp. — ISBN 978-9934-10-200-4 :
50 copies. — [0312000495]
004.925.83(043)
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1.–15. aprīlis
2012
Sisojevs, Aleksandrs. 3D scēnu vizualizēšana :
promocijas darba kopsavilkums / Aleksandrs
Sisojevs ; zinātniskais vadītājs A. Glazs ; recenzenti: Jurijs Merkurjevs, Jevgeņijs Kopitovs,
Vytenis Punys ; Rīgas Tehniskā universitāte.
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas
fakultāte. Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība,
2011. — 38 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.:
29.-38. lpp. — ISBN 978-9934-10-199-1 : 50
eks. — [0312000492]
004.925.83(043)
Skadiņš, Raivis. Combined use of rule-based
and corpus-based methods in machine translation : summary of the doctoral thesis for
Ph.D. (Dr.sc.Comp.) academic degree / Raivis
Skadiņš ; advisor: Andrejs Spektors ; referees: Guntis Bārzdiņš, Jānis Grundspeņķis,
Mark Fišel ; University of Latvia. Faculty of
Computing. — Riga : University of Latvia,
2012. — 39 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.:
33.-39. lpp. — [0312000489]
004.82(043)+81’322.4(043)
Skadiņš, Raivis. Zināšanās bāzētu un korpusā
bāzētu metožu kombinēta izmantošana mašīntulkošanā : promocijas darba kopsavilkums / Raivis Skadiņš ; darba vadītājs Andrejs
Spektors ; recenzenti: Guntis Bārzdiņš, Jānis
Grundspeņķis, Mark Fišel ; Latvijas Universitāte. Datorikas fakultāte. — Rīga : Latvijas
Universitāte, 2012. — 38 lpp. : tab. ; 21 cm. —
Bibliogr.: 32.-38. lpp. — [0312000490]
004.82(043)+81’322.4(043)
Sudars, Kaspars. Data acquisition from real
world objects : doctoral thesis : ﬁeld: computer science, sub-ﬁeld: data procesing systems
and computer networking / Kaspars Sudars ;
scientiﬁc supervisor: Ivars Biļinskis ; University of Latvia. Faculty of Computing. — Riga :
University of Latvia, 2011. — 150, 3 lp. : krās.
il., diagr., tab. ; 30 cm + 1 sēj. ([88] lp. : il.).
Pielikumā: Datu ieguve no reālās pasaules
objektiem : saistītās publikācijas : (promocijas
darba pielikums). 2012. — Bibliogr.: 14.-15.,
131.-134. lp. — Angļu val., anotācija arī latviešu
val. — (Ies.). — [0312003936]
004.62(043)+621.391(043)
Suhorukovs, Aleksandrs. Datorsistēmu testēšanas automatizācijas metodes, rīki un efektivitāte : promocijas darba kopsavilkums / Aleksandrs Suhorukovs ; zinātniskais vadītājs L.
Zaiceva ; recenzenti: Uldis Sukovskis, Mārtiņš
Gills, Petrov Romansky ; Rīgas Tehniskā universitāte. Datorzinātnes un informācijas
tehnoloģijas fakultāte. Lietišķo datorsistēmu
institūts. — Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte,
2011. — 37 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.:
33.-37. lpp. — ISBN 978-9934-10-205-9 : 50
eks. — [0312000484]
004.415.53(043.2)

Suhorukovs, Aleksandrs. Methods, tools and
efﬁciency of computer system automated testing : summary of doctoral thesis / Aleksandrs
Suhorukovs ; scientiﬁc supervisor L. Zaitseva ;
reviewers: Uldis Sukovskis, Mārtiņš Gills, Radi
Romansky ; Riga Technical University. Faculty
of Computer Science and Information Technology. Institute of Applied Computer Systems. —
Riga : RTU Printing House, 2011. — 37 lpp. : il.,
tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 35.-37. lpp. — ISBN
978-9934-10-204-2 : 50 copies. — [0312000485]
004.415.538(043)
005

Pārvaldība. Vadzinības

Osis, Kaspars. Personal knowledge management systems development : summary of doctoral thesis / Kaspars Osis ; scientiﬁc supervisor
J. Grundspenkis ; oponents: Uldis Sukovskis,
Peteris Rivza, Janis Stirna ; Riga Technical
University. Faculty of Computer Science and
Information Technology. Institute of Applied
Computer Systems. Department of System
Theory and Design. — Riga : Riga Technical
University, 2011. — 58 lpp. : il., tab. ; 21 cm. —
Bibliogr.: 53.-58. lpp. — ISBN 978-9934-82601-6. — [0312000481]
005.94(043.2)
Osis, Kaspars. Personīgo zināšanu pārvaldības
sistēmu izstrāde : promocijas darba kopsavilkums / Kaspars Osis ; zinātniskais vadītājs Jānis
Grundspeņķis ; recenzenti: Uldis Sukovskis,
Pēteris Rivža, Jānis Stirna ; Rīgas Tehniskā
universitāte. Datorzinātnes un informācijas
tehnoloģijas fakultāte. Lietišķo datorsistēmu
institūts. Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra. — Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte,
2011. — 59 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.:
53.-59. lpp. —
ISBN
978-9934-8260-0-9. —
[0312000480]
005.94(043.2)
Važa, Sandra. Dokumentu pārvaldība (lietvedība): uzdevumi un dokumentu paraugi :
mācību līdzeklis / Sandra Važa. — Rīga : Rīgas
Tirdzniecības tehnikums, 2011. — 60 lpp. : tab. ;
30 cm. — Bibliogr.: 60. lpp. — ISBN 978-99849950-4-5. — [0312000858]
005.92(075)
1

FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

159.9

Psiholoģija

Meiteņu grāmata : no neglītā pīlēna līdz gulbim / Edita Čekoliene, Vaiva Eringīte, Jūrate Dobrovoļskiene, Julija Žilēniene, Rūta Vainiene ; no
lietuviešu valodas tulkojušas Daiga Lapāne un
Laima Puga ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Diāna Spertāle ; Daces
Dravenieces vāka graﬁskais noformējums. —
Rīga : Jumava, 2012. — 343 lpp. : krās. il. ;
25 cm. — Oriģ. nos.: Mergaičių knyga : Nuo
ančiuko iki gulbės. — ISBN 978-9934-11-057-3
(ies.). — [0312000974]
159.922.8-055.25(035)
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RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Amorts, Gabriēle. Sātana izdzinēja stāsts :
Romas katoļu baznīcas galvenā eksorcista piezīmes / Gabriēle Amorts ; no itāliešu valodas
tulkojusi Astra Šmite ; redaktore Māra Rune ;
ceļavārdu, 5.-9. lpp., autors Pauls Kļaviņš ;
priekšvārda, 10.-13. lpp., autors Tēvs Kandido
Amantīni ; Eduarda Groševa vāka dizains. —
Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. — 207, [1] lpp. ;
21 cm. — Bibliogr. norādes parindēs. — Oriģ.
nos.: Un esorcista racconta. — ISBN 978-99340-2192-3 (ies.). — [0312000964]
27-548.5
Feigmanis, Aleksandrs. Rabīniskā literatūra
Latvijā līdz 1940. gadam: virzieni un personības :
promocijas darbs / Aleksandrs Feigmanis ;
darba vadītājs Andris Priede ; recenzenti:
Laima Geikina, Elīna Vasiļjeva, Valts Apinis ;
Latvijas Universitāte. Teoloģijas fakultāte. —
Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. — 215 lp. ;
30 cm. — Bibliogr.: 201.-214. lp. un norādes
parindēs. — Teksts latviešu val., anotācija arī
angļu val. — (Ies.). — [0312016568]
26-725(474.3)(043)+26-846(474.3)(043)
3
31

SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
Demogrāﬁja. Socioloģija. Statistika

Eiropa, statistika, Eurostat, 2012 / Eurostat. —
Rīga : Latvijas Republikas Centrālā statistikas
pārvalde, 2012. — 27, [1] lpp. : diagr., il., tab.,
karte ; 21 cm. — [0312000710]
311.311(4)
316

Socioloģija

Raščevskis, Vitālijs. Etniskās identitātes un etnisko stereotipu īpatnības jauniešiem no mono
un multikultūras ģimenēm : promocijas darba
kopsavilkums psiholoģijas doktora (Dr.psych.)
zinātniskā grāda iegūšanai = Peculiarities of
ethnic identity and ethnic stereotypes in young
people from monocultural and multicultural
families : summary of the thesis for obtaining the doctoral degree in psychology (Dr.
psych.) (speciality: social psychology) / Vitālijs
Raščevskis ; zinātniskais vadītājs A. Vorobjovs ; recenzenti: Aleksejs Ruža, Danguole
Beresnevičiene, Larisa Brokāne ; Daugavpils
Universitāte. Sociālās psiholoģijas katedra. —
Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2011. —
45 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 8.-9.,
28.-29. lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu
val. — [0312000018]
316.64(474.3)(043)+316.72(474.3)(043.2)

Rožčenkova, A. Komandiera transformatīvās
līderības, emocionālā intelekta un karavīru sociālās identiﬁkācijas savstarpējās sakarības militārajās struktūrvienībās : promocijas darba
kopsavilkums doktora grāda iegūšanai psiholoģijas zinātņu nozarē, apakšnozare: sociālā/organizāciju psiholoģija = Relationship between
commanders’ transformational leadership,
emotional intelligence and soldiers’ social
identiﬁcation in military : summary of doctoral thesis in partial fulﬁllment of the requirements of the doctoral degree in psychology,
subdiscipline of social/organization psychology / Andžela Rožcenkova ; darba zinātniskais
vadītājs Ģirts Dimdiņš ; recenzenti: Ārija Karpova, Aleksejs Vorobjovs, Peeter Tulviste ;
Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas
un mākslas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. — 48 lpp. : tab., sh. ; 21 cm. —
Bibliogr.: 24., 45.-47. lpp. — Teksts latviešu un
angļu valodā. — [0312000200]
316.46(043.2)+159.98:355(043.2)
Šaitere, Sanita. Bezdarbnieku darba meklēšanas nodomus prognozējošie faktori :
promocijas darba kopsavilkums doktora
grāda iegūšanai psiholoģijas zinātņu nozarē,
apakšnozare: sociālā psiholoģija = Predictors of job search intentions of the unemployed : summary of doctoral dissertation
in partial fulﬁlment of the requirements of
the doctor degree in psychology, specialization: social psychology / Sanita Šaitere ; darba
zinātniskais vadītājs Ivars Austers ; recenzenti:
Viesturs Reņģe, Aleksejs Ruža, Aukse Endriulaitiene ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas,
psiholoģijas un mākslas fakultāte. — Rīga :
Latvijas Universitāte, 2011. — 47 lpp. : diagr.,
tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 43.-46. lpp. — Teksts
latviešu un angļu valodā. — [0312000201]
316.628(043.2)+316.334.22(043.2)
Van Skotere, Līva. Vadītāju un padoto personības iezīmju un grupas lomu nozīme
grupu efektivitātes prognozēšanā : (sociālā
psiholoģija) / Līvas Van Skoteres promocijas
darbs ; darba vadītājs Viesturs Reņģe ; Latvijas
Universitēte. — Rīga : Latvijas Universitēte,
2012. — 95, [1] lp. : il., tab. ; 31 cm. — Bibliogr.:
79.-88. lp. — Teksts latviešu val., kopsavilkums
arī angļu val. — (Ies.). — [0312003941]
316.61(043)+316.454(043)
33

Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Birzniece, Juta. Ekonomika vidusskolām [elektroniskais resurss] : skolotāja grāmata CD
formātā / Juta Birzniece, Inta Jorniņa. — Rīga :
Biznesa augstskola «Turība», 2011. — 1 CD
ietverē ; 12 cm. — Aprakstīts pēc diska uzlīmes
un titullapas. — ISBN 978-9984-828-50-3. —
[0311003466]
330(072)(0.034.44)
Druva, Ligita. Uzdevumu krājums ekonomikā /
Ligita Druva. — Rīga : Rīgas Tirdzniecības tehnikums, 2011. — 60 lpp. : il., tab. ; 30 cm. — Bibliogr.: 60. lpp. — ISBN 978-9984-9950-9-0. —
[0312000865]
330(076)

2

2012. gada 1.–15. aprīlis

336

Finanses

Lejniece, Ilona. Patērētāju uzvedība kredītu
tirgū : promocijas darbs ekonomikas doktora
zinātniskā grāda (Dr.oec.) iegūšanai : nozare:
ekonomika, apakšnozare: tirgvedība / Ilona
Lejniece ; zinātniskais vadītājs Andris Rigerts ;
Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības
fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte,
2012. — 231 lp. : il., diagr., tab. ; 31 cm. — Bibliogr.: 196.-203. lp. un norādes parindēs. —
(Ies.). — [0312003943]
336.717.5(043)+366.1(043)
338(474.3)

Latvijas ekonomika

Ežmale, Sandra. Latvijas reģionu attīstība un
telpiskā plānošana Eiropas Savienības politiku
kontekstā : promocijas darba kopsavilkums
ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda
iegūšanai apakšnozarē «Reģionālā ekonomika» = Regional development and spatial planning of Latvia in the context of policies of the
European Union : summary of the thesis for
obtaining the doctoral degree in economics (Dr.
oec.) (speciality: Regional economics) / Sandra
Ežmale ; zinātniskais vadītājs Irēna Silineviča ;
recenzenti: Baiba Rivža, Agita Līviņa, Rasa
Daugeliene ; Daugavpils Universitāte. Ekonomikas katedra. — Rēzekne : Rēzeknes Augstskola,
2012. — 99 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.:
6. lpp. — Teksts latviešu un angļu val. — ISBN
978-9984-44-085-9 : 50 eks. — [0312000199]
338(474.3)(043)
34

Tiesības. Jurisprudence

Džugleja, Tatjana. Tiesību pamati : mācību
līdzeklis / Tatjana Džugleja ; eksperti (recenzenti): Evija Vīnkalna, Elita Nīmande. — Rīga : Rīgas
Tirdzniecības tehnikums, 2011. — 208 lpp. : sh.,
tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 203.-208. lpp. — ISBN
978-9984-9950-5-2. — [0312000854]
34(075)
Latvija. Latvijas Republikas advokatūras likums ; Dokumenti par advokatūras jautājumiem : tiesību akti par advokatūras darbības
organizāciju un advokātu darbību, Latvijas
Zvērinātu advokātu kopsapulces un padomes
1993.-2012. gadā pieņemtie lēmumi / Latvijas Zvērinātu advokātu padome. — Rīga :
Latvijas Zvērinātu advokātu padome : Tiesu
namu aģentūra, 2012. — 490 lpp. : veidlapas ;
20 cm. — Latvijas Republikas Advokatūras likums pieņemts 1993. gada 27. aprīlī (spēkā no
1993. gada 21. maija). — Bibliogr. norādes parindēs. — [0312000707]
347.965(474.3)(094.5)
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Vaivade, Anita. Nemateriālā kultūras mantojuma konceptualizācija tiesībās : promocijas
darbs mākslas doktora zinātniskā grāda (Dr.
art.) iegūšanai apakšnozarē «Kultūras teorija» :
kopsavilkums = Conceptualisation of intangible cultural heritage in law : doctoral thesis
for obtaining the doctoral degree in arts (Dr.
art.) in the sub-discipline «Theory of culture» :
summary = Conceptualisation du patrimoine
culturel immatériel en droit : thèse de doctorat
pour l’obtention du grade de docteur en arts
(Dr. art.) dans la sous-discipline de la «Théorie de la culture» : résumé / Anita Vaivade ;
zinātniskā vadītāja Daina Teters ; recenzenti:
Anita Načisčione, Dace Bula, Sanita Osipova ;
latviešu valodas redaktore Anastasija Brice ;
tulkojums angļu valodā: Dace Liepiņa ; franču
valodas redaktors Žans Žaks Ringenuārs ;
Latvijas Kultūras akadēmija. — Rīga : Latvijas Kultūras akadēmija, 2011. — 68 lpp. : tab. ;
24 cm. — Bibliogr.: 66.-67. lpp. un norādes
parindēs. — Teksts paralēli latviešu, angļu un
franču val. — [0312000255]
341.232.7(043.2)

37

35

Balode, Antra. Soli pa solim : mācību grāmata—
darba burtnīca sešgadniekam, skolotāja grāmata / Antra Balode, Agita Sirsniņa ; redaktore Gunta Lejniece ; māksliniece Evija
Stukle-Zuitiņa ; graﬁskais noformējums: Ilga
Vēvere. — Rīga : Pētergailis, [2012] (Jelgavas
tipogrāﬁja).
4., Ceļā uz vasaru. — 108, [4] lpp. dal.
pag. : il., notis ; 30 cm. — Grāmata lasāma no
abām pusēm. — ISBN 978-9984-33-334-2. —
[0312000768]
373.2(075)+373.2(072)+373.2(076)

Valsts administratīvā pārvalde. Karalietas

Zaķe, Agate. Dzimums kā kavējošs faktors sieviešu darbībai vadošajos amatos publiskajā
pārvaldē Latvijā : promocijas darba kopsavilkums doktora zinātniskā grāda iegūšanai
vadībzinātnes nozarē, apakšnozare: sabiedrības
vadība = Gender as a hindering factor for women operation in the leading positions in the
public administration of Latvia : summary of
the doctoral thesis / Agate Zaķe ; zinātniskie
vadītāji: Biruta Sloka, Edvīns Vanags ; recenzenti: Baiba Rivža, Tatjana Volkova, Sulev Maeltsemees ; Latvijas Universitāte. Ekonomikas un
vadības fakultāte — Rīga : Latvijas Universitāte,
2011. — 104 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 45.-50. lpp., 97.-102. lpp. — Teksts latviešu
un angļu val. ar atsevišķām titullapām. — ISBN
978-9984-45-431-3. — [0312000024]
35.082.4-055.2(474.3)(043.2)
36 Garīgo un materiālo dzīves vajadzību
nodrošinājums. Apdrošināšana. Patērētāju
interešu aizsardzība
Krasko, Vadims. Patērētāju uzvedības sociālekonomiskie faktori: reģionālais aspekts :
promocijas darba kopsavilkums ekonomikas
doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai :
ekonomikas nozare, reģionālās ekonomikas
apakšnozare = Socio-economic factors of consumers’ behaviour: regional aspect : summary
of the thesis for obtaining the scientiﬁc degree
doctor of economics (Dr. oec.) / Vadims Krasko ;
zinātniskais vadītājs Viktors Voronovs ; recenzenti: Valērijs Praude, Arkādijs Grišins,
Vieslavs Matviejčuks ; Daugavpils Universitāte.
Ekonomikas katedra. — Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2011. — 94 lpp. : diagr.,
tab ; 21 cm. — Bibliogr.: 6.-9. lpp. — Teksts
latviešu un angļu val. — ISBN 978-9984-49453-1. — [0312000198]
366.02(474.3)(043)+366.1(474.3)(043)

3

Izglītība

371 Audzināšanas un izglītības
organizēšana. Skolvedība
Kalvāns, Rūdolfs. Vispārējās izglītības iestādes
vadītāja loma izglītības kvalitātes nodrošināšanā
Latvijā : promocijas darba kopsavilkums doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnes
nozarē, apakšnozare: izglītības vadība = The
role of school principal in education quality
assurance in Latvia : summary of the doctoral
thesis / Rūdolfs Kalvāns ; darba zinātniskais
vadītājs Andris Kangro ; recenzenti: Andrejs
Rauhvargers, Jānis Vucāns, Tatjana Volkova ;
Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas
un mākslas fakultāte. — Rīga : Latvijas
Universitāte, 2011. — 84 lpp. : tab. ; 21 cm. —
Bibliogr.: 9.-10., 81.-83. lpp. — Teksts latviešu un
angļu val. (ar atsevišķām titullapām). — ISBN
978-9984-45-427-6. — [0312000025]
371.113(474.3)(043.2)+373.51(474.3)(043.2)
373

Vispārējā izglītība

378 Augstākā izglītība. Augstskolas.
Akadēmiskās studijas
LLU. Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātes 1992. gada absolventi : vēsturisks apskats / Latvijas Lauksaimniecības universitāte.
Tehniskā fakultāte ; sastādīja Kaspars Vārtukapteinis, Antoņina Čukure ; Normunda Grickus
zīmējumi. — Jelgava : LLU Tehniskā fakultāte,
2012. — 193 lpp. : il., ģīm., faks., tab. ; 20 cm. —
Personu rād.: 187.-193. lpp. — ISBN 978-9984849-27-0. — [0312000772]
378.63(474.3)(091)
Šmitiņa, Agita. Studiju pārtraukšanas samazināšana kā studentu atbalsta pilnveidošanas
rezultāts Latvijas augstākās izglītības iestādēs :
promocijas darba kopsavilkums doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē, apakšnozare: izglītības vadība = Reducing study
drop-out in higher education institutions as
a result of improvement of student guidance:
case of Latvia : summary of the doctoral thesis /
Agita Šmitiņa ; promocijas darba zinātniskais
vadītājs Andris Grīnfelds ; recenzenti: Andrejs
Geske, Inga Belousa, Jānis Strautmanis ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas
un mākslas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. — 95 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. —
Bibliogr.: 11.-13., 93.-95. lpp. — Teksts latviešu
un angļu valodā (ar atsevišķām titullapām). —
[0312000140]
378.141(474.3)(043.2)

2012. gada 1.–15. aprīlis

379.8

Brīvais laiks

Viss labākais bērniem, 2012 : [informatīvais izdevums]. — Rīga : Smails, 2012. — 35, [1] lpp. :
il. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-8207-3-1. —
[0312000941]
379.8
398

Folklora

Laime, Sandis. Raganu tradīcija Ziemeļaustrumu Latvijā : promocijas darba kopsavilkums ﬁloloģijas doktora grāda iegūšanai folkloristikas zinātnes nozarē, latviešu mitoloģijas
apakšnozarē = The raganas tradition in northeastern Latvia : summary of doctoral thesis =
Die Raganas-Tradition im Nordosten Lettlands : Zusammenfassung der Promotionsarbeit / Sandis Laime ; zinātniskā vadītāja Janīna
Kursīte-Pakule ; recenzenti: Baiba KrogzemeMosgorda, Valdis Muktupāvels, Juris Urtāns ;
Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu
fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte,
2011. — 49 lpp. ; 21 cm. — Bibliogr.: 8.-10.,
49. lpp. — Teksts latviešu, angļu un vācu val. —
[0312000168]
398.47(474.3)(043)
5
53

MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES
Fizika

Saharovs, Dmitrijs. Dinamiskās hologrammas amorfajos pusvadītājos un azobenzola
oligomēros : promocijas darba kopsavilkums /
Dmitrijs Saharovs ; zinātniskais vadītājs Andris
Ozols ; oponenti: Juris Blūms, Valfrīds Paškevičs,
Jānis Teteris ; Rīgas Tehniskā universitāte ;
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte.
Tehniskās ﬁzikas institūts. — Rīga : Rīgas
Tehniskā universitāte, 2012. — 44 lpp. : diagr.,
il., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 7.-10., 40.-44. lpp. —
[0312000237]
535.8-023.5(043)+546.22/.24:535.4(043)
Saharovs, Dmitrijs. Dynamic holograms im
amorphous semiconductors and azobenzene oligomers : summary of promotion thesis / Dmitrijs Saharovs ; scientiﬁc supervisor:
A. Ozols ; reviewers: Juris Blūms, Valfrīds
Paškevičs, Jānis Teteris ; Riga Technical University. Faculty of Materials Science and Applied
Chemistry. Institute of Technical Physics. —
Riga : Riga Techical University, 2012. — 44 lpp. :
il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 7.-10., 40.44. lpp. — [0312000236]
535.8-023.5(043)+546.22/.24:535.4(043)
54

Ķīmija. Kristalogrāﬁja. Mineraloģija

Gaidule, Aiva. No atoma līdz ķīmiskam savienojumam : darba burtnīca ķīmijā vidusskolai /
Aiva Gaidule. — [Rīga] : [Latvijas Izglītības
fonds], 2010. — 38 lpp. : krās. il., sh., tab. ;
31 cm. — Bibliogr.: 38. lpp. — ISBN 9984-95588-5. — [0312000769]
54(076)
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59

Zooloģija

Boiko, Dmitrijs. Ziemeļu gulbis Cygnus Cygnus (L.) Latvijā — ligzdojošā populācija, tās
ziemošanas, spalvu maiņas un dispersijas
ģeogrāﬁja : promocijas darbs — publikāciju kopa
bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai :
bioloģijas apakšnozare-zooloģija / Dmitrijs
Boiko ; zinātniskais vadītājs Jānis Vīksne ; recenzenti: Indriķis Krams, Artūrs Škute, Saulius
Švažas ; Daugavpils Universitāte. — Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2012. — 36,
[67] lp. : diagr., kartes, tab. ; 30 cm. — Bibliogr.:
27.-35. lp. un publikāciju beigās. — Promocijas
darba teksts latviešu val., publikācijas angļu
val. — [0312016092]
598.252.3(474.3)(043)
6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.
TEHNIKA
61

Medicīnas zinātnes

Gala, D. R. Daba ārstē : veselība bez tabletēm
un injekcijām / D. R. Gala, Dhirens Gala,
Sandžejs Gala ; no angļu valodas tulkojusi
Irma Sabele ; redaktore Lilita Vīksna ; vāka foto
un dizains: Una Šneidere. — Rīga : Biznesa
augstskola Turība, 2012. — 192 lpp. : il., tab. ;
21 cm. — Oriģ. nos.: Nature cure. — ISBN 9789984-828-61-9. — [0312000847]
615.89
Groma, Valērija. Šūna: uzbūve, funkcijas,
molekulārie pamati : mācību līdzeklis / Valērija
Groma, Valda Zalcmane ; redaktore Aija Lapsa ;
mākslinieks Andris Nikolajevs (vāka dizains
un zīmētas krāsainās shēmas — 2. pielikums) ;
Rīgas Stradiņa universitāte. — Pārstrādāts un
papildināts izdevums. — Rīga : Rīgas Stradiņa
universitāte, 2012. — 262 lpp. : il., sh. ; 31 cm. —
Bibliogr.: 218.-223. lpp. (232 nos.). — ISBN 9789984-788-89-0 (ies.). — [0312000822]
611.018.1(075.8)+576.3(075.8)
Ibrahimova, Valentīna. Punktu masāža : jūsu
veselībai un labsajūtai! / Valentīna Ibrahimova ; no krievu valodas tulkojušas: Janīna Danusēviča, Dzidra Karisa, Kristīne Stalte ; redaktori: Jānis Veinbergs, Jana Taperte. — Rīga :
Zvaigzne ABC, [2012]. — 279 lpp. : il. ; 22 cm. —
Grāmatas teksts un ilustrācijas sagatavotas pēc
1989. gada izdevuma. — Oriģ. nos.: Точка…
Точка! Точка! Точечный массаж. — ISBN 9789934-0-2324-8. — [0312000868]
615.81
Rīgas Stradiņa universitāte. Zinātniskā konference (2012 : Rīga, Latvija). Rīgas Stradiņa
universitātes 2012. gada zinātniskā konference : programma : Rīgā 2012. gada 29. un 30.
martā / Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga :
Rīgas Stradiņa universitāte, 2012. — 40 lpp. ;
27 cm. — [0312000820]
61(062)(474.3)
Rīgas Stradiņa universitāte. Zinātniskā konference (2012 : Rīga, Latvija). 2012. gada zinātniskā konference : tēzes / Rīgas Stradiņa
universitāte ; sakārtojusi Ingrīda Kreile ; redaktori: Regīna Jozauska, Aija Lapsa, Inga Lievīte,
Jānis Zeimanis, Evija Zubova. — Rīga : Rīgas
Stradiņa universitāte, 2012. — 513 lpp. : tab. ;
29 cm. — Teksts latviešu un angļu val. — ISBN
978-9984-788-98-2. — [0312000821]
61(474.3)(062)

4

Ventaskrasta, Luīze. Pielāgotās ﬁziskās aktivitātes pedagoģiskajā korekcijā hiperaktīvajiem
(ar UDS/UDHS izpausmēm) sākumskolas
skolēniem : promocijas darba kopsavilkums
pedagoģijas doktora grāda iegūšanai sporta
zinātnes nozarē, sporta pedagoģijas apakšnozarē = Adapted physical activities in pedagogical correction for hyperactive (having ADD/
ADHD manifestations) primary school pupils : summary of Ph.D. thesis : for promotion
to the degree of Doctor of Pedagogy in Sport
Science, sub-branch: Sport Pedagogy / Luize
Ventaskrasta ; darba vadītājs Viesturs Lāriņš ;
recenzenti: Artur Litwiniuk, Valdis Folkmanis,
Rasma Jansone ; Latvijas Sporta pedagoģijas
akadēmija. — Rīga : Latvijas Sporta pedagoģijas
akadēmija, 2011. — 76 lpp. : diagr., tab. ;
21 cm. — Bibliogr.: 35., 73.-74. lpp. — ISBN 9789934-8138-5-6 : 40 eks. — [0312000554]
616.89-008.47-053.2(043)+37.015.3(043)
621 Mehāniskā inženierija vispār.
Kodolu tehnoloģija. Elektriskā inženierija.
Ražošanas iekārtas
Bocharov, Dmitry. First principles simulations
on surface properties and reactivity of sustainable nitride nuclear fuels : summary of doctoral
thesis promotion to the degree of doctor of
physics, subbranch: solid state physics / Dmitry
Bocharov ; scientiﬁc advisor: Yuri Zhukovskii ;
reviewers: Girts Barinovs, Roberto Caciuffo,
Linards Skuja ; University of Latvia. Faculty
of Physics un Mathematics. — Riga : University of Latvia, 2012. — 70 lpp. : il., diagr., tab. ;
21 cm. — Bibliogr.: 63.-67. lpp. — ISBN 9789984-45-437-5. — [0312000294]
621.039.543.4(043.2)+661.879.1(043)
Bočarovs, Dmitrijs. Virsmas īpašību un reakcijas spēju modelēšana no pirmajiem principiem
nitrīdu kodolu degvielai : promocijas darba kopsavilkums doktora zinātniskā grāda iegūšanai
ﬁzikā, apakšnozare: cietvielu ﬁzika / Dmitrijs
Bočarovs ; promocijas darba vadītājs Jurijs
Žukovskis ; recenzenti: Ģirts Barinovs, Roberto
Kačufo, Linards Skuja ; Latvijas Universitāte.
Fizikas un matemātikas fakultāte. — Rīga :
Latvijas Universitāte, 2012. — 70 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 63.-69.lpp. — ISBN
978-9984-45-436-8. — [0312000293]
621.039.543.4(043.2)+661.879.1(043)
Lasuks, Ilja. The use of WDM technology in
passive optical access infrastructure solutions :
summary of the promotion work / Ilja Lasuks ;
scientiﬁc advisor: Girts Ivanovs ; reviewers: Valerijs Zagurskis, Antonijs Salītis, Juris
Zvirgzds ; Riga Technical University. Department of Electronics and Telecommunication.
Institute of Telecommunications. — Riga : Riga
Technical University, 2012. — 47 lpp. : il., diagr.,
tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 9., 43.-47. lpp. — ISBN
978-9934-10-267-7 : 50 copies. — [0312000012]
621.391.6:681.7.068(043)
Ļašuks, Iļja. Viļņgarumdales blīvēšanas tehnoloģijas izmantošana pasīvajos piekļuves infrastruktūras risinājumos : promocijas darba
kopsavilkums / Iļja Ļašuks ; zinātniskais vadītājs
Ģ. Ivanovs ; recenzenti: Valērijs Zagurskis, Antonijs Salītis, Juris Zvirgzds ; Rīgas Tehniskā
universitāte. Elektronikas un telekomunikāciju
fakultāte. Telekomunikāciju institūts. — Rīga :
Rīgas Tehniskā universitāte, 2012. — 45 lpp. :
il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 9.-10., 41.45. lpp. — ISBN 978-9934-10-268-4 : 50 eks. —
[0312000011]
621.391.6:681.7.068(043)

2012. gada 1.–15. aprīlis

624 Civilās un strukturālās inženierbūves
kopumā
Pupurs, Andrejs. Liektu ﬁbrobetona elementu
nestspējas prognozēšana : promocijas darba
kopsavilkums : būvzinātnes nozare, būvkonstrukciju apakšnozare = Load bearing capacity prediction of steel ﬁber reinforced concrete
elements subjected to bending loads : summary of dissertation thesis / Andrejs Pupurs ;
zinātniskais vadītājs Andrejs Krasņikovs ;
oponenti: Jānis Brauns, Jānis Andersons, Ralejs Tepfers ; Rīgas Tehniskā universitāte. Būvniecības fakultāte. Būvniecības un rekonstrukcijas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība,
2011. — 59 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 8.-9., 31. lpp. — Teksts paralēli latviešu
un angļu val. — ISBN 978-9934-10-230-1 : 50
eks. — [031200016]
624.012.45(043)+691.328:620.17(043)
629

Transportlīdzekļu inženierija

Auto 2012 : laikraksta «Dienas bizness» pielikums / Dienas bizness ; galvenā redaktore Indra Lazdiņa ; redaktore un priekšvārda autore
Rudīte Spakovska ; sagatavoja: Aldis Zelmenis,
Normunds Avotiņš ; dizains: Iveta Puplovska ;
foto: Vitālijs Stīpnieks. — Rīga : Dienas bizness, 2012. — 112 lpp. : il., ģīm. ; 30 cm. — 5000
eks. — [0312000846]
629.331(058)
Kuzņecovs, Sergejs. Aviācijas alumīnija sakausējumu konstrukciju elementu tehniskā
stāvokļa integrētā kontrole ar pjezoelektriskiem
sensoriem : promocijas darba kopsavilkums =
Health monitoring of aluminum aircraft structural elements using piezoelectric sensors : summary of doctoral thesis / Sergejs Kuzņecovs ;
zinātniskais vadītājs Vitālijs Pavelko ; recenzenti: Egons Lavendelis, Semjons Cifanskis, Jurijs Paramonovs ; Rīgas Tehniskā universitāte.
Transporta un mašīnzinību fakultāte. Aviācijas
institūts. — Rīga : RTU, 2011. — 52 lpp. : krās. il.,
diagr. ; 21 cm. — Bibliogr.: 49.-51. lpp. — Teksts
paralēli latviešu un angļu val. — [0312000530]
629.7.018.4(043)
63 Lauksaimniecība. Mežsaimniecība.
Medības. Zivsaimniecība
2010. gada lauksaimniecības skaitīšana Latvijā :
statistisko datu krājums = Agricultural census of Latvia in 2010 : collection of statistical
data / Latvijas Republikas Centrālā statistikas
pārvalde ; atbildīgā par angļu valodas tulkojumu Ieva Stangaine. — Rīga : Latvijas Republikas
Centrālā statistikas pārvalde, 2011. — 124 lpp. :
diagr., kartes, tab. ; 30 cm. — Teksts paralēli
latviešu un angļu val. — ISBN 9789984064158
(kļūda). — [0312000744]
63(474.3)(083.41)
64 Mājturība. Mājsaimniecība.
Komunālā un sadzīves saimniecība.
Sadzīves pakalpojumi
Jeroņina, Velta. Putnudārza cimdi / Velta Jeroņina ; sakārtojums: Dzintra Šulce, Valdis
Švegžda. — Rīga : Unda, 2011. — 38, [2] lpp. :
il., ģīm. ; 30 cm. — ISBN 978-9984-9897-4-7. —
[0312000836]
646.26(474.3)+746.4(474.3)
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Sjomina, Jūlija. Darba organizācija ēdināšanas
uzņēmumos : mācību līdzeklis darba organizācijai ēdināšanas uzņēmumos / Jūlija Sjomina. — Rīga : Rīgas Tirdzniecības tehnikums,
2011. — 82 lpp. : krās. il. ; 30 cm. — Autore
uzrādīta uz vāka. — Bibliogr.: 79. lpp. — ISBN
978-9984-9950-2-1. — [0312000861] 640.43(075)
Upmine, Anita. Mācību virtuves praktisko darbu burtnīca : ēdienu gatavošanas tehnoloģija /
Anita Upmine. — Rīga : Rīgas Tirdzniecības
tehnikums, 2011. — 80 lpp. : il., sh., tab. ;
30 cm. — Bibliogr.: 80. lpp. — ISBN 978-99849950-7-6. — [0312000857]
641.5(072)
658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība.
Tirdzniecības organizācija
Fedotova, Kristīne. Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vadīšanas nodrošināšana koksnes produktu ražošanā Latvijā : promocijas
darbs : nozare vadībzinātne, apakšnozare:
uzņēmējdarbības vadība / Kristīne Fedotova ;
zinātniskā vadītāja Ineta Geipele ; Rīgas Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas un
vadības fakultāte. — Rīga : Rīgas Tehniskā
universitāte, 2012. — 182, [25] lp. : diagr.,
tab. ; 30 cm. — Bibliogr.: 174.-182. lp. — Teksts
latviešu val., anotācija arī angļu val. — (Ies.). —
[0312003942]
658(474.3)(043)+658:630*8(474.3)(043)
Kaparkalēja, Daina. Merčendaizinga un pārdošanas mākslas pamati / Daina Kaparkalēja. —
Rīga : Rīgas Tirdzniecības tehnikums, 2011. —
151 lpp. : il., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 151. lpp.
(24 nos.). — ISBN 978-9984-9950-6-9. —
[0312000853]
658.6(075)
659 Publicitāte. Reklāma. Informācijas
darbs. Sabiedriskās attiecības, sabiedriskā
saskarsme
Platonovs, Maksims. Reklāmas darba organizācija un izmaksas / Maksims Platonovs ; atbildīgā par izdevumu Ieva Eglīte ; vāka dizains:
Maksims Platonovs. — Rīga : Rīgas Tirdzniecības
tehnikums, 2011. — 93, [1] lpp. : il., sh., tab. ;
30 cm. — Bibliogr.: 75. lpp. (29 nos.). — ISBN
978-9984-9950-3-8. — [0312000856] 659.1(075)
67

Dažādas nozares, amatniecība un amati

Blumbergs, Ilmārs. Kompozīta materiāla izturības modelēšana : promocijas darba kopsavilkums / Ilmārs Blumbergs ; zinātniskais
vadītājs M. Kleinhofs ; recenzenti: J. Jansons,
V. Šestakovs, A. Barchan ; Rīgas Tehniskā
universitāte. TMF. Aviācijas institūts. — Rīga :
RTU Izdevniecība, 2010. — 27 lpp. : il., diagr.,
tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 26.-27. lpp. — ISBN
978-9934-10-103-8 : 50 eks. — [0312000082]
678.5.067:620.172.24(043)+620.17(043)
Blumbergs, Ilmārs. Modeling of composite
material strength : doctoral thesis summary / Ilmārs Blumbergs ; scientiﬁc supervisor M. Kleinhofs ; opponents: J. Jansons, V. Šestakovs, A.
Barchan ; Riga Technical University. TMF Aviation Institute. — Rīga : RTU Publishing House,
2010. — 27 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 27. lpp. — ISBN 978-9934-10-104-5 : 50
copies. — [0312000081]
678.5.067(043.2)+620.17(043.2)
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MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Avotiņa, Austra. Latvijas bērnu grāmatu
māksla gadsimtu mijā = Latvian children’s
book illustration at the turn of the century /
sastādītāja un redaktore Austra Avotiņa ; teksta autore Austra Avotiņa ; tulkojums angļu
valodā: Valdis Bērziņš ; angļu teksta redaktors
Kārlis Rokpelnis ; mākslinieki: Aivars Sprūdžs,
Rauls Liepiņš ; vākam izmantots fragments no
A. Naumova ilustrācijas M. Cielēnas grāmatai
«Princese Aurēlija un kokspoki». — [Rīga] :
Latvijas Bibliotekāru biedrība, 2012. — 83 lpp. :
il., ģīm. ; 21×21 cm. — Paral. latviešu un angļu
val. — ISBN 978-9984-49-494-4. — [0312000848]
74/76.05(474.3)(083.82)
71 Teritoriālā plānošana. Reģionālā,
pilsētbūvnieciskā un lauku plānošana.
Ainavas, parki, dārzi
Īle, Una. Dzīvojamo rajonu iekškvartālu
ainaviskā kvalitāte Latvijas pilsētās : promocijas darbs arhitektūras doktora (Dr.arch.)
ainavu arhitektūras apakšnozarē zinātniskā
grāda iegūšanai / Una Īle ; zinātniskā vadītāja
Aija Ziemeļniece ; Latvijas Lauksaimniecības
universitāte. Lauku inženieru fakultāte. Arhitektūras un būvniecības katedra. — Jelgava :
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2011. —
157 lp. : krās. il., il., diagr., tab. ; 31 cm. — Bibliogr.: 124.-134. lp. — Teksts latviešu val., anotācija
arī angļu val. — (Ies.). — [0312037571]
712(474.3-21)(043)+911.375.5(474.3)(043)
78

Mūzika

Ross, Alekss. Viss cits ir troksnis : divdesmitā
gadsimta mūzikas vēsture / Alekss Ross ;
no angļu valodas tulkojušas Selga Lase un
Māra Poļakova ; Kārļa Vērdiņa atdzejojumi ;
mākslinieks Aivars Plotka. — Rīga : Jāņa Rozes
apgāds, 2012. — 565 lpp. ; 25 cm. — Bibliogr.
un piezīmes: 483.-535. lpp. — Alf. rād.: 539.565. lpp. — Oriģ. nos.: The Rest is noise. —
ISBN 978-9984-23-387-1 (ies.). — [0312000940]
78.036
796

Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Ciematnieks, Uģis. Lokālās vibrostimulācijas
ietekme uz spēka izpausmēm : promocijas
darba kopsavilkums pedagoģijas doktora grāda iegūšanai sporta zinātnes nozarē, sporta
pedagoģijas apakšnozarē = Effect of local
vibrostimulation on strength expressions :
summary of the Doctoral thesis : for promotion to the degree of Doctor in Pedagogy in
the branch of Sport Science, sub-branch: Sport
Pedagogy / Uģis Ciematnieks ; zinātniskais
vadītājs Leonīds Čupriks ; recenzenti: Toivo
Jürimäe, Ženija Roja, Jānis Lanka ; Latvijas
Sporta pedagoģijas akadēmija. — Rīga : Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, 2011. —
64 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 27.28. lpp. — Teksts latviešu un angļu val. — 45
eks. — [0312000232]
796.015.86(043.2)+61:796(043.2)

2012. gada 1.–15. aprīlis

Lesčinskis, Māris. Vispārējās, speciālās izturības un apakšdelma muskuļu attīstīšanas
individualizācija svarbumbu sportā : promocijas darba kopsavilkums pedagoģijas doktora
grāda iegūšanai sporta zinātnes nozarē, sporta
pedagoģijas apakšnozarē = Individualization
of overall, special endurance and forearm muscles development in kettlebell sport : summmary of the Doctoral thesis : for promotion to
the degree of Doctor in Pedagogy in the branch
of Sport Science, sub-branch: Sport Pedagogy /
Māris Lesčinskis ; zinātniskais vadītājs Leonīds
Čupriks ; recenzenti: Sergejs Boičenko, Gundega Knipše, Andris Rudzītis ; Latvijas Sporta
pedagoģijas akadēmija. — Rīga : Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, 2011. — 94 lpp. :
diagr., tab. ; 21 cm. — Bibliogr.: 39.-43. lpp. —
Teksts latviešu un angļu val. — 45 eks. —
[0312000231]
796.88(043)+796.015.54(043.2)
Saulīte, Sergejs. Tekvondistu speciālā ātruma un tehniskās sagatavotības pilnveide un
kontrole : promocijas darba kopsavilkums
pedagoģijas doktora grāda iegūšanai sporta
zinātnes nozarē, sporta pedagoģijas apakšnozarē = Improvement and control of special
speed and technical preparation of taekwon-do
itf sportsmen : summary of the Doctoral thesis :
for promotion to the degree of Doctor in Pedagogy in the branch of Sport Science, sub-branch:
Sport Pedagogy / Sergejs Saulīte ; zinātniskais
vadītājs Leonīds Čupriks ; recenzenti: Jerzy
Sadowski, Aldona Homiča, Agita Ābele ; Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. — Rīga :
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija,
2011. — 49 lpp. : il. ; 21 cm. — Bibliogr.: 20.-23.,
43.-46. lpp. — Teksts latviešu un angļu val. (ar
paralēlām titullapām). — ISBN 978-9934-81383-2 : 45 eks. — [0312000488]
796.856(043.2)+796.853.26(043)
8 VALODAS. VALODNIECĪBA.
LITERATŪRA
Literatūra — starpkompetenču un dialoga
attīstītāja [elektroniskais resurss] : skolotāja rokasgrāmata / [tulkotājs Juris Cibulis ; latviešu
izdevuma redaktori: Ilga Šuplinska, Ingars
Gusāns]. — Rēzekne : Rēzeknes Augstskola,
2010. — 1 CD-ROM ; 12 cm. — Aprakstīts
pēc diska uzlīmes. — Tulkots no angļu val. —
[0311003470]
82(072)

Марченко, Е. Путь 3 [skaņu ieraksts] : krievu valoda 12. klasei : [практический курс
русского языка как иностранного] / Е. Марченко, З. Савельева. — 2. pārstr. un papild.
izd. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. — 1 skaņu
CD (79 min.) ietverē ; 12 cm. — Nosaukums no
diska uzlīmes. — ISBN 978-9934-0-2603-4. —
[0312004117]
811.161.1’243(075.3)(0.034.44)

Literatūrvēsturnieks un bibliogrāfs Vilis Ambainis-Austrums (1911-1960) : biobibliogrāﬁja /
sastādījusi un priekšvārdu sarakstījusi Anda
Plukše ; redaktore Ieva Jansone ; ievietoti
periodikā publicētie Bernharda Borga, Arvīda
Griguļa raksti ; Jāņa Borga zīmējums. — [Latvija : b.i.], 2011. — 70, [2] lpp. : il., ģīm. ; 21 cm. —
Bibliogr.: 23.-[71.] lpp. — ISBN 978-9984-49441-8. — [0312000811]
821.174(092)(01)

811.174

Vecvagars, M. Kārļa Krūzas «klasiskās» piezīmes: Fricis Bārda un Jānis Poruks [elektroniskais resurss] / M. Vecvagars ; Filozoﬁjas un
socioloģijas institūts. — [Rīga ] : Apgāds MSV,
2011. — 1 CD ROM ieliktnī ; 12 cm. — Nosaukums no diska ieliktņa. — ISBN 978-9934-82390-9. — [0311003471]
821.174.09(086.76)+821.174(092)(086.76)

Latviešu valoda

Urbanoviča, Inta. Paronīmija latviešu valodas
paralēlismu sistēmā: suﬁksālā paronīmija : promocijas darba kopsavilkums ﬁloloģijas doktora
grāda iegūšanai valodniecības zinātņu nozares, latviešu sinhroniskās valodniecības apakšnozarē = Paronymy in Latvian system of parallelisms: sufﬁxal paronymy : summary of the
doctoral thesis / Inta Urbanoviča ; zinātniskās
vadītājas: Inta Freimane, Andra Kalnača ; recenzenti: Igors Koškins, Anna Vulāne, Ilze Lokmane ; Latvijas Universitāte. — Rīga : Latvijas
Universitāte, 2011. — 83 lpp. : tab. ; 21 cm. —
Bibliogr.: 77.-83. lpp. — Teksts paralēli latviešu
un angļu val. — [0312000076]
811.174’373.42(043)
821

Daiļliteratūra

821.111

Angļu literatūra

Brukfīlda, Amanda. Pastaiga mākoņos : romāns / Amanda Brukfīlda ; no angļu valodas
tulkojusi Gunita Mežule ; redaktore Vita Baumgartena ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. — Rīga :
Kontinents, [2012]. — 411 lpp. ; 21 cm. — Oriģ.
nos.: Before i knew you. — ISBN 978-9984-35591-7 (ies.). — [0312000919]
821.111-31
821.111(71)
valodā

Torsons, Čārlzs. Kiko : [stāsts pirmsskolas
vecuma bērniem] / Čārlzs Torsons ; tulkojis Leonards Varžinskis ; atbildīgā redaktore
Renāte Neimane ; literārā redaktore Brigita
Šoriņa ; Čārlza Torsona ilustrācijas. — Rīga :
Jumava. SIA «J.L.V.», [2012]. — [47] lpp. : krās.
il., il. ; 29 cm. — ISBN 978-9934-11-042-9. —
[0312000779]
821.111(71)-93-32
821.111(73)

81

Valodniecība un valodas

Matisāne, Velta. Challenge for secondary school
2 [skaņu ieraksts] : class CD 1 & 2 : upper-intermediate / script written by Velta Matisāne. —
Riga : Zvaigzne ABC, 2010. — 2 skaņu CD
(60:19 ; 60:11) ietverē ; 12 cm. — (Nāc!). —
Komplektizdevumā ar mācību grāmatu «Challenge for secondary school 2 : student’s book» /
V. Matisāne u.c. (ISBN 9789934009037). — ISBN
978-9934-0-1617-2. — [0311003451]
811.111’243(0.034)
Matisāne, Velta. New Challenge [skaņu ieraksts] : form 6 : CD / Velta Matisāne, Zane Kremptone ; script written by Velta Matisāne. — Riga :
Zvaigzne ABC, 2011. — 1 skaņu CD (1:17)
ietverē ; 12 cm. — Komplektizdevumā ar
mācību grāmatu «New Challenge form 6 : student’s book» : mācību grāmata / Velta Matisāne,
Zane Kremptone (ISBN 9789934017568). —
ISBN 978-9934-0-2330-9. — [0311003475]
811.111’243(075.2)(086.76)
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Kanādiešu literatūra angļu

Amerikāņu literatūra

Čemberlena, Diāna. Trauslais dzīvības brīnums : romāns / Diāna Čemberlena ; no angļu
valodas tulkojusi Liāna Niedra ; redaktore
Ingūna Jundze ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. — Rīga : Kontinents, [2012]. — 428,
[1] lpp. ; 21 cm. — Oriģ. nos.: The midwife’s
confession. — ISBN 978-9984-35-587-0 (ies.). —
[0312000918]
821.111(73)-31
821.174

9
908

ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Pilīs un parkos : «Latvijas valsts meži» un
mammadaba gaida tevi ciemos! / Latvijas
valsts meži. — Rīga : Latvijas valsts meži,
2012. — 17 lpp. : il., kartes ; 24 cm. — Virstituls:
mammadaba dzīvo Latvijas valsts mežos. —
[0312000834]
908(474.3)(036)
91 Ģeogrāﬁja. Zemes un atsevišķu valstu
pētīšana. Ceļojumi. Reģionālā ģeogrāﬁja
Balvu novads : tūrisma ceļvedis = Balvi municipality : tourism guide / Balvu novada Tūrisma
informācijas centrs ; foto: Dace Teilāne. —
[Balvi : Balvu novada Tūrisma informācijas centrs, 2012]. — 21, [1] lpp. : il., kartes ; 21 cm. —
Teksts latviešu un angļu val. — [0312000835]
913(474.382)(036)
Krakupe, Ineta. Balvu novads / Ineta Krakupe ;
tulkojums angļu valodā: Sintija Upeniece ; dizains, fotogrāﬁjas: Dace Teilāne. — [Balvi] :
Balvu novada pašvaldība, 2011. — [26] lpp. :
il., karte ; 21×30 cm. — Paral. latviešu un angļu
val. — [0312000837]
913(474.382)
Latvijas Ģeogrāﬁjas kongress (4 : 2012 : Rīga,
Latvija). Ģeogrāﬁja mainīgajā pasaulē : IV
Latvijas Ģeogrāﬁjas kongress, 2012. gada 16.17. marts : referātu tēzes / Latvijas Ģeogrāﬁjas
biedrība, Latvijas Universitāte. — Rīga : Latvijas Ģeogrāﬁjas biedrība, 2012. — 248 lpp. : diagr., il. ; 21 cm. — Bibliogr. rakstu beigās. — ISBN
978-9984-49-493-7. — [0312000805]
91(474.3)(062)
Ruka, Elvita. Gruzija : sarunas ar dūjām /
Elvita Ruka ; redaktore Gundega Blumberga ;
Aijas Bley fotogrāﬁjas ; māksliniece Katrīna
Vasiļevska. — [Rīga] : Dienas Grāmata,
2012. — 165, [2] lpp. : il., ģīm. ; 21 cm. — (15
jukušas avis). — ISBN 978-9984-887-03-6. —
[0312000845]
910(479.22)

Latviešu literatūra

Lanss, Ēriks. Vai mēs tiksimies vēlreiz : romāns /
Ēriks Lanss ; redaktore Eva Mārtuža ; Andras
Otto ilustrācijas ; vāka dizains: Ints Vilcāns. —
Rīga : Lauku Avīze, 2012. — 207 lpp. : il., ģīm.,
faks. ; 20 cm. — (Lata romāns ; 4(154)). — Bibliogr.: 201.-202. lpp. — ISBN 978-9984-87824-9. — [0312000920]
821.174-31

6

2012. gada 1.–15. aprīlis

94

Vispārīgā vēsture

94(474.3)

Latvijas vēsture

Abene, Aija. Autoritārisma ietekme uz Latvijas vēstures mācīšanu : promocijas darba kopsavilkums doktora zinātniskā grāda iegūšanai
pedagoģijā, apakšnozare: vispārīgā pedagoģija
(pedagoģijas vēsture) = Effects of authoritarianism on the teaching of Latvian history : doctoral dissertation summary / Aija Ingrīda Abens ;
promocijas darba vadītāja Iveta Ķestere ; recenzenti: Irēna Žogla, Marc Depaepe, Oskars Zīds ;
Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas
un mākslas fakultāte. — Rīga : Latvijas
Universitāte, 2011. — 67 lpp. : tab. ; 21 cm. —
Bibliogr.: 31.-33., 65.-67. lpp. — Teksts latviešu
un angļu valodā ar atsevišķām titullapām, uz
vāka nosaukums abās valodās. — ISBN 9789984-45-369-9. — [0312000020]
94(474.3)(072)(043)
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Latvijas vēsture 6.-9. klasei [elektroniskais
resurss] : attēli, kartes, ieteikumi / VISC. —
Rīga : VISC, [2011]. — 1 CD ; 12 cm. — Nos. no
diska uzlīmes. — ISBN 978-9984-573-40-3. —
[0311003472]
94(474.3)(075.2)

7

Vecvagars, M. Latvijas vēstures antīkie un bizantiskie avoti [elektroniskais resurss] / M. Vecvagars. — 3. papild. izd. — [Salaspils] : Apgāds
MSV, 2011. — 1 CD ; 12 cm. — Aprakstīts pēc
diska sākumlapas. — Ietver bibliogrāﬁju. —
Teksts latviešu, latīņu, krievu un sengrieķu
val. — ISBN 978-9934-8239-2-3. — [0311003453]
94(474.3)(093)(0.034)
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